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98.808دمشق جامعةرناابوطوقتمامٌزن1161375

98.595تشرٌن جامعةهناءاحمدهٌثمبشرى2163689

98.558حماه جامعةاٌمانحمشوأحمدمٌسم3161189

98.4حلب جامعةسوسنرزوقالرحمن عبداحمد4168353

98.337دمشق جامعةسمروسوؾأحمدسنا5169229

98.204طرطوس جامعةسحراسماعٌلعدنانعمار6164442

98.075دمشق جامعةمنىالقاوقجًعبدالهادينورالهدى7167037

98تشرٌن جامعةرناحناحاتملور8165777

97.791دمشق جامعةاٌناسالعسةالدٌن محمدحسامعمر9161404

97.75تشرٌن جامعةبدٌعهسلومعلً محمدمٌمون10161890

97.725دمشق جامعةنهوندسلمانمحمدمحمد11161696

97.704دمشق جامعةهٌفاءقوٌدرمحمدمحمدفارس12161753

97.7تشرٌن جامعةرانٌهمنصورنصرهللا عبد13161831

97.637طرطوس جامعةربابٌوسؾبشارٌوسؾ1416784

97.633دمشق جامعةسامٌهمحمدمحمدهٌا1516430

97.633دمشق جامعةمٌساءاٌبشمحمودمحمد16167081

97.625البعث جامعةسهاعبودمحمدحٌدره17165525

97.604دمشق جامعةثرٌاقاروطبشاربٌٌر18163841

97.516دمشق جامعةاسراءالواديناظمٌزن19162766

97.433دمشق جامعةهدىالقدهٌسار محمدمازن محمد20163174

97.362طرطوس جامعةاعتدالعٌسىبساملجٌن21165203

97.362حماه جامعةنجاحالعبدهللامطانٌوسعبدو22162651

97.35دمشق جامعةؼرٌدطٌفوررٌاضاؼٌد23169235

97.225دمشق جامعةامٌرهزؼبورمنحماٌا24164238

97.2دمشق جامعةرفاهبدٌريماجدفرح25162875

97.175دمشق جامعةفاتنةخورشٌدمحمدآٌة26162056

97.141البعث جامعةكرٌمةسمعانرضوانالٌاس27165428

97.1دمشق جامعةرفاهبدران الحاج علًطرٌؾعمر2816365

97.079البعث جامعةدالللطٌفهسهٌلجون2916494

97.07دمشق جامعةعائشهقدور الحاجمحمدعروه30165603

97.07دمشق جامعةاٌمانزٌنهلوٌسعالء31163207

97.07البعث جامعةشذىضاهرابراهٌممهند32161932

97.058دمشق جامعةزبٌدهالحنونفٌصلمرٌم33165793

97.029دمشق جامعةسحرالعلًاحمدراما3416521

97.012دمشق جامعةكوثرالصٌرفًموفقمٌسر35166224

97تشرٌن جامعةهالهٌاسٌنصالحطارق36169386

96.983تشرٌن جامعةحسناءكعٌديمحمدمعتز37161441

96.941دمشق جامعةلمالوبانًمحمدراما38163058

96.925دمشق جامعةاٌمانحمويبشٌرهللا هبه39161500

96.925طرطوس جامعةانتصاراسماعٌلممدوحعل40163682ً

96.891تشرٌن جامعةسعادمحمدٌحٌىزٌنب41163486

96.879حلب جامعةعفاؾنٌالمحمدفخريزلفى42168616

96.75دمشق جامعةمٌسونالزعبًعزاترنٌم43164894

96.7دمشق جامعةروٌدهضومطادمونجان44161674

96.679دمشق جامعةمرفتعباسنضالمحمدتٌسٌر45166651

96.658دمشق جامعةهناءنجٌباحمدهبه46162896

96.658حلب جامعةإٌلٌناشحٌدهصالحمارٌا47169313

96.654دمشق جامعةجماناكرمكمالؼٌث48161298

96.637دمشق جامعةوعدعقٌلعدنانرزان49165239

96.629طرطوس جامعةروالعنقههللا فرجمارون50161302

96.587البعث جامعةرٌماالعباسمحمدعباده5116892
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96.579البعث جامعةهناءبشارهعاصمكرٌستٌن52162266

96.566حلب جامعةفٌروزشحرورمصطفىعل53168614ً

96.562دمشق جامعةعائشهعلٌامحمدعلٌاء54164488

96.55حلب جامعةمرٌماستانبولًاللطٌؾ عبدالمنتهى سدره55168095

96.525تشرٌن جامعةهندعجانعمرصدٌق56164566

96.525حماه جامعةرزانسموعمٌالدساره57162495

96.52دمشق جامعةمٌرناالقبقناصراٌلٌنا58164020

96.483دمشق جامعةؼادهمحرزشفٌقاحمد59165216

96.483دمشق جامعةسهٌرالساعاتًمحمدعبدالرحمن60166540

96.479دمشق جامعةرؼداءكشكهنزارالدٌنبشر61163753

96.479دمشق جامعةلٌناعبدالحلٌملؤيمحمدهٌثم6216295

96.479البعث جامعةسناءالمرعًمفٌدٌارا63165435

96.47البعث جامعةرحابعباسعلًساره64164803

96.466دمشق جامعةثورهالمشهورسعٌدعبٌده65164386

96.45دمشق جامعةودادسلٌمانندٌممارٌا66162433

96.445دمشق جامعةسمراءالرفاعً الصٌاديمجديشرٌؾ67161291

96.441حلب جامعةمهىوالًمحمدالزهراء فاطمة68168042

96.433دمشق جامعةرٌمالمرهجادرٌسعالء69163828

96.42تشرٌن جامعةهدىعلًعلًحسٌن70163982

96.412دمشق جامعةفراتالزاقوتمعنأب71163914ً

96.412تشرٌن جامعةلٌناسكٌؾمنذرجنى7216291

96.387حلب جامعةشادنمشمشانعمارأٌمن73168199

96.387دمشق جامعةخولةالشلمحمدلجٌن74165913

96.358حلب جامعةمنالشماعاحمدطلعتشهله75168040

96.345دمشق جامعةلٌالسبوظومحمدمالكمحمدبراء76162727

96.329البعث جامعةشذاالعوٌرالحفٌظ عبدمالك77166010

96.32تشرٌن جامعةلٌناخٌربكنوارحٌدره7816596

96.308حماه جامعةؼفرانالحدادمازنرجاء79164449

96.295تشرٌن جامعةجمانهعلًمحمدمحمود80163511

96.254حلب جامعةندىحلوأنس محمدبدر محمد81168246

96.245تشرٌن جامعةاملعروسهٌثمأمجد82162697

96.233دمشق جامعةسمرجباوي السعديمعتصممعاذ83161236

96.179حلب جامعةعروبهرحمانً قطانمحمدشروق84168175

96.162البعث جامعةاملاللبابٌديمحسنالساتر عبد85162034

96.162تشرٌن جامعةهندحسونمرٌسماري86164792

96.158دمشق جامعةهالهعاشورمازنرهام87164179

96.116حلب جامعةرفٌؾحباب لوزيمحمدراما88168247

96.116دمشق جامعةؼادهداودسامرراما89166843

96.108دمشق جامعةمٌادهباللرامزعل90163086ً

96.1دمشق جامعةفداءالخطٌبجمٌلخالد91162334

96.066البعث جامعةأملحسنفاٌزالعابدٌن زٌن92164307

96.066دمشق جامعةنجاحالحسنابراهٌمآزاد93166212

96.05طرطوس جامعةاسمهانعدرهمطانٌوسرودي94167495

95.983حلب جامعةمرٌمالحكٌممعن محمدنادٌن95168019

95.983طرطوس جامعةاسمهانخلٌلنبٌلٌاسر96162173

95.966حلب جامعةٌمانعقادهٌثماسعد محمد97168546

95.958حلب جامعةمنارجً قلعهظافر محمدنور98168121

95.941طرطوس جامعةنعمهحشاشمحمدادٌب99162608

95.916حماه جامعةثناءبكورةمصطفىأحمد100162851

95.912تشرٌن جامعةمنتهىدالبسامنور101163388

95.858تشرٌن جامعةلٌناٌحٌىبسامصبا102163048
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95.845دمشق جامعةالشٌخ مرٌمالشٌخحسنزهراء103167325

95.845دمشق جامعةعائدهسالمهاحسانرواد104163779

95.845البعث جامعةازدهارؼصهمحمودعل105162026ً

95.82دمشق جامعةفتاةحسٌنطاللارٌج10616197

95.816حلب جامعةهٌالمً نكههٌثممحمد107169539

95.808تشرٌن جامعةمنورنوفلسهٌلسال108166639ً

95.8البعث جامعةؼادهخلٌلتٌسٌررؼد109169452

95.745تشرٌن جامعةنهىرسالنمحمودٌامن110166294

95.741دمشق جامعةسهٌرالنشارعلً محمدهبه111161728

95.737حلب جامعةمنىملحٌسمصطفىراما112168046

95.737تشرٌن جامعةعبٌرمحمدمرهجرٌتا113162713

95.737دمشق جامعةرائدهسلٌمانوحٌدصبا114162809

95.72طرطوس جامعةؼادهعلًعادلاالء115163043

95.716حماه جامعةعزٌزهالشاٌبمحمدؼٌث1161623

95.704البعث جامعةسوسنالدٌوببشاررهؾ117164763

95.704دمشق جامعةمنورالحسكًمحمدزاهرآالء118165746

95.687دمشق جامعةسهٌرالطباعسامرمحمد119164230

95.687دمشق جامعةامانًبرؼلهعمادبشار120161767

95.683تشرٌن جامعةثناءؼرٌبقٌسحٌدر121163686

95.666تشرٌن جامعةسوزانؼالمجبرائٌلبٌٌر12216238

95.662البعث جامعةنجاةعلًالهادي عبدخضر123164372

95.587تشرٌن جامعةحنانطرٌفًكمالهللا عبد124162738

95.575حماه جامعةمٌادهالمحمدأحمدعل125164874ً

95.57حلب جامعةأمانعلوزيصالحجود126168123

95.55البعث جامعةفٌروزالنعمانؼساننؽران127161008

95.525حلب جامعةسهٌرمعازاحمدالقادر عبد128168011

95.512البعث جامعةاملالعكاريعاصمهبه129165164

95.512دمشق جامعةجمٌلةتمٌمفهدحنٌن130166911

95.508دمشق جامعةهدىسمعانعامرؼالب13116333

95.495دمشق جامعةلمٌسالبرتاوياحسانمحمد132162614

95.479حلب جامعةرٌمطرقجًحسام احمدزٌن133168634

95.466تشرٌن جامعةزٌنبظالمكمالاٌمن134161496

95.462طرطوس جامعةانعامالمحمودإٌادٌونس135166298

95.458حماه جامعةرحاباألحمدزٌادماري136165755

95.429حلب جامعةشذىبوادقجًهشام محمدؼاده137169327

95.42تشرٌن جامعةرهؾ الدحروج مرهؾ محمد طارق138166218

95.42دمشق جامعةمٌساءمحٌشمحمدزكًسارة139163634

95.408دمشق جامعةهالملكًؼسانٌعقوب140161138

95.408دمشق جامعةمٌساءحلٌمهاٌمنمحمود141165491

95.391طرطوس جامعةٌسرسطٌؾعدنانأنس142165064

95.379البعث جامعةسالمعقادتمامصبا143162337

95.379دمشق جامعةرانٌاٌوسفانحمديسمٌر144161416

95.375البعث جامعةنبالحناجهادلجٌن145163848

95.375طرطوس جامعةزٌنبرٌشهرائؾرانٌا146163031

95.362تشرٌن جامعةسمٌعهملحمجودتابراهٌم147161529

95.35دمشق جامعةباسلهلقطٌنهاٌمانعبده14816857

95.35دمشق جامعةمٌادهجعمورهشامعماد149161964

95.35دمشق جامعةهناالظفٌرعلًرنٌم150162718

95.337حلب جامعةآمالمعراويحساندٌمه151167931

95.333دمشق جامعةخلودمخلوؾعلًرهؾ152163094

95.333دمشق جامعةوفاءالقاسمعبدالستارعال15316846
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95.325حلب جامعةرجاءسروجًمحمودهبه154168352

95.308حلب جامعةفاطمةحنٌنومروانالرحمن عبد155168303

95.295تشرٌن جامعةسالفهحاتممحسنمهدي156167502

95.283دمشق جامعةنهوندحقوقخالدسلٌم157161677

95.258حلب جامعةرٌماجرجنازيعبدهللاملهم158169320

95.25تشرٌن جامعةسهٌلهحلٌبٌهٌوسؾٌانا159167516

95.241دمشق جامعةسهٌرحمٌدانحازممحمد160166456

95.233تشرٌن جامعةاملؼبٌشاحمدالدٌن نور16116956

95.229تشرٌن جامعةصفاءدٌباحمدمحمد162164700

95.229حلب جامعةعبٌرطرابٌشًاحمدعدنان محمد163168432

95.216دمشق جامعةفٌحاءعلً الحاجٌاسرمحمد164162502

95.212دمشق جامعةمًفلوحفراسفارس165163650

95.204دمشق جامعةسعادمبديهاٌلعل16616488ً

95.195دمشق جامعةمرٌمالبخٌتانجوزٌؾهدى167167073

95.187دمشق جامعةربابمحمدنضالربٌع168163279

95.179دمشق جامعةندىالحجًمحمداسامهراما169165915

95.175البعث جامعةسلوىجنٌدحمادهمحمد170161886

95.162حلب جامعةسمرالدٌن سراجمحمدٌمن171168571

95.162حلب جامعةفاتنشحرورنور محمدمحمد172168275

95.15حلب جامعةسحرالضاهرمحمدبشار173168446

95.15دمشق جامعةنبٌههصالحعدناننٌرمٌن17416895

95.141البعث جامعةربابناصٌؾظافرأحمد175165492

95.137دمشق جامعةفطومأباظلًمصطفىمحمدطالب176166798

95.129حلب جامعةمنىاهدلًمؤمن محمدشهد177167917

95.129دمشق جامعةاملهللا ضٌؾرمزينتال178164213ً

95.125البعث جامعةعهدالتركاويناصرطارق محمد17916866

95.125تشرٌن جامعةداللاحمدحسٌنم180161006ً

95.12دمشق جامعةفاطمهالقوارٌطاسامهٌارا181161853

95.083تشرٌن جامعةلقاءمعالأحمدرٌم182165632

95.083طرطوس جامعةهناءالعجًعلًلؤي18316602

95.079دمشق جامعةٌسرىالمصريؼسانرؼد18416939

95.066حلب جامعةكوثرعسانًؼٌاثالمعطً عبد185168142

95.062حلب جامعةرٌمباشا اسماعٌلعمادعمرو186168601

95.054دمشق جامعةنٌلمالعقبانًمعنفارس187162568

95.054دمشق جامعةخدٌجهشٌاحاٌمنأحمد188165609

95.041دمشق جامعةمنىطراؾمحمدصفاء189161212

95.041دمشق جامعةمهاالخطٌبؼٌاثامجد190162921

95.033دمشق جامعةرندهابوالتوتٌاسٌنمحمود191161153

95.02حلب جامعةنادٌهخٌاطهانس محمدكرم محمد192168593

95.02البعث جامعةعبٌرسمعانطونًإٌلٌا193163726

95.02طرطوس جامعةنفٌنالسقامالكلمٌس194162918

95.004دمشق جامعةنادٌهعزٌزٌهمحمدخٌراسامه19516445

94.991دمشق جامعةبهٌهباشاعكٌدابراهٌم196169149

94.987تشرٌن جامعةلٌنافرحسٌروباٌفانا197162128

94.983دمشق جامعةمًالدٌن زٌنهٌثمحسام198162571

94.97حلب جامعةمٌسونكبابهنعٌملٌن199167861

94.97دمشق جامعةنزههالحسونصالحعمران20016370

94.962تشرٌن جامعةرٌمكنٌفاتًمحمدأحمد201166984

94.958تشرٌن جامعةامٌرهمحمد شٌخنصرمحمد202167363

94.958البعث جامعةانعامحنابسامٌانا203164084

94.933دمشق جامعةهناءالسمارهولٌددٌانا20416169
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94.925دمشق جامعةقادرٌهالعمرحسنعمار20516170

94.895طرطوس جامعةسامٌهدٌوبمحمدحسان206169525

94.891طرطوس جامعةؼانٌاحسنحساماسامه207167629

94.887طرطوس جامعةأملدٌبؼازيهال208166299

94.879دمشق جامعةهدىشٌبانًمحمدعمادمحمدمعاذ209161351

94.854طرطوس جامعةسماهرالحسٌنمدٌنحسٌن210161578

94.854دمشق جامعةرؼداءالعشًسامرالنا211161504

94.854حلب جامعةمهاموالديمصطفىلٌنا212169319

94.85دمشق جامعةمكٌهحورٌهحسٌنمصطفى213167518

94.845حلب جامعةروعةالدٌن نورفهدلمى214168411

94.845دمشق جامعةدعدشكريطاللعمر215161377

94.833دمشق جامعةسهامعثمانجمالرشا216161

94.833دمشق جامعةمرٌمادرٌسقاسمراما217161918

94.82البعث جامعةمٌادهوهبًنبٌلكارول218163806

94.787حلب جامعةرحابحارسبدري محمدعمر219168241

94.787تشرٌن جامعةوصالنضوةالحلٌم عبدؼزل220166380

94.783دمشق جامعةآذىرمضانمحمدكنده221162202

94.775حلب جامعةٌمانبٌطارماهر عبدهللاعلً محمد222168409

94.775حماه جامعةهالالبرازيؼانمجوانا223164185

94.766حماه جامعةرناعلوشامجدمنٌر224167157

94.762تشرٌن جامعةمٌادةٌاسٌنجمالضٌاء225166301

94.754حلب جامعةجوهٌناشاشاتًلؤيشادي226169318

94.741دمشق جامعةحنانالعباراحمدمحمدنسٌب227167000

94.741حلب جامعةسجىقولًخالدالبتول فاطمه228168685

94.737دمشق جامعةنجاحدهمانعبدالناصربٌان229161154

94.737دمشق جامعةندىوٌسمازنكنان230161565

94.72دمشق جامعةهٌامٌوسؾقٌسسلٌمان231161220

94.708حلب جامعةنجوىالخطٌبأمٌنأمان232168069ً

94.704دمشق جامعةحنانالمتنًؼسانكرم233161019

94.7دمشق جامعةضٌاءلً اورفهحسانالنا23416885

94.695حلب جامعةمٌسونكٌالًحاتم محمدطارق235168364

94.695دمشق جامعةرنداالمهاٌنًمازنرؼد236162762

94.691البعث جامعةهٌاماالحمددولتٌحٌى2371677

94.683حلب جامعةلماامونةطالل محمدتسنٌم238168476

94.679طرطوس جامعةهٌامسلٌمانفوازرنا239163851

94.67حلب جامعةعزهكاملهللا عبد الراجحدٌانا240167797

94.67تشرٌن جامعةعفاؾطهؼسانحسٌن241167419

94.67البعث جامعةرفادربًتمامنور242167085

94.666حلب جامعةمارسٌلاشجًالٌاسجوزٌؾ243168422

94.654طرطوس جامعةنجوىسلومباللالمراس244166573

94.654طرطوس جامعةناتالٌاخضرهنعمانجعفر245166290

94.637دمشق جامعةرجاءالسٌدعمادمحمدٌاسر246165759

94.629حماه جامعةسلٌمهصواؾعٌسىساره247164214

94.629حماه جامعةسحرعبدالواحداحمدتاله248161026

94.62دمشق جامعةسوسنرشٌدبساممثنى249166081

94.62حماه جامعةطموح سمرالتركاوي الفارسهاشمبٌان250166346

94.612تشرٌن جامعةسناءخورينبٌلؼسان251165535

94.608دمشق جامعةفٌحاءالجبانالدٌن خٌرالدٌن خٌر ٌزن252165841

94.604حماه جامعةضحىالمبٌضاحمدرعد253164996

94.587البعث جامعةهوٌداالمناع الحورانًؼسانرٌم254161797

94.579حماه جامعةرٌمهعدي زهورمسددماٌا255161828
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94.575البعث جامعةرٌحانهاألحمدٌاسرجمال256165180

