
                    حكومٌة جامعات-  البشري الطب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الباطنة األمراض87.128987.872الموسى علً محمد1110665

دمشق(عام)الباطنة األمراض86.498686.294الدٌن شمس إٌاد محمد هانً محمد2110697

دمشق(عام)الباطنة األمراض84.138986.078عرموش جهاد دٌانا3110245

دمشق(عام)الباطنة األمراض86.278585.762الفروح علً ابراهٌم4310002

دمشق(عام)الباطنة األمراض87.088285.048األمٌر اللطٌؾ عبد محمد5110657

دمشق(عام)الباطنة األمراض84.18584.46الجاسم بشار كارم6110548

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.618584.166مسعود ٌوسؾ ضٌاء7110432

دمشق(عام)الباطنة األمراض87.397984.034القصص عمار معاذ محمد8110685

دمشق(عام)الباطنة األمراض86.448083.864حمدان الدٌن جمال احمد9110009

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.988383.588تركٌه جمال خلود10110220

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.8858583.131جوالن نواؾ شربل11210546

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.268282.756جمعه صابر امنه12110055

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.388382.628النادر ؼزوان نادر13310450

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.838282.498الراس عصام ربوع14110270

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.888382.328عبدالباري محمدامٌن انس15110060

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.078182.242ناصر المحمد سلٌمان فٌاض16110535

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.0338182.219خروب ابو علً ٌزن محمد17210562

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.38282.18الجؽامً عصام عمار18110489

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.9458482.167محٌو هٌثم دنٌا19210583

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.758381.65الشتٌوي ٌاسر اٌهم20110076

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.947881.564بالمنى عماد باسل21110134

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.138281.478القطرٌب ٌحٌى رنا22110300

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.498181.294كحال مسعود أحمد حسٌن23310113

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.247881.144زٌدان الٌاس لٌن24110593

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.458281.07العفلق سلٌمان روان25110328

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.028481.012الجابً اٌاد هال26110825

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.797980.674البشه حمد صاٌل27310249

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.438180.658سٌدو عٌسى روان28110329

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.338180.598خمٌس احمد معتز29110739

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.987880.388سلٌمان محمد نوار30310469

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.68080.36عرفه زهٌر محمد أحمد31110090

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.167980.296الحوش فرٌز حبٌب32110190

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.798180.274سلوم فاٌز حسام33110193

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.697880.214منزلجً بدٌع محمد هالل34410228

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.988280.188المجذوب عدنان رهؾ35110322

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.588180.148مال زٌاد محمد لٌن36110600

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.847980.104صعب نمر جورج37110182

دمشق(عام)الباطنة األمراض84.527379.912األسعد اسعد عطاء38110468

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.57979.9حسون علً تمام39110170

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.158079.49الٌاسٌن حسان صالح محمد40110651
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.228179.332االحمد خٌرو ابراهٌم41110003

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.917879.146جبري أحمد دٌنا42110251

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.48178.84داده المنعم عبد هللا عبد43410121

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.727478.632الكرم محمد براءه44110143

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.247978.544صفٌر أبو هٌثم محمد معاذ45110735

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.717878.426ؼالً مٌشٌل جوانا46410046

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.037678.418العنزي علً ناصر47410211

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.587878.348السعدي عٌسى الدٌن اسد48310018

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.887678.328ؼرٌب نضال نوار49110790

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.027778.212سعد مٌشٌل كلٌر ماري50110607

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.988078.188خلٌل احمد خلٌل51310139

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.9168277.749السقعان بكري محمود مؤٌد52210566

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.187477.708منصور بشار محمد بسام53110144

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.517877.706سبسبً اٌمن عمار محمد54110668

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.037777.618نجٌبه مصطفى بٌان55110161

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.957777.57محمد محمد روشان56110333

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.077277.442علً الشٌخ مصطفى محمد57110683

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.687777.408موشلً الرحمن عبد بشر لٌن58110594

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.197077.314الخاروؾ زٌاد البتول59110041

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.817577.286صالح آدم الفقار ذو603110035

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.427477.252جوهر شعبان الدٌن نصر محمد61110950

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.047677.224الصباغ أحمد ٌسرى62110887

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.128077.072الناطور قسٌم نورس63110804

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.17477.06اشرٌفه عصام ربى64410266

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.277576.962ادرٌس محمد أمان65110101ً

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.227576.932حسٌن عبدي كوفان66110564

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.137576.878االحمد العلً عصام محمد67110662

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.557776.73فندي مفٌد عمار68110491

دمشق(موازي)الباطنة األمراض77.767576.656شكري طالل اروى69110020

دمشق(موازي)الباطنة األمراض74.377675.022مراد ابراهٌم رنٌم70110303

دمشق(موازي)الباطنة األمراض71.787773.868الحمصً سهٌل محمد71110650

دمشق(موازي)الباطنة األمراض73.887072.328الصمادي ؼسان ساره72110375

دمشق(موازي)الباطنة األمراض71.247271.544السبٌنً زٌاد اسماء73110032

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.857471.51النعٌمً عبداالله كنان74110157

دمشق(موازي)الباطنة األمراض72.7386971.242الكود عٌسى امٌن محمد75210335

دمشق(موازي)الباطنة األمراض73.016871.006الشحمة سلٌمان براءة76110133

دمشق(موازي)الباطنة األمراض71.766769.856العانً العبدالرزاق رائد لٌن77110596

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.576567.742المسالمه الكرٌم عبد فادي78110515

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.696065.814شلبً عدنان رهؾ79110651

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67.036265.018اللحام توفٌق احمد80110070
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67.266064.356سمور بشٌر دٌانا81110244

حلب(عام)الباطنة األمراض85.4438786.065شهاب كاسر مطانٌوس82210426

حلب(عام)الباطنة األمراض86.7058184.423دهنه وضاح ٌامن83210489

حلب(عام)الباطنة األمراض86.8087883.284خرٌزاتً جمال محمد نور84210459

حلب(عام)الباطنة األمراض83.2138182.327حوا الرحمن عبد عمر85210284

حلب(عام)الباطنة األمراض83.6658082.199عصفوره فؤاد جود86210105

حلب(عام)الباطنة األمراض79.7558280.653عباس ادرٌس نور87210452

حلب(عام)الباطنة األمراض80.548080.324جندٌه عبدهللا ٌوسؾ88210495

حلب(عام)الباطنة األمراض79.848180.304الجبري محمدولٌد محمدناصر89210406

حلب(عام)الباطنة األمراض80.4668080.279مصري زهٌر محمد أحمد90210042

حلب(عام)الباطنة األمراض79.1068280.263اكتع ولٌد فاطمة91210304

حلب(عام)الباطنة األمراض80.228080.132هللا خٌر عمر محمد92210386

حلب(عام)الباطنة األمراض83.9037479.941خلٌل الشٌخ محمد رنا93210171

حلب(عام)الباطنة األمراض81.5937779.755مصري الحمٌد عبد ملهم محمد94210396

حلب(عام)الباطنة األمراض83.187479.508أشقر بسٌم محمد ٌمنى95110893

حلب(عام)الباطنة األمراض83.0957379.057اؼا رفٌق احمد96210008

حلب(عام)الباطنة األمراض82.2217378.532المعمار سمٌر ٌاسر احمد97210020

حلب(عام)الباطنة األمراض81.287478.368شرٌؾ رضوان محمد رشا98210162

حلب(عام)الباطنة األمراض79.7787678.266حارس عادل نور محمد99210402

حلب(عام)الباطنة األمراض80.637477.978المحمد جمعه منذر100210429

حلب(عام)الباطنة األمراض79.7317577.838مراد محمدجالل رشٌده101210163

حلب(عام)الباطنة األمراض79.5287577.716فاعل مبارك قتٌبة محمد102210902

حلب(عام)الباطنة األمراض80.1157377.269الرفاعً الرحمن عبد محمد103210372

حلب(عام)الباطنة األمراض79.4357477.261كنجو فاضل محمد مٌار محمد104210399

حلب(عام)الباطنة األمراض81.0417177.024مصري جورج كرٌستٌنا105210315

حلب(عام)الباطنة األمراض79.6457376.987قدح مٌخائٌل روجٌنا106210177

حلب(عام)الباطنة األمراض77.5787676.946قرمو عماد محمد107210384

حلب(عام)الباطنة األمراض78.8737476.923الرجب احمد مصطفى108210421

حلب(عام)الباطنة األمراض81.5387076.922عمر خلٌل ندى109210447

حلب(عام)الباطنة األمراض78.6557476.793ملحٌس محمود خالد محمد110210355

حلب(عام)الباطنة األمراض77.6667576.599شوا سعٌد محمد قمر111210312

حلب(عام)الباطنة األمراض80.5467076.327سباغ القادر عبد الدٌن بدر محمد112210350

حلب(عام)الباطنة األمراض79.5017176.1رجب حسام سارة113210194

حلب(عام)الباطنة األمراض76.7357576.041زٌدانً أحمد رؼد114210165

حلب(عام)الباطنة األمراض80.7586875.654جً تذكره سعٌد محمد اٌمن115210035

حلب(عام)الباطنة األمراض79.377075.622شمسه الكرٌم عبد اللطٌؾ عبد116210260

حلب(عام)الباطنة األمراض72.228075.332الٌبرودي اسعد فادي117410152

حلب(عام)الباطنة األمراض75.157575.09البكار زكرٌا سناء118210215

حلب(عام)الباطنة األمراض79.0586975.034طوٌل الرحمن عبد أمٌنه119210057

حلب(عام)الباطنة األمراض76.3587375.014الكشتو ابراهٌم راما120210150
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)الباطنة األمراض78.357075.01عطار صبحً سنا121210213

حلب(عام)الباطنة األمراض76.8917274.934ناصر محمد فرٌد122210308

حلب(عام)الباطنة األمراض79.5136874.907شوحا اندراوس مٌرٌام123210437

حلب(عام)الباطنة األمراض77.3667174.819قسطلً منذر ساره124210196

حلب(عام)الباطنة األمراض74.297574.574رندو انور عل125210279ً

حلب(عام)الباطنة األمراض78.1336974.479جانات عبدهللا عبدالحمٌد126210263

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض83.528282.912حمود علً اصٌد127110037

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض80.337979.798الدروٌش الكرٌم عبد صبا128410108

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض83.127479.472ٌوسؾ شٌخ ٌوسؾ نوار129310472

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض77.497877.694مواس انطون جورج130310097

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض75.488177.688جعبري سمٌر رهؾ131310183

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض77.467877.676فاروسً ولٌد مظفر محمد132310407

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض77.77777.42زرده ٌوسؾ حمزه133310127

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.37977.38احمد محمد ساره134310219

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض78.827577.292الٌاس بشر مها135310438

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.177876.902احمد محمد احمد136310013

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.727676.432حداد سامً اٌفا137410014

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض78.877276.122دهان زٌاد محمد الدٌن عماد138310311

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض78.827276.092دواي ناهل احمد139310015

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض77.977375.982شحاده محمد احمد140310038

الالذقٌة(موازي)الباطنة األمراض74.67373.96الحمود مصطفى احمد141310014

الالذقٌة(موازي)الباطنة األمراض68.656667.59نعٌم بطرس راما142310151

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض91.239492.338دٌاب الدٌن حسام لٌن143110595

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض90.559391.53حمدي عمران محمد144110670

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض89.919190.346عٌسى صالح همام145110831

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض89.479190.082رزوق سلوم مخائٌل عٌسى146110503

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض91.358890.01مخلوؾ ٌوسؾ همام147110832

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض89.869089.916الراوي نعمان ربى148110272

دمشق(موازي)الهضمً الجهاز أمراض86.248886.944األخرس رئٌؾ زٌاد149110361

دمشق(موازي)الهضمً الجهاز أمراض86.068585.636الٌافً عماد عمرو150110500

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض90.639291.178رومٌه بسام جورج151210111

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض85.6519087.39الحجً محمد شٌار152210228

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.5818887.148شامً الوهاب عبد بشر153210088

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض90.6568186.793جلخً فائز هٌا154210478

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض85.8338886.699االطرش عمر سحر155210203

حلب(موازي)الهضمً الجهاز أمراض86.1918384.914منفاخ انطوان هللا رزق توفٌق156210099

حلب(موازي)الهضمً الجهاز أمراض84.3857781.431وزان محمد زهر157210187

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض85.969388.776عبدو حاجً فائق محمد158310402

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.098886.854العثمان لطفً محمد159410196

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض87.658486.19رٌا هللا عبد اشرؾ160310023
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الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض84.568885.936دبالٌز عمار فاطمه161310335

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض84.618785.566باشا شمسً طالل نورس162210464

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض85.488585.288صالح جابر الرٌم مٌس1633110102

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض84.538685.118الجوخدار إبراهٌم الدٌن عز164410129

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض83.868785.116حسامو ؼسان عل165310293ً

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض81.448884.064الخلٌل حمٌدي خلٌل مزاحم166310434

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض84.058484.03اسكندر ؼسان رهؾ167310184

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض82.228482.932بوزو عبدالقادر مسعود168310435

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض83.427881.252احمد أمٌن فارس169310332

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض93.369794.816خضر حسن عل170410139ً

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض93.829493.892الجندلً تمام عمر171410145

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض88.759591.25علوه عكاش حسن172110194

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.259491.15منافٌخً بسام محمد مؤٌد173110760

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.199191.114الخضور معن عطاء174410133

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض88.119490.466الدلً صاٌل محمد175110652

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض88.099490.454موسى فادي نوار176110787

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض89.59190.1الحجً خلؾ هللا خٌر انس177110059

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض88.289088.968باخوص جورج دان178110231ً

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض87.879088.722النجار خٌر محمد عبادة179110439

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.0569592.633زكرٌا فؤاد محمد لؤي180210325

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض93.0039292.601بالل عدنان محمد نبهان احمد181210016

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض93.2289192.336ؼبللً مروان ماٌك182210337

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.3459392.007زبدٌه اسماعٌل أحمد183210040

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض92.5789091.546ضعٌؾ محمد اسامة184210024

حلب(موازي)واألوعٌة القلب أمراض84.7388785.642راعً ولٌد مالك185210335

حلب(موازي)واألوعٌة القلب أمراض84.0488182.828االسماعٌل خلٌل صالح186210234

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.399290.434محمود شعٌب محمد187310391

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.019489.806علً محمد سلٌم188310233

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.478789.682ابراهٌم عبدالخالق عبدهللا189310269

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.639288.778جردي اسامه ؼدٌر190310318

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.489088.488محمد الدٌن سٌؾ حسن191310110

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض84.969388.176شٌحه سهٌل نصر192310463

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.459087.87عبدالعزٌز محمد مٌرخان193310447

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.858786.91بربر مصطفى اسماعٌل194310022

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض82.39085.38سبور أمٌر عل195310283ً

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض80.028582.012احمد صالح محمد مهند196310444

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض79.198179.914خلؾ طالل مٌار197110763

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض80.8767879.725شربك معتز محمد سهل198210216

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض86.458585.87سمعان بسام كارول199410166

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض84.218885.726بٌرقدار الحفٌظ عبد فرح200410158
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دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض82.149085.284بٌرقدار حسٌن لمٌس201110586

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض82.748684.044زرٌق ابو موسى مٌس202110770

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض86.578083.942ؼانم احمد انور2033110006

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.378883.422فندي أحمد العابدٌن زٌن204310207

دمشق(موازي)التنفسً الجهاز أمراض78.248078.944قاسم ؼسان لمى205110582

دمشق(موازي)التنفسً الجهاز أمراض81.977378.382رزق بسام هٌا206110838

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض88.5718386.342مؤذن الدٌن عالء النا207210323

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض84.7538384.051جانات هللا عبد محمد208210375

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض85.6437982.985توتونجً سمٌر محمد بٌان209210092

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض85.9037882.741شبٌب ٌوسؾ احمد210210021

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض84.6687982.4عرابً جمال راجً محمد211210357

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.898883.734مرقبٌه الناصر عبد مرٌم212310431

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض83.618282.966جمعه عبدهللا بشرى213310082

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.868682.916وقاؾ الدٌن نور دٌنا214310149

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض85.077982.642سلوم مرسل أمجد215310057