94.558دمشق جامعةخالدٌهالسلٌمانعارؾمحمد257166100

94.545حلب جامعةسمرجمالىبشارسلمى258168759

94.537طرطوس جامعةرانٌهكفىتامرمجد259166117

94.533تشرٌن جامعةعبٌرسلهبجاللمحمد260164206

94.525دمشق جامعةدانهشاهٌنمحمدخالداحمدبشٌر261169256

94.52تشرٌن جامعةوصالسخطةمحمودعمر262165849

94.516دمشق جامعةامٌمةخطبامحمدٌمنى263164948

94.516حلب جامعةهناءحنٌنوحسٌنمحمد264168061

94.516البعث جامعةرجاءعبدهللاعلًحسام265161211

94.508حلب جامعةشذىقصابفخريرضا محمد266168108

94.508دمشق جامعةخالدٌةالقدورابراهٌمحازم267163524

94.491دمشق جامعةهدىالحلٌبًماهرشام268165694

94.487دمشق جامعةسوسنجدٌدأحمدقص269167074ً

94.47دمشق جامعةسمرالحصريؼالبمٌسا270164962

94.466دمشق جامعةزبٌدهالمحاسنهمحمدراما271166654

94.462دمشق جامعةخنساءؼناممحمدإٌمان272165888

94.462البعث جامعةداللالحسامًسحبانحازم273162765

94.458حلب جامعةؼصونحدادعلً محمددٌب محمد274168377

94.458البعث جامعةؼادهخلٌلهشامكرم275165434

94.454طرطوس جامعةشمسهعلًؼانمسام276163186

94.437دمشق جامعةفاتنرشوانبركاترؼد277167331

94.433البعث جامعةنورامدورفراسنادٌا278165345

94.416تشرٌن جامعةلمٌسحناويسامًمرح279163831

94.412البعث جامعةهدىالحمويمحمودامل280161651

94.408حلب جامعةفتحٌهعوٌرهالدٌن حساممهند281168296

94.4البعث جامعةمحاسنعٌسىمحمدلٌالس282165254

94.395حلب جامعةهزاركرديمحمدعمر283168114

94.379حلب جامعةكنداصقالعلًرٌان284168172

94.375تشرٌن جامعةعروببك اختهوائلمكرم285169118

94.37حلب جامعةخدٌجةالعاريصادق محمدٌمان286168337

94.354حماه جامعةعبٌرعابدٌنالدٌن حسامهللا عبد287162824

94.354حلب جامعةندىالمحمودٌوسؾمها288168627

94.333حلب جامعةأمٌنةكبهكمالسائد محمد289167899

94.329حلب جامعةفاتنداٌة شٌخعبدالحلٌمجزٌله290168829

94.325حلب جامعةفطٌمالحامضطارقالحسٌن291167552

94.316دمشق جامعةشهنازالفهدمحمدنور292164123

94.312دمشق جامعةعبٌرالحمصًنضالمارٌا29316250

94.291حلب جامعةنهلةقاضًمجد محمدعالء294168315

94.283البعث جامعةسلمىالعمرصفوانامان295163375ً

94.266دمشق جامعةسهٌرالعبودعدنانحال296161290

94.262دمشق جامعةهناء عائشهازرقمحمدؼالبعبدالوهاب297161343

94.258تشرٌن جامعةسمرالمنصورؼساندٌنا298162372

94.25دمشق جامعةهناءالحمدانصابرعروب299162695

94.245حلب جامعةنورسلطانهللا عبدمحمد300168292

94.237حلب جامعةنجالمالحجمال محمدحسن301168311

94.237البعث جامعةؼادهخزامنزاررٌاض302161989

94.229دمشق جامعةمٌادهٌعقوباسحقمٌرٌام303169186

94.22دمشق جامعةاملبزازهمحمدٌاسٌنمحمدرضا304165065

94.22حماه جامعةملكالصالحالكرٌم عبدمحمود305164269

94.216دمشق جامعةفتوننصريجمٌلزٌد محمد306162818
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94.208طرطوس جامعةعائدهاسماعٌلعدنانآٌة30716576

94.208تشرٌن جامعةجنانطهعمارؼنوة308164440

94.204دمشق جامعةداللالجناديؼسانبتول309164665

94.191طرطوس جامعةرناخوريسمعاندالٌا310164640

94.183حلب جامعةحنانطباخمحمودبٌان311168545

94.183البعث جامعةرفٌدةالسماعٌلبسامأالء312161032

94.183دمشق جامعةولٌدةالصادقعلًأحمد313161132

94.17دمشق جامعةروٌدهداودرٌاضتاج314165243

94.166دمشق جامعةرٌمبرقوقًعلًحسن315165343

94.166دمشق جامعةرندىالخٌاطمحمدبسامعمر316161043

94.166طرطوس جامعةهناديخلوؾرجببشٌر317165781

94.158تشرٌن جامعةهالصٌوحمحسنجعفر318163385

94.158حلب جامعةأمٌرةبازككةحسنبشار319167892

94.15البعث جامعةهالهالعاقلمصطفىسعد320161927

94.141تشرٌن جامعةمفٌدةعٌدعبدالقادردانٌة321164329

94.133حلب جامعةظاللبًمحمدوحٌدمحمدوفا322168368

94.133دمشق جامعةفتونابوشعرخلٌلرهؾ323163631

94.129طرطوس جامعةوفاءحسناحمداٌمن324163369

94.125دمشق جامعةرندهشكريمحمدمجديمحمدٌزن32516214

94.116دمشق جامعةسعادالعبدهللاٌاسٌنمحمود32616549

94.116دمشق جامعةنهامرعً صادقزٌدونسالفة327167195

94.108حماه جامعةآسٌةالرحالعوضنور محمد328161209

94.104دمشق جامعة هدىصندوقعمارهاشم329169261

94.095طرطوس جامعةهندالحسٌنٌوسؾهٌا330169451

94.087حماه جامعةهدىالبعجوريصفوانرهؾ331164325

94.083طرطوس جامعةداللحسنمالكجنى332165606

94.066دمشق جامعةروضهمحمدمحسنمحمد333165975

94.062حلب جامعةسمرأسعد حجمحمودأحمد334168159

94.058البعث جامعةانعامالحسنؼسانزٌنب335161960

94.054تشرٌن جامعةسهادعمرانعمراننور336162439

94.041دمشق جامعةشمسهاسحقجودتمٌراي337166242

94.029دمشق جامعةرناالعاصسلٌمتسنٌم338163054

94.029دمشق جامعةمنىمحمودعادلمحمد33916149

94.025حلب جامعةهناءاللبنًمنذر محمدجودي340167959

94.02دمشق جامعةسحرالمصرينوفلعامر341162065

94.008دمشق جامعةزهٌةاحمدعمررام342164332ً

94دمشق جامعةمٌادهالدبٌسًمفٌدؼدٌر343161770

93.991تشرٌن جامعةوفاءمنصورعمادسومر344165430

93.979حلب جامعةمهاصاٌػانطوانفؤاد345168164

93.97البعث جامعةمرٌمسمعانمطانسكمٌل346166804

93.966حلب جامعةمهامروشمصطفىمحمد347167857

93.958حلب جامعةفلايربٌضونراجحمارٌو348168763

93.954دمشق جامعةلبنىالزبٌبًرضوانسلٌم349161208

93.95دمشق جامعةرشاالشٌخعامرمحمد350161357

93.95البعث جامعةروٌدهقصابصبحًبشار351169456

93.945البعث جامعةؼزلرجوبصفوانربٌع352161128

93.945دمشق جامعةرٌمحورٌهفاروقساري353161415

93.937حلب جامعةأملشٌخوعبدالحكٌممحمد354169321

93.929تشرٌن جامعةسحرحمودالرحمن عبدأحمد355162709

93.929تشرٌن جامعةمارٌنجرجًرامًإلزا356164439

93.929دمشق جامعةمزنهنعسانًسعدالدٌن برهان357161365
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93.925دمشق جامعةسعادالعلوهاسماعٌلٌوسؾ358166420

93.92دمشق جامعةهناديالباقونًأحمدشام359162111

93.916دمشق جامعةٌسرىالعادلعبدالباسطندى360165043

93.912حلب جامعةمنتهىنعسانًالخالق عبداحمد361167956

93.908دمشق جامعةثناءعباسمحمدؼٌداء362166751

93.908حلب جامعةرؼدطباخهٌثمخالد محمد363168449

93.904حلب جامعةهناءحلوطارق محمدمصطفى364168289

93.904دمشق جامعةمٌسونمعراويالٌانالٌاس365166317

93.895دمشق جامعةفاطمهالمحمدمحمدساره366169151

93.895دمشق جامعةهالهخٌربكفوازرٌم367163411

93.891حلب جامعةؼفرانكتلوالقادر عبدرند368168248

93.887حلب جامعةنجالءطلفاحمحمدالرحمن عبد369165400

93.883دمشق جامعةودادالعاقلهٌسمدٌانا370162432

93.879تشرٌن جامعةلمٌاءطٌبامحمدالدٌن بدر371164571

93.862طرطوس جامعةمهارستموجٌهمجد372164144

93.854طرطوس جامعةمؽامس مٌادهحسٌنفؤادحنٌن3731631

93.845دمشق جامعةراؼدهسكٌكرعمادحال374164629

93.845تشرٌن جامعةابتسامؼانممنذرراما375165507

93.829دمشق جامعةمٌسونالعٌشسمٌرٌارا376167216

93.825دمشق جامعةنجوىشجاعزٌادآٌه377165542

93.816طرطوس جامعةاملناصٌؾرجبسوزان378164191

93.816دمشق جامعةمرٌمالسحومناٌلمنٌؾ379164294

93.808حلب جامعةمروهٌونسجمٌل محمدصالح محمد380168552

93.808حلب جامعةفاطمهعزوزعبدالمنعمتسنٌم381167888

93.8البعث جامعةفاطمهحسنناهلورد382163370

93.8حلب جامعةأمنالعلًصالحٌاسٌن383168486

93.779البعث جامعةهدىالسباعًمحموداسراء384169457

93.775حلب جامعةتماضرالصالح عبدهللاجهادراما385167973

93.775حلب جامعةفدوهعقادمحمودمحمد386168213

93.766دمشق جامعةسمٌرةدٌابسلٌمماجد387164229

93.758حماه جامعةهدىعونمازنباسمة388162360

93.758البعث جامعةزٌنبجردوحسٌنخدٌجه38916354

93.758حماه جامعةرابعهالعثمانبسامآزاد390161172

93.758حلب جامعةفاطمهخٌاطهسعدالدٌنمٌمونه391168623

93.754دمشق جامعةهدىزعٌترعبدالرزاقرؼد39216642

93.75دمشق جامعةاٌلٌنازحالويفادينمر393163182

93.75طرطوس جامعةرناموسىعٌسىإٌل394167208ً

93.745حلب جامعةاٌمانالموسىسامرمنى395168132

93.745طرطوس جامعةحنانؼرٌبحاتممدٌن396161655

93.741حلب جامعةفاطمهمكانسًنهادرشا397167830

93.741دمشق جامعةامٌرهالمعراوينصوحاالء398162716

93.729دمشق جامعةسراءموسىنقوالحنا399163924

93.716دمشق جامعةنجاحالحرٌرياحمدهدٌل400161478

93.716طرطوس جامعةودادالجرديماجدجول401165973ً

93.716دمشق جامعةناهدتسكرجًمحمدٌاسردانٌه402161135

93.712حلب جامعةوفاءرا جزهكاملناصر403167785

93.708دمشق جامعةهدىالصعوبعمادجمٌل404163245

93.7تشرٌن جامعةادٌبهمحمدحسنعل405164330ً

93.7حماه جامعةنادرهاالخرسمختارعال406163827

93.7تشرٌن جامعةمهاالدٌن سعاليوفٌقملهم407163193

93.695دمشق جامعةنهىحافظرامًراما408167647

197/8






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2017-2016 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

النهائي التفاضل معدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقمتسلسل

93.695البعث جامعةسهامالحسٌنمحمدعل409161667ً

93.691حلب جامعةخلوبقابلعدنانعبٌده410168345

93.687تشرٌن جامعةلبنىالجملنبٌلنور411163047

93.679تشرٌن جامعةاسماءمثبوتمحمدآالء412166536

93.679دمشق جامعةحنانالحنشخالدلبنى413161409

93.67دمشق جامعةالهامرٌحانماجدحذٌفه414161936

93.645حلب جامعةمنىخطابمحمودرنٌم415168803

93.641طرطوس جامعةنجوىابراهٌمعٌسىمنار416164292

93.633دمشق جامعةاسٌلالعبدهللاعبدالصمداحمد417166080

93.633دمشق جامعةمنالشلهعمادرؼده418165490

93.625دمشق جامعةفاطمهالزناتًاللطٌؾ عبدعالء419161027

93.625تشرٌن جامعةانصاؾمنونطاللسامٌال420165909

93.612طرطوس جامعةفادٌااحمدسعدعبٌر421163647

93.604دمشق جامعةحسنهاالبرصحسنبشرى422162706

93.595دمشق جامعةمرٌمعرفهعرفهرهؾ423162742

93.595دمشق جامعةبسمتعبدومصطفىمٌاس424163338

93.591تشرٌن جامعةسمٌرهعجٌبمحمدابراهٌم425162657

93.587حلب جامعةهناديالتنبًالدٌن نور محمدهدٌل426169340

93.587دمشق جامعةادٌبهدباسٌحٌىروان427165740

93.579تشرٌن جامعةكوسرعروسأنوركمٌت428165550

93.579دمشق جامعةزهورموسىمهنامرح429166719

93.575البعث جامعةفاطمهالسعد العبٌدالرزاق عبدبتول430161080

93.575دمشق جامعةاحالمعوٌضة ابوالكرٌم عبدسلٌمان431166215

93.57البعث جامعةمٌادهنادرمفرجنور43216357

93.57تشرٌن جامعةفدوىاسماعٌلمناؾلؤي433162788

93.566دمشق جامعةفائدهالطوٌلانورقٌس434162273

93.566دمشق جامعةؼادهالبؽامحمدسمٌرلٌنا435165420

93.554طرطوس جامعةناهدهعلٌانتٌسٌرهدٌل436166492

93.55دمشق جامعةفاطمهكناكريمحمدمأموننورالدٌن437161440

93.55البعث جامعةمنىدٌوبعلًمحمود438162108

93.545دمشق جامعةسمرالتوتنجًالدٌن جمالمؤٌد43916810

93.545البعث جامعةدٌاناحربهفهداحمد440165672

93.541البعث جامعةرشارومٌهدٌب محمدفرح44116966

93.541تشرٌن جامعةؼنىالشٌخؼٌثرفعت4421681

93.533دمشق جامعةتفاحهالحسنمحمدعبدالسالم443169072

93.533دمشق جامعةمنالعٌدسامرفادي444161359

93.529دمشق جامعةمهاالساعورصبحًلما445166544

93.516دمشق جامعةسوسندٌبوخالداٌه44616312

93.516البعث جامعةعبٌرتلًهٌثممرح447164547

93.512حلب جامعةبهٌةالعمورةعمارفاطمة448168767

93.504دمشق جامعةلماالقصصعماراسامه449161258

93.504تشرٌن جامعةمنٌرهحسنقحطانزٌنه450165840

93.5تشرٌن جامعةعبلهابراهٌمرٌاضوضاح451169128

93.479دمشق جامعةاحالمالرحبًمحمدادٌبمؤٌد452161389

93.475حلب جامعةلمعانالعلوشعبدهللامحمود453167811

93.47تشرٌن جامعةفاطمهالحاجًتٌسٌرشهناز454162122

93.47دمشق جامعةاٌمانقسومةرضوانفاتن45516925

93.47دمشق جامعةهناءالشمصعدنانزٌنه456163120

93.466دمشق جامعةعهدالسالمهسائرلمى457167103

93.466دمشق جامعةٌسرىرشدان أبوزٌادطارق458167394

93.458حماه جامعةأمنةعباسخالدمرٌم459165911
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93.458دمشق جامعةإٌمانالطهمحمدحمٌدة460165750

93.45تشرٌن جامعةنداسعٌدجمالأسٌل461169543

93.441دمشق جامعةوفاءظرٌؾعصاممحمدفارس462164200

93.441حلب جامعةمٌادةجبلمحمدمهند463164686

93.437حلب جامعةاسٌمهالعبدالجبار عبدعمر464167825

93.433حلب جامعةمرٌمجؽلالكافً عبدالرحمن عبد465168188

93.425دمشق جامعةزٌنبالشٌخسمٌرمحمود466166523

93.425حماه جامعةرٌمالسمانحسنعالء محمد467167155

93.416حلب جامعةنجالءاالفنديزهٌربانه468168540

93.408البعث جامعةفلايرالحسٌنحسٌنعالء46916972

93.408دمشق جامعةنادٌاادلبًمحمدجهادمحمد470163466

93.408دمشق جامعةنجوىالخطٌبمحمدنبٌلمحمدنور47116360

93.404دمشق جامعةهناديظاظامحمودتسنٌم472165047

93.4حلب جامعةبانااألٌوبًمجد محمدأٌهم473168455

93.4دمشق جامعةهنٌدهالشماعالدٌن صالحزٌنب474165819

93.4دمشق جامعةمنىابراهٌمرضوانرحمه475161294

93.391تشرٌن جامعةلوزٌاناحسنوفٌقدٌانا476162562

93.387البعث جامعةهاالٌوسؾشحادهكرٌستٌنا47716336

93.387دمشق جامعةلٌناقبالنعمرشهد47816206

93.379دمشق جامعةنورالحلبًدٌبأنس47916451

93.37حلب جامعةهناديقرٌطبًسامرمحمود480168605

93.37طرطوس جامعةصباسلوممحمدجودي48116893

93.37دمشق جامعةهندشرؾمنٌرعبدهللا482161941

93.362حماه جامعةلٌناالمصرينصر أحمدعمرو483161259

93.358دمشق جامعةزٌنبناصرٌعربعمار48416126

93.358تشرٌن جامعةهدىالبنًحسانحنٌن485164925

93.358دمشق جامعةاسمهانمحمدعالءبشرى486165721

93.337البعث جامعةاٌمانجمٌلالكرٌم عبدالحسٌن487165642

93.333دمشق جامعةلٌالًجاموسسمٌررام488163002ً

93.333دمشق جامعةجمانةالحسٌنًرضا محمدفرح489163990

93.325تشرٌن جامعةوساممثبوتاٌمنعمر490167055

93.32حلب جامعةمنىاهدلًمحمدمؤمنرند491167920

93.312البعث جامعةسمرحماشبسامتمام492162007

93.308دمشق جامعةهدىضللًرامًأحمد493165054

93.304دمشق جامعةاٌمانتحسٌنمحمدرفعتمصطفى494166397

93.283حلب جامعةفاتنهشٌطجمال محمدالعال ام جودي495168577

93.283حماه جامعةنهالجرجسجمٌلالٌاس496166040

93.275دمشق جامعةصفاءالسقعانبكريرٌم497167131

93.266البعث جامعةاملبدورباسلشذى498166900

93.262حلب جامعةحسناءبسطاطًٌاسٌنٌاسمٌن499168202

93.258حلب جامعةوفاءعلوهمحمدانس500168410

93.241دمشق جامعةبسمهالمعراوياٌمنرضوان501166036

93.241حلب جامعةمدٌحةالحمٌد عبدتركًجمٌل502167891

93.237حلب جامعةوفاءمحمودزكرٌاخانم503168327

93.237حماه جامعةفضٌلهوهبًٌوسؾابراهٌم504164684

93.237طرطوس جامعةجمٌلهحمدانمحمدروان505162297

93.22البعث جامعةنوالهللا العبداإلله عبدأحمد5061639

93.216تشرٌن جامعةهناءعلًعلًآٌه507164218

93.216طرطوس جامعةفداءرضاادمونجورج50816142

93.212تشرٌن جامعةفدوىحمود  حاجعمادمحمد509162721

93.208دمشق جامعةامنهرعدعلًٌونس510166906
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93.204حلب جامعةرانٌهسلطانمأموننور محمد511168359

93.195دمشق جامعةنرفهشمعونٌعقوبماٌا512166027

93.187دمشق جامعةناهدالخالدخالدعبدالهادي513163371

93.187حماه جامعةلٌناجنٌدمحمدحمزه514164265

93.183دمشق جامعةماجدهالتكلهسامرراما515165921

93.183طرطوس جامعةابتسامعلًعلًمحمد516162578

93.175تشرٌن جامعةربىمحمدقصًابراهٌم517169389

93.175حلب جامعةعلٌاءدامور قرهمحمدزك518168131ً

93.17دمشق جامعةسناءنصارهانًٌمامه519166712

93.166حلب جامعةهناءالرحمن عبداحمدمحمد520168126

93.162طرطوس جامعةابتسامعٌاشخالدهللا نعمه521164987

93.141حلب جامعةبدٌعهكالهواحمدالقادر عبد522168116

93.133طرطوس جامعةاحالمسلٌمانعلًمحمد523163608

93.133حماه جامعةفاطمهالمحمدالمنعم عبدحمزه524161543

93.133حلب جامعةرناصٌرفًاحمدلبنى525168620

93.116دمشق جامعةنجاحقٌطانعٌسىلبابه526161836

93.104دمشق جامعةرحابسلٌمانمخلوؾمحمد527162981

93.1تشرٌن جامعةدارٌنسلومرامزمحمد52816750

93.095دمشق جامعةهدىنصريمحمدنبٌلعبدهللا529162955

93.083دمشق جامعةاٌناسالعباسحسٌنجود530165707

93.079دمشق جامعةحسٌنهالعلًرامزسام531164807

93.075دمشق جامعةالرٌسابالناحمددالٌا532165445

93.075حلب جامعةالفال رٌممكًاحمدهللا عبد533167962

93.075حماه جامعةنشوهباروديالؽنً عبداحسان534161141

93.07دمشق جامعةزركهسلطانالباسط عبدمٌالد535169093

93.066طرطوس جامعةافتكارابراهٌمفاطرمجد536164289

93.066دمشق جامعةالماسراس ابوهٌثمهمام537162642

93.058دمشق جامعةكٌنازالطٌررشديساري538163079

93.045طرطوس جامعةرحابحمودخلٌلاحمد539162871

93.045دمشق جامعةرنداطٌبناصرماٌا540167748

93.041طرطوس جامعةلٌلىمرعًفخرهالل541166422

93.037حلب جامعةرفٌؾحمامًاحمدهبة542168599

93.037دمشق جامعةمٌساءالبساتنه شٌخاحمدراتبرٌم543163941

93.025تشرٌن جامعةكرٌمهتوٌتهمالكتٌما544163152

93.02دمشق جامعةمٌساءابوشامهمحمدخٌرشذى545167360

93.016دمشق جامعةسامٌهطرابلسًاحمدعمادعال546162102

93.012حلب جامعةادٌبهسٌدطهمحمدجمالعدنان547167995

93.012دمشق جامعةعوشالحمدحمداناحمد548166741

93.008دمشق جامعةهٌفاءدروٌشاحمدمحمدعل549165350ً

92.991حماه جامعةوفاءحمزهناصرأنس550166556

92.991دمشق جامعةوطفهمحمدمهنددعاء551166016

92.987حلب جامعةصباحناشداسعدعلً محمد552168253

92.983تشرٌن جامعةعبٌردٌبتمامعل553166280ً

92.979البعث جامعةامعاندرؼامنصربشرى554164798

92.975طرطوس جامعةلٌناحسنمحمودشٌران555162447

92.975دمشق جامعةرٌمابصبوصؼسانبراء556163975

92.966دمشق جامعةلٌنازٌودبسامفراس557161704

92.966دمشق جامعةصفاءالحنفًبسامفاطمة558166096

92.966دمشق جامعةسحرحمادٌهالرحمن عبدنور559165020

92.962حلب جامعةفادٌاصابونًفاروقهان560168236ً

92.958دمشق جامعةمًالقٌمربٌعنور561164478
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92.95دمشق جامعةهدىالشحاداتماجدمحمد562162382

92.95حلب جامعةملكحمٌضهباسل محمدالنا563167915

92.945دمشق جامعةوفٌقهخضورمحسنمقداد564162833

92.945البعث جامعةامالمخلوؾاحمدنور565166786

92.945دمشق جامعةنجاحدحدوحمحمدأنس56616782

92.941حماه جامعةالهامالمرعًمحمدالقادر عبد567166103

92.941طرطوس جامعةحٌاةاسعدعلًماهر56816677

92.933دمشق جامعةمطٌعهالشاٌبقاسممؤٌد569167422

92.933حلب جامعةهدىالحمٌدمحمداوس570169322

92.929دمشق جامعةهنادهالدٌن جمالمحمدأنسكنانه571165813

92.929دمشق جامعةهدىالزٌناتًحساممحمد57216356

92.929دمشق جامعةسحرأمٌنمحمودنوفا573162038

92.929دمشق جامعةندىمالكالصمد عبدسنا574164097

92.929حلب جامعةرهؾجبرٌنًفاتح محمدالكرٌم عبد575168452

92.916تشرٌن جامعةزٌنبؼانمبساملمى576166617

92.912دمشق جامعةرٌمالصواؾمحمداٌمنرامه577164709

92.9حماه جامعةوجٌههاألسودعزامتوفٌق578167156

92.9حلب جامعةفاطمةجً قلعهعمرسنا579168679

92.891دمشق جامعةخدٌجهمحمدوجٌهعل580161549ً

92.887دمشق جامعةرانٌاكمرجً حمامهالدٌن سٌؾنورس محمد581163271

92.883طرطوس جامعةاقدسحمدانكمالزٌنب582161839

92.879حلب جامعةعائدهطرابٌشًالدٌن سعدجودي583168018

92.875حماه جامعةامٌنهالحسٌنعبدالرحمنوعد584167162

92.87حماه جامعةمجدسعٌد محمد الحاجاحمدالعظٌم عبد58516840

92.87دمشق جامعةتٌرٌزجرٌجكمٌلكارٌن586166385

92.866تشرٌن جامعةبسٌمهنعامهعبدهللامروه587164217

92.866دمشق جامعةسوسنظاظااحمدرامًٌزن588165691

92.862تشرٌن جامعةامٌرهدٌباحمداسماعٌل589164793

92.858دمشق جامعةسوسندروٌشهٌثمراما590162513

92.858دمشق جامعةحمدهذٌابعٌسىمحمد591167881

92.858دمشق جامعةفاتنمحمدمنذرعل5921643ً

92.854دمشق جامعةعائدهالرفاعًالرحمن عبدابتهال593163441

92.85دمشق جامعةندىعوضٌاسٌنصفا594161949

92.845دمشق جامعةهالهالخوريحناساره595163303

92.837دمشق جامعةاملحمصًعمادعمرو596165896

92.833دمشق جامعةلمىالحمامًمحمودرضوانمحمدهمام59716996

92.829دمشق جامعةامانالزحٌلًزٌادؼٌث598163985

92.829تشرٌن جامعةمٌادهارشوكٌهمصطفىراما599166784

92.825دمشق جامعةسوسنالطباعمسلممحمداؼٌد600165404

92.816طرطوس جامعةربابطعمهساطعطعمه601161060

92.816حلب جامعةزٌنهدولةعثمانمصطفى602168621

92.812تشرٌن جامعةعائدهالخرٌشاسبرجول603164364

92.808دمشق جامعةكندهالناٌؾسعدهٌا604166431

92.808طرطوس جامعةاسمىحسامووائلعل60516670ً

92.804دمشق جامعةرٌتاقدور الحاجحسانمصطفى606165120

92.791حلب جامعةمنىطحانزكرٌاشراع607168507

92.787دمشق جامعةرٌماوزانؼسانوائل608169231

92.787دمشق جامعةسهامالقرفانمحمداشرؾإٌناس609167621

92.783دمشق جامعةهٌفاءالمتنًمحمدنذٌرمحمدٌمان610165752

92.779طرطوس جامعةهٌامداودمحمدلٌال611162232

92.779حلب جامعةمجدسٌدصبحًسنا612168764
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92.779طرطوس جامعةٌسرىحٌدرنعٌمٌامن613166434

92.775تشرٌن جامعةفاطمهبكورهٌوسؾسام614162972

92.77البعث جامعةٌسرحواخلٌلٌاسٌن615169463

92.762دمشق جامعةعبٌرهزاعالدٌن جمالخالد616166141

92.762دمشق جامعةرانٌاالواعالدٌن حسامهبة617165930

92.762حلب جامعةندىقنٌنًاللطٌؾ عبدسدره618167981

92.762دمشق جامعةسمرمسعودمجديآالء619162493

92.758دمشق جامعةعبٌدهالخنعبدالسالمراما620162291

92.733دمشق جامعةهٌامابازٌد الرشٌدهٌثمهاله621161151

92.733دمشق جامعةرانٌاكلشمنذرنورالدٌن622166273

92.729طرطوس جامعةدعدخزامكاسربشار623163000

92.729دمشق جامعةمنٌرةاللولوماهرلٌن624162925

92.725دمشق جامعةمهاعبٌدومحمدحسٌبجنى625165827

92.716دمشق جامعةادٌبةشقٌرزٌادآٌة626162351

92.712البعث جامعةشهدالطرشهموفق محمدبراءه627162043

92.704تشرٌن جامعةفلايرالكرديحسامؼزل628167560

92.7تشرٌن جامعةفهدٌهمعروؾواصلعل629167657ً

92.695دمشق جامعةلٌنداابوعمارنصرعبٌده630161330

92.695حلب جامعةهناديخرسهاحمدعمر محمد631168259

92.691البعث جامعةزائدهباكٌرمروانخالد632161894

92.691دمشق جامعةٌسرىصالحٌاسٌنٌامن633161681

92.687دمشق جامعةهٌفاءحنفًولٌدبٌان634166314

92.683دمشق جامعةإنسحابزقزقزٌادآمنة635163808

92.666دمشق جامعةسمٌرهالكرٌم عبدعقلهاحمد636161992

92.658حلب جامعةجهٌنادٌشكأحمدمرح637168165

92.658تشرٌن جامعةرجاءكلثومخضرعمران638161997

92.65دمشق جامعةسهامعلً المحمدابراهٌمعمرو639166423

92.65دمشق جامعةعائشهحافظاٌمنمحمدعمار640161414

92.65حماه جامعةرقٌهالخردقماهررامه64116867

92.637دمشق جامعةعالهللا فتحهللا فتحزكٌه642161808

92.637دمشق جامعةمٌادهالطباعماهررنٌم643164609

92.633حلب جامعةرٌانسلطانباسم محمدسهٌله644167913

92.633دمشق جامعةثناءالنطفجًبكري محمدؼالٌه645161394

92.633حماه جامعةهٌامالدرمٌنًهاٌلٌزن646167689

92.633البعث جامعةسوسنالخوجهزٌادزٌنه64716232

92.629دمشق جامعةجهٌنهالحمشمصطفىمعاذ648161737

92.629تشرٌن جامعةاسماءقبٌلًبسامؼفران6491645

92.629دمشق جامعةحسنالعال عبدفاٌزعل650165339ً

92.629دمشق جامعةروضهبك مردمعزاممحمد651161299

92.625دمشق جامعةرجاءشاهٌنراتبآالء652161492

92.616البعث جامعةاٌمانالكحٌلفهدالحكٌم عبد653162027

92.612دمشق جامعةفاتنعاشورعمرأسماء65416724

92.604دمشق جامعةعبٌرالحسنعامرهبه655163872

92.604طرطوس جامعةبشرىلٌالبسامعل656163818ً

92.6طرطوس جامعةجمٌلهمعناجمٌلهدٌل657162265

92.6دمشق جامعةربٌعهالمٌدعانًنبٌلعصام658166940

92.595حلب جامعةمفٌدهجبرٌنًخالدالمنعم عبد659168229

92.587تشرٌن جامعةمنٌرةقاضًهٌثم محمدهٌثم66016666

92.587تشرٌن جامعةسمٌاعٌسىعٌسىٌزن661162890

92.579حلب جامعةزكٌهاالحمداحمدؼفران662168526

92.579البعث جامعةمحاسنمحمدعبدوأمثل663163672
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92.579دمشق جامعةسناءزاهرجمٌلساره664162670

92.579دمشق جامعةعالٌهالحالقابراهٌمراما665162270

92.575دمشق جامعةناجٌهالموسىضٌاءسفٌان666161471

92.57تشرٌن جامعةملكخضر ابوهٌثمراما667166722

92.566دمشق جامعةهنادهالمأمونطاللروى668161443

92.562البعث جامعةمًالحسنكاملبالل669166101

92.562حلب جامعةسوزانصباغٌوسؾ محمداحمد670168351

92.562دمشق جامعةنظٌرهالخلٌل العلًعبدالحمٌدصفوان671165280

92.55حلب جامعةهندوكٌللؤي محمدبرهان672168348

92.545طرطوس جامعةرابعهداؤدالدٌن ركنرٌم673169542

92.545حلب جامعةسوزانكورٌنًصالحسنا674169314

92.541حلب جامعةنادٌنسلطانرامً محمدلٌن675167997

92.541حلب جامعةفاطمةالحسٌنواحمدزكٌه676168334

92.537دمشق جامعةؼراماالبطحمحمدؼٌاثؼٌد67716809

92.537دمشق جامعةنبالنصراكرمباسل678163983

92.537دمشق جامعةكوثرالمهديعبدهللابتول679163734

92.529دمشق جامعةضحىهدباعلًجولٌا680163609

92.512حماه جامعةابتسامالٌازجًمروانوجد681161782

92.508دمشق جامعةمنىالحاٌكطارقلمى682164608

92.508دمشق جامعةٌسارالدوجًاوبًدانه683167766

92.508دمشق جامعةإٌمانقاسممحمدأٌمنمحمدسارٌه684167334

92.508دمشق جامعةأملالدرةخلٌلمعاذ685162005

92.504حلب جامعةؼالٌهالسعٌدعمرساره686168543

92.491دمشق جامعةعاطفهالفرامهندرامه687161913

92.479طرطوس جامعةهٌامصالحبهجتمحمد688164938

92.466تشرٌن جامعةزٌنبمحمودحسٌنجعفر689167599

92.458تشرٌن جامعةمًدباغمروانمرح690169410

92.454دمشق جامعةرانٌهالخطٌبباسلمٌلدا691169246

92.454طرطوس جامعةعبٌرحمدانمحمودعزٌز692162617

92.45دمشق جامعةفاطمهبوبسلطفًآالء693167053

92.445تشرٌن جامعةحنانحلٌبٌهؼساننور694162408

92.445دمشق جامعةابتسامعلٌامحمدمروان695161646

92.441دمشق جامعةرنابزرتوٌحٌىالدٌن صالح محمد6961626

92.425حلب جامعةفرٌدةشقوبسامنور697168043

92.425تشرٌن جامعةأرٌجعمارؼطفانآٌه698169385

92.425دمشق جامعةزهورعباسخضرألٌسار699163709

92.425دمشق جامعةجمانهالحمصًسعدآالء700161768

92.416حلب جامعةجنانحمزةٌحٌىسدره701168462

92.416دمشق جامعةنعٌمهالعبدهللانعٌمفاتن70216650

92.412تشرٌن جامعةرمزهاحمدصالحرٌم703164754

92.4دمشق جامعةمنىاٌشوعؼسانناتال70416178ً

92.387البعث جامعةصفاءفانوساحمدهٌثم7051650

92.379تشرٌن جامعةمرٌمخضورمحمدٌارا706165066

92.379البعث جامعةودادالداؼستانًفواز محمدآٌه707164549

92.375حلب جامعةخولهالموسىاحمدامٌره708168508

92.362البعث جامعةمٌسونكدورالكرٌم عبدعبٌر709162405

92.358دمشق جامعةتسنٌمونوسهمحمدعٌدرنٌم710164281

92.358طرطوس جامعةسهٌالحبٌبٌونانبلسم71116268

92.354طرطوس جامعةكرٌمهحسنمٌادروال712163026

92.354تشرٌن جامعةمرحولٌدفادي محمودتٌسٌر713166999

92.345حلب جامعةمنىمصريحسنرؤى714168226
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92.345دمشق جامعةابتسامشحادهحسٌنمنار715167172

92.341البعث جامعةؼادهالطرشهخٌرهللاصبا716162052

92.337دمشق جامعةفدوىعراطمحمودنوران717166345

92.333دمشق جامعةهالهخلوؾبهجتدانٌال718161297

92.329دمشق جامعةنورالهدىالصباغمحمداٌادمؤٌد719164197

92.329حماه جامعةهاالسٌفوهاشم روان720166608

92.325دمشق جامعةسحرالشامًناصرمحمد721161880

92.316طرطوس جامعةصفاءرحال ابوشرٌؾعل722164466ً

92.308دمشق جامعةؼالٌهالمصريعمراحمد723162844

92.3دمشق جامعةصفاءالمسرابًلطفًلؤي724167595

92.295طرطوس جامعةشذاالشمالًسلمانمجد725161457

92.295دمشق جامعةنادٌةقرمشمحمدسالمرنٌم726167509

92.291دمشق جامعةمرٌمالحمصًٌوسؾصفوان727166485

92.287دمشق جامعةرانٌهزٌنهسامرعٌسى72816772

92.283دمشق جامعةآمنهالضماداٌسرتؽرٌد729165637

92.27حلب جامعةسرابحدادخالدولٌد730168086

92.27دمشق جامعةسناءالبٌروتًمروانمرح731161915

92.27حلب جامعةكوثردٌبوأحمدالسالم عبد732168458

92.258دمشق جامعةفرالتحناسمٌرلٌل733167061ً

92.258حلب جامعةاٌمانكاتبهاحمدطارقصبا734168775

92.245دمشق جامعةؼصونالحمدانفتحًٌمان735162983

92.237طرطوس جامعةزكٌهمحمدؼدٌرنوفل736167388

92.22حلب جامعةشذىلبابٌديمحمدهبه737167804

92.22حلب جامعةخدٌجهناصٌؾمازننور محمد738168166

92.216حماه جامعةداللحمودهٌثمحٌدر739163599

92.212طرطوس جامعةمٌرفتالشٌنًمالكحسن740163888

92.212البعث جامعةصبحٌهالشٌخرضواننجاح741167674

92.208حلب جامعةبانهحجاربشرلونه742167944

92.208تشرٌن جامعةمٌادهوطفهتٌسٌرمحمد743167471

92.208طرطوس جامعةهٌامالمشحرهفهدجون744161152ً

92.204دمشق جامعةانتصارشنٌصامٌللٌالس745161207

92.195حماه جامعةثناءاالبراهٌم االحمدهٌثمنبٌهه746161777

92.191البعث جامعةفاطمهالحمدبساملمى747164851

92.187دمشق جامعةنسٌبهمالرسالنمحمدخٌر748165122

92.17حلب جامعةخدٌجههللا خٌرالرزاق عبدعل749168333ً

92.162تشرٌن جامعةهالهالكرديجمالزٌد75016393

92.158دمشق جامعةفائزهالجرادمنٌرزٌد751162292

92.158دمشق جامعةبشٌرهسعدهفاٌزآٌه752163442

92.15دمشق جامعةسناءحمٌدةمحمودمحمدنورس753164885

92.141تشرٌن جامعةؼادهحسونعصاماحمد754161617

92.137طرطوس جامعةبسماسلٌمانهاللاحمد755162126

92.137دمشق جامعةرٌماحشمهاحمدحاتم75616876

92.133دمشق جامعةانتصارعبدهٌاسرفاتن757161435

92.133دمشق جامعةفتونشعبانعامرمحمدكرم758169247

92.129البعث جامعةرؼدهالحمصًالقادر عبدحسٌن759161233

92.129دمشق جامعةفاطمهدروٌشبساماٌات76016177

92.12البعث جامعةسهٌرسعدسامركاتٌا761166825

92.116دمشق جامعةثلجهالسلٌماناحمدجنان762167307

92.116دمشق جامعةاٌمانسحلولفهدمحمداٌمن76316193

92.112حلب جامعةرٌمنصرهجوزٌؾنصري764168824

92.108البعث جامعةاٌؾعبودرامًورد765162235
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92.104تشرٌن جامعةهٌامالشٌخٌوسؾندى766164773

92.104طرطوس جامعةلٌناملحمملحممٌرا767165500

92.1دمشق جامعةاملمقلدحسٌندٌانا768169538

92.1تشرٌن جامعةمنتهىعبٌداحمدلبنى769167136

92.1دمشق جامعةاٌمانالبزممحمدساره770161818

92.1تشرٌن جامعةمنٌرهحمدطاللٌزن771162450

92.079دمشق جامعةهدىنابلسًمظهررهؾ77216398

92.079حماه جامعةنجاحعمرانبساممحمد773167677

92.075دمشق جامعةربابدندشلًمحمدؼسانمحمد77416546

92.07تشرٌن جامعةسامٌةمصطفىاحمددٌانا775162970

92.07البعث جامعةهٌفاءالسلٌمانمفٌداحمد776167260

92.07تشرٌن جامعةلٌلىرسالنفرٌدأؼٌد777164668

92.058دمشق جامعةؼزالهحورٌهمحمدعل778165655ً

92.05حلب جامعةٌثربقضٌماتًمحمدنورراما779167808

92.05حلب جامعةمهااسكٌؾالدٌن مجد محمدلٌن780168661

92.037البعث جامعةنجالءالشعبانعلًمحمد781165187

92.037حلب جامعةربابالبٌكاحمدمحمد782168107

92.029دمشق جامعةرناالباباموفقطارق7831671

92.025دمشق جامعةروزةاالحمدؼسانعبٌر78416945

92.02حماه جامعةهتاؾبحريالباري عبدبٌان785161653

92.008دمشق جامعةأمٌرهصافًابراهٌمالنا786163445

92.008طرطوس جامعةناٌلهالضابطاٌادٌزن787163112

92.008دمشق جامعةسعادٌوسؾحسننسرٌن788169184

92.004البعث جامعةعهدشاهٌننضالؼٌاث محمد789165615

92.004حماه جامعةهالهسالمًحسنأنس790166124

92دمشق جامعةنوربطًٌوسؾجان79116301

92دمشق جامعةأولؽاالكسابرهسمٌردٌانا792163972

91.995حماه جامعةؼادةاستانبولًعائد روان793161609

91.991دمشق جامعةرؼداالؽبرامهندٌمن794162725

91.991حلب جامعةعبٌربلٌدعماد محمدمهند محمد795169323

91.975دمشق جامعةسوسنالمالك عبدعبدالباسط محمدرؼد796165536

91.97دمشق جامعةاٌمانالحالقلؤيربا797166012

91.966طرطوس جامعةرابحهجروسمطانسآٌة798162067

91.966دمشق جامعةباسمهؼمٌضمحمدعل799162443ً

91.962دمشق جامعةلٌنداالكعدهؼسانمنٌر800162683

91.958حلب جامعةعائشةطوٌلةبشٌر محمدنور أحمد801168263

91.958طرطوس جامعةلٌلىشقوؾحسنآالء80216518

91.954دمشق جامعةامٌنةجمٌلةنزٌرالدٌن مجد803162456

91.945حماه جامعةدعدعباسجمالآرام804161055

91.933دمشق جامعةادٌبهكنعانسلٌممحمود805163386

91.929دمشق جامعةرٌتامنصوررائدمحمد806167378

91.92تشرٌن جامعةعفاؾحسنهادٌبرزان807167066

91.92البعث جامعةكامٌلٌاحالقمسلمماري808162410

91.916دمشق جامعةفدوىالحالقهشامضٌاء80916233

91.912دمشق جامعةشذاالمسكًحسانسعٌد محمد81016503

91.908دمشق جامعةؼفرانقناصطارقرجاء81116204

91.904تشرٌن جامعةهندبٌرٌصسماحرؤى812164426

91.904دمشق جامعةمهاالخضريمحمدفوازهال813161438

91.904طرطوس جامعةجمانهمهنامحمداحمد814165382

91.9دمشق جامعةمهااسلٌممحمدبراء815166447

91.895دمشق جامعةهناءسلٌمانعبدالكرٌمآٌه816165524
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91.891تشرٌن جامعةنسرٌنجرجسضاهرسارٌن817162016