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض83.078182.242هللا عبد اللطٌؾ عبد مرح2163110095

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض83.468082.076خواشقً اكرم مهند217310440

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض79.678581.802عمران نزار أرٌج218310050

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض74.398076.634زٌود ؼٌث نٌنار219310481

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض75.987776.388زرٌق زكرٌا الزهراء روى220310189

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض73.417373.246نعمان فؤاد لٌلٌان221310061

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض88.779089.262البكور حسان باسمه2222110014

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض88.059189.23الشوامره ابراهٌم االء223410009

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض90.078588.042كنجو أحمد زٌنة2242119157

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض88.688788.008الشٌخة دٌاب ٌسرا225110885

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض87.518787.306ناصر فداء سالم226110394

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.658786.79العٌسى موسى فٌنوس227110536

دمشق(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.418585.846فرعون نبٌل محمد رنٌم228110313

دمشق(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض84.458383.87زٌتون رٌاض مٌري229110768

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض91.728689.432شوا مصطفى ٌمان230210491

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض87.5518988.13عتو مصطفى بسمة231210083

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض88.5868386.351بدرة كمال مصطفى هادٌة232210465

حلب(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض83.8558082.313قباوه امجد اسراء233210026

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض87.038686.618طاؼلً فارس ربا234310157

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.468485.476خلوؾ عماد رنا2353110042

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض82.298884.574دروبً سعٌد هبة236310484

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض85.098384.254عٌسى الوهاب عبد حال2373110030

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض87.257983.95سلطانه تٌسٌر حال238310118

الالذقٌة(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض83.057981.43علً بسام ٌارا239310551

الالذقٌة(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض78.998280.194الحسو صالح شٌرٌن240310246
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دمشق(عام)العصبٌة األمراض90.568789.136الواو منٌر محمد رٌكاردا241110342

دمشق(عام)العصبٌة األمراض89.048888.624صالح عبدهللا زٌن242310032

دمشق(عام)العصبٌة األمراض89.958587.97ؼنام زكً محمد ٌزن243110884

دمشق(عام)العصبٌة األمراض89.168587.496كلٌه عدنان مروه244110717

دمشق(عام)العصبٌة األمراض87.468686.876مؤمن ماهر مروى245110719

دمشق(عام)العصبٌة األمراض86.288585.768شموط الفتاح عبد رنٌم246110307

دمشق(موازي)العصبٌة األمراض82.78483.22لطوؾ أحمد مجدولٌن247110090

دمشق(موازي)العصبٌة األمراض84.848082.904نقاوة عمر محمد أمان248110099

حلب(عام)العصبٌة األمراض87.128887.472الشطٌحً فائز أحمد سامً محمد249210362

حلب(عام)العصبٌة األمراض84.6558785.593علً الحاج نعسان سالم بٌان250210089

حلب(عام)العصبٌة األمراض87.2918385.574كنجو فاضل محمد كنده251210317

حلب(عام)العصبٌة األمراض89.6357884.981خضٌر ؼٌاث مهند252210432

حلب(عام)العصبٌة األمراض89.0287884.616شعبانً بشر طارق253210237

حلب(موازي)العصبٌة األمراض73.417373.246جاسم أحمد الرحمن عبد254210250

حلب(موازي)العصبٌة األمراض74.286470.168الشهابً الؽفور عبد طارق255210238

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض88.868587.316دٌب جورج رودي256310181

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض82.988382.988حسن الدٌن عماد احمد257310009

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض78.698380.414أحمد مدٌن جعفر258310091

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض77.528379.712جعبري سمٌر رٌم259310193

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض82.067679.636الموعً ٌاسر محمد260310414

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض78.0568279.633دٌب عماد ضٌاء261210585

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض81.7557679.453قمٌناسً عماد محمد مؤمنه262210433

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض77.547978.124االحمد أحمد رشٌد263410072

الالذقٌة(موازي)العصبٌة األمراض73.728076.232عبدو زكرٌا نورشان264310478

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض83.018483.406الكردي محمدرشدان بتول2652110017

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض80.328782.992معال الرحٌم عبد زٌنب266110365

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض84.218182.926الشحادة فؤاد رٌتا267110341

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض83.728182.632جكلً بره عبدهللا عصام268110467

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض82.368382.616العباس عبدالرحمن شاهٌن269110408

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض85.437882.458نجار كرٌم الٌاس2702110003

دمشق(موازي)الدم ونقل الدم أمراض74.097072.454شبلوط أسامه نور محمد271110696

دمشق(موازي)الدم ونقل الدم أمراض68.646366.384قٌلوح محمد دٌانا272110246

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض83.958082.37الضرؾ عبدالكرٌم سامر273310223

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض83.228182.332فارس عصام حال274310122

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض82.817780.486حسن نادر جوى275310102

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض79.618180.166مهنا اكرم ااّلء276310001

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض81.487880.088فضول المسٌح عبد ماري277310370

دمشق(عام)الكلٌة أمراض84.418885.846الفتوحً البستانً الكرٌم عبد نجاح2782110109

دمشق(عام)الكلٌة أمراض84.648584.784بّرام علً محمد جود279110179

دمشق(عام)الكلٌة أمراض87.028184.612قاسم ندٌم نور2803110110
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دمشق(عام)الكلٌة أمراض82.718583.626هالل عصام انوار281110061

دمشق(عام)الكلٌة أمراض81.688482.608فٌاض اٌمن كرم282110550

دمشق(عام)الكلٌة أمراض82.028382.412الحمد بسام نجالء283410214

دمشق(موازي)الكلٌة أمراض72.267774.156حٌدر الشٌخ علً مجد284110553

دمشق(موازي)الكلٌة أمراض706266.8خلؾ المسٌح عبد رزان285110277

حلب(عام)الكلٌة أمراض83.6788182.606رشو جمٌل أحمد286210041

حلب(عام)الكلٌة أمراض78.158580.89دولً جان ودٌع287310501

حلب(عام)الكلٌة أمراض83.5657680.539قطان زٌاد طارق محمد288210367

حلب(عام)الكلٌة أمراض81.3287980.396عزوز علً حازم289210117

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض79.978079.982دروٌشو علً راما290310152

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض76.688479.608نعامه لمٌس كرم291310350

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض78.587878.348سلٌمان الكرٌم عبد هال2923110119

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض78.927476.952ؼانم ؼسان محمد293310401

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض75.727776.232العلً علً سام294310041ً

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض89.378688.022الرحمن العبد حمٌد بلقٌس295410040

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض88.528486.712طه مصطفى اسراء296310019

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض84.218484.126االسعد ناٌؾ رٌما2972110036

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض84.918283.746الطرشه احسان رؼد298410073

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض82.798583.674محمد جمال آٌا299110122

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض82.288382.568برهوم محمد جعفر300410045

دمشق(موازي)الحركً الجهاز أمراض79.758581.85زٌات مروان نادٌن301110771

دمشق(موازي)الحركً الجهاز أمراض79.647878.984مٌر هللا عبد أحمد302110086

حلب(عام)الحركً الجهاز أمراض86.0858184.051تركمانً محمد منى303210430

حلب(عام)الحركً الجهاز أمراض81.0358683.021شهاب محمد سال304210197ً

حلب(عام)الحركً الجهاز أمراض85.6067882.563رزوق ولٌد نور305210462

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض86.078485.242سٌؾ أبو ٌوسؾ دٌمة306310146

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض83.048383.024الخٌر ؼٌث احمد307310010

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض82.238081.338شاهٌن سهٌل سلمى308310232

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض81.568181.336سلٌمان سلٌمان بتول3093110016

الالذقٌة(موازي)الحركً الجهاز أمراض77.927576.752الحداد طالل محمد بٌان310410041

الالذقٌة(موازي)الحركً الجهاز أمراض75.577575.342الخوري نبٌل هان311310483ً

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض78.67275.96الرحال منٌؾ فادي3122110065

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض79.657075.79ابوترابه مأمون هللا خٌر313110223

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض77.757275.45آؼا محمد بكري ؼفران314110507

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض75.377474.822ؼازي مازن محمد رام315110262ً

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض75.427173.652كلكوش خالد االء316110040

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض72.617573.566شهاب نضال مرح317410284

الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض75.937876.758علً قره معٌن مرٌانا318310427

الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض80.26473.72منصور محمد رنا319310168

الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض72.847172.104جاكٌش عمار مرام320410201
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الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض71.036568.618حمً جمٌل زنار321310204

دمشق(عام)النفسً الطب80.988180.988االدلبً حسان ؼزل322110505

دمشق(عام)النفسً الطب83.317579.986دوالنً خالد زهٌر3232110037

دمشق(عام)النفسً الطب81.367679.216عبدو جوزٌؾ عبدهللا324110452

دمشق(عام)النفسً الطب77.717576.626رمضان ٌونس منى325410207

دمشق(عام)النفسً الطب74.977374.182حمشو شاهر مهدي326110754

دمشق(عام)النفسً الطب71.166769.496الموعد اكرم احمد327110007

دمشق(عام)النفسً الطب696868.6عزقول سجٌع مرح328110891

دمشق(عام)النفسً الطب71.4086368.044العبدهللا ٌاسٌن عمر329210132

دمشق(عام)النفسً الطب66.826365.292المسلمانً ؼسان سارة330110829

دمشق(عام)النفسً الطب65.96063.54البكور الخزنه عبدالقادر عبدالجبار331110152

الالذقٌة(عام)النفسً الطب73.626670.572النجار مهران محمد عباده332310260

الالذقٌة(عام)النفسً الطب72.416569.446شهدا سامر مجد333310379

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب72.077472.842صقر نبٌل جودي334310095

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب75.196872.314عٌسى سعد صبا335310251

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب73.187172.308دٌوب محمد مهند336310443

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب71.967071.176حماده اكرم ٌوسؾ337310522

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب64.626062.772حسن ابراهٌم صباح338310037

الالذقٌة(عام)التأهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب61.766362.256بشٌر محمد اٌهاب339310038

دمشق(عام)العامة الجراحة86.338585.798الخالق عبد عماد ؼٌد3402110064

دمشق(عام)العامة الجراحة85.788485.068زهور بن إبراهٌم محمد عل341310301ً

دمشق(عام)العامة الجراحة86.158384.89الصعب منٌب رانٌة342110264

دمشق(عام)العامة الجراحة84.88584.88عبده نزار عل343310305ً

دمشق(عام)العامة الجراحة86.38284.58حمزه ولٌد أسٌل344110096

دمشق(عام)العامة الجراحة84.128584.472حسٌن سعٌد فهمان345310341

دمشق(عام)العامة الجراحة85.388384.428القٌسً عمار صبحً محمد346110653

دمشق(عام)العامة الجراحة86.328083.792رسالن جمٌل نوار347310468

دمشق(عام)العامة الجراحة84.678283.602سقور رامز حسن348310109

دمشق(عام)العامة الجراحة82.628583.572الدٌن حسام محمد اسامة349110024

دمشق(عام)العامة الجراحة83.188483.508صافً إٌاد عمر350110493

دمشق(عام)العامة الجراحة82.58583.5حماد منذر العابدٌن زٌن351310208

دمشق(عام)العامة الجراحة79.828983.492عٌاش قاسم منى352110751

دمشق(عام)العامة الجراحة82.868483.316الحسٌن عثمان مها353110753

دمشق(عام)العامة الجراحة80.8618783.316القبس قبس محمود354210409

دمشق(عام)العامة الجراحة82.828483.292البرٌجاوي منٌر رهام355110320

دمشق(عام)العامة الجراحة85.468083.276دحدوح حسٌن مؤٌد356110758

دمشق(عام)العامة الجراحة84.758183.25الحمٌد جاسم محمد357110634

دمشق(موازي)العامة الجراحة77.998078.794الزامل احمد اشرؾ358110036

دمشق(موازي)العامة الجراحة82.347378.604زٌد ابا عفٌؾ اٌاس359110062

دمشق(موازي)العامة الجراحة78.737878.438الفراج اسامه ٌارا360110865
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دمشق(موازي)العامة الجراحة77.887978.328نمر كمال نزهة361110778

دمشق(موازي)العامة الجراحة77.6657777.399خلٌؾ ابو حامد عل362210552ً

دمشق(موازي)العامة الجراحة74.577775.542حمشو اسعد عبٌده363110458

حلب(عام)العامة الجراحة85.0858083.051خرسه خالد محمد364210354

حلب(عام)العامة الجراحة81.0558181.033العبودالخالدي محمددٌب قاسم365210309

حلب(عام)العامة الجراحة82.2137880.527الخلؾ محمود الوهاب عبد366210262

حلب(عام)العامة الجراحة80.338080.198سالم احمد محمد367210344

حلب(عام)العامة الجراحة80.1088080.064عوٌره ولٌد محمد خالد368210134

حلب(عام)العامة الجراحة81.3037879.981زلط احمد اسعد369210027

حلب(عام)العامة الجراحة81.3687779.62الصالح علً عبدالرؤوؾ كامل370210314

حلب(عام)العامة الجراحة81.3757679.225سباغ توفٌق احمد371210005

حلب(عام)العامة الجراحة81.7787579.066زٌدانً مازن محمد مرح372210416

حلب(عام)العامة الجراحة81.667578.996نجار مروان محفوض373110624

حلب(عام)العامة الجراحة80.857678.91حنان شعبان شٌار374210232

حلب(عام)العامة الجراحة78.7217778.032معتوقً نهاد عصام محمد375210381

حلب(عام)العامة الجراحة81.1867377.911الطوٌل ؼازي محمود376210408

حلب(عام)العامة الجراحة80.767377.656كزكز اٌمن سعٌد محمد3772110089

حلب(عام)العامة الجراحة79.4437477.265خطٌب محمد راما378210156

حلب(عام)العامة الجراحة77.2457777.147الحشاش طركً احمد379210010

حلب(عام)العامة الجراحة75.198077.114االحمد ناٌؾ معاذ380110737

حلب(عام)العامة الجراحة76.057776.43خلٌل ولٌد خالد381410060

حلب(عام)العامة الجراحة80.717076.426سنكً جان حنا ٌوسؾ382210493

حلب(عام)العامة الجراحة78.9087276.144السعٌد ابراهٌم زٌدان383210189

حلب(عام)العامة الجراحة74.87876.08اسماعٌل حسن شادي384410104

حلب(عام)العامة الجراحة75.3437675.605عمر زكرٌا الدٌن احمدعالء385210022

حلب(عام)العامة الجراحة79.047075.424صارم نبٌل ؼٌث386310323

حلب(موازي)العامة الجراحة75.826973.092داود احمد حسن387210119

حلب(موازي)العامة الجراحة77.5966572.557الحمد محمد ولٌد388210484

حلب(موازي)العامة الجراحة71.3837271.629قصاب الرحٌم عبد عمر389210039

حلب(موازي)العامة الجراحة73.9436871.565ؼزال حازم محمد390210352

حلب(موازي)العامة الجراحة68.466667.476العمر أحمد رام391110166ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة82.988784.588ترٌكٌه علً الحسٌن392310025

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة83.968483.976ابودست ؼٌاث عل393310294ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة81.458582.87جلعود نبٌل ٌزن394310517

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة81.438181.258ابراهٌم بسام عل395310284ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة82.517981.106محمد احمد حسٌن396310112

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة78.128580.872هدى بن إبراهٌم محمد عل397310299ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة80.428080.252مره محمد تمام398310085

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة79.5568180.133الٌاسٌن طالل عبدالرزاق399210264

الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة77.288178.768جونً زهٌر كرم400310347
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الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة71.656870.19بٌوك باش مصطفى محمد401310406

الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة71.486568.888أحمد السٌد بسام أحمد402310044

دمشق(عام)البولٌة الجراحة86.928786.952ماردنلً كمال فاضل403410153

دمشق(عام)البولٌة الجراحة86.178786.502سالمه ندٌم فاٌز4042110072

دمشق(عام)البولٌة الجراحة85.598585.354شبلً ؼسان محمد405310400

دمشق(عام)البولٌة الجراحة83.498885.294بطحه مدٌن عمران406310315

دمشق(عام)البولٌة الجراحة83.378784.822ولٌد خالد عبدهللا407110454

دمشق(عام)البولٌة الجراحة84.388584.628عبٌد حسٌن احمد408110010

دمشق(عام)البولٌة الجراحة82.838684.098العلً محمد دارا409110224

دمشق(عام)البولٌة الجراحة86.378083.822الخاروؾ عماد محمد410510011

دمشق(عام)البولٌة الجراحة82.128683.672السعٌد كمال باسم411410031

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة83.458182.47عبٌد جرٌس امجد412110051

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة80.838482.098سلٌق بشار اٌهاب محمد413110628

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة79.488481.288الصفدي راضً محمد الكرٌم عبد414110443

حلب(عام)البولٌة الجراحة80.5318381.518العفدل الكرٌم عبد محمد415210374

حلب(عام)البولٌة الجراحة78.6988581.218الحسٌن المحمد حسٌن حسن416210120

حلب(عام)البولٌة الجراحة77.1518680.69االحمد محمد محمود417210354

حلب(عام)البولٌة الجراحة82.347880.604نمر عمر اشرؾ4182110011

حلب(عام)البولٌة الجراحة80.798080.474العمر حسن العزٌز عبد419410119

حلب(موازي)البولٌة الجراحة71.887472.728الخلؾ احمد ٌاسر420410243

حلب(موازي)البولٌة الجراحة74.3836972.229العوٌد محمد حماده421210131

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة79.578481.342اهدٌرس محمد فاٌز422110940

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة78.178681.302المطر محمود صالح423310248

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة82.197980.914اسماعٌل قصً ربٌع424310159

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة82.767880.856كحٌلة ظافر عبدهللا425310268

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة79.898079.934قبٌلً رفٌق عٌسى426310317

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة80.537979.918الحلبً محمد كنان427110557

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة81.197879.914حٌدر أٌمن أحمد428310043

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة81.3537779.611رجب الكرٌم عبد شعٌب429210584

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة74.276470.162البكور المحمد حسٌن محمد430110635

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة68.957169.77طالب مأمون ماهر431110158

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة72.176268.102الدوس أحمد عالء432310277

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة91.659291.79دافٌد ٌعقوب مارٌو433110610

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة88.069490.436الصٌاد فٌصل نعٌم محمد434110693

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة89.828889.092كوز سامً باسل435110132

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة88.028888.012عوض محمد الدٌن عالء436110476

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة85.429187.652حمود ٌاسر سام437310222

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة90.068487.636جمعه حسن سعٌد محمد438110646

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة86.718987.626حمزه ناصر عل439410143ً

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة86.548987.524الجنادي االخرس عقله زكرٌا440310202
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دمشق(عام)العظمٌة الجراحة87.028787.012القلم ماهر عمر441110498

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة85.998685.994رمضان عدنان محمد442310069

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة83.8838885.529تركمان رضوان احمد443210526

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة83.588584.148مسدوح داود مصطفى444110727

حلب(عام)العظمٌة الجراحة92.0489191.628بكرو ولٌد احمد445210019

حلب(عام)العظمٌة الجراحة90.2659090.159كور جمال احمد446210006

حلب(عام)العظمٌة الجراحة89.8789089.926العلو نواؾ امٌن محمد447210346

حلب(عام)العظمٌة الجراحة88.849089.304بنجه نافع باسل448210076

حلب(عام)العظمٌة الجراحة87.6188787.37محٌو جمعة ٌاسر449210487

حلب(عام)العظمٌة الجراحة89.0468386.627سلٌمان سمٌر محمد نور أحمد450210047

حلب(عام)العظمٌة الجراحة84.9558986.573العبو الحسٌن عبد حسن451210121

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة83.7888182.672افٌونً مصطفى محمد452210395

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة80.0668582.039المحمد خمٌس ٌوسؾ453210494

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة80.3418481.804علً محمد دٌرسم454210145

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة87.658385.79عامودي سلٌمان أحمد455310045

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة85.538585.318الحلبً سلٌمان ٌامن456310514

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة83.638584.178محمد عماد عل4572110059ً

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة83.088583.848سالمة عادل جعفر458310087

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة82.198482.914الساروت اسامه ٌامن459410245

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة85.967882.776دٌب محمد عبادة460310259

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة81.98482.74سعد علً الحسٌن461310026

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة81.858181.51خضر خضر محمود462110703

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة85.6017581.36حسن هاٌم هٌشام463210480

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة76.957877.37علً حاج عمر محمد464210385

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة75.657575.39حداد اٌلٌا بشار465310078

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة83.397981.634احمد اٌمن رنٌم466110304

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة82.847680.104محمد محمود سالم محمد467110645

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة808080فضول فضول فادي468110516

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة80.797377.674خلوؾ نجدت عل469310304ً

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة76.557676.33حسو خالد محمد470110636

دمشق(موازي)الصدرٌة الجراحة73.237473.538العلٌوي ٌاسٌن حمود471110203

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة77.037777.018كعده رشٌد حسٌن472310114

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة79.67176.16حمدان حافظ ؼٌد473310324

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة78.057376.03الخرٌش اسبر جون474310100ً

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة76.157174.09اسوٌد ابراهٌم احمد475310005

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة78.396773.834سلٌطٌن معٌن محمد476310409

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة92.6969392.817المنصور محمد أمٌن477210056

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة90.6769391.605الجنٌدي محمد حسن478210123

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة88.338988.598صالح اسماعٌل اسكندر479310020

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة88.18888.06ابراهٌم محمود كمال4803110081
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دمشق(عام)العصبٌة الجراحة86.618987.566عٌسى فرح حنا481110205

دمشق(موازي)العصبٌة الجراحة84.849187.304سعٌد موفق ٌزن482310516

دمشق(موازي)العصبٌة الجراحة80.258582.15خلؾ الباقً عبد عمر483110937

حلب(عام)العصبٌة الجراحة85.5158685.709حالق محمد حسن484210124

حلب(عام)العصبٌة الجراحة86.078585.642الكاتب الدٌن سٌؾ احمد العزٌز عبد485210257

حلب(عام)العصبٌة الجراحة85.098183.454العثمان خالد محمد الدٌن مجد486210339

حلب(عام)العصبٌة الجراحة83.6658383.399القراجه فواز محمد487210389

حلب(عام)العصبٌة الجراحة84.4718183.082عرفه اسعد لٌث488210326

حلب(موازي)العصبٌة الجراحة80.8557678.913عثمان کمال رٌناس489210184

حلب(موازي)العصبٌة الجراحة77.4057978.043االحمد الموسى نوري احمد490210018

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة85.788485.068رستم ؼسان محمد491310399

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة82.327980.992سلوم جورج الٌاس492110047

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة78.548279.924حسٌن وحٌد بشر493310080

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة77.528379.712المحمد ؼسان محمد494110672

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة79.737979.438عبود ٌوسؾ زك495310203ً

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة78.768079.256جدٌد أحمد هاشم496310482

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة78.637978.778قاسم كمال طارق497210239

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة79.897778.734عطٌه اكسم اٌهاب498410018

الالذقٌة(موازي)العصبٌة الجراحة74.456771.47الخنوس محمود ؼٌث499210292

الالذقٌة(موازي)العصبٌة الجراحة70.746568.444جحا طاهر محمد500110655

الالذقٌة(موازي)العصبٌة الجراحة69.436668.058خطاب هٌثم كرم5012110078

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة89.848889.104سلٌمان عٌسى محمد502310398

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة85.948987.164دراج عادل والء503110860

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة86.648686.384السماعٌل محمد وفاء504110855

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة85.228886.332عزوز هانً مكسٌم505410206

دمشق(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة84.617881.966الشرٌقً محمد حسٌن506310115

دمشق(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة84.167881.696الحالق عونً محمد عبٌده507110459

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة90.7467785.247شاشاتً لؤي جودي508210109

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.258481.15بالش بسام محمد ابراهٌم509310004

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة82.6437880.785الناصر ادٌب محمد بٌان510210091

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة82.037679.618صخري احمد حمزه5112110032

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.2038079.521المعمو سعٌد مصطفى جاال512210102

حلب(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة75.437675.658طلس بشر محمد ٌحٌى مصطفى513210424

حلب(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة72.837874.898الؽنطاوي ٌحٌى لٌنا514410178

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة83.858584.31بٌطار منذر حٌدر515310136

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة83.818182.686عزالدٌن كمال وئام516310504

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة83.528182.512حمامة محً حازم517310104

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة81.948181.564رحمون سمٌر نسرٌن5183110105

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة80.558281.13سلٌمان جمٌل مرٌم519310429

الالذقٌة(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.748180.244حمد طالل زٌن520310209
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الالذقٌة(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة77.68279.36جً دوه كاسر أسامة521310051

دمشق(عام)القلب جراحة83.828885.492ؼانم بسام عالء5223110066

دمشق(عام)القلب جراحة84.228785.332احمد عمار محمد5233110091

دمشق(عام)القلب جراحة84.638685.178علٌشه حسن حبٌب524310108

دمشق(عام)القلب جراحة84.898183.334النقشً محمد عبدهللا525110456

دمشق(عام)القلب جراحة79.818481.486العجً ممدوح ندٌم526110776

دمشق(عام)القلب جراحة79.88381.08العواؾ حٌدر محمد527410190

دمشق(عام)القلب جراحة79.48380.84سلٌطٌن ثابت حامد528310106

دمشق(عام)القلب جراحة83.727580.232الصالح فؤاد رام529110260ً

دمشق(عام)القلب جراحة80.278080.162المحٌثاوي فارس حمود530310128

دمشق(موازي)القلب جراحة69.576768.542اللٌمونً رشٌد محمد أدٌب محمد531110631

دمشق(موازي)القلب جراحة68.236968.538أبوفخر عدنان قٌس532110545

حلب(عام)القلب جراحة81.7566876.253بكر عدنان شٌار533210227

حلب(عام)القلب جراحة76.7737174.463هورو رمضان محمد534210360

حلب(عام)القلب جراحة73.767273.056حمامه فهٌم عل535310296ً

حلب(عام)القلب جراحة78.9866372.591جً كعكه سعد عمر536210037

حلب(عام)القلب جراحة73.7516971.85كرٌم ناصر محمد537210400

الالذقٌة(عام)القلب جراحة78.047576.824دوبا سمٌر ٌوسؾ538310525

الالذقٌة(عام)القلب جراحة79.747176.244دروٌش فاضل باسل5392110012

الالذقٌة(عام)القلب جراحة78.077175.242رضوان فٌصل رأفت540310156

الالذقٌة(عام)القلب جراحة77.5767174.945استانبولً ناصر محمد عبدالرؤوؾ541210265

الالذقٌة(عام)القلب جراحة72.787874.868لحدو نادر صلٌبا ٌعقوب542310519

دمشق(عام)األوعٌة جراحة858384.2ابراهٌم ٌوسؾ ادوار5433110003

دمشق(عام)األوعٌة جراحة85.087982.648الجردي ماجد جودي5443110024

دمشق(عام)األوعٌة جراحة82.5468081.527الزعبً عٌد محمد رؼٌد545210540

دمشق(عام)األوعٌة جراحة82.258081.35بشور اوزورٌس جورج546110181

دمشق(عام)األوعٌة جراحة82.97981.34محمد عماد قتٌبه5473110078

دمشق(عام)األوعٌة جراحة82.037880.418حلوانً الدٌن عماد محمد محمد548110680

دمشق(عام)األوعٌة جراحة79.698079.814الرمحٌن سمٌر بشار549110146

دمشق(عام)األوعٌة جراحة81.957478.77سمره عبدالكرٌم جعفر550310088

دمشق(عام)األوعٌة جراحة78.017978.406رحال مارٌو مٌنا551410209

دمشق(موازي)األوعٌة جراحة72.856770.51الزعبً اٌمن الرحٌم عبد552310262

دمشق(موازي)األوعٌة جراحة69.976869.182مشلح نادر أحمد عالء553110477

حلب(عام)األوعٌة جراحة78.4936974.695عكله صبحً محمد554210365

حلب(عام)األوعٌة جراحة73.097774.654عالوي احمد اسامة555410007

حلب(عام)األوعٌة جراحة77.5936672.955توما ادوارد جوزٌؾ556210113

حلب(عام)األوعٌة جراحة76.1736571.703الراوي السطم حسٌن المرتضى557210030

حلب(عام)األوعٌة جراحة76.056571.63الدرع حسان ٌاسر558210488

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة81.847679.504مرهج حبٌب بشار559310079

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة76.748078.044بالوش محمد ؼدٌر560310320
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رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة76.627977.572المسٌح عبد المسٌح عبد جورج561310098

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة77.567676.936نعامه عدنان عبدهللا562310270

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة76.857776.91احمد رٌاض عبدهللا563310266

دمشق(عام)األطفال جراحة81.9758583.185الحرٌري محمد عهد564210554

دمشق(عام)األطفال جراحة80.548080.324كٌوركجً عماد اٌل565110066ً

دمشق(عام)األطفال جراحة80.498080.294عبدهللا موفق عبٌر566110463

دمشق(عام)األطفال جراحة78.357577.01الؽزال كؾ عامر لٌنه5672110082

دمشق(عام)األطفال جراحة77.5957576.557العبد الجبار عبد زاهر محمد568210361

حلب(عام)األطفال جراحة79.7737879.063اٌسو عارؾ سعاد569210206

حلب(عام)األطفال جراحة79.27878.72ملحم محمد ٌمان570410250

حلب(عام)األطفال جراحة77.2957074.377اسماعٌل محمود صافٌه571210233

حلب(عام)األطفال جراحة75.0737073.043عصباتً جورج مجد572210340

حلب(عام)األطفال جراحة72.9766971.385طاهر حاج صالح محمد عل573210281ً

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة78.767878.456كرٌدلً نبٌل مروة574310426

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة75.237073.138ابراهٌم محمود حال575310124

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة73.647072.184شماس ادوار دٌلمون576310144

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة74.576771.542الشحؾ ٌحٌى مهند577110756

دمشق(عام)الطوارئ طب76.7566973.653الصٌدناوي عبدهللا محمد578210378

دمشق(عام)الطوارئ طب75.46772.04السمان ممتاز الدٌن عماد محمد579110667

دمشق(عام)الطوارئ طب73.996068.394الرحمن العبد حسان عل5802110057ً

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد92.439191.858قطٌع عبٌدة فاطمة581110520

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد92.049191.624مؽضب ابو خٌر إمار582110079

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد91.369191.216عشٌره بن إبراهٌم محمد عل583310300ً

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.939190.358هالل سامر عبٌر5843110063

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد90.069090.036ألماس أحمد فرح585110527

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.869389.916رزق رٌمون نورا586310477

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.769089.856العلً فٌروشه جان587110173

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.459188.87مطر محمد جانٌت588310086

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد90.778688.862الكسابره سمٌر لورٌن589110588

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.148888.684هنون مازن فاتنة590110513

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد88.368988.616شباره محمددٌب اٌمان591110071

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.69088.56حمره محمد هٌا592110844

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد88.948788.164امٌن عبدالعزٌز محمد593210376

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد88.838788.098تقال احمد آٌه594110127

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.188687.908الخطٌب هٌسم مجدولٌن595110621

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.848587.904صالح علً دٌنا5963110034

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.918887.346اللحام احمد عال597110472

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد88.188687.308صباغ تٌسٌر مجد598110618

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد86.418887.046كعكه حمدي مرح599110711

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد88.238586.938عثمان محمد نهاد600110989
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رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد87.68486.16عواد عمار عبٌر601110460

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد87.858385.91بعلولً رائق مرام602110707

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد85.518384.506ساره هللا خٌر هبه603110816

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد84.688484.408الرمان اسماعٌل قص604110541ً

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد92.1018990.86الصالح عماد هوٌدا605210475

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد89.4468788.467رفاعً الممدوح عبدهللا أحمد سارة606210193

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد89.788587.868دندوش حسٌن آالء607210064

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد89.358386.81عرب ماجد محمد رزان6083110038

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.718686.426دٌوب نزار لٌنا609410177

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.5858686.351شعبان جمال محمد راما610210155

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.8858885.531عثمان سمٌر لٌالؾ611210327

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.458885.27عٌسى علً رٌام612410088