91.887دمشق جامعةخدٌجهحٌدراكرمضٌاء81816500

91.887دمشق جامعةفاتنالحمصًمحمدعبدالقادرهللا هبه81916132

91.883البعث جامعةروالحناعٌسىسام820166706ً

91.879طرطوس جامعةؼصونشعبانرٌاضعل821166285ً

91.875تشرٌن جامعةمراممحمدعمرانساره822165347

91.875دمشق جامعةنسٌبهؼالًوحٌدمحمود823161425

91.87البعث جامعةحناندحدوحنبٌلوائل824169462

91.87دمشق جامعةامٌرهفتوحجمالبٌان82516235

91.866دمشق جامعةعنانمسلمانًاحمدراما826162177

91.854طرطوس جامعةفداءالعرٌانمحمدرهام827166862

91.854دمشق جامعةحنانبنودولٌدنور828167368

91.841طرطوس جامعةختاممصطفىشهٌدمحمد829162303

91.841حلب جامعةرٌعاناالورفلًخضررؤى830169338

91.841حلب جامعةكوثربرٌموهٌثموالء831168739

91.841دمشق جامعةفضٌلهالحمشعمرمرح83216241

91.837طرطوس جامعةجومانهصفتلًسمٌرحسن833166588

91.833دمشق جامعةسٌلفاهٌلونالٌاسباسكال834164915

91.829دمشق جامعةسهٌلهجورٌهاحمدورد83516127

91.82دمشق جامعةاملالحامدشامانمحمد836162310

91.82تشرٌن جامعةالٌنادهانزٌاد محمداحمد83716414

91.82تشرٌن جامعةثناءداؤودوائلرٌما83816229

91.82دمشق جامعةرقٌهزلزلهعلً محمدعمار محمد839161477

91.812البعث جامعةلمىباشا شمسًصهٌب محمدجنى840163127

91.812دمشق جامعةتارٌزطبشٌوسؾ رامزجوزٌؾ84116515

91.804دمشق جامعةرٌمبدويبشٌرطالل842161597

91.8دمشق جامعةعائشهعودهعبدالحسٌبمرٌم843161424

91.8دمشق جامعةآمنةؼديخالدمعتز84416936

91.795دمشق جامعةبدرٌهاؼا رستمجمالآٌه845166468

91.795حماه جامعةلمٌاءالصباغالحمٌد عبدوضاح846162251

91.791حلب جامعةرجاءدباكالحمٌد عبدسارة847161012

91.791البعث جامعةجورجٌتعٌسىحناوائل848165249

91.783دمشق جامعةخولهعزالدٌنفاتح محمداسامه849161155

91.779حلب جامعةعبٌرابوردنبسامالعزٌز عبد850168115

91.775حماه جامعةسناءالمكسور الموسىؼسانالرحمن عبد851162679

91.775تشرٌن جامعةاٌمانزٌاتبشارالسالم عبد852165341

91.77البعث جامعةلماالسكاؾماهرالرحمن عبد محمد853165581

91.766دمشق جامعةفداءالحلبًتوفٌقعالٌه85416824

91.762دمشق جامعةبثٌنةعباسحسنمرٌم855166183

91.758دمشق جامعةرزانقاسوسامرمحمد856164312

91.754تشرٌن جامعةهالزٌدانٌحٌىزكرٌا857164681

91.75حلب جامعةفاتنؼرٌواتًاحمدبٌان858167817

91.741حماه جامعةسارهالحسٌنالرزاق عبدمحمد859166086

91.741حماه جامعةنشوهجوالقأٌمنزٌنة860165719

91.737البعث جامعةمروهالنجارحمزههدى861161117

91.737حماه جامعةزٌنباروديموفقآٌه862163610

91.737طرطوس جامعةرباحمحمدمحمودعبٌر863166050

91.737تشرٌن جامعةجهانشعبانمحمدزٌنب864167341

91.729تشرٌن جامعةكوكبهٌفااٌمنآالء865163270

91.725حماه جامعةنسٌبهالمجالًأحمدم866162209ً

91.725تشرٌن جامعةتؽرٌدمتوجمازنالعابدٌن زٌن867162671
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91.725دمشق جامعةسوسنابوعساؾخالدرٌم868167119

91.72دمشق جامعةضٌاءنصر الدٌن مانناصرتمام869162206

91.72دمشق جامعةنعمتالحمويمعتزمحمدعزالدٌن870167086

91.72البعث جامعةماجدةالعسكريٌاسركندة871165608

91.712حلب جامعةعبٌروتىسهٌلٌحٌى872168742

91.708طرطوس جامعةعزٌزهشاهٌنمحمدمٌس873163657

91.704حماه جامعةبدرٌهدهٌمشرضواننجاح874163596

91.704تشرٌن جامعةخولةحسنآصؾدٌنا875167356

91.7حلب جامعةخشوؾالمصريالجلٌل عبدربٌعة876168399

91.687حلب جامعةفاطمةفرجولٌدمنى877167795

91.683طرطوس جامعةنبالمهناهٌثمتٌمه878166292

91.675حماه جامعةؼادةصارمًٌوسؾهبا879166681

91.675دمشق جامعةلٌناٌوسؾسامرامل880162288

91.675البعث جامعةبٌهسالبٌطارهٌثمسهام881161082

91.675تشرٌن جامعةثناءدٌبامٌنراما882166435

91.675طرطوس جامعةنادٌاحجوزعثمانرزان883165094

91.67تشرٌن جامعةحنانالضرؾشفٌقمٌس884164761

91.662حماه جامعةسحرسالمهمامونمحمد885164416

91.658طرطوس جامعةمٌادهعثمانسامًحمزه886167049

91.654تشرٌن جامعةودادمٌهوبأسامةكرم887166511

91.65تشرٌن جامعةظرٌفةخلٌل قرهمحمدعمادفاطمة888162014

91.65حلب جامعةلٌنابًٌوسؾرزان889168815

91.641حلب جامعةزٌنبعلًالدٌن برهانهادي محمد890168464

91.641دمشق جامعةاٌلٌنٌرٌصٌانزهرابأرمٌن891162936

91.641تشرٌن جامعةعطاؾعلً طوبالداوودزٌن892162650

91.641طرطوس جامعةؼٌداءدٌب شٌختحسٌنموفق893165067

91.633طرطوس جامعةزاهٌهزٌنبنبٌلكنانه89416756

91.629البعث جامعةهاجرحمادهالدٌن عمادخلدون895161028

91.625دمشق جامعةسمٌرهالداالتًعلًاحمد896164318

91.62دمشق جامعةامالباشاقاسمعبادة897169252

91.62دمشق جامعةإزدهارٌاسٌن الحاجولٌدعبادة898165114

91.62دمشق جامعةماوٌهالٌوسؾمحمودصبا899163001

91.616حماه جامعةسكٌنةالسماناحنؾ محمدامل900163711

91.608دمشق جامعةؼالٌهاالٌوبً المؤذنجمالطارق901166214

91.604دمشق جامعةدٌاناابراهٌموجٌهلٌث90216130

91.595طرطوس جامعةسالممحمدالناصر عبدنور903166443

91.595دمشق جامعةمٌسونالبرٌديالسالم عبداحمد90416468

91.591حماه جامعةنجوىاحمدوالدٌن صالح محمدهال905162922

91.587حلب جامعةمنارحرٌتانًعالمعائشه906168024

91.583البعث جامعةمٌسرجنٌديعلًساره907161863

91.579دمشق جامعةقمرحداقًمازنعبدالرحمن908162156

91.57دمشق جامعةلمىظاظاخالدمحمدتمٌم909166088

91.566البعث جامعةرٌمهجعفررضا محمدحازم910162241

91.558دمشق جامعةنادٌاؼٌالنحساناحمد911162290

91.55دمشق جامعةحنانشرؾسلمانعادل912166064

91.541حلب جامعةخزاماشنكانعلًجودي913168501

91.537دمشق جامعةرجاءالرومانًاحمدمحمد914161116

91.529طرطوس جامعةرٌمازٌننبٌلنور915163902

91.529دمشق جامعةنجاحالشدٌديمحمدراجًبسمه916166157

91.525حلب جامعةفاطمةسجٌعجمالمصطفى917168469

91.525البعث جامعةاملالبوظعمرجنى918165439
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91.52البعث جامعةرٌمكنوزيسامربدٌع919166788

91.516البعث جامعةكوكبالعجًمحمودرنا920161090

91.508تشرٌن جامعةعروبهاصالنجودتلمى92116802

91.508حماه جامعةأمٌرهالحسنأحمدحسام محمد922163218

91.504دمشق جامعةنسرٌنشرباتًاٌمنفارس محمد923163915

91.5دمشق جامعةرٌمحسنعاصماقبال92416801

91.495طرطوس جامعةهٌامصالحبهجتعمار925164903

91.491تشرٌن جامعةهٌامسلٌمانأمٌنعل926166122ً

91.487طرطوس جامعةسمٌرهاحمدمحمودعل927163288ً

91.483دمشق جامعةكلنارالدٌررٌاضمٌري928161158

91.479البعث جامعةشذىوالًسمٌرتٌسٌر929161954

91.479دمشق جامعةنجاحابازٌد الرشٌدراتب احمدسال930164555ً

91.479دمشق جامعةرنااألوتانًؼسانعبداللطٌؾ931161421

91.475دمشق جامعةسمرفارسفاديعدنان932162905

91.475طرطوس جامعةتمٌنهحمٌدوشمحمداحمد933166655

91.47دمشق جامعةأملسرورعمادالدٌنعصام934162987

91.466دمشق جامعةروعهالقصٌباتًمحمدبسامبالل935164409

91.45دمشق جامعةسناءقرقوراخالدجمال936162969

91.45دمشق جامعةباسمهعبدالؽنًمحمدسندس937161586

91.45دمشق جامعةاقبالمحمد حجًٌاسٌنمحمد938163377

91.445طرطوس جامعةتؽرٌدمحمدسلٌماندٌانا93916748

91.441حماه جامعةهالالخطابمحمدبشرى940162013

91.437البعث جامعةشعٌلةملحمعمركوثر941164021

91.437حلب جامعةخدٌجهشحادهالعزٌز عبدؼٌد942167842

91.437حماه جامعةإحسانالكرديولٌدرحمه943162832

91.429طرطوس جامعةناهدعودةمامونعبادة محمد944166057

91.42حلب جامعةرٌمامؽامزجورججوزٌؾ945168252

91.42حلب جامعةرٌمهعالٌاالدٌن عماد محمداالٌمان صفاء946167922

91.416طرطوس جامعةنجوىخلوؾمحسنسماح947165596

91.412البعث جامعةمٌرناخزامصخرلٌال948165554

91.412تشرٌن جامعةزٌنبعبودالرزاق عبدهبه949161779

91.4دمشق جامعةسعٌدهدحدلجرٌسمٌرزا95016245

91.395دمشق جامعةوهٌبهالبٌشعبدالحمٌدرٌم951165680

91.395حلب جامعةرانٌةخضٌرعبدالقادرإٌمان952168094

91.391دمشق جامعةباسمهحدٌفهعصامعمرو953165612

91.387دمشق جامعةنجاحكنعانعلً محمدالملك عبد954163479

91.387البعث جامعةروٌدهٌوسؾابراهٌمخلٌل95516879

91.383طرطوس جامعةملكهبٌشانًناصرالـله هبة9561633

91.375حلب جامعةمهاطه حاجالرحمن عبدحسن957168857

91.375دمشق جامعةرشامومنهسهٌلعمر958165876

91.37تشرٌن جامعةاسٌهجمامالدٌن عالءآالء959164530

91.37حماه جامعةؼلٌزانقطٌعسعدرٌما96016997

91.366البعث جامعةرجاءامٌنٌاسرهبه961163310

91.358حلب جامعةؼفرانحسونالرحمن عبدمصطفى962167957

91.358تشرٌن جامعةفاطمهقٌراطهخالدوالء96316586

91.358دمشق جامعةسماحهبامحمدؼسانمحمدعمرو964162760

91.358تشرٌن جامعةادٌبهسلٌمان حاجًمحمدنور أحمد965165041

91.345طرطوس جامعةاسمهانالكرعأحمدلمى96616182

91.345البعث جامعةفادٌامصٌاتًعمادلٌالس967161946

91.345دمشق جامعةسلوىدبارامزامل96816901

91.341حماه جامعةنجوىالسوٌدراضً محمدرامً محمد969161965
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91.337دمشق جامعةمنىدارانًنٌقوالجول970165649

91.333دمشق جامعةنادٌهالكرديمحمدعمادنٌرمٌن97116125

91.329طرطوس جامعةخدٌجهباللنبٌلزٌنب972161697

91.329تشرٌن جامعةتؽرٌدحسٌنأحمدعبدهللا973165246

91.325تشرٌن جامعةرحابخلٌلعاطؾكرٌم974166897

91.32دمشق جامعةمٌساءحواصلًؼسانرؼد97516800

91.312حلب جامعةسهٌرالعزٌز عبد حاجاصالحطارق976168068

91.308تشرٌن جامعةعلوهحسنمالكفرح977164659

91.308دمشق جامعةؼروبقٌلوحتامرفاطمه978166213

91.304دمشق جامعةبتولالساٌسعدنانسالم979167050

91.304حلب جامعةؼادهدٌابسعد محمدبتول980168036

91.295حلب جامعةضٌاءسالمعلًالدٌن نور محمد981168827

91.295حلب جامعةفاطمهباللمازن محمدمصعب982167840

91.295دمشق جامعةزمرداالحمداكرمؼٌث983165425

91.291دمشق جامعةعبٌرالصباغمحمدنصٌرعمر984167670

91.291تشرٌن جامعةهٌامالشٌخٌوسؾدٌانا985164782

91.283دمشق جامعةنبٌههالقنطارعلًخالد9861698

91.283تشرٌن جامعةثناءطبهمهديثراء987163780

91.279دمشق جامعةهناءسكرخلدونأسٌل988162092

91.266حلب جامعةفلكالمفتًبشٌرآدم989167805

91.266البعث جامعةلٌناالخلٌلمحمدسلمان99016739

91.262دمشق جامعةهٌاممرعًمحمدنزارشرٌؾراكان99116449

91.262دمشق جامعةنجاحمصريرضواننوح992166095

91.262حلب جامعةوفاءنقرة ابوصابرأحمد993168651

91.258دمشق جامعةمٌساءالشربجًمحمدؼساناحمد994165677

91.254دمشق جامعةرانٌهبدٌربشار محمدالرحمن عبد995163010

91.254دمشق جامعةمنالالعثمانابراهٌماحمد996167675

91.254دمشق جامعةعزٌزةابوحجرعدلًسوزان997166592

91.25دمشق جامعةنادٌاالقصاربدرالدٌنمحمدعمر998165018

91.245دمشق جامعةؼروبقٌلوحتامرمرٌم999166211

91.241حماه جامعةمنىالصالحانًصالححازم1000165159

91.241دمشق جامعةمنالعوضالدٌن محًاحمد1001161247

91.241البعث جامعةؼادهطٌبهالكرٌم عبداٌوب1002163394

91.237دمشق جامعةفلايرفرحاتنبٌلراما1003161821

91.233طرطوس جامعةخلودمحمودمحمودمٌرنا1004169941

91.225دمشق جامعةسمٌاعزامحمودتمام1005162542

91.22دمشق جامعةفاطمهصدٌقتامرامان1006161857ً

91.216تشرٌن جامعةعبٌرشاوٌشعمادآٌات1007165298

91.216تشرٌن جامعةمٌساءنجارمحمدعالء1008161722

91.212دمشق جامعةهدىالبٌطارتٌسٌرمحمدعبدالباسط1009163158

91.2دمشق جامعةنبٌلهعبودٌحٌىبشرى1010167652

91.195طرطوس جامعةهناءمحمدنزارزٌنب1011166698

91.187طرطوس جامعةآنًحناعدنانشارل1012163339

91.183دمشق جامعةهدىؼٌبهاحمدباسلعبدالرحمن101316459

91.183دمشق جامعةامنهالواومحمدمنٌرحسن1014166197

91.183دمشق جامعةحسناءالبؽداديالدٌن رٌاضرنٌم10151624

91.183دمشق جامعةوفاءحدادشحادههادي1016163574

91.183البعث جامعةعائشهرضوانخالدبراءه1017162530

91.183طرطوس جامعةآمنهأجالتًمحمدأحمدساجد1018161426

91.179دمشق جامعةنهىسمهوريمحمدربٌعمحمدربح1019166561ً

91.166حلب جامعةؼادهخوجهانس محمدشهد1020168028
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91.162دمشق جامعةكوكبرحمانبسامأحمد1021167461

91.145دمشق جامعةحنانجحجاحباقر محمدجعفر1022166364

91.133دمشق جامعةرزانالحلبًمحمدنبٌلعباده1023165366

91.125دمشق جامعةعبٌرسلٌمانسمٌراٌثار1024164886

91.12البعث جامعةؼٌثاءمحمدرامزلٌالس1025169921

91.12طرطوس جامعةفاطمهاحمدؼٌثبشرى102616405

91.12دمشق جامعةثناءالدٌن شمسعبدالرزاقمحمود1027165363

91.112البعث جامعةخدٌجهشحودمحمدعل1028162283ً

91.108دمشق جامعةنبٌهااللبابٌدي كبارهعمادعادل102916558

91.104دمشق جامعةعائدهعاصً ابوالدٌن علملٌث1030162212

91.104تشرٌن جامعةفلايرناصربسامطارق1031163588

91.1حلب جامعةلٌلهعلً الحاج المحمودالدٌن عالءقمر1032168076

91.1البعث جامعةفاطمهكمالعٌسىعل1033166640ً

91.1دمشق جامعةؼالٌهالعاقلمحمودٌمان1034164207

91.095حماه جامعةرائدهالحسنمحمودنضال1035161376

91.095حلب جامعةهناءبرٌموفرٌدعل1036168388ً

91.095طرطوس جامعةجمانهموسىعلًمحمد1037166824

91.095البعث جامعةعبٌردنهشسعٌدكاترٌن1038167235

91.091دمشق جامعةفاطمهالنداؾالستار عبدمعاذ1039166251

91.087حلب جامعةعبٌرصادقشحادهعلً محمد1040168663

91.083البعث جامعةسماهربحبوحسعٌدمحمد1041162134

91.079دمشق جامعةهدىمارٌناعصامودٌعه1042161053

91.075دمشق جامعةتواددالخواممحمدحسانمحمدضٌاء1043161485

91.07حماه جامعةسعادالقاسمجبراالء1044164434

91.07دمشق جامعةنادرهعلًمحمداسراء1045166156

91.066حلب جامعةمٌساءمنصورابراهٌمعائشة1046168243

91.066طرطوس جامعةفاٌزهشاحوطدروٌشعل1047165848ً

91.066طرطوس جامعةمٌساءتلًاسماعٌلجعفر1048164344

91.066تشرٌن جامعةرئٌفهالجرديتٌسٌرلمى1049164911

91.058دمشق جامعةخدٌجهزٌد حاجمحمدرنا1050161015

91.058دمشق جامعةبسومهالمصطفىصالححنٌن1051161228

91.054تشرٌن جامعةعبٌرعلًمعنزٌن1052162961

91.05دمشق جامعةجمانهاألحمرجورجطارق1053163153

91.05دمشق جامعةسمٌرةمبدىمحمودمحمد1054163761

91.05حلب جامعةبتولبازركاننائلرؼد1055168741

91.041دمشق جامعةٌسراصقرحسٌننورس1056161611

91.037دمشق جامعةعبٌربكريٌاسرنور1057165376

91.033دمشق جامعةعائدةؼنومأحمدابراهٌم1058166085

91.033دمشق جامعةعبٌرالرفاعًالطارقعلٌاء10591619

91.029حماه جامعةهدىسللورةامجدالهدى نور1060163981

91.029دمشق جامعةاعتدالالحٌجًعامرسناء1061165112

91.025طرطوس جامعةهالهعجٌبجعفرارٌج106216559

91.02دمشق جامعةوفاءالكفريٌحٌىضحى1063166316

91.016تشرٌن جامعةلماصقرشاديآٌه1064162668

91.016حلب جامعةهداٌهعاشوراٌمن محمدمحمد1065168405

91.016دمشق جامعةفاتنالقصابٌن شٌخمحمدأمٌره1066162008

91.012البعث جامعةمرٌمجردوحسنرٌما1067163971

91.012حماه جامعةمٌساءدلولمهندسالم1068167688

91.008دمشق جامعةعائشهالفروحعلًمحمد1069161278

91.008حماه جامعةسوسنالكعٌدموفققتٌبه1070166039

91.004حلب جامعةؼالٌةكرماناحمدبشار محمد1071168336
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91.004دمشق جامعةمٌسونالحكٌمخلدونآٌه1072162529

91حلب جامعةصفاءٌوسؾ الحاجعبدالكرٌمهدٌل10731615

91دمشق جامعةابتسامالعزٌز عبدالرزاق عبدعبٌده1074166371

91دمشق جامعةرٌمموصلًبسامحازم1075165463

90.995دمشق جامعةامٌنةحسنمحمودؼفران1076161205

90.995حلب جامعةنهلهتومهٌاسٌنوسٌم1077168220

90.987دمشق جامعةهٌفاءالحسنفوازرفاه1078165614

90.983حلب جامعةهدىبدرهمٌخائٌلكرم1079168707

90.979تشرٌن جامعةؼصوندٌبقصًبتول1080163591

90.979دمشق جامعةمنارالحلبًمازنعبادة1081166448

90.975دمشق جامعةمٌرفتابوسعادهابراهٌممارسٌل1082166062

90.97دمشق جامعةخلودالصٌادعبدالهاديولٌد1083163611

90.97دمشق جامعةإٌمانشٌبانمحمدراتبمحمدهان1084166249ً

90.97حلب جامعةروضةقواسنور محمدمصطفى1085168811

90.966دمشق جامعةوفاءعوضجمٌل محمدبٌان1086163769

90.966دمشق جامعةمٌساءالمبٌضعمادالدٌنروان1087164131

90.962دمشق جامعةهناءالدٌن شمسمحمدعثمانعمار1088167610

90.962تشرٌن جامعةشروقفضولالمسٌح عبدلمى1089162123

90.954طرطوس جامعةنهلهخضورجمالمجد109016110

90.954حماه جامعةسعادالٌوسؾٌحٌىمحمود1091167752

90.954البعث جامعةنٌنٌترزق المخولجهادحسام1092161860

90.95حماه جامعةنجومبكور الشٌخاحمدعامر1093163953

90.945دمشق جامعةثورهالمشهورسعٌدرٌما1094164666

90.941البعث جامعةندىالسباعًالرزاق عبدخالد1095161453

90.941دمشق جامعةفاٌزهعمرانعبداللطٌؾعال1096167764

90.937دمشق جامعةاٌمانسبٌناتًمروانمحمد1097166255

90.933دمشق جامعةكنداالسلٌمانسفٌانالحارث10981661

90.929دمشق جامعةسوسنجزائرلً دروٌشمحمدامٌر1099164039

90.929طرطوس جامعةخدٌجههاللمحمدالخالدساره1100167746

90.925دمشق جامعةلمىالحسنٌهاسامهتٌما1101167243

90.92حماه جامعةجمانهبركاتمحمدمصطفى110216385

90.92حلب جامعةمٌادهالباكٌرساهرسدره1103169346

90.916تشرٌن جامعةثناءعبسًبساموسام1104162100

90.916دمشق جامعةسلمىرسولكمالآرٌانا1105169033

90.912تشرٌن جامعةرٌمشٌخواحمدهللا عبد1106162754

90.912طرطوس جامعةرٌمهعلًبدرٌعرب1107162625

90.908دمشق جامعةؼٌثاءسلٌمانمحمدساره1108167544

90.904حلب جامعةسحرالصوص دعبولمالكمصطفى1109168854

90.904البعث جامعةنهلهالسبسبًمحسن محمدنسرٌن1110162423

90.904دمشق جامعةرؼدهالرحٌلمحمدحسن1111164048

90.904دمشق جامعةآمنهصادقعمارٌمان1112163901

90.904دمشق جامعةنهالالقضمانًصالحأدٌب محمد111316747

90.9حلب جامعةرهؾناصرالدٌن عالءعال1114168786

90.9حماه جامعةحنانالفارسندٌمإٌل1115167482ً

90.891طرطوس جامعةمارٌسولالخولًجدٌرناتال1116161798ً

90.887دمشق جامعةعبٌرالحسٌنحساملٌنا1117162913

90.883تشرٌن جامعةروضهالعسكرمحمدتسنٌم1118163104

90.883طرطوس جامعةلوراعٌسىعٌسىمها1119167206

90.879دمشق جامعةودادجلؽوتحسٌنعل1120163674ً

90.879دمشق جامعةمارٌنخلٌلالحمٌد عبددلشاد1121169018

90.875دمشق جامعةربٌعهحمدنعٌماحمد1122166518
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90.87دمشق جامعةسٌرٌنالحفارفوازنورالهدى1123167135

90.866تشرٌن جامعةزٌنبتجورزهٌرفاطمه1124163778

90.866حلب جامعةمرفهمردومؼسانمحمد1125168112

90.862دمشق جامعةفوازهالهنٌديمحمودهند1126164378

90.858طرطوس جامعةفداءقدورمصطفىاحمد1127166220

90.854دمشق جامعةبشرىالخطٌبعدنانعمران1128161757

90.837البعث جامعةمٌادهالجانًالدٌن صالحهبه1129164757

90.837تشرٌن جامعةلٌنامرعًانطونسلٌمان1130164219

90.837تشرٌن جامعةأملاحمد حاجاحمدعزت محمد113116485

90.833حماه جامعةصباحالنجاربسامآٌه1132163802

90.833دمشق جامعةحنانعرابًمازنخلدون1133166165

90.829دمشق جامعةفطومددومحمدرنا1134165972

90.825تشرٌن جامعةابتسامحمٌديمحمدنور113516994

90.825دمشق جامعةخلودشمعونجورجرٌتا1136166193

90.816دمشق جامعةسلسبٌالحمصًؼٌاثنور1137166079

90.812دمشق جامعةفلايررحمهعبدالرحمنهال1138165165

90.808البعث جامعةسلوىعنترنضالندى1139164076

90.808دمشق جامعةمارال نتلًكابادٌانبول أنطوانآرام1140161469

90.804دمشق جامعةعائشهاسمرمزاحمعمار1141167774

90.8حلب جامعةعائشهشحادهمازننور1142168574

90.8دمشق جامعةزهرٌهدرخبانًاسامهمنال1143164415

90.8دمشق جامعةزٌنبابرٌقداوداٌمان1144166060

90.8دمشق جامعةحمدان فاطمهبدويأكرمعبدالعزٌز1145162482

90.795حلب جامعةبتولسراجٌوسؾهناء1146167990

90.795طرطوس جامعةاسمهانشماكمالمحمود1147165920

90.791تشرٌن جامعةهٌامٌوسؾ سٌدعصامأحمد1148165139

90.791حلب جامعةاٌمانجوالن قرهمصطفىراما1149168223

90.787دمشق جامعةنداءالجمالعبدالرزاقمحمدعمر1150163955

90.787دمشق جامعةهدىقاووقعدنانمحمدساهر1151161311

90.783دمشق جامعةانسامالمنصوربشارامجد1152162329

90.783تشرٌن جامعةهندالٌاسجرجسلٌن1153166976

90.779البعث جامعةثناءحسواالحلٌم عبدآمنه1154162942

90.775دمشق جامعةمٌسونأمٌنزهٌررنٌم1155162356

90.77البعث جامعةصباحهرموشؼسانلٌث1156167472

90.758تشرٌن جامعةعاٌدهشاهٌنعمادرامز1157166778

90.754دمشق جامعةمٌسمالحفارعرفان محمدامٌره1158161829

90.754تشرٌن جامعةوئامجعلوكعلً محمداورنٌنا1159164963

90.754دمشق جامعةسناءالكسمانسنور1160162646

90.75البعث جامعةجولهخضورسلٌمرشا1161164171

90.741البعث جامعةالهامالخضوراحمدٌارا1162166599

90.741البعث جامعةمسٌلهمسعودنعٌملٌث1163161888

90.741حلب جامعةانتصارطباخالرحمن عبدمهند1164168255

90.741دمشق جامعةؼادهملوحًعدنانمجد1165161059

90.737طرطوس جامعةحفٌظهابراهٌمابراهٌمماهر1166162532

90.737حلب جامعةزٌنبعبدالرحمنراؼببٌان1167167975

90.729تشرٌن جامعةكرجٌههللا خٌرالسالم عبدبٌان1168162798

90.725حلب جامعةحسناءصباهًمنصور احسانالدٌن حسام محمد1169168284

90.72دمشق جامعةحسٌبهعطٌهعدنانٌوسؾ1170169275

90.72دمشق جامعةفٌروزداوودمحمدآٌاز1171165872

90.72طرطوس جامعةسحرصالحاٌمنمٌار1172163237

90.72دمشق جامعةنعمهالرتاخالدمحمدطارق1173163652
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90.72دمشق جامعةنادٌاالبلخًراتبمحمد1174169537

90.716حلب جامعةلٌنةالبكباشًفارس احمدعمرو1175162927

90.716طرطوس جامعةوفاءاحمدمحمدرمضان1176162094

90.716البعث جامعةلٌنهملحمأحمدأروى117716912

90.716دمشق جامعةسمرفٌلٌبو حاجًجورجمجد1178161301

90.712دمشق جامعةهدىسكرعرفانعمار1179164533

90.712دمشق جامعةسناءالخوريزٌادطارق1180165512

90.708حلب جامعةفتحٌهاشقرٌحٌى محمداٌمان1181168567

90.708دمشق جامعةنادٌنالشاويهللا عبدمٌرٌام1182161581

90.704دمشق جامعةعبٌرالعالولأحمدبتول1183161557

90.7حلب جامعةبراءهالدٌن زٌنزٌادمحمدنور1184168745

90.695البعث جامعةسمرٌوسؾعدنانبتول1185166684

90.691حلب جامعةنشوهضعٌؾاحمدراما1186167964

90.687دمشق جامعةشٌرٌنبطرسالٌاسرٌبال1187161591

90.687حماه جامعةؼادهحمودأسامهحسٌن1188163456

90.683تشرٌن جامعةفوزسعٌدحسٌنالرا1189169390

90.683دمشق جامعةسعادبرازيولٌدآمنة1190161068

90.675دمشق جامعةاهدٌهالسعدياحمدبشرى1191167125

90.675حلب جامعةمنتهىحمود قرهاحمدمحمد1192167951

90.675دمشق جامعةمهاالعبٌداحمدمروه1193165726

90.675حماه جامعةرفٌدهاالحمدعمادرزان1194163977

90.675دمشق جامعةمهاالبعٌنًرمزيلٌلى1195162647

90.67دمشق جامعةروضهادرٌسمحمدٌاسمٌن1196163009

90.662حلب جامعةرمزٌةخلٌلعدنانحٌاة1197168855

90.662دمشق جامعةمرٌمضمٌرٌهسمٌرمروة119816599

90.662حماه جامعةفلايرقاموعمفٌدساندي1199164787

90.658تشرٌن جامعةرالمصطفىمحسنآٌه1200166304

90.654طرطوس جامعةمنٌرهضابطمحمدعل1201165077ً

90.654حلب جامعةالزهراء فاطمةاالدنااحمدعبدهللا1202168757

90.65البعث جامعةجولٌتخضورنصرعل1203161694ً

90.645دمشق جامعةمٌساءطبرنٌنمحمدعٌدربا1204167545

90.645حلب جامعةكوثربازركاناحمدمحمد1205168442

90.645دمشق جامعةمٌريمعمارينضالجولٌانا1206166522

90.641تشرٌن جامعةوصفٌهفحاملؤيلٌن1207163105

90.641حماه جامعةمحسنهعبودموسىأؼٌد1208161522

90.641البعث جامعةأمٌنهسلطانأكرمعل1209164550ً

90.641دمشق جامعةزبٌدهحمدانمسلمبدر محمد1210162486

90.637طرطوس جامعةٌسرىابراهٌمجابرفرح121116145

90.633حلب جامعةاٌمانجنٌدجنٌدبٌان1212168466

90.633دمشق جامعةمنالالؽماز طبنجلؤيرنٌم1213162321

90.633البعث جامعةاسعاؾالرجوجمالساره1214161764

90.629دمشق جامعةاٌمانهللا عبد ابوعرفانهمام1215163106

90.629دمشق جامعةلٌندهفرحعصامماؼ1216164843ً

90.629دمشق جامعةناهدهسالمسعدرال1217162523

90.625دمشق جامعةرٌماعجاج حورانًمحمدسمٌرسام1218166145ً

90.62تشرٌن جامعةزٌنبطالبالدٌن عمادهدٌل1219162324

90.616حلب جامعةشادٌةؼناٌمًمحمدعلًراسم محمد1220168023

90.616حلب جامعةنهابركاتمحمدبدرالدٌنالدٌن بهاء1221168719

90.612حلب جامعةهناءالدٌن زٌنعمادمحمد1222168045

90.608طرطوس جامعةمهاؼنومأٌمنمرح1223166287

90.608دمشق جامعةمؤمنهالوادياحمدسلمان1224164531
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90.604دمشق جامعةوفاءرومٌةسعٌد محمدفاطمة1225165545

90.6دمشق جامعةسناءقدورهٌاسر محمدحال1226167636

90.595دمشق جامعةعبٌرالخوريجورجفادي122716760

90.595حماه جامعةحنانالدقسمهديحٌدر1228162943

90.587حماه جامعةرابعهحٌدرٌاسرعمار1229163430

90.587تشرٌن جامعةوفٌقهرجبٌوسؾمٌس1230162638

90.583دمشق جامعةسوسنالعباسجمالنور1231169233

90.583دمشق جامعةشادٌةشماسحازمابراهٌم123216222

90.583طرطوس جامعةثناءمبٌضجورجانطوان1233166155

90.579دمشق جامعةمهااألشقرسامرامجد1234162569

90.579تشرٌن جامعةفاطمهحسونابراهٌمزٌنب1235167397

90.579طرطوس جامعةسلمىخزامهمحمدعل1236167288ً

90.57حلب جامعةشٌرازٌوسؾ حاجعمار محمداحمد1237168535

90.558دمشق جامعةسمٌرهدباسنبٌلالٌاس1238165571

90.558تشرٌن جامعةنسرٌنعمٌشندٌمرٌما1239165475

90.558دمشق جامعةفردوسراجحمحمدٌزن محمد124016457

90.558دمشق جامعةمرٌمضاهرحسٌنلجٌن1241167107

90.554دمشق جامعةنوالراضًطاللٌارا1242162778

90.554طرطوس جامعةدوالدٌوبفاضلرفاه1243165553

90.55دمشق جامعةسحرارشٌد ابونادرنذٌر1244163453

90.545تشرٌن جامعةمٌرناخربوطنبٌلجرجس1245162753

90.545دمشق جامعةمٌساءجبٌرمحمدنبٌل1246162699

90.545حلب جامعةسوسناللطٌؾ عبدلؤيدٌمة1247168085

90.541البعث جامعةمنىملوحًبسامناتال1248165767ً

90.541طرطوس جامعةلٌلىعبدالحقسمٌرٌوسؾ124916138

90.537دمشق جامعةسوزانالخانجًٌزندانه125016139

90.537حلب جامعةاٌمانخلٌلامٌرنبٌل1251168515

90.533تشرٌن جامعةسمٌرهكزعورالمنعم عبدعل1252161217ً

90.529تشرٌن جامعةنسرٌنمكاويٌحٌىمحمد125316957

90.529دمشق جامعةعبٌرسوارنورالدٌنمحمدعدنان1254165149

90.529دمشق جامعةلٌنهالدٌن تقًمحمدسلٌمسامح125516428

90.529دمشق جامعةمنورؼزالجمالرهؾ1256161450

90.529حماه جامعةمٌادهقاسم ابوالدٌن شمسرحٌم125716120

90.529دمشق جامعةأملالعٌسزٌادعبدالرحمن1258165898

90.525تشرٌن جامعةسمٌحةوطفةٌحٌىاٌة1259165994

90.52طرطوس جامعةفلايردراججمالرؼد1260162558

90.516دمشق جامعةوفاءحسون ابونزارحٌان1261161585

90.516تشرٌن جامعةنسرٌنعمٌشندٌمراما1262165486

90.516دمشق جامعةفاٌزهالجناديمعاذاسماء1263167410

90.512تشرٌن جامعةتبرٌزوسوؾأمٌنآالء1264161521

90.512طرطوس جامعةرائدهؼانمحسنساره1265162403

90.508البعث جامعةهندفرجطاهرعل1266162109ً

90.508دمشق جامعةنهلهاٌوبهشامعبدهللا1267167213

90.504طرطوس جامعةزبٌدهالجبلباسمعل126816629ً

90.495البعث جامعةنارٌمانالشامًفوازبدور1269162368

90.495دمشق جامعةهبهالطباعمحمودكنانه1270167523

90.491دمشق جامعةزبٌدةابوالنٌلسامرماهر1271163699

90.491حلب جامعةعائشةجبلًعمرسامً محمد1272167894

90.487تشرٌن جامعةواجدهمنصورمحمودسٌرٌنا1273164058

90.487البعث جامعةمنىالمؽربلالخالد محمدنور127416886

90.483حلب جامعةخدٌجةالطوٌلؼازيخالد1275168984
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90.475دمشق جامعةرٌماعٌدجهادراؼب127616199

90.475حماه جامعةعفاؾفطومالدٌن عمادرنٌم1277164849

90.47دمشق جامعةنجاحالمسترٌحًانورصفاء1278166610

90.47طرطوس جامعةالٌسبشارهجرجسبسام127916720

90.47حلب جامعةأملقادرفؤادجوان1280167940

90.458دمشق جامعةقمرخلٌلًاحمدهزار1281161313

90.454دمشق جامعةخلودالمشوطعوضمحمد1282165289

90.45دمشق جامعةعبٌرالعكخالدسنا1283163572

90.445طرطوس جامعةسمٌرهجابرخلٌلحٌدر1284164017

90.441دمشق جامعةوفاءشحروراٌمنعدنان1285163930

90.441دمشق جامعةفاطمهقاسمحسٌنرون1286167534ً

90.437تشرٌن جامعةرزانعثمانوفٌقبتول1287164746

90.437حلب جامعةفداءخانهخلٌلساره1288167972

90.433دمشق جامعةسناءسلٌمانمناؾشذا1289161462

90.433دمشق جامعةندىالعسافٌنانوررٌتا1290163443

90.429طرطوس جامعةجمانهحسانتٌسٌرٌاسمٌن1291165016

90.429تشرٌن جامعةسهامالدٌن حسامبدٌعأالء1292163341

90.429دمشق جامعةوفاءالرحٌم عبدمحمودنسرٌن1293161109

90.42دمشق جامعةمهابهوينهاددٌما1294169274

90.404دمشق جامعةرٌتاالشمنديوفٌقدالٌا1295163189

90.404دمشق جامعةسهٌرالهبجحسانانج1296162240ً

90.404تشرٌن جامعةزكٌهحلبًباسم محمدجمال1297165936

90.395حلب جامعةنبٌهةمرجانةعبدالمسٌحلورا1298169342

90.387طرطوس جامعةفلكٌوسؾموفقسلٌمان1299161240

90.383دمشق جامعةمنىنظامسمٌرحمزه1300165185

90.383دمشق جامعةامانًدعدوشلؤيممتاز أحمد1301161130

90.379حلب جامعةرٌمهشوٌحنهمحمدعل1302168750ً

90.375دمشق جامعةعبٌرشلؽٌننبٌلعل1303164435ً

90.375طرطوس جامعةثناءندهوجٌهجنان1304164313

90.37طرطوس جامعةاتحادمرادأحمدمها1305164707

90.37طرطوس جامعةهٌفاءاسماعٌللؤيآٌه1306162308

90.37دمشق جامعةحلٌمهخالدابراهٌمتمام1307164836

90.366دمشق جامعةنورهالمحمودهللا عبدالفا1308169027

90.362حماه جامعةمرٌمصبحعمادؼزل130916783

90.358حلب جامعةفتحٌهكربوجاسماعٌلمحمد1310168646

90.354تشرٌن جامعةؼصونعقادمحمدحال1311167749

90.354دمشق جامعةعبٌرحمداٌمنآٌه131216102

90.35دمشق جامعةسوسنمحمدصالحسماح1313162553

90.345حلب جامعةخولهبرؼوثابراهٌمصبٌحة1314168760

90.333تشرٌن جامعةبصٌرهدروٌشنادربالل1315164202

90.329طرطوس جامعةوفاءكلتومعادلدعاء1316167369

90.329دمشق جامعةرٌمالمصرياسماعٌلروان1317162047

90.329طرطوس جامعةهالحبقزيمحمدالفتاح عبد1318161931

90.325دمشق جامعةنادٌهشحادهٌوسؾابراهٌم1319165025

90.325تشرٌن جامعةسماهرالبروشنصردٌمه132016932

90.32حماه جامعةهالالبوشًهشامعمر1321164067

90.32تشرٌن جامعةثروىدوبادٌابهٌفاء1322161310

90.316البعث جامعةاولؽاالحسٌنسامًلٌنا1323169454

90.316دمشق جامعةنهىشروؾمحمدنادرآالء1324165548

90.308حلب جامعةمرٌشالمنصورمحمداسامه1325168847

90.308دمشق جامعةمٌساءهدروسعمرماسه132616448
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90.308تشرٌن جامعةعفراءالموحداٌمننور1327164968

90.295البعث جامعةهالالكوسامالكمرٌم1328166839

90.295حلب جامعةحسناءرموشٌخوضحى1329167820

90.291حماه جامعةبٌانالصمصاماحمدالهادي عبد1330166947

90.283دمشق جامعةرجاءشرؾاسماعٌلبتول1331162082

90.283حلب جامعةفاطمهمؤذنٌحٌىجودي1332168609

90.279البعث جامعةعائدهؼصبعادلفادي1333167374

90.279حلب جامعةضٌاءحلبًعبدالمنعمهدٌل1334168050

90.279حماه جامعةابتسامباذنجانالعزٌز عبدؼفران1335167696

90.266دمشق جامعةروضةابوالعٌنٌنمحمودمحمدخٌر1336164675

90.266دمشق جامعةفاطمهعزواحمدلبٌب1337169134

90.262تشرٌن جامعةلواحظعبدهٌاسرطارق133816104

90.258دمشق جامعةبشرىالتوفٌقعبدالحمٌدمها1339163669

90.258البعث جامعةثناءحسن شٌخمنٌراٌه1340164492

90.254حماه جامعةنجوىمنصورعدنانمحمود1341163242

90.245دمشق جامعةحنانالجاسمعلًرنٌم1342169250

90.245تشرٌن جامعةمنىسوٌقاتمحمدتانٌا1343169387

90.241طرطوس جامعةمٌادهمحمودٌاسرٌزن134416141

90.237طرطوس جامعةروعهشاهٌنمحمودهبه134516330

90.233حلب جامعةرؼدقدسًالدٌن عمادسامً محمد1346168470

90.233طرطوس جامعةروٌدهامٌناحمدصالح1347164617

90.233البعث جامعةلٌبٌاخزامً عٌسىحسنبٌلسان1348165497

90.229حلب جامعةكارالكبابهسمٌرجوٌل1349168737

90.225دمشق جامعةامانًجاللخالدمؤمنه1350162837

90.22دمشق جامعةنادٌنابولطٌؾرمزيإباء1351162639

90.216دمشق جامعةمؤمنهنظامعلً محمدحسن محمد1352166274

90.216طرطوس جامعةنادٌاسلٌمانمنذرباسم1353163053

90.212دمشق جامعةلبنىحمدانجهادجعفر135416144

90.208دمشق جامعةراضٌهشلهمحمدمحمود1355162053

90.208حلب جامعةفاطمهاألحمرمحمدوئام1356168732

90.2دمشق جامعةمٌادةعبٌدعمررؼد1357164493

90.195تشرٌن جامعةفاطمةلٌلىالناصر عبدآٌه135816279

90.195دمشق جامعةفضلٌهعبودأحمدبٌان1359164479

90.191دمشق جامعةثناءمحمدمحمداٌناس1360164253

90.191دمشق جامعةوفاءعمرانهانًساره1361169285

90.183دمشق جامعةثناءالقادر عبدناصربٌان1362163257

90.183دمشق جامعةهٌالنهالصعوبسهٌلدٌانا1363164502

90.179تشرٌن جامعةحنهاسكٌؾبسامرٌتا1364167496

90.175حلب جامعةهٌامالعمر محمد حمودعمرآٌه1365168072

90.175دمشق جامعةؼادهالعطٌهنضالفرح1366161715

90.166دمشق جامعةلٌلىمحمدسلٌمانمجد1367161593

90.166دمشق جامعةرانٌهٌاسٌنمحمدماسه1368162054

90.162طرطوس جامعةنجوىسلٌمانبهجتمهدي1369163164

90.162دمشق جامعةخولهحبشٌاسٌنرؤى1370161199

90.162البعث جامعةهالهمخولابراهٌمعبٌر1371162336

90.158طرطوس جامعةربامحمودبسامورد1372164236

90.154دمشق جامعةعبٌدةطوٌلةمحمودبدٌع1373162914

90.154دمشق جامعةلٌلىالعمراكرمأدٌب1374164672

90.154البعث جامعةماجدهعكاريٌوسؾسام137516383

90.15البعث جامعةأمٌمهأسعدزهٌرزٌنب1376162032

90.145حلب جامعةجمانعزٌزياحمدعبدهللا1377168356
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90.141دمشق جامعةأملالعسلًعدنانهٌثم محمد137816820