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.078284.442الخطٌب باسل تاال613110164

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.0038584.401المحمد رجب حسٌن الدٌن عماد614210282

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.2718184.162فاعور مروان بٌان615210093

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.0868484.051علً حاج هٌثم بٌان616210094

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.568483.736شعار محمد صبح617210236ً

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.5618383.336صاصٌال صخر محمد جود618210106

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.618483.166قالوٌز سامر فال6192110074

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.7788382.866بٌضون جورج اسبر620210025

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.0438182.825عٌسى سٌد أحمد أحالم621210038

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.9038182.741فخرو الدٌن فخر هنادي622210474

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد80.28481.72بشار العزٌز عبد سولٌن623110342

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد83.3237881.193دباك الحمٌد عبد امان624210031ً

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد81.078080.642الكرٌع محمد خضر625110219

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد79.7317879.038الجاسم المحمد أسعد زاهر626210185

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد79.8157778.689االوسو محمود فاروق627210298

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد78.0887576.852كاتبً الرحمن عبد نور أحمد628210045

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد84.018986.006الٌاس جورج الٌاس629310028

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد85.918585.546الخٌزران صقر لبانا630310355

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد86.98385.34حرفوش نزار عبٌر631310272

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.68584.16جردي سلٌمان صفا632110422

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد82.838684.098برنبو صبحً أٌمن633310059

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.088483.448بركات علً محمد634310396

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد84.978183.382حرش أٌمن فراس6352110073

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.528383.312الحسٌن حسٌن رزان636410068

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.378383.222جوالق سمٌر سلٌمان637310234

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.148282.684ٌونس علً هٌام6383110120

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد81.068582.636حداد ودٌع جودي639310096

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد83.018182.206علً معتز محمد640310408
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الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد84.677882.002حسن محمود ربا641310158

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد81.018381.806دٌوب وهٌب رٌم642310198

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد77.767576.656جانودي عمر مؤمن643310445

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد74.4087675.044القدور أحمد كوثر644210318

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد74.36972.18حسن ماجد الحق عالء645410160

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد72.457171.87الشلش القادر عبد زمزم646110301

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد72.77071.62احمد رائد أؼٌد647410265

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر77.917476.346الدٌن سراي كمال هبه648110819

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر74.217875.726حصوه حسٌن الرحمن عبد649410117

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر77.657275.39دعبول طارق محمد ملهم650110743

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر76.287073.768جدٌد محمد نور6513110108

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.567473.136شحود ٌحٌى زكرٌا652110924

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.767273.056الحمادة عٌد حاتم653110189

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.147272.684خاروفه عبدو محمد654110658

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.417070.246النجم أحمد لٌال655310366

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.686769.808بكري الحاج خالد الرحمن عبد656410118

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.126769.472الحروب نضال إسالم657110078

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر68.727069.232علً السالم عبد شهناز658110103

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر68.666868.396سلٌمان محمود دٌمه659310147

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.266667.956شٌخً محمود خالد660110213

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.216067.926سعدهللا ابراهٌم روال661110335

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.696467.414السلوم ماهر جمٌل6622110023

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.326167.192منصور محمود لمٌس663310364

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر66.326766.592محمد محمود إلٌسار664310039

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر67.56265.3ٌونس سلمان ٌوسؾ665310524

دمشق(موازي)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.217070.726دٌب مصطفى عائده666110379

حلب(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر74.0667273.239فرٌك جورج سامر667210199

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر75.37575.18ابراهٌم ندٌم محمد668310450

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر76.347274.604الٌاس بشر هند669310493

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر74.537373.918درٌباتً زهٌر رهؾ670310182

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر77.86873.88فٌوض شفٌق أمجد671310056

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر75.77073.42الخلٌؾ سرحان عل6722110058ً

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.397372.634حجازي رباح جودي673310094

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.677272.402زوده نورس مٌاس674310446

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر76.076571.642عٌسى رعد سومر6753110057

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.336871.198جبر علً عالء676410138

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.436870.658ابراهٌم حاج نوري أحمد677310048

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر74.936470.558ؼانم هٌثم عل678310309ً

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.466770.276الدوٌري راجح هبه679310486

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.66870.16مرعً دحام عصام680310273
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الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.316869.986شرو شوفان دٌلور681310145

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.556869.53علو أحمد محمد682310385

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.666769.196خضور وائل عمار683310314

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.146568.684عرقاوي مصطفى مٌرنا684310448

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.566768.536الزوبع اسماعٌل بسام685310077

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.076167.042السلٌم حٌان لورا6863110082

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.326366.792السعدون عبدهلل احمد687310007

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.866066.516عمران أدٌب مرح688310421

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر67.446566.464علً ٌعقوب والء689310073

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.826065.892حمزه رامز أشرؾ690310055

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض91.929091.152بكوره ابرهٌم مروه691110715

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.549291.124قزح نبٌل كارول692110549

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض91.459090.87العك ولٌد رهؾ693110327

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.149090.084الصالح محمد عل694110483ً

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.939089.358جمعه مٌالد زٌاد6952110038

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.469089.076الخزعل جهاد ٌزن696410248

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض89.058989.03المحمد جهاد قٌس697110544

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض89.558888.93الٌاسٌن طه وسام6982110118

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض87.719088.626عازار رٌمون مٌشٌل699410208

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.828888.492نقشو ٌوسؾ محمد عبدالمنعم700410125

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.139388.278نكد مٌخائٌل ساندرا701110385

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.48588.24الشٌخ عباس امٌره702110103

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.238888.138الجلٌل عبد مصطفى رٌم703110353

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.29188.12حمادٌة ٌسار محمد اٌمان704110070

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض87.878887.922الدعاس الدٌن بدر وسٌم705310503

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض87.188887.508مجاهد مازن رؼد706110293

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض87.118787.066صاٌمه عصام محمد بٌان707110158

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض85.438384.458الدوس توفٌق نور708110794

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض82.648683.984الرجا أحمد عبدهللا709110451

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.2319391.338حرٌري عدنان لٌنة710210334

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.0339189.219مٌعاري علً رؼد711210167

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض89.948688.364اخرس محمود فادي712210293

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.1288588.076الخلٌل مصطفى محمود713210412

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.6438787.985المحمد أحمد سمر714210210

حلب(موازي)وجراحتها العٌن أمراض85.8668485.119ستوت القادر عبد أنس محمد715210349

حلب(موازي)وجراحتها العٌن أمراض85.7738384.663الصباغ خلٌل خلٌل محمد راما716210157

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض87.298987.974سلٌمان ابراهٌم صبا717310250

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض89.68587.76الشٌنً مالك تسنٌم7183110021

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.028687.212احمد علً الٌن7193110005

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.28886.32رقٌه جمال دانه7203110033

18 / 45



                    حكومٌة جامعات-  البشري الطب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة
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رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض84.368986.216الشرٌقً منٌر فاتن721310329

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.138686.078المصطفى فٌصل آٌه7223110012

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض82.969085.776عبداالحد ٌعقوب سٌلٌنه723310241

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض81.317879.986عٌسى الدٌن نجم إٌمان724310041

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض78.5158179.509األحد عبد جمٌل كبرئٌل725210581

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض82.187579.308برشٌنً باسل رٌما7262110035

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض89.988989.588مرهج الكرٌم عبد آدم727310062

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض89.288989.168خراط سلٌم محمد728110648

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض90.418789.046برهوم سمٌر فادي729110514

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.38888.18ؼرٌب منٌؾ أٌهم730110114

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.688587.208عٌون منذر مهند محمد731110689

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.48887.04سلٌم ٌوسؾ دٌانا732110247

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.368587.016العٌسى عمر ٌوسؾ733110895

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.478986.882نموره راتب مرح734110712

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.798786.874الجندي احمد عل735110479ً

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.798486.874الدٌري ماهر محمد736110677

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض87.768586.656عازر ماجد عادل737110437

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.388786.628دواره اسد مرح738110710

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.079086.442االبراهٌم ناصر هاله739410050

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض83.159085.89األحمد فاٌز فٌفٌان7402110075

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.048885.624الخوري فاٌز ماٌكل741110617

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.738584.838حكٌم خالد محمد فارس محمد742110673

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.558383.93جمال سلٌمان لبنى743110566

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.128583.272الحران عاٌد احمد744110013

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.128583.272السبٌنً زٌاد أالء745110098

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.8858788.131كٌالً بشٌر محمد وسٌم محمد746210403

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.4289087.256هواش محمد لمى747210324

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.8018586.08سلطان أبو محمد سلٌم748210208

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.0858386.051توتونجً سمٌر محمد طٌؾ749210241

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض87.398486.034هنداوي نور محمد الرا750210321

حلب(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.1288083.676ورد وسٌم فادي751210294

حلب(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض79.0238481.013برؼوث محمد مراد752210414

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض89.179089.502بوبو سلٌمان عبدهللا753310277

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.528685.112اسبر سهٌل تؽرٌد7543110022

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض83.128684.272حسٌن أحمد لمى755310362

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض83.738383.438حسون محمد الٌسار756310031

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض79.058782.23زهرالدٌن ٌحٌى حسن757110196

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض80.377578.222عٌاش سلٌم محمد758110649
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دمشق(عام)األطفال طب86.188585.708فٌاض اٌلٌا مرٌم759410204

دمشق(عام)األطفال طب84.078684.842الجورانً شعبان هناء760110833

دمشق(عام)األطفال طب85.888384.728اللباد ولٌد صالح761110415

دمشق(عام)األطفال طب84.788384.068الرفاعً سامً ٌسرى762110888

دمشق(عام)األطفال طب84.078484.042دحدل نعمه اٌلٌانا763110067

دمشق(عام)األطفال طب85.538183.718عرابً خالد آالء764110119

دمشق(عام)األطفال طب82.118683.666الكحاله بهجت رنٌم765110306

دمشق(عام)األطفال طب83.988383.588حسان رجب بتول7663110015

دمشق(عام)األطفال طب79.259083.55السٌد الحسٌن قدري عبدالعظٌم767310265

دمشق(عام)األطفال طب82.338583.398الحسٌن محمد لٌن768110598

دمشق(عام)األطفال طب83.9838182.789بركات صبحً شروق769210547

دمشق(عام)األطفال طب82.648382.784كرم كمال بهجت770110155

دمشق(عام)األطفال طب84.447982.264مؽربً محمد نائله771110775

دمشق(عام)األطفال طب84.437982.258بالل الخالق عبد عائشة772410115

دمشق(عام)األطفال طب82.878081.722عدرة محمد لبنى773310358

دمشق(عام)األطفال طب82.858081.71حالوة هٌثم رنٌم774110315

دمشق(عام)األطفال طب79.798481.474معروؾ الدٌن عالء رهام775310175

دمشق(عام)األطفال طب83.677881.402أحمد علً مرح776110713

دمشق(عام)األطفال طب82.318081.386حرب معتصم علٌاء777110487

دمشق(عام)األطفال طب81.848081.104مجذوب الرحمن عبد خدٌجه778110218

دمشق(عام)األطفال طب80.438281.058اسماعٌل زكرٌا فرح779110528

دمشق(عام)األطفال طب81.658080.99شقرة شحادة معن780110741

دمشق(عام)األطفال طب81.897980.734مسوتً محمد رنٌم781110312

دمشق(عام)األطفال طب81.218080.726الخطٌب بشٌر آٌات782110123

دمشق(عام)األطفال طب82.437880.658سوٌد محمد نور783110801

دمشق(عام)األطفال طب78.938380.558السهو الكرٌم عبد باسل784110133

دمشق(عام)األطفال طب80.858080.51ؼنام علً رؼد785110292

دمشق(عام)األطفال طب81.667880.196ورده احسان مٌخائٌل7862110107

دمشق(عام)األطفال طب79.6438180.185االبراهٌم رمضان نجبٌر787210567

دمشق(عام)األطفال طب80.138080.078الهوارنه محمد خالد788110212

دمشق(عام)األطفال طب78.678280.002النقاوه اٌمن رؼد789110289

دمشق(عام)األطفال طب81.077879.842حسٌن حسن منى790110748

دمشق(عام)األطفال طب80.317979.786محمد بشار ماٌا7913110085

دمشق(عام)األطفال طب80.747879.644الشرٌؾ عمر ٌمان792110891

دمشق(عام)األطفال طب82.077679.642الفا فردوس عمر793110497

دمشق(عام)األطفال طب80.477879.482جعفر سلٌم محمد صفاء794110426

دمشق(عام)األطفال طب80.377879.422نوفل احمد انوار795410013

دمشق(عام)األطفال طب78.628079.172عاصً أبو هاٌل سوالؾ796110404
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دمشق(عام)األطفال طب78.168078.896خطاب احمد هدٌه797110824

دمشق(عام)األطفال طب78.517978.706العثمان علً محمود798110704

دمشق(عام)األطفال طب79.077878.642حماد بالل لٌالس799110590

دمشق(عام)األطفال طب79.027878.612الخطٌب سامر قمر800410163

دمشق(عام)األطفال طب75.58378.5العلً حسٌن المثنى801310027

دمشق(عام)األطفال طب79.037778.218منصور حسن ٌارا802110867

دمشق(عام)األطفال طب81.397378.034خدام علً ٌارا803110872

دمشق(عام)األطفال طب75.178277.902أحمد عٌسى أحمد804410021

دمشق(عام)األطفال طب79.837577.898نزهه ؼسان مٌرنا8053110100

دمشق(عام)األطفال طب75.948077.564الوادي نصر عمار806110492

دمشق(عام)األطفال طب77.277877.562باكٌر طاهر هبه807410226

دمشق(عام)األطفال طب81.27277.52اسماعٌل الدٌن نجم تورٌن808210534

دمشق(عام)األطفال طب78.467677.476معروؾ فاطر رهؾ809310186

دمشق(عام)األطفال طب77.067877.436العٌسى صالح صفاء810310252

دمشق(عام)األطفال طب82.1857077.311العلً محمد الحاج خلؾ أٌه811210531

دمشق(عام)األطفال طب80.027377.212بدٌري ماجد هناء812110834

دمشق(عام)األطفال طب76.557877.13سكٌؾ أنور ٌوال813110898

دمشق(عام)األطفال طب76.817776.886الهادي العبد خلؾ مهند814310441

دمشق(عام)األطفال طب77.877576.722المسلم حسٌن اعتدال815110901

دمشق(عام)األطفال طب77.837576.698خزام عارؾ فرح816410177

دمشق(عام)األطفال طب76.247776.544العلً منذر نادٌه817110772

دمشق(عام)األطفال طب76.867676.516ٌعقوب همام سوسن818110022

دمشق(عام)األطفال طب76.077776.442العساوده محمدعلً عدي819110465

دمشق(عام)األطفال طب78.727376.432الحاٌك علً أحمد820110087

دمشق(عام)األطفال طب78.637376.378حسون ٌاسر رٌم821310199

دمشق(عام)األطفال طب76.577676.342زهره عبدالرحمن عمر822110496

دمشق(عام)األطفال طب78.537376.318الشرٌؾ الدٌن نجم كرٌم823110554

دمشق(عام)األطفال طب77.857476.31لوحو أحمد عال824310275

دمشق(عام)األطفال طب79.87176.28سلٌمان علً والء8253110121

دمشق(عام)األطفال طب73.768076.256دٌب علً زٌنب826310035

دمشق(موازي)األطفال طب77.397476.034االحمد محمد فخرٌه827410038

دمشق(موازي)األطفال طب76.527575.912عٌون سلٌم هدى828110821

دمشق(موازي)األطفال طب77.877275.522البوشً محمد هال829110829

دمشق(موازي)األطفال طب77.847275.504بٌطار رامً جوٌل830410050

دمشق(موازي)األطفال طب74.97474.54العوابده رٌاض لٌن831110597

دمشق(موازي)األطفال طب74.2067474.123السعدي طارق محمد832210559

دمشق(موازي)األطفال طب74.757273.65حلمً حكمت سلٌم833110397

دمشق(موازي)األطفال طب77.786773.468الحسٌن هللا عبد مصطفى834110728

دمشق(موازي)األطفال طب74.247273.344المصري جمال ردٌنا835110273

دمشق(موازي)األطفال طب76.7056873.223القبالوي ٌوسؾ احمد836210528

21 / 45



                    حكومٌة جامعات-  البشري الطب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(موازي)األطفال طب72.997372.994بقله ولٌد محمد عائشه837110438

دمشق(موازي)األطفال طب72.537372.718مطاوع محمود وفاء838110857

دمشق(موازي)األطفال طب74.096871.654طافش ٌوسؾ احمد راما839110254

دمشق(موازي)األطفال طب74.066670.836حاطوم عصام لما840110578

دمشق(موازي)األطفال طب73.216569.926ضبٌط فواز آٌة841110125

دمشق(موازي)األطفال طب73.096569.854الهزٌم ذٌب زكاء842410270

دمشق(موازي)األطفال طب69.856869.11بخش محمد دانا843110039

دمشق(موازي)األطفال طب70.796568.474الحسو احمد حسام844110192

دمشق(موازي)األطفال طب68.296767.774الجنٌدي نبٌل ستٌفان845110833ً

دمشق(موازي)األطفال طب69.46567.64ؼزاله ولٌد عدي846110466

دمشق(موازي)األطفال طب71.686067.008الشحؾ سلٌم بلقٌس847110153

حلب(عام)األطفال طب87.3538486.011أحمد الرزاق عبد الجبار عبد848210247

حلب(عام)األطفال طب85.058685.43ابراهٌم الرحمن عبد اٌمان849210034

حلب(عام)األطفال طب87.4688285.28محمد خٌر محمد هان850210466ً

حلب(عام)األطفال طب81.9088984.744احمد الدٌن نور محمد حسٌن851210129

حلب(عام)األطفال طب85.8858384.731هندٌة رٌاض بتول852210078

ط جهاد محمد طل853210240 حلب(عام)األطفال طب84.658484.39شحِّ

حلب(عام)األطفال طب85.3818284.028طرابلسً مؤمن محمد دٌمه854210148

حلب(عام)األطفال طب86.3337983.399ططري ماجد محمد هانٌا855210467

حلب(عام)األطفال طب83.5658182.539فاعور الرحمن عبد دٌمه856210147

حلب(عام)األطفال طب85.0787781.846سودة صفوان بتول857210105

حلب(عام)األطفال طب83.4667981.679رزوق عبدالرحمن مرح858210415

حلب(عام)األطفال طب82.7787981.266شٌاح محمد زٌنب859210191

حلب(عام)األطفال طب81.5588080.934الدٌن سٌؾ محمد لٌنا860210333

حلب(عام)األطفال طب84.1667680.899بركات أٌمن آٌة861210068

حلب(عام)األطفال طب83.317780.786أطرش طارق آٌة862210070

حلب(عام)األطفال طب79.2838380.769داده بسام محمد سامٌه863210201

حلب(عام)األطفال طب81.5217980.512حمٌدي محمد مرٌم864210418

حلب(عام)األطفال طب82.5667579.539زعتر فاتح سجى865210202

حلب(عام)األطفال طب82.5537579.531العم مازن تسنٌم866210095

حلب(عام)األطفال طب81.0837779.449نجار جورج رؼد867210166

حلب(عام)األطفال طب79.5037878.901عاصً باسم محمد آالء868210066

حلب(عام)األطفال طب82.0467478.827الشبٌب أنور نجود869210446

حلب(عام)األطفال طب81.157578.69قسطن شاكر مٌرٌام870210438

حلب(عام)األطفال طب79.9257678.355داوود انور نارٌمان871210443

حلب(عام)األطفال طب80.4817477.888الحمود ٌحٌى عبدالحمٌد راما872210154

حلب(عام)األطفال طب79.697577.814ضاهرٌه نبٌل ناٌا873210445

حلب(عام)األطفال طب76.148077.684حٌدر كمال محمد874210327

حلب(عام)األطفال طب76.078077.642الدٌن سراج الدٌن عماد حسن875210122

حلب(عام)األطفال طب77.1717877.502المحمد ؼسان هٌا876210477
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حلب(عام)األطفال طب79.5917477.354الحدٌد عجان الحمٌد عبد بٌان877210090

حلب(عام)األطفال طب78.7917577.274بكري حاج باسل مٌس878210439

حلب(عام)األطفال طب81.197177.114قصاص أحمد رقٌة879210169

حلب(موازي)األطفال طب77.077576.242منصور اسامه آالء880210062

حلب(موازي)األطفال طب77.5386773.322شاهٌن الوهاب عبد نور881210457

حلب(موازي)األطفال طب74.177172.902الرمله معن ٌاسمٌن882310513

حلب(موازي)األطفال طب73.8086469.884شعار مالك نادٌن883210441

حلب(موازي)األطفال طب73.2086168.324حوره محمد سمى884210211

حلب(موازي)األطفال طب72.9586067.774مدراتً محمد راما885210159

الالذقٌة(عام)األطفال طب85.88585.48سلٌم ؼسان هبه886310487

الالذقٌة(عام)األطفال طب80.698281.214معال بدٌع مارٌه887310372

الالذقٌة(عام)األطفال طب81.028080.612خٌربك منٌر فاطمة888310333

الالذقٌة(عام)األطفال طب82.317880.586صقر الجً اٌلٌن889310034

الالذقٌة(عام)األطفال طب83.087680.248حسن ؼالب رزان8903110037

الالذقٌة(عام)األطفال طب81.527779.712عبود جمال ساندرا891310224

الالذقٌة(عام)األطفال طب80.777879.662برٌص احمد فاطمه892310334

الالذقٌة(عام)األطفال طب79.757979.45شاوٌش احمد معاذ893310437

الالذقٌة(عام)األطفال طب77.648178.984حلونجً محمد فاتن894310328

الالذقٌة(عام)األطفال طب80.967678.976حمود الدٌن مجد هزار8953110117

الالذقٌة(عام)األطفال طب82.937378.958علٌا سمٌر زٌنب896310214

الالذقٌة(عام)األطفال طب81.517578.906العنٌد جمٌل نٌرمٌن897310480

الالذقٌة(عام)األطفال طب78.537878.318عساؾ علً سدره898310227

الالذقٌة(عام)األطفال طب77.557978.13ملحم ماجد ابراهٌم899310003

الالذقٌة(عام)األطفال طب77.557978.13سالم سلٌم دٌانا900310143

الالذقٌة(موازي)األطفال طب80.687478.008دروبً مفٌد رٌم901310196

الالذقٌة(موازي)األطفال طب74.298076.574حوتً بشٌر ستالٌن902310225

الالذقٌة(موازي)األطفال طب77.277375.562سعود محمود ٌارا903310511

الالذقٌة(موازي)األطفال طب73.177172.302الكوسا احمد أٌه904310060

الالذقٌة(موازي)األطفال طب72.396770.234سعٌد عدنان حال905310120

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض93.849293.104دٌب ابو شفٌق جولٌا9063110026

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض92.449292.264الوهاب عبد الوهاب عبد هللا عبد907310263

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض90.369190.616خضر فؤاد لبنى908310357

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض91.688990.608ٌونس الرزاق عبد محمد909310393

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض91.318990.386بٌطار نبٌل نور9103110109

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.659289.39عثمان محمد مرٌم911310432

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.738889.038صبوح دٌاب رحاب912310160

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.188888.708صالح علً صبا9133110058

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.178888.702ابراهٌم ودٌع مرام9143110093

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.398988.034ؼبور عزام محمد لٌن915110085

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض888888قوبا عمران لمٌاء916110584
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دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.249087.744سعد جوزٌؾ فٌروز917410162

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.698987.614علً فرحان جوان918110178

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.288887.568خوري نبٌل راما919110258

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.1588885.694هللا نعمة سعد رامان920210537

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.78684.62اسماعٌل هٌثم محمد أبرار921310042

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض82.928784.552كٌالنً محمد ٌاسمٌن922110877

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض85.548384.524الخطٌب وائل محمد جودي923110180

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.868384.116مدنٌة علً رهؾ924110323

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض93.0668891.039خباز الرحمن عبد رهؾ925210176

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض91.1158588.669محرم حاج صالح راما926210152

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.8818688.328سنو احمد جودي927210108

حلب(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض88.598587.154كردوش محمد هٌا928210479

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض92.79192.02احمد حسن مجد929310378

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.589390.948الجندي صالح محمد930310392

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض88.789290.068حمود علً محمد931310397

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.589089.748ملحم حبٌب ٌارا932310506

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.289389.568موسى ظافر نور933310475

الالذقٌة(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض89.588587.748حمٌدوش محمد زٌنب934310215

الالذقٌة(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.678785.002العانً منهل آالء9353110011

دمشق(عام)المخبري الطب83.648684.584االعرج عبدالناصر رنٌم936410077

دمشق(عام)المخبري الطب83.528282.912حسٌن بشار تاال937110165

دمشق(عام)المخبري الطب83.198081.914مصطفى أحمد محمد938110563

دمشق(عام)المخبري الطب82.858081.71القاسمً اكرم سارة939410093

دمشق(عام)المخبري الطب78.937978.958السنٌح نبٌل رنا940110299

دمشق(عام)المخبري الطب76.98178.54الجهمانً محمد صقر941110427

دمشق(عام)المخبري الطب78.767778.056خمسان محمد زٌاد942110362

دمشق(عام)المخبري الطب81.217377.926سالمً محمود فرح943410159

دمشق(عام)المخبري الطب80.967377.776أمٌن الحاج ابراهٌم ٌزن944119970

دمشق(عام)المخبري الطب76.37876.98زٌدان خالد عباده945110441

دمشق(عام)المخبري الطب74.67976.36ٌونس ؼسان رٌم9463110048

دمشق(عام)المخبري الطب77.267576.356العثمان عاصم حسام محمد9472110088

دمشق(عام)المخبري الطب77.817375.886الجبٌلً علً ماهر948410182

دمشق(عام)المخبري الطب77.147475.884المصري نصر فاطمة949410216

دمشق(عام)المخبري الطب74.757775.65بازو ٌوسؾ أحمد950110093

دمشق(عام)المخبري الطب76.647375.184شحاده الدٌن صالح محمد951110654

دمشق(عام)المخبري الطب74.497574.694جابر صفوان محمد نور952110206

دمشق(عام)المخبري الطب74.927273.752ابراهٌم كمال حال9533110031

دمشق(موازي)المخبري الطب70.316266.986علً علً فاتن954310327

حلب(عام)المخبري الطب89.6038688.161ناشد الباسط عبد محمد955210371

حلب(عام)المخبري الطب79.2857477.171ٌعقوب سعود شامٌرام956210219
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)المخبري الطب76.7767576.065العالن خلؾ خلٌل لٌنا957210330

حلب(عام)المخبري الطب78.6157275.969حسن أمٌر أؼنار958210050

حلب(عام)المخبري الطب76.4857575.891شعبان مروان عبدهللا959210267

حلب(عام)المخبري الطب79.0566774.233تاتفً نادر آٌه960210074

حلب(عام)المخبري الطب76.1467073.687محفوظ منٌر أحمد عل961210280ً

حلب(عام)المخبري الطب74.6036871.961قباوة موفق دعاء962210143

حلب(عام)المخبري الطب74.936671.358محمود عصمت عثمان محمد963210379

حلب(عام)المخبري الطب74.196570.514الجورانً دٌب صفٌة964410400

حلب(عام)المخبري الطب76.146270.484قدور الشٌخ عبدالرزاق احمد965210012

حلب(عام)المخبري الطب71.2036970.321عجان وجٌه عبدهللا966210268

حلب(عام)المخبري الطب71.8016870.28البو حمامً محمد نور أحمد967210046

حلب(عام)المخبري الطب71.2866669.171السم مصطفى محمد968210054

حلب(عام)المخبري الطب71.3636568.817العلً الحسٌن الدٌن صالح مهند969210431

حلب(عام)المخبري الطب72.526368.712الموسى أحمد عمر9702110126

الالذقٌة(عام)المخبري الطب82.618181.966موسى اسماعٌل ٌارا9713110124

الالذقٌة(عام)المخبري الطب82.737981.238حاتم تٌم رشا972310162

الالذقٌة(عام)المخبري الطب80.698180.814الدكنجً حسٌن دٌنا973310148

الالذقٌة(عام)المخبري الطب79.887979.528سلٌمان محمود مٌرنا9743110101

الالذقٌة(عام)المخبري الطب79.497778.494ناصر حبٌب محمد975310387

الالذقٌة(عام)المخبري الطب79.067376.636منصور محمد رٌم976310195

الالذقٌة(عام)المخبري الطب77.057576.23عبدوش صالح حنا977310129

الالذقٌة(عام)المخبري الطب75.457776.07زٌدان ظافر اٌهاب978310037

الالذقٌة(عام)المخبري الطب74.357875.81شاهٌن مظهر عل979310303ً

الالذقٌة(موازي)المخبري الطب73.27071.92بهلول جٌفً الحمٌد عبد سدره980310226

الالذقٌة(موازي)المخبري الطب74.856671.31مناع عٌسى حال981310123

الالذقٌة(موازي)المخبري الطب71.586267.748ؼرٌب قٌس جعفر982310090

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر81.77980.62محرم ابو ظافر هان983110812ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر81.47980.44جعبو الرحمن عبد باسل9842110011

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر83.287579.968المحنً مصطفى ؼٌث985110510

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر82.466977.076ارشٌد ابو سامر ٌامن986110879

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.367476.616زٌنو ابراهٌم أسٌد9872110009

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.997376.594ساره عبدهللا نٌرمٌن988110809

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.977776.382ؼنٌم تٌسٌر محمد ابراهٌم989110005

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.647776.184المشلب عبدهللا اٌهم990110075

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.427476.052الست نعمه جون991110185ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.727576.032خلٌفو وٌس احمد992110018

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.857775.71جابر نجٌب عمرو993110501

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.77475.62الحسون صالح خٌر محمد994110641

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.927575.552االبراهٌم شعالن اٌل995410016ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.337575.198مزهر مأمون إٌهاب996110081
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الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.217275.126الحلبً الفتاح عبد رؼد997110290

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.177575.102الرحمن العبد الرزاق عبد محمد998110161

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.827775.092حمدان وفٌق ٌارا999110875

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.937574.958خشانه ؼسان آالء1000110009

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.197374.914خلؾ محمود سامر1001110379

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.77474.42الكردي رٌاض محمد عرفان أحمد10022110007

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.477174.282االحمد حسن القادر عبد1003510009

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر80.156574.09ادٌب اٌمن زٌن10043110050

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.377274.022الدٌن صالح سلٌمان هادي1005110810

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.587373.948السباعً عامر نور1006410222

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.127573.872الشٌخ عطٌة أنس1007110110

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.497473.694جابر صالح رامز1008110259

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.727273.632عٌالن جورج شادي1009210545

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.3666873.619جنٌد محمد احمد1010210014

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.417173.046رجب تحسٌن اسماء1011110030

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.817372.886الحداد اكرم ماٌا1012410012

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.177572.702الداموك خلٌل محمد1013110638

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.027272.612إبراهٌم علً راما1014110247

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.876972.522ربعً سامً فاضل1015110518

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.387172.428عماٌري محمود رام1016110263ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.236872.338سمعان اسعد ساندرا1017110382

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.57072.1لمٌا فؤاد نوار1018110788

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.457072.07الشحاذه محمد عواد باسل1019110135

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.747172.044الهوٌر عدنان قتٌبة1020110539

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.056972.03السمان حسن عمار10212110062

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.386871.828بوشاهٌن هللا فضل ماٌا1022110615

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.136571.678الؽزالً علً ؼٌداء1023110512

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.126871.672النعسان صالح محمد مؤٌد1024110761

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.066871.636ملحان ٌوسؾ ٌاسمٌن1025110878

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.256671.55مسوح جمٌل رند1026410076

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.576771.542الحافظ زٌاد عالء محمد1027410193

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.557171.33الخطٌب المنعم عبد زٌنب1028410023

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.516871.306محمد محمود روان1029110330

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.096771.254عمر ابو مازن رباب1030110269

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.676971.202الجندي اٌمن محمد محمد1031410197

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.996870.994الشبقجً مازن محمد عثمان محمد1032110659

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.136970.878شرابً الوهاب عبد راما1033110256

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.456770.87زكار خلدون محمد مأمون محمد1034110678

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.26770.72محمد نزار عل1035110485ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.016770.606طه عصام طه1036110436
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دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.626970.572ابراهٌم محمد مٌس1037410272