90.141تشرٌن جامعةدٌاناٌونسصفوانرند1379166759

90.137دمشق جامعةصفاءالمصريعماررانٌا1380166693

90.129تشرٌن جامعةٌمنتٌزٌنًخضرساره1381162627

90.125دمشق جامعةهالهالحارسمحمدراتبسالم1382165804

90.125دمشق جامعةوفاءعمروأٌمنالنا1383162693

90.125دمشق جامعةخدٌجهزهوهجمالمجتبى1384162395

90.116البعث جامعةفاتنأسعدطاللباوال1385163758

90.108حماه جامعةرابعهجً قلعهأحمدعل1386166266ً

90.108دمشق جامعةعبٌرمرتضىجالل محمدراما1387166699

90.1دمشق جامعةصفاءعمار أبومعنلمٌس1388166399

90.091حلب جامعةهبهحمويالدٌن جمالهٌا1389167924

90.091دمشق جامعةرشاالحمصًعالءالدٌنمالذ1390161320

90.083تشرٌن جامعةحمٌدهابراهٌمفؤادورود1391162946

90.083دمشق جامعةبشرىتٌناويمحمداٌمنمحمدأنور1392167615

90.079حماه جامعةمنالصالح اٌنس آٌه1393166570

90.075دمشق جامعةفاطمهبرؼوثالدٌن صالحاحمد1394166052

90.075دمشق جامعةرفاعٌهؼوشعمادمحمد1395166439

90.07دمشق جامعةوفاءالعاسمًخالدٌارا1396163534

90.07دمشق جامعةامٌرةالزعٌترولٌدمجد1397161484

90.066دمشق جامعةصونٌاالشحؾزٌادمروه1398162591

90.066دمشق جامعةؼانهفرحالٌاسحنا1399167528

90.062دمشق جامعةسحرابوشملةمازنفرح1400161054

90.058دمشق جامعةداللالنابلسًالسالم عبدهللا عبد140116611

90.058تشرٌن جامعةكوكبناشؾمحمودمحمدحسام1402162635

90.058حماه جامعةفاطمهالحمودعبدالرحمنٌمان1403163582

90.058دمشق جامعةسمٌهبركاتفراسحٌدر1404167456

90.058تشرٌن جامعةنجوىحوريفاتح احمدشذى1405165447

90.054دمشق جامعةسهٌرابراهٌمجاللنؽم1406163670

90.05دمشق جامعةاسماءقوٌدر الشٌخرضااسراء1407167714

90.05تشرٌن جامعةرانٌادٌبؼسانمرٌم1408167102

90.05تشرٌن جامعةراوٌهاسماعٌلجمٌلرٌم1409164832

90.05دمشق جامعةرانٌاالملوحًمحمدعمادراما1410161981

90.045تشرٌن جامعةسوزانشرٌقًمحمدسامٌا1411164977

90.045حلب جامعةخولهجبانطهسدره1412169325

90.045حماه جامعةلطٌفهآؼا قادرالقادر عبدمحمد1413163782

90.045دمشق جامعةحنانالموصلًمحمدفوازرام141416415ً

90.041حلب جامعةروعهرفاعً طراباحمدمرام1415168715

90.037دمشق جامعةرحٌمهسلوعبدالرحمنقهرمان1416161452

90.029البعث جامعةرابعهالسلٌمأٌسرتسنٌم1417162444

90.025دمشق جامعةرناالمحمدمصطفىمحمد1418166487

90.02دمشق جامعةسمٌرهحبوشمصطفىمروه1419166163

90.008دمشق جامعةزٌنبفٌاضمحمودبراء1420167538

90.004دمشق جامعةرناالبحريسمٌرجٌزٌل1421167660

90.004طرطوس جامعةهٌفاءشاهٌنوحٌدعل1422167025ً

90.004تشرٌن جامعةسوسنالعبدفاضلإبراهٌم1423163618

90دمشق جامعةدٌالرقرمشرضوان محمدسارة1424161678

90البعث جامعةرجاءالحسنعبدالكرٌمؼٌث1425161892

89.987دمشق جامعةأملطرابزونلًمعتزفاطمه1426161783

89.983البعث جامعةختامقاسمكمالهال1427164140

89.979حلب جامعةفادٌةقمندناظمسدره1428169339
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89.979دمشق جامعةاٌمانحمويبشٌرعبٌده1429161499

89.979دمشق جامعةؼٌداءتٌناويمحمدسمٌرمجد1430164254

89.979البعث جامعةعهدالسباعًاٌمنمها1431163830

89.979دمشق جامعةلٌنابحصاصخالدراما1432166325

89.979دمشق جامعةثناءالعلًأنٌسمحمد1433161303

89.975دمشق جامعةهٌاممصطفىعصامولٌد1434164314

89.97دمشق جامعةجمانهالدٌن زٌنبسامٌنال1435163401

89.97حلب جامعةسمرملٌسمحمدالٌاسمٌن حال1436168495

89.966دمشق جامعةمٌرفتالصعٌديمحمدؼٌاثمحمدرام1437164457ً

89.962حماه جامعةوفاءرٌشةنضالعالء1438165610

89.962تشرٌن جامعةهٌامعلًعلًبثٌنه1439163199

89.958دمشق جامعةمروهدوارهفاٌزلٌن1440164599

89.95دمشق جامعةعالٌةخربوطلًمحمدرافعأحمد1441167580

89.95دمشق جامعةسمٌحهالداخولالرحمن عبدفاطمه1442166190

89.945طرطوس جامعةنبٌلهدالًحسنرٌم1443166962

89.941دمشق جامعةالهامعبدوشطاللمرهؾ144416825

89.941تشرٌن جامعةصباحناصرسمٌرمحمد1445162379

89.937دمشق جامعةمٌرفتالصعٌديمحمدؼٌاثمحمدسام1446164445ً

89.937حلب جامعةوحٌدةنعساناحمدمحمود1447167794

89.933حلب جامعةهزارقبانًمازن محمدكرم محمد1448169334

89.933حلب جامعةنسرٌنشبارقهللا سعدساره1449168088

89.929تشرٌن جامعةٌوالعلًعلًمارٌا1450165734

89.929حلب جامعةمنالناشدصبحًمنتهى1451168424

89.925دمشق جامعةهبهشلبًمحمدمعتزرنٌم1452161191

89.916تشرٌن جامعةالهاممنصورهٌثمرند1453167633

89.912دمشق جامعةٌسرىنكاشمحمدنبٌلعل1454161390ً

89.904حلب جامعةفٌولٌتاٌؽواسكندرابتهاج1455168310

89.904دمشق جامعةلٌنااللحاماٌمنبراء1456161165

89.904حلب جامعةخدٌجةحلوباسل احمدمصطفى1457168285

89.904البعث جامعةنوالهللا العبداإلله عبدمحمد14581656

89.9دمشق جامعةهناديابراهٌم حاجمأمونماهر1459165816

89.9دمشق جامعةمٌسونشموطفٌصلسعٌد محمد1460162662

89.895طرطوس جامعةداللحالقنزارلٌن1461164614

89.895دمشق جامعةنورالحاره محبوبسلٌمعصام1462163794

89.895دمشق جامعةسوسنعٌدبسامرزان1463164676

89.887تشرٌن جامعةمنٌرهتوٌتًحسناؼٌد1464165369

89.887دمشق جامعةرندةجمعة ابوبسامرنٌم146516297

89.883دمشق جامعةرضٌةالقطٌنًمحمدأحمد1466167780

89.883دمشق جامعةهناديالقدهمهنداٌاد1467163060

89.875تشرٌن جامعةهناءابراهٌمحسنرهؾ1468163197

89.87دمشق جامعةسلوىحسنرمضانرؼد1469165835

89.87البعث جامعةؼنوىدٌوببساموسام1470161115

89.866تشرٌن جامعةهناءحواطفؤادهٌا1471169927

89.866دمشق جامعةهٌامالكرديمحمدالدٌن محمدبهاء1472166590

89.866البعث جامعةملكطافشسعٌد محمدروان1473163833

89.862دمشق جامعةاٌناسعٌداحمدروان147416313

89.862دمشق جامعةفادٌهعلٌامالكزٌنب1475163733

89.862حماه جامعةنجاحاالبراهٌمحنوشبٌٌر1476167479

89.854حلب جامعةحسناءعطريعماراٌمن1477167803

89.85دمشق جامعةندىعرنوقاٌمنرانٌه1478162140

89.85دمشق جامعةصافٌاالعبدهللامحمدمرٌم1479169034
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89.85دمشق جامعةعبٌرالبنًٌاسٌنعمار1480166106

89.85طرطوس جامعةسحروسوؾؼانمرنٌم1481161699

89.85دمشق جامعةسوسنالصالحانًاٌمنٌوسؾ1482163449

89.845حماه جامعةعتابمحمود الشٌخعلًحمزه1483161747

89.845دمشق جامعةخولهابوحمزهمحموددعاء1484163509

89.837تشرٌن جامعةامٌمهعبوداحمدرندا1485166219

89.833حلب جامعةؼادهعرٌانٌحٌىاسماعٌل1486168393

89.829تشرٌن جامعةهٌامدالًسعٌد محمدهللا عبد1487167450

89.825دمشق جامعةهدىالمرجه بنًاحمدمحمدٌامن1488162309

89.812طرطوس جامعةهوٌدةكفىحًكرم1489164430

89.812دمشق جامعةوفاءانٌسزٌادطارق1490166660

89.812حلب جامعةؼادةحلوعمرسعد1491167939

89.812دمشق جامعةمهاالصفٌرمصطفىاسراء1492165181

89.804طرطوس جامعةسهولالمرعًعبدالحمٌدوالء149316403

89.8دمشق جامعةرؼدالخراطأحمدالهام1494169621

89.8حماه جامعةاكتمالالدٌبهاٌمنأالء1495167167

89.8حلب جامعةارٌجالعٌسىاحمدوعد1496168787

89.8البعث جامعةخدٌجهالٌاسٌنمعروؾمحمد149716765

89.795دمشق جامعةسناءحمداننضالمضر1498162274

89.791دمشق جامعةندةالدقاقبرهانرؼد1499163005

89.787البعث جامعةروعههزازنزار محمدهزار150016223

89.787دمشق جامعةسوزانالحلبًنهاد محمدعال1501162020

89.783حماه جامعةحٌاةفضةهللا عبدهدى1502166547

89.779طرطوس جامعةامانًنادرسعادهبشار1503163021

89.779البعث جامعةماجدهحسونؼطفان محمدراكان محمد1504164595

89.779تشرٌن جامعةعهدهاللمحمدسمرا مرٌم150516208

89.775حلب جامعةؼادهحسٌنمحمداحمد1506168130

89.775حماه جامعةاعتزازالعكاريراشدعٌسى1507166817

89.775البعث جامعةسوسنعموريحسنعل1508161125ً

89.77حماه جامعةاسعاؾجرادنزاركمال1509166262

89.766حماه جامعةهناءالشامًهللا عبددعاء151016151

89.766طرطوس جامعةرٌماسلومعلًحسٌن1511166357

89.766دمشق جامعةاٌمانعزالدٌناسامهرؼد1512166067

89.762حلب جامعةهانٌهالسباهًعامر محمدنور1513167945

89.758تشرٌن جامعةسلفاناشماسادوارفٌما1514166148

89.754طرطوس جامعةسمٌرهابراهٌممالكمٌس151516627

89.754حلب جامعةؼالٌهحافظعلًالرزاق عبد محمد1516168344

89.75البعث جامعةسمرطهعلًحسن1517164494

89.75البعث جامعةشروقابراهٌمرامزمٌس1518166665

89.745حماه جامعةخلودالعوٌروردانمحمود1519161622

89.745تشرٌن جامعةشفٌقهداودحسانبشار15201614

89.741دمشق جامعةفلكسوٌدعبدالجوادزاهر1521161413

89.741حماه جامعةمؤمنهالعٌسىمحمدالعزٌز عبد1522162245

89.741دمشق جامعةسمٌرهسلٌمانسلٌماناالؾ1523169078

89.729تشرٌن جامعةعبٌرماٌالسامًمرح1524164908

89.725حلب جامعةنهىسفرٌنًهٌثم محمدنور1525168414

89.725دمشق جامعةصفاءدرهخلٌلنجالء1526167619

89.725حلب جامعةإٌمانحدادمضرمصطفى1527167851

89.72دمشق جامعةوفاءهاللفاديبلقٌس1528162711

89.72تشرٌن جامعةسهامبدورفٌاضمضر1529162193

89.716دمشق جامعةمٌرفتطلسسامرألٌن1530167589
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89.712دمشق جامعةناهداٌوبًالدٌن حسامروالن1531165705

89.708تشرٌن جامعةحمٌدةالٌوسؾفاروقعمر1532167641

89.704تشرٌن جامعةشروقهٌفاسمٌرفرح1533167112

89.704دمشق جامعةكندهالنقاوهادهمساره1534164038

89.704حلب جامعةفاتنبالجأقصؾدانه1535168099

89.7حلب جامعةاملعلٌكاجمحمداالمٌرة ندٌره1536168318

89.7دمشق جامعةقمرنوفلاسماعٌلنور1537167040

89.7طرطوس جامعةرحابحرفوشهٌثمعل1538167191ً

89.695دمشق جامعةهٌلهالكحٌطاحمدعباده1539166194

89.695طرطوس جامعةمٌساءحمودعباسنورهان1540163003

89.691البعث جامعةحٌاةالحسٌنحسٌنرانٌا1541169920

89.691تشرٌن جامعةختامتركمانًتامرمٌشٌل154216244

89.683دمشق جامعةفاطمهابوهاٌلهمحمودرؤى1543163973

89.675تشرٌن جامعةسعادعاشورماهرالرحمن عبد154416698

89.67دمشق جامعةسمٌهالمرجه بنًاحمدٌاسٌناسماء1545166930

89.67دمشق جامعةسمرالخوريقٌسجوٌل1546161599

89.67حلب جامعةودادالعانًمحمدعمرو1547167838

89.67دمشق جامعةمرٌمجاموسعبدالناصراسامه1548163018

89.666البعث جامعةرؼداخالد قرهالؽفار عبدسامٌه1549167273

89.666دمشق جامعةرناعبدالنورسمٌرمارٌا1550165321

89.666حماه جامعةاسماءعديرفٌق محمدشهد155116118

89.658دمشق جامعةرائدهخلٌل الحاجبرهانالدٌن عالء1552161824

89.654دمشق جامعةأملعٌسىمحمدعبٌر1553165177

89.654البعث جامعةؼٌداءالشعبانادٌبكرم1554162256

89.65تشرٌن جامعةفلكٌوسؾوعدحسٌن1555163470

89.65حماه جامعةنجوىؼضنفرجهادوضاح1556163539

89.65حلب جامعةكهرمانعقٌلاحمدخالد1557168575

89.645دمشق جامعةنده حامدعمادالزهراء فاطمه1558165202

89.645طرطوس جامعةوسامهٌونسمعالسوزان155916621

89.637حماه جامعةإٌمانالصمصام حمٌدانمازنمصطفى1560162143

89.633دمشق جامعةفهمٌهكحلنورالدٌنتامر1561161971

89.629دمشق جامعةناهٌهابوزٌدانجرٌسسارة156216789

89.629دمشق جامعةنهىحسن موسىخالدأمان156316264ً

89.625البعث جامعةنٌوؾالطالبعبدوبراءه1564162524

89.62دمشق جامعةامنهالؽاويمحمودبراءه156516818

89.62حلب جامعةمرٌماالفنديامٌر محمددٌنا1566168237

89.616تشرٌن جامعةسناءالسوٌدأمٌنرامز156716769

89.616دمشق جامعةشكرٌهطبٌخ ابوالٌاسنور1568164923

89.616تشرٌن جامعةرنىبلولمحمدجودي156916387

89.616البعث جامعةلوناعبٌدطٌبمروان1570163748

89.616تشرٌن جامعةبانهنصوربسامزٌن157116771

89.612دمشق جامعةحناندٌبمصطفىقص1572165665ً

89.612دمشق جامعةوفاءالصؽٌر الدٌن شمسفرٌداٌمان1573164985

89.608دمشق جامعةمٌادهحسنمحمودرواد1574162856

89.608دمشق جامعةشروقالعبدهللامالكسلطان1575161733

89.608البعث جامعةمارينادرخالدزها1576167448

89.604دمشق جامعةالهدى نورمجذوبمحمدهبة1577166961

89.604طرطوس جامعةسامٌهمحمودمنذرألٌن157816400

89.6حلب جامعةسمٌةبركاتاسامهجود1579168682

89.6دمشق جامعةباسمهحمويؼسانرومٌو1580164990

89.6تشرٌن جامعةنهالعاقلبساممحمد1581161724
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89.6دمشق جامعةراؼدهنجمدٌابشفاء1582162105

89.6دمشق جامعةتماضرالزعبالويلبابمحمدشهاب1583161398

89.591دمشق جامعةعبٌرٌونسٌسارحنان1584163687

89.587تشرٌن جامعةمنىؼضبانبسامجوى1585165154

89.583دمشق جامعةكٌانصالحمحمودبٌان1586162347

89.579دمشق جامعةشذاأسمرعٌسىمٌرنا1587167148

89.575تشرٌن جامعةجماناخوريبطرسجوٌل1588165449

89.575دمشق جامعةامرٌهكحولسلٌمانلوجٌن1589165399

89.57دمشق جامعةصفاءالصفدياسامهربٌع1590162561

89.566دمشق جامعةكرستٌانبدلٌسًنبٌلٌزن1591162615

89.566حلب جامعةمنىالبٌكمحمدساره1592168151

89.566تشرٌن جامعةفتاةشهالهشامعل159316948ً

89.566البعث جامعةمنالمججاٌمنبٌان1594165659

89.562حلب جامعةجهٌدةالحاٌكزٌاد محمدرامً أحمد1595168649

89.562حلب جامعةمرٌمهللا العبدعدنانسعٌد1596168779

89.562تشرٌن جامعةنهىاسماعٌلمرادالؽفار عبد1597163688

89.562حلب جامعةمنٌرةسلوعبدالمنعماحمد1598168044

89.558حلب جامعةصباحعباسٌوسؾهدى1599168026

89.558تشرٌن جامعةنهلهعلًؼسانعل1600164351ً

89.558البعث جامعةفاطمهالحسنعلًزٌنب1601161849

89.558تشرٌن جامعةامٌنهالكرديعبدالرحمنلٌزٌا1602169025

89.558حماه جامعةمرٌماللريعمرألمى1603164661

89.558حلب جامعةمنىفارس محمدفارسدانٌة1604168714

89.554حلب جامعةرهؾالؽزال كؾباسلمحمدعارؾ1605168477

89.55دمشق جامعةندىالجبهٌوسؾٌاسمٌن1606162996

89.55حلب جامعةمهادركلتعامرعباده محمد1607168309

89.545دمشق جامعةانعامالرفاعًرٌاضٌمان160816175

89.541تشرٌن جامعةسحرحٌدانالمنعم عبدمحمد1609162451

89.541دمشق جامعةاقبالابوطافشسمٌرسالؾ1610162318

89.537تشرٌن جامعةعفاؾنامقمفدىرند1611166642

89.537دمشق جامعةسلمىالحصٌنًالدٌن بهاءهٌا1612163594

89.537دمشق جامعةؼادةرافع حمزههشامدانا1613166707

89.533طرطوس جامعةوداددٌبمحمدعل161416147ً

89.529دمشق جامعةمنىهللا العبدوحٌدنور1615163134

89.529تشرٌن جامعةكاٌدةحنوابراهٌمرٌم1616161219

89.525دمشق جامعةعائشهالمجذوبمحمدعادل محمد1617166128

89.525البعث جامعةنهىالسباعً اتمازمرواننور1618161100

89.52دمشق جامعةفاطمةالطرابلسًعمرمحمد1619167597

89.52حلب جامعةجمانةعوٌضةعماداحمد1620168681

89.52حماه جامعةهٌفاءسراقبًاسماعٌلتسنٌم162116303

89.516دمشق جامعةفاطمهشموطحسان محمدحمزه162216283

89.516حلب جامعةفاطمةكورديمصطفىوائل1623167786

89.516طرطوس جامعةسنٌههوالشوقًمروة1624163639

89.512دمشق جامعةلٌناالتلًعبدالكرٌمهبه1625164248

89.512دمشق جامعةسلطانهتركمانعلًمحمود1626167220

89.512البعث جامعةنهىاالخرسفاخر محمداسامه1627163022

89.508تشرٌن جامعةرفٌدهسنكريالرزاق عبدراما16281644

89.508دمشق جامعةعبٌرعامرحمزةسالم1629163736

89.504البعث جامعةامٌمهالخضورمحمدعباس1630162136

89.504البعث جامعةداللصطوؾجرجسرنٌم1631165274

89.495دمشق جامعةمنالحسنحسٌنالقادر عبد1632166430
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89.495حماه جامعةشهامهالكوكوتٌسٌر محمدالهادي عبد1633161721

89.491حلب جامعةؼفرانطرٌجًؼسانؼٌث1634168020

89.491حماه جامعةسماحالراضًمحمودهمسه1635169352

89.491حماه جامعةطلهسفاؾمحمودسلمى1636164175

89.491البعث جامعةاملالضاهرحافظماٌا163716918

89.491تشرٌن جامعةمٌسونصوفًزاهً احمدالهدى نور163816116

89.491حلب جامعةفاتنالفٌاضمحمدحور1639168723

89.491دمشق جامعةحسناءالبنًفوازمحمدأنس164016868

89.487دمشق جامعةرناداودراجحهعامرسام1641165390ً

89.487دمشق جامعةمارٌهالدٌن تقًعبدالرزاقٌارا1642161361

89.483دمشق جامعةفادٌاالهزٌمهللا فضلفرات1643161495

89.483دمشق جامعةعبٌرالحلبًنعٌمأثٌر1644164616

89.479دمشق جامعةرٌمالكرديؼٌاثأحمد1645161476

89.475البعث جامعةرفٌؾالجهنًأحمدبتول1646164879

89.475تشرٌن جامعةعفاؾحسنعلًٌارا1647166127

89.47دمشق جامعةمرفتالعطارجهادربٌع1648162586

89.47حلب جامعةمصعب فاطمةالهاشمًبساممٌس1649167918

89.466البعث جامعةجنانبرهومعلًنادر1650163948

89.466تشرٌن جامعةفدىبشارهجاكاندرٌه165116744

89.458دمشق جامعةشهٌرهحموديسامرامٌره1652164142

89.458دمشق جامعةهالهالعسهاسعدمحمدنوري1653161431

89.45دمشق جامعةفاٌزهالكبهمحمدولٌدخالد1654163956

89.437تشرٌن جامعةمٌادهابراهٌممحمدعالء1655165305

89.437دمشق جامعةرٌماالهنديعبدهللاأنس1656166446

89.437دمشق جامعةنعٌمهحناعٌسىناٌا1657169097

89.437دمشق جامعةآمالدروٌشباللمٌسون1658162000

89.433تشرٌن جامعةخدٌجهحمومحمدماٌا1659163987

89.425دمشق جامعةكلودججورزقوالٌاس1660169062

89.425حلب جامعةهدىنصارحسنمحمد1661168330

89.4دمشق جامعةمٌمونهنصريرضوان محمدعصام احمد1662169595

89.4دمشق جامعةمنىالحسنمرواناسراء1663165794

89.395دمشق جامعةامٌنةبالنابراهٌماحمد1664167459

89.395حلب جامعةمهىعكورهسعٌد محمدزهدي1665168441

89.383دمشق جامعةرفاعٌهالرفاعًمحمودزٌدان1666163397

89.383دمشق جامعةمنالالدروٌشمحمدسلٌممحمدعدنان1667162068

89.379حلب جامعةرجاءعبدوالعبودمحمدعٌدفاطمه1668168516

89.379البعث جامعةمنالٌوسؾمحمدالعابدٌن زٌن1669165

89.375تشرٌن جامعةعبٌرشهٌرهبشاردٌانا1670163944

89.366حماه جامعةظبٌهالخطابعمادنجدات1671166726

89.362طرطوس جامعةاٌمانصٌداويحسنعل167216668ً

89.362حلب جامعةنوفهجزارمحمدؼفران1673168010

89.358دمشق جامعةمهاحسنولٌدخالد1674165205

89.358دمشق جامعةداللالسلٌمانمحمدمٌمونه1675164132

89.358دمشق جامعةسٌلفًبحريجورجشانتال ماري1676162445

89.354دمشق جامعةمنالابراهٌمموفقؼٌداء1677163419

89.35تشرٌن جامعةسهٌلهعمارطالللجٌن1678166959

89.35طرطوس جامعةفوزٌهٌوسؾعلًنور1679166161

89.35دمشق جامعةخلودالنقشبنديمحمدآٌه1680164410

89.345دمشق جامعةوالدهبكرسامردٌاال1681167249

89.345دمشق جامعةمرٌمالمصريمحمدباهلل المؤٌد1682162674

89.345تشرٌن جامعةسمٌرهٌوسؾمحمدهالٌت1683167027
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89.341تشرٌن جامعةرنامنىجمٌلمحمد1684166017

89.341دمشق جامعةزمزمعابدهعبدالرزاقزكرٌا1685162095

89.337دمشق جامعةندىاسدعٌسىرٌم1686162869

89.337دمشق جامعةمرٌمظلمتنًالدٌن صالحرانٌة1687161167

89.333طرطوس جامعةلٌناعكرهنبٌلمحمود1688165071

89.329حلب جامعةفائزهكابًعلًمحمد1689167950

89.329دمشق جامعةرحابمقلدنبٌلسلمى1690167565

89.329طرطوس جامعةمنارجلولمصعبرهؾ1691165307

89.329دمشق جامعةمؤمنهعبدهللاباسلمنى1692161170

89.329دمشق جامعةرجاءعبدهللاصبريمحمد1693164455

89.325حلب جامعةعالرسالنحسانحسن1694167796

89.32دمشق جامعةباسمهعطاٌااٌمنآالء1695163029

89.32حلب جامعةرنا فاطمهمزكتلًعالء احمدنور1696167953

89.32دمشق جامعةهدٌهاحمدمحمدنورالهدى1697169148

89.316طرطوس جامعةروٌدهالقادر عبدالقادر عبدراؼده1698167446

89.316تشرٌن جامعةؼادةالدار ستأحمدٌاسمٌن1699161547

89.312دمشق جامعةؼفرانؼنامماهرساره170016441

89.304دمشق جامعةانطوانٌتعربشمٌشٌلماري1701164210

89.3دمشق جامعةنورالٌمنًعلً محمد علًسولٌن1702165360

89.295دمشق جامعةهٌاممرادخلدونلمى1703162830

89.291البعث جامعةرجاءالعدويمفٌدطالل محمد1704165948

89.287البعث جامعةنهلهسالمفاروقآالء1705163950

89.283حماه جامعةلطٌفهطبولًعٌسىكرٌستٌنا1706163324

89.283البعث جامعةختامهللا العبدالنافع عبدٌامن1707165030

89.279دمشق جامعةبانهالفتحًنبٌلمارٌه1708161341

89.279تشرٌن جامعةزٌنبصقرلؤيزٌن1709163797

89.275طرطوس جامعةلٌلىابراهٌمناصرراما1710166921

89.275حماه جامعةمروهبكورحسنهزار1711166723

89.27دمشق جامعةرشاصناعؼٌاستمٌم1712167579

89.27تشرٌن جامعةؼٌداءالجهنًآصؾعٌسى1713164250

89.27حلب جامعةعالعاصًالهادي عبدباسل احمد1714169315

89.27دمشق جامعةنبٌلهعلوشجمعهالرحمن عبد1715161065

89.27تشرٌن جامعةاٌمانتركزٌادطارق1716164679

89.27دمشق جامعةهبهالفرااسامةمهند1717162703

89.266تشرٌن جامعةلبنهاسكاؾفاديجوٌل1718163170

89.262دمشق جامعةاملكوسىبسامتامر1719161994

89.262دمشق جامعةنهلهعبدوموسىبشره1720167177

89.262تشرٌن جامعةمٌساءحمدوهٌثمحٌاة1721163491

89.258تشرٌن جامعةرٌممكٌهخٌر محمدفاطمه1722163014

89.258دمشق جامعةمٌساءالنقشبنديٌاسربدور1723162039

89.258حلب جامعةفوزٌةالقصابماجد محمدرشا1724168096

89.258دمشق جامعةرٌدالشهابًولٌدتاال1725163024

89.258دمشق جامعةرولىكفوريجورجروي1726164491

89.254تشرٌن جامعةهٌامحسٌن حاجٌاسرمحمد1727164495

89.254دمشق جامعةندىجبرامٌالدماسه1728164031

89.254حلب جامعةرنجسشربوأحمدعل1729168840ً

89.25تشرٌن جامعةقمرآدم الشٌخناصحهبه1730162259

89.245تشرٌن جامعةعدالءدالسلمانعبود1731169398

89.241تشرٌن جامعةسمٌرهمنصورابراهٌماوس1732164034

89.237البعث جامعةسهامالتالويالكرٌم عبدخلٌل1733165456

89.237حماه جامعةلماقرهحسانمحمد1734162505
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89.229تشرٌن جامعةسلوىوردهمالكآالء1735165229

89.225حلب جامعةاٌمانوهٌبةركانبٌهس محمد1736168078

89.22تشرٌن جامعةفاطمةعاقلعلًعال1737163399

89.22دمشق جامعةشذاعوضاٌادمحمدشهم1738162473

89.22طرطوس جامعةمهامرعوشمحمودحسن1739167270

89.22البعث جامعةمناادرٌسمحمودساره174016248

89.212دمشق جامعةروعهالبردانمحمدعدنانرنٌم1741162916

89.212البعث جامعةرندهداؼستانً بك بٌرامصاحبانس1742161878

89.212تشرٌن جامعةسوسنالحاٌكمعٌنزٌنه1743162328

89.212دمشق جامعةرٌمهصالحمحمودمحمد174416277

89.212البعث جامعةهٌامأحمدعلًٌزن محمد1745165426

89.212طرطوس جامعةمنتهىالحمصًرافعأحمد1746162815

89.212دمشق جامعةناهدالبؽجاتًحسانعبدهللا17471622

89.212حماه جامعةهناءحمديحموداسامة1748161246

89.204دمشق جامعةهالهالقسٌسجورجعبدالمسٌح1749167222

89.204حماه جامعةمنىشموطسمعانموسى1750167457

89.204دمشق جامعةفاطمهداوٌدهمحموداالء1751163261

89.204حلب جامعةرٌماؼزالجورجلطف1752168595ً

89.2حلب جامعةشذىالبان قضٌبمحمدمجدالدٌننازك1753168066

89.2دمشق جامعةرندهاالسوداسامةمحمدأحمد1754163777

89.2تشرٌن جامعةمطٌعهعٌسىمحمودزٌنب1755161665

89.195دمشق جامعةمجدشاهٌننقوالفرح1756164055

89.187دمشق جامعةعبٌرالضحٌكرامزامنه1757164884

89.183البعث جامعةمٌسونالخواجهاإلله عبدرؼد1758163900

89.183دمشق جامعةرٌمالنابلسًمحمدربٌعاحمد1759163099

89.179دمشق جامعةروالالنفوريشكٌبشهٌد محمد1760163078

89.17دمشق جامعةاشراؾالبرٌديعامررهام1761167713

89.17تشرٌن جامعةهٌكانوشبشٌرعٌسىلٌدٌسٌا17621636

89.17طرطوس جامعةؼصونعلًطالببتول1763161623

89.154دمشق جامعةهدىبكورهٌثممحمود1764161432

89.154طرطوس جامعةعبالخضرشرٌؾمصطفى1765167180

89.154دمشق جامعةمٌادهسلٌقاسعدروان176616909

89.15دمشق جامعةصفاءالدٌن حساممحمدزٌنب1767163435

89.15دمشق جامعةسمٌهمزهرداوودعبٌر1768167662

89.15تشرٌن جامعةوساممسلمسلٌمانمحمد1769162745

89.145تشرٌن جامعةسحرسلوممحمدلٌال1770166158

89.141حلب جامعةنجاةعقٌلرجب محمدؼنى1771168676

89.137البعث جامعةرٌماعزوزاالله عبدماٌا1772165748

89.133دمشق جامعةسماححرارهوفٌقدانٌا1773162812

89.129دمشق جامعةخٌرٌهالزٌرنضالنهال1774166679

89.125حلب جامعةحسناءادلبًمحمدبساماالء1775167789

89.125دمشق جامعةاحالمعباسصالحاسمهان1776162559

89.125تشرٌن جامعةابتسامخطابسعٌد محمدبشر1777169399

89.12حلب جامعةلٌناصٌرفًصالحاسراء1778168193

89.12دمشق جامعةرٌماخٌر ابوحمدٌارا1779163269

89.12تشرٌن جامعةأملاسماعٌلابراهٌمساره1780164405

89.116طرطوس جامعةسوسنخلٌلرٌاضأسامه1781166065

89.116طرطوس جامعةخلودعطٌهمجدبتول178216661

89.116البعث جامعةمرٌمالدٌن شمساحمدبشار1783166674

89.112تشرٌن جامعةلٌلىدٌريالدٌن نجمشذى1784164578

89.112دمشق جامعةامٌرهدروٌشؼسانسولٌن1785169043
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89.108حلب جامعةصباالدروٌشالدٌن عالءاٌه1786168417

89.104حماه جامعةشهامهالوقاؾمحمدسالم178716946

89.104حلب جامعةعالٌهبؽداديناصر محمدأٌال1788167943

89.1دمشق جامعةنورهرفاعًعزاتاحمد178916192

89.1دمشق جامعةجمانهالرواشدهٌوسؾمٌس1790162902

89.1البعث جامعةسوسنالحوتمحمدصالح1791164598

89.1حلب جامعةزٌنهاكتعسامرنزار1792168671

89.1دمشق جامعةامانًمحٌسنعمارعامر1793163454

89.095طرطوس جامعةسمرعلًحلٌمسلٌمان1794169361

89.095تشرٌن جامعةؼادهٌزبكهللا عبدعل1795161985ً

89.095دمشق جامعةصباحاوؼلً حاجمحمدجهادمحمدعدنان1796162717

89.095دمشق جامعةناهدالٌاسٌنعامرراما1797167546

89.091دمشق جامعةحمٌدةؼانمرزقبثٌنه1798169240

89.091دمشق جامعةخالدهعقٌلجهادفرح1799166484

89.091حلب جامعةرؼداءالهاشمًالباقً عبدمحمد1800168437

89.091دمشق جامعةحواالؽنً عبدنهاد احمدلٌن1801162015

89.087دمشق جامعةرٌمالعلًمروانعادل1802165943

89.083البعث جامعةاعتدالاسبرعارؾروان1803162842

89.083دمشق جامعةاسٌمةحرٌكًمحمددٌبرزان1804165206

89.083دمشق جامعةروزٌناخلٌفهجهادرهؾ1805163764

89.083دمشق جامعةروعهشقٌرجابرعمار1806163938

89.083تشرٌن جامعةثناءاسعدعمادراما1807165457

89.079دمشق جامعةؼٌداءاالنكلٌزياحمدنور1808166233

89.079تشرٌن جامعةمٌسونسعودمناععل180916984ً

89.075دمشق جامعةندىعرنوقاٌمنتاله1810162179

89.075حلب جامعةسمرشامًصادقهمام1811168277

89.075تشرٌن جامعةٌوالنحالنبٌلؼدي1812162733

89.07تشرٌن جامعةامٌمهحبٌبمنٌراناس1813163141

89.07دمشق جامعةعائدهقابلعمراسراء1814161934

89.07تشرٌن جامعةمنٌعهأحمدؼالبروان1815169400

89.066حماه جامعةمنىعلًاسماعٌلالعزٌز عبد1816161956

89.062حلب جامعةحسناءفرنجاريٌوسؾجود1817168489

89.062البعث جامعةاٌمانالمصريخٌر محمدفاطمه1818161091

89.062طرطوس جامعةملكهمٌاعدنانٌاسمٌن1819164842

89.062دمشق جامعةرنازؼلولمجدي محمدرنٌم1820164572

89.058تشرٌن جامعةرؼدهمحمدسمٌرٌارا182116173

89.058البعث جامعةمنوراسعد شٌخاحمدعماد1822165528

89.054تشرٌن جامعةعبٌرقرحٌلًحسامتٌماء1823163283

89.05تشرٌن جامعةرجاءحبٌبربٌعحٌدره1824169394

89.045تشرٌن جامعةجمٌلةزعبًمصطفىخالد1825167322

89.045البعث جامعةكوكبالعجًمحمودمحمد1826161104

89.041دمشق جامعةرٌمنحالويفاروقعال1827166493

89.041البعث جامعةسمرالسبعهودٌعرٌم1828167628

89.037البعث جامعةربىبٌطارسمٌرمرح1829163722

89.037البعث جامعةمفٌدهمصطفىحٌدرسونٌا1830163805

89.037حلب جامعةفائزةاالحمدمحمدحسن1831168579

89.033البعث جامعةمارسٌلتالويعٌسىمارٌا1832164601

89.033حماه جامعةرائدةزكورمحمدهثٌمفرح1833167372

89.029حماه جامعةمٌادهنمرهالؽنً عبدالرحمن عبد1834167430

89.025تشرٌن جامعةلمىدهنًهٌثمٌزن183516364

89.025البعث جامعةضحىخشفًالخالد محمدالرزاق عبد1836161185
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89.02دمشق جامعةروالمخولنبٌلرٌبال183716508

89.016البعث جامعةتؽرٌدابراهٌمابراهٌمماٌا1838166662

89.012دمشق جامعةحنانزبدٌنًعبدهللارال1839162966

89.012البعث جامعةؼانديالحسٌنمحمدناصر1840164521

89.008طرطوس جامعةسهٌالاحمدعٌسىٌزن184116976

89.008حلب جامعةنهالحوريخالدٌمان1842167787

89.004البعث جامعةفٌروزالحدٌدالحمٌد عبدفاطمه1843161571

89.004البعث جامعةسوسنساباموسىشحاده1844165320

89دمشق جامعةمرٌمحسنحمزهحسن1845169177

89حلب جامعةلٌلىالشٌخسهٌلكرٌستٌن1846169316

89دمشق جامعةصالحهالخالق عبدمعٌنتمام1847161079

89دمشق جامعةؼادهالنحاسفؤادرهام1848169611

88.995تشرٌن جامعةسعدهمحمداحمدشذى1849161754

88.995دمشق جامعةمانٌانوفلهٌثمجمٌل1850162225

88.991دمشق جامعةعفٌفهداودراجحهسلٌمكنان1851165702

88.987دمشق جامعةخنسهكاسوابراهٌممحمد1852166264

88.979دمشق جامعةسمٌرهمحمدهاديسالفه1853169185

88.979تشرٌن جامعةاعتدالعبدوالرحمن عبدهادي185416542

88.975دمشق جامعةسمٌرهضاهرأٌمنامٌن1855166098

88.97تشرٌن جامعةسهامالشاخمفٌدمحمد1856165829

88.962دمشق جامعةشاهاناصراسماعٌلباهلل المعتز1857163739

88.954دمشق جامعةاٌمانالبوشسلٌمانرهؾ1858166112

88.954تشرٌن جامعةعائشهطوقاتلًالعزٌز عبدعمار1859163731

88.95دمشق جامعةختاماحمدمحمداحمدمصطفى1860169242

88.945تشرٌن جامعةانتصاراحمدمحسنالعابدٌن زٌن1861169397

88.945تشرٌن جامعةنؽمخٌربكماهررهؾ1862167092

88.945دمشق جامعةهنداحمداحمدصفا1863169083

88.941دمشق جامعةامٌرهالعساودهمحمدعلًعال1864164453

88.937دمشق جامعةنهادفوازعاطؾمحمد1865165899

88.937تشرٌن جامعةعبٌرشاوٌشعمادلطٌفه1866165296

88.933دمشق جامعةؼادةالمحموداٌمنعبدالرحمن186716314

88.929تشرٌن جامعةامٌرهمناعٌاسرهال1868166985

88.925البعث جامعةؼزلالجندلًبشاربشرى1869163131

88.925حلب جامعةرنانحاسعمرتسنٌم1870168291

88.916البعث جامعةثناءاللجًمحمدرٌم1871169011

88.912حماه جامعةهزارالداؼستانًمصطفىشام1872164286

88.912تشرٌن جامعةانجٌلمنصورفهدجورجٌت1873166583

88.912تشرٌن جامعةنادٌابرهوماٌاداحمد1874164883

88.908تشرٌن جامعةانتصارحسنهللا عبدعل1875166336ً

88.9تشرٌن جامعةزٌنهفارسخالداٌمن1876166061

88.9حلب جامعةداللاالحمداحمدعال1877168403

88.9دمشق جامعةمروهعطاٌاظافرهادي1878164079

88.895طرطوس جامعةرائدهحرفوشاحمدرزان187916822

88.895دمشق جامعةسمٌهشلههٌثمكنانه1880166822

88.895البعث جامعةمٌادهمقدسًولٌدفادي1881161214

88.891حلب جامعةؼصوننعالاحمدٌوسؾ1882167903

88.887دمشق جامعةمفٌدهالراسصالحؼدٌر188316289

88.887حماه جامعةرٌمادخٌخهانًعٌسى1884166257

88.887تشرٌن جامعةفٌروزالنور عبدفهدحنٌن1885169356

88.883حلب جامعةروالشعبوقجهادمها1886167994

88.879البعث جامعةبتولاحمدؼسانعٌسى1887161210
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88.879دمشق جامعةسحابالمنجدبشارمحمدمنار1888162994