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.146570.484الوردي الٌاس سونٌا1038410103

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.7916870.274العبٌد ابراهٌم عامر1039210549

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.116770.066امهان صفوت محمد طارق محمد1040110609

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.26669.72خلٌل شٌخموس مٌدٌا1041110765

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.1466769.487مسوح بدٌع فادي1042210588

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.666669.396المالح ناصر حمدي هبه1043110814

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.176569.302ٌالكزٌان بت قره ماٌران1044110616ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.936068.958الرجب عدنان عبٌده1045410127

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.896368.934محمد عبدالنافع عقبه1046110471

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.896068.934االحمد عبدالرحمن شٌار1047510011

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.26468.92المحمد فؤاد مارلٌن1048410180

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.516268.906بركات محمد ماجد1049110605

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.366868.816رشٌد جسارت اٌدن1050110137

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.146568.684الخاطر عزام محمد1051110661

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.886568.528محمود عدنان صبا1052410109

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.496168.494الرشو جمال الفا1053110147

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.86568.48جنٌد ابراهٌم رقٌة1054110297

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.576268.342محمود جهاد ٌوسؾ1055110894

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.736468.038خلؾ صبري ناهد1056110773

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.2566067.953رمضان فرامس وان1057210570ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.586467.948المقداد فؤاد عال1058110417

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.216167.726الشعبان رجب والء1059110859

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.676367.602الحمود علً مؤٌد1060110759

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.426067.452سنٌور رمضان رمضان1061410075

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.876567.322الدمشقً هشام الٌقٌن نور1062110720

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.436467.258المهنا سلٌمان ساندي1063110386

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.556267.13قاسم عماد معاذ1064110734

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.316566.986المسالمه نضال رنٌم1065110314

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.466666.876مفرق علً محمد1066110666

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.736166.838برنٌه كناز تسنٌم1067110167

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.326366.792الرحٌل حسٌن الرحمن عبد1068110442

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.056066.63العبودي الكضٌب طرٌؾ محمود1069110061

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.856066.51دالً عاصؾ الٌسار1070310030

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.446266.464عازر موفق الٌاس1071110049

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.36566.38برو انطانٌوس جوٌل1072110186

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.26066.12عبدالكرٌم بشٌر هٌا1073110839

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.086066.048سعد ابو فهد الٌاس1074110107

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.286265.768الشاٌب عبدالقادر اٌمان1075110038

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.456065.67رجوب الدٌن بدر بدور1076410035
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دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.286065.568الفنوش احمد طه سلٌمان احمد1077110012

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.576165.542عٌسى محمد المعز عبد1078110446

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.896265.534الحكٌم وضاح رشٌد1079110180

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر66.546465.524الرزاق عبد المنعم عبد رؼد1080110291

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.826165.092الٌاس نوفل سومر1081110343

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر66.576164.342الشوٌكً هشام آالء1082110010

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.236064.338سراس حزوري عمار فاطمه1083410174

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر88.678788.002الصباغ سعٌد احمد عامر1084210243

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر81.4437578.865مصطفى مصطفى راما1085210160

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.9437877.965تراب شٌخ ولٌد محمد سنا1086210214

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.57476.1الٌوسؾ ولٌد آالء10872110010

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر79.3716975.222طنطاق سمٌر نور1088210455

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.77074.62معري الجبار عبد محمود10892110109

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.3016974.58اندراوس ؼسان ماٌا1090210336

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.3767074.425االمٌن عثمان احمد1091210013

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.2767174.165كورج محمد صبا1092210235

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.0017073.6نعمان الؽنً عبد جودي1093210053

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.2357473.541دروٌش الحاج طارق محمد هزار1094210270

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.4616873.076نعسان محمد ؼالٌة1095210286

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.0656872.239كلزٌه عمار معن1096210427

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.2786972.166شعبوق الناصر عبد بسمة1097210082

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.1636671.497عباس عباس احمد1098210011

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.986771.188الجول العلً طه االله عبد1099210246

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.456671.07الحجً احمد هٌا1100210063

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.6656369.999الزنار محلول قاسم محمد أالء1101210053

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.0666569.239الدٌن سٌؾ الدٌن سٌؾ كندة1102210316

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.9186468.15الحمدو الكرٌم عبد محمود1103210057

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.3786067.426داٌخ صبحً جٌسٌكا1104210115

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.4636167.277الشعٌب نور محمد بشر1105210015

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر79.488682.088الدالً عزام محمد1106310395

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.97577.34ناصر تمٌم جوى1107310101

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.617676.966دواي فٌصل محمد1108310403

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.657476.19الحاٌك هشام خٌر محمد1109310389

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.497776.094بالل قصً ؼدٌر1110310319

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.057875.63خضرة فؤاد تمام1111310084

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.567675.136ٌونس مهند آٌه1112310069

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.597574.754الشمه محمد حٌدر1113410083

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.456874.27كساب بسام أنستاسٌا1114310058

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.457474.27جدٌد اكرم أسامه1115310052

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.767073.456دبانه الٌاس كلود1116410181
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الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.276773.162سلوم فائز رشا11173110040

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.377372.622الفاٌز صالح فٌصل1118310342

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.027072.412زٌنو جابر هال1119310490

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.886870.928علً ٌائل ساره1120310221

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.466469.676نوفل رفٌق زٌد1121310206

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.316669.186قدور كفاح سمٌر1122310237

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.0816568.048محمداسعد محمود م1123210435ً

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.496467.294حداد منذر نجاة1124310454

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.266167.156زٌنً محسن مرح1125310423

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.056266.23سكاؾ أٌوب كمال1126310085

دمشق(عام)لألورام الشعاعٌة المعالجة68.917069.346منذر هللا فضل شروق1127110101

دمشق(عام)لألورام الشعاعٌة المعالجة69.156868.69بركات محمد بلند1128110154

دمشق(عام)األورام طب83.167680.296النابلسً عالء ظبٌه11292110050

دمشق(عام)األورام طب84.497480.294رمضان عٌسى محمد11303110092

دمشق(عام)األورام طب80.637578.378الخالدي نذٌر أحمد1131110092

دمشق(عام)األورام طب79.797577.874خوري ابراهٌم لٌن1132110592

دمشق(عام)األورام طب78.417275.846بؽداد عدنان عفراء1133310274

دمشق(عام)األورام طب76.047575.624موزي حّسان براءه1134110142

دمشق(عام)األورام طب73.457774.87علً سلمان كلودا1135310351

دمشق(عام)األورام طب78.486974.688انطونٌوس نظام رودي11363110047

دمشق(عام)األورام طب77.237074.338منصور منذر مٌر1137110766

دمشق(عام)األورام طب75.597274.154حسن احمد أمجد1138110103

دمشق(عام)األورام طب75.567274.136الناصٌر تٌسٌر خدٌجه1139110217

دمشق(عام)األورام طب73.37473.58الحماده احمد مسلم1140110725

دمشق(عام)األورام طب73.527373.312صهٌون حسان رؤى1141110340

دمشق(عام)األورام طب75.437073.258العلوان ؼٌاث مجد1142110619

دمشق(عام)األورام طب74.697173.214ناجً سمٌر محمد رؼد1143110295

دمشق(عام)األورام طب72.487372.688محمد محمدعلً بانه1144410033

دمشق(عام)األورام طب73.727172.632زٌن منصور مجد1145310383

دمشق(عام)األورام طب74.776972.462دروٌش مشتبا عل1146410141ً

دمشق(عام)األورام طب72.597272.354دبس محمد أحمد مالك1147210558

دمشق(عام)األورام طب75.066872.236ابراهٌم علً محمد1148110664

دمشق(عام)األورام طب74.166972.096المسعد ؼسان كاترٌنا1149110547

دمشق(عام)األورام طب76.796572.074صباغ محمد سعٌد محمد1150110647

دمشق(عام)األورام طب72.657071.59الناٌؾ الحسٌن لؤي محمد1151110675

دمشق(عام)األورام طب75.76571.42فخر ابو شهاب شوقً حمزه1152110201

دمشق(عام)األورام طب72.337071.398حصوه حسٌن زهٌر1153410092

دمشق(عام)األورام طب71.067070.636نمر أحمد وجدان1154110852

دمشق(عام)األورام طب73.556670.53عساؾ فارس مارٌا1155110608

دمشق(عام)األورام طب74.096570.454شعاع توفٌق بشار11562110020
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دمشق(عام)األورام طب69.077270.242جعفر طارق صخر1157110420

دمشق(عام)األورام طب71.516870.106عثمان نبٌل زٌنب1158310210

دمشق(عام)األورام طب74.066470.036الشوى الهادي عبد كوثر1159110563

دمشق(عام)األورام طب72.356569.41النجاري محمود اٌفان1160110064

حلب(عام)األورام طب83.267981.556صناع مازن محمد رٌما1161210183

حلب(عام)األورام طب78.1116874.066درعوزي مروان علً محمد1162210383

حلب(عام)األورام طب75.8587173.914حامد فٌصل محمد1163210391

حلب(عام)األورام طب81.1736373.903حجار ولٌد محمد قتٌبة1164210310

حلب(عام)األورام طب75.2337073.139حلو بكري ؼٌث محمد1165210388

حلب(عام)األورام طب75.216972.726شحاده زٌاد محمد مصطفى1166510021

حلب(عام)األورام طب77.4566572.473بٌطار خالد سامح1167210198

حلب(عام)األورام طب75.7036772.221الرحمون هٌثم فاطمة1168210303

حلب(عام)األورام طب72.6337171.979بسو رشٌد جٌن1169210116

حلب(عام)األورام طب74.4116871.846طرابٌشً سنكري هللا عبد ابراهٌم1170210002

حلب(عام)األورام طب72.837071.698العبدهلل مصطفى ثائر1171210101

حلب(عام)األورام طب73.9936871.595مرجان الحمٌد عبد زها1172210186

حلب(عام)األورام طب71.9367071.161خٌاط انطوان جبرائٌل1173210103

حلب(عام)األورام طب73.8356771.101قطٌع محمد راما1174210158

حلب(عام)األورام طب75.2366470.741منجونه فاخر براء محمد1175210351

حلب(عام)األورام طب77.4686070.48العبود أكرم ظالل1176210242

حلب(عام)األورام طب71.1436568.685قواس الدٌن محً ابراهٌم1177210003

حلب(عام)األورام طب73.8556068.313التمو محمود محمد1178210394

حلب(عام)األورام طب71.9816267.988مسلم شٌخ احمد محمد1179210345

حلب(عام)األورام طب70.8956367.737محمود عبدالرزاق مزكٌن1180210420

حلب(عام)األورام طب70.656367.59صدور مصطفى سناء1181210215

حلب(عام)األورام طب70.5956066.357كردٌه ٌوسؾ عال1182210274

دمشق(عام)النووي الطب71.436669.258اسلٌم ادهم طارق1183110433

الالذقٌة(عام)األورام طب80.588582.348عثمان كاسر مرح1184310422

الالذقٌة(عام)األورام طب81.738382.238سلٌطٌن وفٌق مرام1185310419

الالذقٌة(عام)األورام طب82.038181.618بركات بسام نؽم1186310465

الالذقٌة(عام)األورام طب83.267278.756معمار نوفل ٌزن1187310518

الالذقٌة(عام)األورام طب79.427778.452بسٌسٌنً سمٌع محمد1188310390

الالذقٌة(عام)األورام طب79.37778.38منصور بسام ٌارا1189310505

الالذقٌة(عام)األورام طب76.847977.704ٌحٌى منٌر أٌوب1190310061

الالذقٌة(عام)األورام طب787777.6شٌبون ابراهٌم هبه1191310485

الالذقٌة(عام)األورام طب77.597676.954اسعد سمٌر ؼزل1192310322

الالذقٌة(عام)األورام طب74.58076.7عٌسى نهاد اٌل1193310033ً

الالذقٌة(عام)األورام طب76.497776.694سعٌد موفق الرٌم هٌا1194310495

الالذقٌة(عام)األورام طب76.827676.492محفوض علً مارٌنا1195310414

الالذقٌة(عام)األورام طب76.417676.246ضاهر فهد رام1196310154ً
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الالذقٌة(عام)األورام طب77.727476.232علً ٌاسٌن مرح1197310424

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا93.469192.476احمد أمٌن محمد11983110087

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا79.387878.828الزمزوم حسٌن أحمد1199110083

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.057878.03سفاؾ منذر العظٌم عبد12002110053

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا76.628077.972ٌونس ؼسان رشا12013110039

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا77.177977.902الفرداوي عماد خدٌجة1202410085

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا76.437676.258حٌدر حسٌن مرٌم1203110722

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا79.547176.124البوشً معتز هزار12042110116

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.187474.108حمو امٌن محمد دلٌل1205110242

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا75.027273.812الٌونس موفق رؼد1206110290

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.137373.678مقصود الؽنً عبد عل1207110482ً

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.716372.426دٌب شٌخ تحسٌن هبه12083110112

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا72.446368.664الحكواتً عماد محمد نوار محمد1209110695

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا71.396368.034خضور بشار بشرى1210110147

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا70.16367.26عبداللطٌؾ اسامة هٌا1211110908

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا68.476366.282اللبابٌدي معتز نعمة1212110704

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا88.438787.858العبدهللا المصطو محمد حسام1213210118

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا82.1768784.105سفلو أسامة القادر عبد1214210258

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا83.898082.334جبان الملك عبد احمد العزٌز عبد محمد1215210373

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.1688078.9كالرجً الجبار عبد بشر احمد1216210004

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا77.6457275.387كبه جمال محمد الرحمن عبد1217210254

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.466773.876سٌدو مروان محمود1218210411

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا72.3237071.393حموي عالٌه المهٌمن عبد مهاب محمد1219210398

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا71.636368.178بالل جمٌل ٌارا1220210485

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا87.937683.158خٌربك قصً ماجد1221310368

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا77.557777.33خٌر محمد ٌاسر هٌا1222310499

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا79.747276.644الدٌن حسام محسن احمد1223310012

الالذقٌة(موازي)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.887072.328عبٌدو واثق فرح1224310339

دمشق(عام)األسرة طب77.238580.338عواد نزار هٌا1225410232

دمشق(عام)األسرة طب82.017278.006البخٌتان الداٌم عبد سام1226110380ً

دمشق(عام)األسرة طب757775.8الشداد هللا عطا مخلص1227110706

دمشق(عام)األسرة طب73.267473.556مخول جهاد ٌوسؾ1228410251

دمشق(عام)األسرة طب72.66167.96الرجا عالوي محمد1229410043

دمشق(عام)التشرٌح فً الماجستٌر درجة79.378079.622حمدان تٌسٌر احمد1230110008

دمشق(عام)التشرٌح فً الماجستٌر درجة73.827373.492الجعط نعٌم رون1231110338ً

حلب(عام)التشرٌح فً الماجستٌر درجة82.0758382.445ارناؤط هٌثم خالد1232210135

دمشق(عام)والوراثة الجنٌن فً الماجستٌر درجة72.057974.83الدعبل فرحان مازن1233110611

حلب(عام)والوراثة الجنٌن فً الماجستٌر درجة74.8216370.092نعسانً الشٌخ المطلب عبد ٌمان1234210490

دمشق(عام)والنسج الخلٌة فً الماجستٌر درجة68.327470.592نوفل أكرم أنس1235310022

دمشق(عام)والنسج الخلٌة فً الماجستٌر درجة70.386668.628ارشٌد اسامه اٌسر1236110021
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دمشق(عام)الطبٌة الفٌزٌولوجٌا فً الماجستٌر درجة73.626369.372ٌعقوب ابراهٌم عٌسى1237410168

دمشق(عام)الطبٌة الفٌزٌولوجٌا فً الماجستٌر درجة69.356266.41محمد محمود محمد1238110606

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة88.868587.316العبو احمد زهٌر1239110360

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة87.18385.46العناز هالل خالد1240110214

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة85.157982.69العبدهللّا عبدالكرٌم سلٌم1241110398

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة80.387979.828الدعاس الدٌن عز احمد1242110014

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة79.767979.456صالح خالد ابراهٌم1243110002

دمشق(عام)الجزٌئٌة والبٌولوجٌا الحٌوٌة الكٌمٌاء فً الماجستٌر درجة76.4837174.289شاطر بادي كرٌم1244210556

دمشق(عام)السرٌرٌة الحٌوٌة الكٌمٌاء فً الماجستٌر درجة74.747876.044القائد جمٌل مضر1245110730

دمشق(عرب شواؼر)الهضمً الجهاز أمراض79.768180.256الحرٌري خٌر محمد مضر1246110732

دمشق(عرب شواؼر)واألوعٌة القلب أمراض87.38084.38الحلبً مروان محمد1247110682

دمشق(عرب شواؼر)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض75.36972.78رجب مأمون بتول1248110140

دمشق(عرب شواؼر)العامة الجراحة68.936868.558خضور حسن سارة1249110055

دمشق(عرب شواؼر)العامة الجراحة69.26366.72خوجه عبدهللا مصعب1250110652

دمشق(عرب شواؼر)البولٌة الجراحة75.47575.24النبهان الكرٌم عبد خالد1251110064

حلب(عرب شواؼر)النساء وأمراض التولٌد68.8916065.334كرامً جمال لٌان1252210049

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها العٌن أمراض81.347980.404الرفاعً ابوطوق عزام ماسة1253110612

حلب(عرب شواؼر)وجراحتها العٌن أمراض83.3137479.587حسو محمد حسٌن1254210128

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض76.237876.938بكور تٌسٌر رشا1255110281

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض77.36973.98الصفدي نواؾ أمان1256110102ً

دمشق(عرب شواؼر)األطفال طب70.516869.506حالوٌك رشٌد لجٌن1257110570

الالذقٌة(عرب شواؼر)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض77.917877.946زٌدان علً ٌارا1258310510

حلب(عرب شواؼر)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.0417680.224داٌه محمد شهالء1259210225

مرفوضة الرؼبات جمٌع88.7418687.644داٌه مروان فاطمه1260210306

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.708987.62اسماعٌل علً نعمت1261310464

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.298886.974العلً علً ٌارا1262310509

مرفوضة الرؼبات جمٌع89.398386.834زٌنه لوٌس رهام1263110319

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.548886.524خشفه ٌاسٌن رؼد1264110296

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.778986.462أحمد فائز لجٌن1265110575

مرفوضة الرؼبات جمٌع87.2668586.359جهدو محمد أنس1266210058

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.538585.918الدٌن حسام محمد رٌم1267110351

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.218585.726علوش احمد ضحى1268310253

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.878585.522ؼانم اسعد حمد1269110200

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.678385.202كمٌل منصؾ أحمد12702110008

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.158885.09رزوق ؼسان ٌامن1271110880

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.518484.906المندٌل جهاد نٌرمٌن1272110808

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.148684.884خطٌب محمد أمٌمة1273110109

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.368484.816الكوسى عصام امان1274110050ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.5738584.743مسالتً محمد عال1275210273

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.8908384.734البكور محمود ؼزالة1276210287
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مرفوضة الرؼبات جمٌع83.208784.72محمد محمد شروق1277310244

مرفوضة الرؼبات جمٌع87.6358084.581حمٌدي شٌخ الباسط عبد زٌنة1278210192

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.908484.54رضوان إبراهٌم رنٌم1279110305

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.648584.184عبدو ناصر صبا12803110059

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.438584.058نجار ٌوسؾ فادي12812110066

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.3668284.019دبابو محمد لٌنا1282210331

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.5958083.957بكر جورج هللا عبد كارلوس1283210313

مرفوضة الرؼبات جمٌع848383.6عودة محمد باسمة1284110136

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.638283.578حمد ٌوسؾ عهد1285110502

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.948383.564التال أٌمن آٌة1286110124

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.598583.554خلوؾ ٌاسٌن نور1287410224

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.798183.274عباس فواز بشرى1288110149

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.7287883.236شحنة فواز مصطفى نور1289210461

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.998583.194عوض هاٌل محمد1290110698

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.368183.016رمضان بسام محمد رام1291110261ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.328482.992نصري رضوان محمد دعاء1292110238

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.648582.984اسماعٌل نوري محمد12932110098

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.618582.966معمر زٌاد رٌم1294110345

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.487982.888سرور عامر ٌاره1295110876

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.988782.788دٌب سامر ماهر1296110086

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.947882.764هللا عبد علً دٌما1297410063

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.117982.666محمد عٌد محمد رنٌم1298110311

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.747882.644الخطٌب عوض لمى1299110581

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.058282.63الحسٌن اٌمن منى1300110747

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.338382.598دروٌش دروٌش منار1301110745

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.0737782.443بحرو أحمد تقى1302210096

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.3618182.416خضر لقمان سلٌمان1303210542

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.008682.4عودة نبٌل فؤاد1304110476

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.657982.39محمد عٌد محمد راما1305110257

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.788082.268السلٌمان صالح ٌوسؾ سهام1306110401

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.348282.204محرطم عٌسى رهؾ1307410027

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.338582.198ابراهٌم ظافر فلورا1308110532

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.658082.19حداد سلٌمان هٌا1309110841

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.598082.154رضوان إبراهٌم تسنٌم1310110166

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.98182.14البٌطار كرٌم تمام1311110172

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.898482.134صبٌح منذر عالء1312310279

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.538382.118خطاب عماد محمد اٌناس1313110073

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.687882.008الباش سلٌمان جمانة1314110176

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.017982.006صدٌر ندٌم دٌما1315110250

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.348082.004العبودي الكضٌب اٌاد ماٌا1316110614
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مرفوضة الرؼبات جمٌع82.598181.954النابلسً سعٌد ربا1317110267

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.2588381.954احمد السٌد قٌس كوثر1318210319

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.148381.884منصور أسامة روال1319110336

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.108381.86محمد أكرم رهؾ1320310179

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.998081.794ٌوسؾ محمد عل13213110074ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.8968081.737شحطه رٌاض محمد روضه1322210179

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.8438081.705الحلو أحمد عفاؾ1323210271

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.58581.7الشمالً محمد أنس1324110111

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.128181.672الشاعر حبٌب نسرٌن1325310461

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.438581.658شحاده سلٌمان كاترٌن1326110546

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.658081.59الصعٌدي عٌد حنان1327110207

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.287981.568النجم فٌصل رهام1328110318

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.48081.44ندور منٌر بانا1329110137

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.48381.44حمره محمد محفوظ1330110625

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.988581.388البٌش حسام عل1331110481ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.577881.342النٌل ابو سامر رشا1332110283

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.148381.284القبالن عبدالمنعم أحمد13332110002

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.87981.28الطنٌفر حسٌن صفاء1334110424

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.478281.082درباس مفٌد محمد روان1335410085

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.078181.042علً زٌاد سارة1336110370

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.48281.04الدرٌس علً رٌم1337110349

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.688081.008شاهٌن أحمد رنوة1338110302

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.188280.908جرجس هٌثم صبا13392110048

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.1517380.89الحمٌد عبد تركً دعاء1340210140

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.817880.886المستت حمدان نورهان1341510012

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.148280.884تفاحه بسام باسل13423110013

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.638480.778دعدوش مٌمون محمد نادٌه1343410210

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.138080.678العٌسى باسل كرم1344110551

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.787980.668االنكلٌزي احمد هدٌل1345110822

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.088380.648دٌب محمود رام1346310155ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.0488080.628العبدهللا محمد عائشة1347210244

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.7038280.621جحا فائز لٌن1348210066

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.6617680.596عبو جالل محمد ماٌن1349210338

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.298180.574زٌدٌن جانكٌر صباح1350110418

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.128480.472سلٌمان بسام عمران محمد1351110669

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.668080.396ناصر الٌاس محفوض1352110622

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.968180.376سلٌمان فؤاد ناتالٌا13533110103

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.608080.36طنوس ناصر مرح1354410202

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.937880.358طحطوح الحاج عبدالرحمن عال1355110415

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.797580.274الممسانً صعب دانا1356110228
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.288380.168اللقٌس بسام مٌري1357110767

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.567880.136صالح عدنان مجد1358310381

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.218080.126الدالً محمود عفراء1359410135

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.857980.11حمصٌة بشار سعد13603110055

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.348180.004الهٌمد عبدهللا نوران1361110803

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.3207879.992األحمد علً الفتاح عبد نور1362210456

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.8308079.898مٌعاري مصطفى زهراء1363210188

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.778079.862السٌد نجم جهاد مرٌم13642110102

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.768379.856الحمود محمود بشار محمد13652110087

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.7407779.844حسن حاج رضوان محمد1366210359

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.377979.822محسن مطٌع كنان1367110558

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.3537679.811االطرش الرزاق عبد مؤٌد1368210434

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.678379.802الحسن خضر فاطر1369410154

مرفوضة الرؼبات جمٌع798179.8علم جورج نرمٌن1370110777

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.2937679.775الكلش سالم بٌان1371210126

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.897879.734اسلٌم احسان مرح1372110709

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.897879.734خضور اٌمن نؽم13733110106

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.548079.724سالم الحكٌم عبد خلود1374110221

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.857879.71منصور ٌاسر سناء1375310239

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.57479.7الزاٌد محمود الشمول1376110042

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.817579.686االحمد حسان هال1377110827

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.437779.658حجً نعمان ؼزاله1378410148

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.747879.644تسابحجً لؤي تالة1379110146

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.388079.628رومٌه ؼازي هدٌل1380310489

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.927979.552عٌسى جورج جسٌكا1381410044

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.537579.518معال محمد ٌارا13823110126

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.198079.514جبر زكرٌا نارٌمان13833110104

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.187779.508عطاؾ فؤاد جمان1384110175

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.877779.322دخٌل فرح جوسلٌن1385410049

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.807179.28العواد زكرٌا أرٌج1386510002

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.128179.272شحود ناصر ٌسرى1387110889

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.767779.256الفاعوري أٌمن آالء1388110117

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.758079.25طعمة ؼزوان رهؾ1389410080

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.987879.188علً حسٌن عل1390310286ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.9167579.149مواس باسل شهد1391210222

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.9017879.14المحمد حسن والء1392210481

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.5357779.121خالد خلٌل سلٌما1393210209

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.837579.098ٌونس فؤاد ٌارا13943110125

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.87879.08سعده حسان رؤى1395110339

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.077979.042عبدهللا سعٌد هٌا1396410229
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.2417778.944خانجً مجدي هال1397210472

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.2167778.929خضر المحسن عبد ابتهال1398210001

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.118078.866الحمصً ٌوسؾ محمد1399110700

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.088078.848حسن بسام زٌنب1400310210

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.987778.788احمد احمد روشن1401110334

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.637978.778الحموي عصام آٌه1402110129

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.627378.772المحمد محمد فاطمه14032110071

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.487978.688جاوٌش حسو محً نهى1404110700

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.427978.652عمران احمد آٌه1405310068

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.417978.646كلثوم محمد بٌان1406110159

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.037878.618الدٌن شرؾ ناٌؾ مرٌانا1407110720

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.6687478.6شرابه جمٌل آٌة1408210069

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.827278.492مسعود بو راضً هدٌل1409110720

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.788178.468الصمادي رزق مرٌم1410110644

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.7807278.468شٌط ؼالب محمد نادٌن1411210442

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.328078.392منال محمود حٌان1412410058

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.328078.392دٌب هللا فرج نؽم1413110783

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.637878.378جمعه الٌاس ماري14142110084

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.557878.33سالمه جمال رهؾ1415410079

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.197778.314قدسً ؼسان الٌاس1416110048

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.098078.254النقري ؼٌاث محمد1417410195

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.617978.166المحمود فواز هبه1418110818

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.577378.142عبادي هٌثم محمود14192110099

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.187878.108اسعد نصر شهد1420110412

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.847778.104الوهاب عبد محمود سراء1421310228

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.177278.102مزنا موسى رهؾ1422310187

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.137878.078الشالش عبد رشا1423110284

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.767478.056ادرٌس منهل رٌم1424410090

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.067578.036دٌوب سمٌر الٌسار1425310029

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.717478.026المحمد هزاع رٌم1426310197

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.047878.024عثمان الدٌن نور مرح14273110097

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.987877.988عالم صالح ؼرام1428110504

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.547777.924ارطوش أحمد محمد1429110629

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.877277.922هللا العبد جهاد مصطفى آٌة1430110126

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.097677.854حبٌب صالح رؼد1431310166

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.687877.808علً علً ٌامن1432410246

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.017677.806سعادات ناصر ارٌج1433110022

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.668177.796كٌوان قاسم شذى1434110410

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.667877.796الٌوسؾ عمر ضحى1435110431

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.887977.728بالل محمد عل1436310316ً
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.157777.69الجندي بسام رند1437310169

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.137777.678الجلٌل عبد محروس سلٌمان1438110399

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.7817377.668دعبول سامر أحمد ؼنى1439210289

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.387877.628الطرشه خٌرهللا رشا1440410069

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.327277.592الخمٌص نواؾ بٌان1441110163

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.577677.542قهوه ولٌد محمد نرمٌن1442310458

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.877477.522حالق عصام محمد عطاء14432110054

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.187577.508السلٌم عٌسى محمد1444410194

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.507377.5حسون ٌوسؾ حسٌن1445310116

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.397677.434باكٌر فرحان دالل1446110240

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.377677.422حسن احمد معن1447110740

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.367677.416اسكاؾ عبدو هال1448310492

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.6537777.391رحال علً مروه1449210565

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.317777.186الطرشه هللا ضٌؾ ساندرا1450110383

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.9757077.185باشا شمسً طالل آٌال1451210028

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.308077.18خصً رجا منار1452110112

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.947677.164حالق اكرم نسٌب1453310462

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.97677.14الخمٌس خمٌس هبه1454110815

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.847677.104الحماد بهجت عادل1455410141

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.1457477.087محمد محمد داٌالن1456210139

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.797677.074الحمصً ٌوسؾ صفا1457110423

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.757677.05قاسم لؤي سارة1458110372

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.747677.044صبح ٌقظان ماري1459310371

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.7357977.041العطٌش االحمد محمود ماجد1460210084

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.687377.008اسماعٌل ٌوسؾ بشرى1461410039

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.297876.974مصطفى ٌوسؾ لمى1462410171

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.9437776.965الشٌخ سعٌد ماجد زٌنب1463210190

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.177576.902بوفرود محمود ساره1464310220

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.437676.858العلً مصطفى فاطمة1465110522

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.668076.796الشلق ؼسان لجٌن1466110574

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.617476.766النوح جادو رٌم1467110343

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.9367876.761الجلم حسٌن سناء1468210543

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.177376.702الشرع طالب هٌا1469110843

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.837576.698طاره ابو شكٌب وجد1470110850

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.957376.57معال احمد عل14713110068ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.97376.54المصطفى مصطفى صفا14722110049

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.567576.536صابونً رافع نعمت1473110781

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.487576.488صبٌح مرتضى دانا1474110229

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.147776.484دخان بدر أمان1475110100ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.447576.464المصري االبراهٌم محمد رٌان1476410269
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.747376.444السمنة موسى بالل1477110152

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.0407476.424معٌكل دٌب محمد خدٌجة1478210136

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.707376.42الرحال سلٌمان سوسن1479410101

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.637676.378مصطفى ناصر حال1480310125

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.967776.376الحفً ٌاسر حال1481310113

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.617376.366الٌوزباشً سمٌر أٌهم1482110112

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.217676.126مهنا بسام رٌم1483410089

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.8667276.119جزماتً صالح محمد شهله1484210226

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.527776.112قسطالوي عمر اسراء1485110026

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.857276.11الشربجً الباقً عبد أٌمن محمد هٌفاء1486110990

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.067676.036مرعً احمد كنان1487410168

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.027376.012طالب محمد بشرى1488110151

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.227775.932الدهام صالح منتهى1489110746

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.8767375.925تامر عمار هبه1490210469

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.517575.906االحمد اسماعٌل آسٌل1491110116

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.137775.878خضور أسامة هٌا1492310496

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.467275.876عبود فرٌز ساندرا1493110384

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.746775.844العطٌه حسن رشا1494110282

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.0557475.833االبراهٌم منذر عل1495210580ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.037775.818شبانً موسى حنان1496310131

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.667375.796أحمد عماد رند1497310170

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.667375.796صبوح وفٌق حنٌن1498310132

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.327875.792سعود نبٌل رٌموندا1499310201

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.287575.768محمود الكرٌم عبد رنٌم1500110308

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.587375.748شرؾ محمد هٌوا1501210569

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.246975.744احمد الكرٌم عبد رهام1502310174

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.527375.712دٌوب ٌعرب العابدٌن زٌن15033110049

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.357075.61الصٌاصنه حسام عمار1504110488

مرفوضة الرؼبات جمٌع767575.6العموري عدنان ربا15052110032

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.267975.556علً عقل مرح1506110635

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.2357375.541حسن حاج أحمد صبا1507210548

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.217675.526تالوي موفق وفاء1508410236

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.157675.49برو محمداشرؾ لٌنا1509110604

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.127075.472محمد بهجات لٌنا1510110602

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.947375.364خمٌس علً مرام1511310418

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.547575.324الوهب الجاسم حسٌن عبدهللا1512110453

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.167475.296النعٌمً محمود عبدالعزٌز1513110450

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.797375.274الصباغ ظهٌر محمد لونا1514410174

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.4566675.273قطماوي وضاح محمد بشار1515210086

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.118075.266سركٌس ماهر روجٌه1516110332
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العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.447575.264حسن ٌوسؾ بتول15173110019

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.107475.26كنجو علً فرح1518310369

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.437575.258قاسم الشٌخ عدنان محمد سلمى1519110395

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.387575.228الصحناوي وهبً ربا1520110268

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.617075.166مصطفى محمد كنانه1521110561

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.587375.148علً علً ٌوسؾ1522310527

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.767175.056الدباس الناصر عبد الزهراء فاطمة1523410155

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.427075.052شباط احمد فاطمه1524110524

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.0507275.03البان قضٌب الدٌن بدر الرحمن عبد1525210251

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.7116875.026الدٌن سراج اٌمن براء1526210080

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.247674.944علً تٌسٌر روان1527310179

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.886974.928العمر حسون محمد1528310388

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.857574.91معروؾ سهٌل ماٌا1529310375

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.517174.906جروش اسعد الٌاس1530410011

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.127374.872العلً ٌونس رٌم1531310200

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.577274.742محمود هٌثم عالم1532110478

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.5307274.718العزٌز عبد معتز احمد راما1533210151

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.187174.708البكري الدٌن سٌؾ هبه1534110817

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.4406974.664شهاب الفتاح عبد قمر1535210311

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.3907574.634حسٌن الرحمن عبد نسرٌن1536210450

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.6567374.593حمادة حاج الدٌن عالء آالء1537210064

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.217574.526فهده نقرش محمد لبنى1538110522

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.527374.512العبد اسعد بٌان15392110021

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.857474.51عبدالعزٌز فؤاد جٌان1540110187

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.858374.51البوظة الناصر عبد صبا1541110416

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.837174.498الخلٌؾ محمد بثٌنه1542510165

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.497374.494موسى حاج عبدالمنعم تراث1543310083

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.756874.45االسمر عماد عال1544310276

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.7517474.45المهاوش حسن رزان1545210161

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.397074.434العطوانً عاهد لٌلى1546110591

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.647174.384الحرش اٌاد رؼد1547110288

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.207374.32األحمد سلٌمان عدنان1548110123

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.767274.256شعبان الدٌن محً رسالن1549110280

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.427174.252قطٌش فاروق ٌارا1550110873

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.357474.21علً الحاج الرزاق عبد دعد1551110239

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.987074.188موسى ماهر جورج15522110024

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.247474.144السعدي جمال اسراء1553110025

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.897074.134الزؼبً كمال دٌما1554110249

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.527874.112السلوم سلٌمان لمى1555110579

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.457274.07االحمد ندٌم إنانا1556410019
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الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.446974.064احمد حمزه حال15573110029

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.0566874.033حمروش عبدالرحمن توفٌق1558210100

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.77374.02اسماعٌل بكً بار دٌل1559110248

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.037474.018جبرائٌل رزوق زٌنه1560310216

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.507373.9كرمو محمد مرٌم1561310433

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.786573.868الدٌري محمدثائر رٌم1562110352

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.777173.862فصحٌه طونً ربى1563110271

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.087573.848سلٌمان عبدو عفراء1564310012

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.5767173.745عقٌل الحاج عارؾ محمد انس محمد1565210347

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.906973.74الهادي عبد أمٌن آالء1566410028

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.847273.704خلوؾ ٌوسؾ اٌمان15673110007

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.56873.7الشومري مروان مجد1568110089

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.736973.638المحمد حمٌد اسامة1569110023

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.067373.636جاسر نصر بتول15703110018

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.2287173.536العٌسى أحمد رٌم1571210181

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.476973.482ساٌابالٌان أكرم دٌنا15722110030

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.767073.456نعامه طه رشا1573310163

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.067173.436الؽضبان عثمان سالم15742110041

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.387273.428السلٌمان عادل رٌم1575110346

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.3556973.413الخالق عبد انور دانٌه1576210138

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.317273.386العوانً ابراهٌم مرعً محمد1577110681

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.597373.354الرحال مرٌد بشار1578410037

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.176973.302الؽزالً ناظم اٌنانا1579110074

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.087273.248ابوعدله أسعد محفوض1580110623

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.3617373.216اسعد ولٌد هشام1581210471

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.9966973.197الحماده مصطفى نور1582210460

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.977573.182ابراهٌم ابراهٌم نسرٌن1583310460

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.237073.138مصطفى محمد رضا عل1584310289ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.517773.106النصٌرات خالد سماح1585110095

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.127073.072االحدب مروان محمود رانٌا15862110031

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.767273.056ملحم محمد حسن1587310111

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0867373.051ناٌؾ احمد حكٌمة1588210130

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.416873.046نكد عبدهللا رنٌم1589110309

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.3957173.037البٌك أحمد الزهراء فاطمة1590210299

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.386573.028الرحمن عبد نصر رٌام15912110034

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.047373.024األحمد جمال زاهٌة1592310198

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.376873.022جماهٌري أدٌب مرح1593310420

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.667272.996الؽصٌن الناصر عبد لجٌن1594110572

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.647872.984الطوخً راتب محمد حاتم1595110065

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.936772.958الشحادات محمد اسماء1596110033
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رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.917072.946االحمد احمد لمٌس1597110585

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.896772.934عباس محمد وفاء1598110856

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.16872.86الدٌن ناصر رٌاض صهٌب1599110429

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.077472.842جاوٌش زهٌر محمد لٌالس1600110531

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.637072.778بسٌمه رفٌق حال1601310119

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.547072.724حبٌب عبدهللا هال1602310491

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.477072.682سالمة محمد مرح16033110096

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.107272.66محمد محسن رهام1604310177

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.686272.608جوهري موسى رائد1605110265

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.497172.494العكر ؼسان قص1606110543ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.796672.474عودة محمد اٌفا1607110063

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.437172.458حداد سلٌمان رامً محمد1608410191

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.416872.446عبدهللا منال رشا1609310164

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.346872.404الحماد علً محمد اسراء16102110002

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.997372.394حمو أحمد رشا1611310161

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.596972.354ؼدٌر محمد مارلٌن1612310369

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.257172.35دردر الكرٌم عبد مٌس1613110769

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.9167072.349صوفً محمد إٌالؾ1614210037

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.437272.258العماد زٌاد عبدهللا1615310267

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.436972.258ورده كرٌم رهؾ1616110324

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.357272.21عبدي زاهد جٌالن1617110173

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.9816872.188البان قضٌب رفٌق سنا1618210212

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.256972.15الدٌن عز أسامه لجٌن1619310359

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.0966672.057باقً اٌاد محمد لٌن1620210329

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.7406872.044مكتبً تٌسٌر نسرٌن1621210449

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.0556672.033جرود ناصر رؼد1622210168

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.67171.96االشلق محمود ربٌع محمد1623110643

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.587171.948السٌنو حسٌن حمٌد1624110204

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.886971.928حمٌدوش عزٌز حال1625310121

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.526871.912زقزاق أحمد صالح محمد16262110104

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.1256771.875قجه جمٌل شهد1627210223

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.3986871.838عوض الحاج حسن خالد1628210132

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.686971.808ٌوسؾ نزٌه محمد1629310411

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.9516171.77انٌس محمود رؤى1630210180

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.5706371.742حموي مصطفى االء1631210029

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.756471.65حسن علً هبه16323110115

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.986871.588زنبٌله سمٌر رنٌم1633310173

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.6216171.572ٌد حمود ؼفران1634210288

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.836871.498المبٌض حسن ابراهٌم16352110007

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.447071.464احمد رضوان تمام16363110023
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رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.747171.444حمدان نضال رهؾ1637410082

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.407071.44بالل امٌن رهؾ1638310178

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.397071.434المحمد ابراهٌم أؼٌد1639410024

مرفوضة الرؼبات جمٌع717271.4الصبٌحً رسالن لٌنا1640110603

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.656871.39الدٌب انطون كارال16412110076

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.236771.338الحمٌر جمال أحمد مرٌم1642110721

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.516571.306الجزائرلً الدٌن حسام محمد محمد1643110679

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.826671.292الزمار فٌصل مصطفى1644410016

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.456871.27العبٌدات محمد م1645110762ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.046771.224قرٌوي اكرم عل1646210278ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.696371.214محمود سهٌل حسن1647410054

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.876771.122الدرٌبً أمٌن محمد فاطمة1648110521

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.496971.094الشحادات سلطان آٌه1649110128

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.746771.044حرٌز عاطؾ اخالص1650110019

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.066871.036علً منذر بتول16513110017

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.397271.034العمار االله عبد بٌان1652110157

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.047171.024المحمود المحمد أحمد هناء1653410052

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.6686771قاسم ٌوسؾ مجٌده1654210342

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.316670.986حاتم مهند فرح1655310338

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.617070.966عٌد احمد سدرا1656110388

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.787170.868طالب حسن ٌارا1657110866

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.7436870.845عواد شاهٌن الدٌن مجد مٌا1658210059

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.066670.836جمعة الحاج فارس رهؾ1659310185

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.7066570.823نوفل محمدخٌر ٌاسمٌن1660210572

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.686570.808ؼنام عماد هللا عبد1661310264

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.6636870.797كناوي فؤاد محمد لجٌن1662210048

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.326770.792المٌدانً عامر رٌم1663110347

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.616570.766الحرٌري موسى فاطمه1664110526

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.5836570.749الرٌا زكرٌا عمر1665210038

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.5016570.7قرٌد ؼطفان احمد النا1666210322

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.4686870.68اآلمٌن امٌن بهٌجة1667210013

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.1266770.675جلول أحمد فضه1668210045

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.726370.632المروان عمر رهؾ16692110033

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.3686870.62فخرو فخرالدٌن رٌما1670210182

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.616370.566القصعه عدنان سعٌد1671310229

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.236570.538الخوري ادٌب دٌانا1672110243

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.556370.53محمد احمد مرام1673310417

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.556670.53الشاعر منٌؾ مارو16742110083

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.5266670.515قواص رشٌد هارون شفٌن1675210220

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.737070.438العمٌان جهاد اسماء1676110031
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.946570.364العشابً كاللٌب منٌب زاهر1677410091

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.246970.344رستم حٌدر لبنى1678110521

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.896870.334الموعً نزٌه نؽم16793110107

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.5536770.331عبٌد عدنان دٌمة1680210146

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.467070.276المقبل الكرٌم عبد باهلل المعتصم1681110032

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.796570.274حمره العٌسى محمد سندس1682310240

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.3516470.21كعكه الدٌن جمال آالء1683210063

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.996670.194جارهللا علً ثرٌا1684110157

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.646570.184العص علً لجٌن1685310360

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.267070.156العمار محمود مروه1686110718

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.906670.14االحمد الحسن الكرٌم عبد عاتكه1687110381

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.386570.028سلٌمان الكرٌم عبد لؤي1688410276

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.276569.962نصور عٌسى آمد1689310066

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.4206369.852راجً فاٌز الحكم عبد1690210248

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.706769.82سلوم أحمد آٌة1691410029

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.356369.81عنقه محمود لجٌن1692410170

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.3016669.78الفروح عدنان محمود1693210563

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.0756369.645قجمً زٌاد احمد بسمه1694210084

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.3816769.628حسن محمود ٌوسؾ1695210070

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.696569.614علً هاشم عل1696310308ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.346769.604حسن حسن راما1697310027

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.186769.508الٌوسؾ محمد براءة1698310076

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.166769.496عمر فائق هوزي1699110836

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.356569.41رحال حسٌن هبه17003110113

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.646669.384أحمد محمود شروق1701310245

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.916769.346عبدهللا سلمان رٌم1702310192

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.556369.33الصطم االحمد عبدهللا رٌاض17032110132

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.536669.318قاسم علً رنٌم1704110310

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.826469.292دالً الرحٌم عبد حنان1705110206

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.466369.276علوان طالب امان1706410012ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.4116369.246العمر ماهر مرح1707210591

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.046569.224خضره معتز زٌنب1708110368

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.336369.198عٌسى تمٌم احمد فاطمه17092110069

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.636769.178شدو نصر نوار1710310471

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.526469.112شاهٌن احمد راما1711110242

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.406769.04الحلقً ماهر عال1712110074

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.726569.032سلمان سمٌر عبٌر1713310271

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.056669.03حماد جهاد رٌم1714310190

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.0456069.027عنان طاهر محمد مرٌم1715210419

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0436369.025الدٌن محً عماد هللا أالء1716210052
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.257068.95هللا عبد مال أحمد فاطمة1717110139

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.26468.92الرحٌل طعمه كارول17182110077

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.8156368.889قره امٌر بشار1719110145

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.9836168.789مشو عبدالكرٌم نٌفٌن1720210568

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.266568.756ونوس علً نزٌه1721310459

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.236868.738عوض امٌن رأفت احمد عالء امٌن محمد1722110627

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.26268.72ؼرٌبه مصطفى محمد1723110684

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.106568.66االلو هاشم نرجس1724310457

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.436368.658الحسن فواز آسٌا1725410026

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.4056068.643منجد عامر آٌه1726210072

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.186668.508حسٌن حمزه احمد1727110011

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.846568.504النجار معد رؤى1728410087

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.496168.494حاطوم معتز صبا1729110417

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.476768.482خلٌل بسام جودي1730310096

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.016668.406محمود ذكً اٌمان1731310035

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.546568.324اسعد فراس رهؾ17323110045

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.4736268.283صاٌػ سعٌد محمد محمود1733210410

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.636668.178ادرٌس عبدالرحمن رٌم1734310194

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.276868.162المذٌب احمد رزان1735110274

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.996267.994الصاٌػ جرٌس رٌما1736110354

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.3206067.992ولو ٌوسؾ أٌمن1737210060

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.956567.97الدٌن عز اسامة اٌمن1738110072

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.796567.874العلً جمال شٌراز1739410024

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.206467.72نده راكان رٌم1740310191

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.806367.68نعمه حاتم بشرى1741410038

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.1186167.67لطوؾ احمد نسرٌن1742210448

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.726367.632سلٌمان بسام حال1743310117

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.7206067.632أصفري رضوان آالء1744210065

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.16267.46النظامً مصعب لجٌن1745210557

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.666167.396الجرمانً نجٌب ساره1746110378

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.616167.366التمكً محمد ؼٌداء1747410012

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.836567.298البردان خٌر محمد دانٌه1748110235

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.166067.296الحلقً وائل محمد1749110100

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.796267.274احمد نافع محمد منى1750110752

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.476267.082الدٌن حسام احمد حال17513110028

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.076167.042شربك بشار محمد فهمٌة1752410161

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.556066.93خدوج رمضان رهؾ1753310181

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.5216066.912خلٌل كوسة ناصر فاطمة1754210302

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.096266.854محمد كارم ساره1755310218

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.996266.794ٌوسؾ احمد ؼٌداء1756310325
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2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل

 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

رقمالجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.076066.642قزما ؼازي جورج1757410010

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.126466.472الجالب شاهر أمنة1758110782

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.016166.406خٌربك الدٌن حسام عفراء1759310044

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.156366.09الفاعوري محمد كرم1760110553

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.016066.006ؼبشة مالك عدنان1761310534

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.996065.994الخطٌب الباسط عبد أحمد1762410020

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.876065.922حمودي نصر محمد1763310412

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.206165.92الالفً منصور لما1764110527

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.346164.804المقداد عبدالسالم محمد1765110885

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.116064.266بلول سلٌمان هٌفاء1766110846

مرفوضة الرؼبات جمٌع65.976063.582حمٌدة احمد راما1767110821
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