88.879دمشق جامعةفهٌمهاألحمدالدٌن سٌؾعل18891617ً

88.875حلب جامعةهدباءالعترٌحٌىمحمد1890168537

88.87تشرٌن جامعةمٌادهسلٌمانالدٌن نوراحمد1891167059

88.87دمشق جامعةآسٌاشباطنصرنور1892165675

88.866تشرٌن جامعةسهٌلةؼانمالعزٌز عبدرزان1893161553

88.866دمشق جامعةبنانالطباعٌحٌىساره1894164512

88.858تشرٌن جامعةوفاءتلجهمحمدرٌم1895163488

88.858حلب جامعةعرٌفةٌوسؾ حاجنجدتشهد1896168859

88.854البعث جامعةسهامدنهشموفقدٌما1897164621

88.854دمشق جامعةلٌناالكسمماهرسٌما189816327

88.85دمشق جامعةسعادعوكرمحمدوجٌهعل189916353ً

88.85دمشق جامعةاٌناسجاوٌشالدٌن جمالمحمد1900166361

88.845دمشق جامعةرؼداءعناٌةمعتز محمدعمرو190116884

88.845دمشق جامعةحنانولٌدخالدبشرى1902166975

88.837دمشق جامعةسناءابوالفضلرأفتؼٌث1903162570

88.837حلب جامعةنوالابودانقصًالرزاق عبد1904168002

88.837البعث جامعةعربٌهفطاٌرجًناصرطه1905162064

88.833تشرٌن جامعةودادونوسٌاسٌنفاطر1906165716

88.829دمشق جامعةرقٌهالخالداٌادهبة1907164288

88.825حلب جامعةجورجٌتفرٌكجورجادٌسا1908168278

88.82حلب جامعةفاطمهمؤذنٌحٌىرؤى1909168607

88.82دمشق جامعةنادٌاالطنبولً مصطفىرضابالل1910162903

88.82دمشق جامعةٌامٌنهالمنصور العلًفوزيآالء191116395

88.82دمشق جامعةلماعبدهللاحسنعمر1912165910

88.812البعث جامعةسٌلفًٌازجًنمرانجٌال1913162103

88.812تشرٌن جامعةفاطمةجونًسمٌرجنى191416486

88.808دمشق جامعةؼالٌهالزعبًؼسانضحى1915166584

88.808طرطوس جامعةابتساماسماعٌلاٌمننوال1916164652

88.795حلب جامعةؼٌثاءشحادهالدٌن عالءهللا هبة1917168578

88.791البعث جامعةرانٌاالجمعهاحمدالحسن191816228

88.791حماه جامعةبٌانعثمانؼسان محمدبالل1919164066

88.791حلب جامعةفتوناألٌوبًالقادر عبدآٌه1920168003

88.791البعث جامعةحسنكجكالسالم عبدسمٌح1921163835

88.787تشرٌن جامعةوفاءحسونسهٌلمضر1922165222

88.787دمشق جامعةحلٌمهشتٌويمحمدعهد1923164693

88.783تشرٌن جامعةسومٌهٌوسؾ شٌخثابتمصطفى1924167342

88.783طرطوس جامعةسهٌالمخولملحمدٌنا192516107

88.779دمشق جامعةسامٌهؼانمجمالرهام1926163393

88.779طرطوس جامعةؼنوهمصطفىمحمودنؽم1927167654

88.779حلب جامعةرضٌةنجارمحسن احمدشكري محمد1928168440

88.775البعث جامعةرٌمخاسكًشرٌؾاحمد1929161983

88.77البعث جامعةلبانهاالبٌض جندولًجمالتامر193016224

88.77طرطوس جامعةسالمشالٌشتمامعل1931164224ً

88.766دمشق جامعةنجلهالمالحعبدهللارؼد1932166582

88.762دمشق جامعةسمٌهزرزورمحمدٌحٌى1933162171

88.762دمشق جامعةعائدهطلٌعهسامًملك1934166685

88.762حلب جامعةسهامعبدومحمدلٌال1935168383

88.745دمشق جامعةفٌحاءالمناقلًوائلعمر1936167267

88.745تشرٌن جامعةفاطمهالرحمن عبداحمدالدٌن سٌؾ1937169388

88.741دمشق جامعةلٌلىعثمانالرحمن عبدسٌبان1938169121
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88.741تشرٌن جامعةٌسرىرٌاهاشمهمام1939165739

88.737حماه جامعةختامحمدون الشٌخسامرمحمد1940163307

88.72تشرٌن جامعةعروببك اختهوائلمنهل1941169133

88.716البعث جامعةبدرٌهالراعًاحمدحٌدره1942164155

88.716دمشق جامعةرانٌاشاهٌنولٌدوسام194316275

88.716تشرٌن جامعةؼادهسلومٌوسؾنسٌبة1944164227

88.712طرطوس جامعةهٌاماسبرمظهرعبٌر1945166021

88.712طرطوس جامعةسعادسلٌمانمحمدجنى1946165682

88.712دمشق جامعةأملنقش كماسامهعبدهللا1947164552

88.708حلب جامعةمهاقبانًماهرلٌنا1948168473

88.704البعث جامعةسهادبدرانٌوسؾعل1949163351ً

88.704طرطوس جامعةمجدلٌنعلًرفٌقراما1950163800

88.704دمشق جامعةهٌلهالؽزاويمحمدالرحمن عبد1951162178

88.704دمشق جامعةماجدهخلوؾعلًعبدالرحمن1952169245

88.704دمشق جامعةمهازٌنماجدأسماء1953164712

88.695دمشق جامعةفاطمهالسعٌدطارقسماح1954162430

88.695البعث جامعةجولٌاجلوديأحمدموسى1955163667

88.695دمشق جامعةعائدةعبود حاجسهٌلمحمود1956163918

88.695طرطوس جامعةعبٌرٌوسؾمحمدحبٌب1957163799

88.691دمشق جامعةرفاهصباغحسام محمدهبه1958163681

88.691حلب جامعةمرٌمالرحال احمدولٌد محمدامل1959167854

88.691دمشق جامعةروضهالسودهكمالجهاد1960161479

88.691تشرٌن جامعةنهىاسماعٌلجمالرٌم1961166972

88.687حلب جامعةسٌلفاجرجسسمٌحماٌكل1962168615

88.687دمشق جامعةهٌلهالؽزاويمحمدانس196316269

88.687تشرٌن جامعةهٌاممنصورنهادمرح1964166342

88.683تشرٌن جامعةكوثرمخولسعدجونٌور1965162690

88.683دمشق جامعةسهاماالحمدحسٌنراما1966163159

88.679حماه جامعةحلوماالحمدعوضعال1967166321

88.679حماه جامعةصفاءالقطعانوائلخضر196816113

88.679تشرٌن جامعةسعادأمونسالمضحى1969162864

88.675دمشق جامعةاٌمانالنبهانزاهر محمدانس محمد1970162834

88.675دمشق جامعةهدىالزٌنناصرهبة1971165854

88.675دمشق جامعةبتولالحمٌرمحمدبٌان1972166555

88.67دمشق جامعةنسرٌنالحمويمروانأمجد1973164582

88.67دمشق جامعةوفاءعٌسىمرواننورهان1974167039

88.67دمشق جامعةمًجربوعؼسانعمار1975165451

88.666حلب جامعةهدىرسالنالدٌن سعدابراهٌم احمد1976168688

88.666دمشق جامعةسعدهعٌسىمحمودعل197716153ً

88.666دمشق جامعةسهااللحاممحمدانتصار1978167254

88.658البعث جامعةأٌسهابراهٌمجابرمرشد1979163331

88.654تشرٌن جامعةفٌروزصقوركرٌممنار1980166452

88.65تشرٌن جامعةابتسامفحامٌوسؾرزان1981164470

88.65دمشق جامعةرٌمحسونباسمحال1982164940

88.641حلب جامعةعائشةقدوطارقلونا1983167798

88.641دمشق جامعةعلٌاالعمارٌنسمٌرراما1984165168

88.633دمشق جامعةهدٌهابوحسٌنفارسوجدي1985162278

88.629البعث جامعةحسنهمحمودمحمدباسل1986166703

88.629حلب جامعةؼادهتسقٌهؼسان محمدنور1987168394

88.629حلب جامعةهالهطاحوشعمراحمدمنذر1988168366

88.625دمشق جامعةندىببٌلًتمامتاله1989162148
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88.62دمشق جامعةرشازرزورمحمدفاٌزتاله1990165881

88.62حماه جامعةفادٌهالخانًعمردعاء1991162843

88.62دمشق جامعةحٌاتالمعتصمخالدلبابه1992163208

88.616دمشق جامعةهناءحٌدربسامنور1993163903

88.616حلب جامعةصباالنجاريمحمدراشدمحمدبشر1994168481

88.612تشرٌن جامعةثراءعبسًٌاسرٌارا1995165836

88.612حلب جامعةفاطمهحمالاحمدحمزه1996168242

88.608البعث جامعةمنىمرتٌنوسناصرافدوكٌا1997162085

88.608حماه جامعةدٌماالحلبًأٌمن محمدنور1998161883

88.604دمشق جامعةهناءمحٌشٌحٌى احمدبالل محمد1999166258

88.6حلب جامعةصباحالعمقًالمعطً عبدالزمان قمر2000168230

88.595دمشق جامعةسوسنجً قهوهزهٌرأرٌج2001166138

88.595دمشق جامعةاملقصٌصعبداللطٌؾاٌناس2002163724

88.591دمشق جامعةروعهعمارعبدالكرٌممحمد2003164371

88.591دمشق جامعةؼالًمحمد شٌخمحمدزٌنب2004166845

88.591طرطوس جامعةهدىطجمٌهمصطفىرزان2005164575

88.591تشرٌن جامعةصبٌحةاوجًوفا محمدحنان2006163179

88.587طرطوس جامعةملكهشعبانأحمدلودي2007167340

88.587تشرٌن جامعةهالهحٌدراحمدابراهٌم2008164225

88.587البعث جامعةمهاسلٌمانفاٌزرٌم2009169460

88.587حماه جامعةمٌادهقسطونتمامآنا2010165076

88.587دمشق جامعةسلمىسراٌجًعلًمحمد2011163098

88.583تشرٌن جامعةسمرجوالقمحمدعال2012162170

88.579البعث جامعةحنانقصابشجاعرؼد2013165471

88.579دمشق جامعةسوسنالدراوشهاٌادجاد2014164310

88.579طرطوس جامعةؼٌثاءهللا عبدمالكلجٌن2015163417

88.575دمشق جامعةفاطمهسعوداللطٌؾ عبدالحارث2016161031

88.57حلب جامعةنشوةالحسنمحمداٌمان2017168648

88.57دمشق جامعةفاطمهدوٌريعلًذكرٌات201816987

88.566حلب جامعةفاطمهالمسلم محمدمسلمقتٌبة2019168156

88.562طرطوس جامعةفاطمهوسوؾسلٌمانٌوسؾ202016338

88.562طرطوس جامعةمهاالموعًحٌدرناتال2021165069ً

88.562دمشق جامعةعبٌرالعبدهللامزاحمنوران2022165847

88.562تشرٌن جامعةبادٌةابراهٌموجٌهوجدي2023166090

88.562حلب جامعةفاطمةعثمان الحاجاحمدآالء2024167909

88.558دمشق جامعةهناديابوزٌدمحمدسامرقمر202516280

88.558دمشق جامعةلونا الشعاراٌمنشذا2026162449

88.554طرطوس جامعةنعمىعباساحمدعل2027167054ً

88.545حلب جامعةدٌانااستانبولٌهرٌاضرالؾ2028168425

88.541دمشق جامعةمٌساءخلوؾمحمدعال2029165857

88.541دمشق جامعةرٌمشاهٌنمعٌنماهر2030167499

88.541دمشق جامعةصفاءالخبٌتالدٌن سٌؾمحمداسامه2031163789

88.541تشرٌن جامعةالهامكرديماهرمجد2032162724

88.533دمشق جامعةنادٌاالجطبولسأدٌل2033167643

88.533دمشق جامعةرٌمهدٌر ابومروانمٌسم2034162596

88.529تشرٌن جامعةنجاحؼانمسمٌرسماح2035166683

88.525دمشق جامعةهدىسلومحسٌنسعود هللا تٌم2036165743

88.525دمشق جامعةرناحجر ابواحمدبدر محمد2037163317

88.525طرطوس جامعةمجداالبٌضمعتزلبٌب2038165089

88.516دمشق جامعةنجاحالقجةعلًمحمد2039161356

88.516حلب جامعةنورانعندانًمحمدطاهراحمد2040168384
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88.512حلب جامعةملكهاالحمدعبدهللامعتز2041168021

88.512البعث جامعةوصٌفهحسنأحمدنور2042166760

88.508البعث جامعةاحالمالداودسلٌمانكرم2043161872

88.508طرطوس جامعةسماهرعلًجمالاحمد2044167603

88.504دمشق جامعةعفاؾالنادرصالحلٌن2045166074

88.5البعث جامعةفاطمهالمصريالعزٌز عبدعائشه2046167465

88.5البعث جامعةؼادهباصٌلنبٌهكرٌستٌن2047167716

88.5حلب جامعةفطٌمجمعه الحاج علً ابوطارقسمر2048168513

88.495طرطوس جامعةلٌناوسوؾالحمٌد عبدأكرم2049166139

88.495البعث جامعةالهدى نورهزازمظهرالرحمن عبد205016355

88.491دمشق جامعةنعٌمةمحمدمنصوررشا2051161746

88.487حلب جامعةزهراءمنصورمجدالدٌنهللا عبد2052167946

88.487دمشق جامعةملكٌهسعدونالكرٌم عبدسمٌه2053166386

88.487تشرٌن جامعةمنهسلماننجٌبمحمود2054162374

88.483طرطوس جامعةرباباحمدمحسنمحمود205516509

88.479دمشق جامعةرٌمعالويرضوان محمدأنس2056161346

88.475دمشق جامعةمدٌحهالضٌؾصادقاحمد2057166170

88.475طرطوس جامعةهٌامسلمانمحمداسماعٌل2058161535

88.47تشرٌن جامعةجمانهحٌدرحٌدرنور2059161951

88.47دمشق جامعةاٌمانالقاسمطالببشار206016493

88.47حماه جامعةسالمكوسىجمالفرحات2061167150

88.466حماه جامعةهدىاالحمدولٌداسماء2062161634

88.466حلب جامعةحمٌدهاالٌمومحمداحمد2063168261

88.462دمشق جامعةفنسهالٌاسالؽنً عبداناؼٌم2064169077

88.462حماه جامعةهالهعبودصفوانمحمد2065161545

88.462دمشق جامعةسماهرمحفوظعدنانكنانه2066167392

88.462دمشق جامعةنهلهالحمدعدنانمحمد2067163229

88.458دمشق جامعةسناءأبوجٌشسلٌمتقى206816239

88.458دمشق جامعةزٌنبزنوبةمحمدآٌات2069166109

88.458دمشق جامعةنادٌاحمٌداننزٌهالهام2070163266

88.454دمشق جامعةهدٌهحسٌناحمدسامان2071169146

88.45دمشق جامعةرٌماالمعراويمحمدمنذرمحمدمؤٌد2072161408

88.45البعث جامعةعواطؾدلهمحمدرٌم2073164778

88.45حلب جامعةآٌسهالمحمودمصطفىهبه2074168784

88.445حماه جامعةمنارخلٌلعمادحال2075164774

88.445تشرٌن جامعةصفاءحموديعصاملٌلٌان2076166695

88.441حماه جامعةرابعهالبرازي بديأمجدأمٌه207716967

88.437دمشق جامعةامٌمهعرنوسمعنندى2078162125

88.437دمشق جامعةحكمتخضٌرجمال محمدالٌسار2079161490

88.437دمشق جامعةالهدى نورالحبال الرفاعًمحمدالقادر عبد محمد208016938

88.437دمشق جامعةسٌلفاقدسًؼسانكارال2081162872

88.429دمشق جامعةروضهحمزهخلٌلدنٌا2082163847

88.429دمشق جامعةقمرالفتاح عبدهٌثمأحمد2083161717

88.429حلب جامعةخٌرٌهالصالححمديسعد2084168064

88.429دمشق جامعةامٌنهالصالحبشٌراحمد2085163679

88.416حماه جامعةكوثرعديالدٌن عالءجمانه2086162161

88.416دمشق جامعةودادأبوقشٌوسؾ محمدروان2087163493

88.408تشرٌن جامعةتهانًنجٌب حاجعلً محمدفاطمه2088167601

88.408حلب جامعةخدٌجهدندلحمٌدياحمد2089168335

88.408دمشق جامعةعبٌرالحمصًمرهؾعمر2090164699

88.404دمشق جامعةرناعٌسىنوفلؼاده2091164880
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88.4تشرٌن جامعةاسماءدوباسمٌرعل2092165567ً

88.4دمشق جامعةرحابحاطومحكمتمرح2093162565

88.395دمشق جامعةامٌرهخنشورنذٌرنها2094165286

88.395دمشق جامعةادٌلالمعلوؾعادلرام2095166491ً

88.395دمشق جامعةهدىخرزومخالدزكرٌا2096162060

88.391حلب جامعةابتسامقبانًزكوانصفا2097167819

88.391دمشق جامعةسورٌهعمرالدٌن زٌنكٌما2098169116

88.387البعث جامعةمسرهالعامرمنهل محمدمها2099166710

88.387تشرٌن جامعةهادٌاصالحعمادمحمد2100164564

88.375دمشق جامعةسمرالحالقٌحٌىبشار2101164384

88.375دمشق جامعةهٌاماحمدلبٌبآٌة2102165917

88.37دمشق جامعةهٌفاءمعمرفاٌزأنجٌال2103164941

88.37طرطوس جامعةهٌامخضرالـله عبدعمار2104164431

88.37طرطوس جامعةسوزانشبولحسانتاال2105164220

88.366حلب جامعةهناءالخضٌرهاللاٌمان2106168730

88.366البعث جامعةرناالخلٌلخلٌلسري2107164548

88.366البعث جامعةمٌلٌامعروؾحسٌنؼنى2108164819

88.366حماه جامعةالهاماحمدحسنهبه2109167171

88.362حماه جامعةسمرشموطرامًٌوسؾ2110164062

88.362دمشق جامعةصباحالتركحسامأحمد2111164177

88.362حلب جامعةأٌتانشٌخورشٌدمصطفى2112168063

88.354دمشق جامعةنجاحالرفاعًعبدوهدى211316290

88.354دمشق جامعةنبٌلهبشورحسامحال2114164388

88.354حلب جامعةاٌمانقصابمحمدسمٌرعبدهللا2115168743

88.35تشرٌن جامعةنجوىباللمحمدأمٌن2116165416

88.35طرطوس جامعةمنىؼانمسلٌمعل211716195ً

88.35دمشق جامعةإٌمانرمضانمروانآالء2118163256

88.345البعث جامعةثرٌاالخوجةاٌادرام2119163006ً

88.341تشرٌن جامعةسهٌرسخطةنبٌلرؼد2120167261

88.341حلب جامعةسناءنجارحسانبكري محمد2121168483

88.341البعث جامعةنجوىبكررضوانشوق2122163011

88.341دمشق جامعةهدٌهسلٌمانولٌدنارٌمان2123166505

88.341دمشق جامعةسوزانالحمزة الهاونجًعمادندى212416475

88.337دمشق جامعةالهامشحادهمحسنمحمد212516929

88.333تشرٌن جامعةٌسرىعلًمحمداسماعٌل2126164927

88.333البعث جامعةالهامالرفاعً الكٌالًتامرالرحمن عبد2127165586

88.333دمشق جامعةرائدهالقعٌدهاٌلازهار2128165174

88.329تشرٌن جامعةاسماءالمحمدفٌصلأناؼٌم2129169932

88.329دمشق جامعةشطح عائشهالحمصًجهادروان2130167598

88.329تشرٌن جامعةرفاهمحمودمحمدسومر21311660

88.325دمشق جامعةعفاؾقسطًاحمدانس2132162610

88.325البعث جامعةجٌولٌتسعدهٌسمأنس2133165533

88.325دمشق جامعةهٌفاءسلمانعمادجورجٌنا2134163673

88.325تشرٌن جامعةسلمىعلوشحسٌنأحمد2135166769

88.325حماه جامعةرزانورارمصعبؼالٌه2136162137

88.32دمشق جامعةنادٌاشماسؼسانرٌتا2137167682

88.32دمشق جامعةرحابعبدالسالمرئٌؾهبه2138161344

88.316دمشق جامعةثناءخمممحمدنظاممرٌم2139166834

88.316تشرٌن جامعةانؽامشقوؾجهادحسن2140166070

88.316دمشق جامعةمنىكحلههللا عبدعال2141166412

88.312حلب جامعةزحلعجمٌةمازنجودي2142168084
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88.312حلب جامعةهدىؼضبانمحمودسندس2143168127

88.312البعث جامعةعبٌرناصرفٌصلحٌدر2144161666

88.308حماه جامعةزٌنهعقدهماهرحال2145166734

88.308حلب جامعةمٌساءالجبلًعبدالقادراٌهاب2146168111

88.308البعث جامعةمرٌمدبوكحسٌننور2147164902

88.304دمشق جامعةمٌساءالعكاحسانلبنى2148163551

88.304حماه جامعةدانٌهعروانًطاللمها2149164184

88.304دمشق جامعةنورالهدىجمعهحسٌنمحمد2150164275

88.304دمشق جامعةمٌساءالٌاسبٌبرسسٌلٌن2151162867

88.3حلب جامعةفاطمةحنٌنومرواناحمد2152168302

88.3حلب جامعةوفاءالسالم عبدناجً محمدالبراء2153168687

88.3دمشق جامعةحسنهكبكبمحمودرانٌا2154163343

88.3دمشق جامعةنجالءمهديرضوانمالك2155169583

88.295البعث جامعةلٌلىنعمهعٌسىألبٌر2156166846

88.295دمشق جامعةمنالالبٌشالرزاق عبدحسام محمد2157162168

88.291دمشق جامعةمارٌاموسٌسوارطانازٌك2158169085

88.291دمشق جامعةحنانحمزةوجٌهامل2159166990

88.291حلب جامعةؼزوهدان أبوهالل محمدنور محمد2160167832

88.287تشرٌن جامعةسوسناسماعٌلعادلنوار2161163500

88.287دمشق جامعةفاتنةالمصرياحمدنور2162163033

88.283تشرٌن جامعةمرفتشحروريؼسانرهؾ2163165742

88.283دمشق جامعةفاطمهالعلوهعلًابراهٌم2164167586

88.279دمشق جامعةلٌلىحجازيعبدالؽنًدعاء2165163239

88.275دمشق جامعةامتثالبعكراحمدروان2166165937

88.275طرطوس جامعةدٌماحٌدرحسٌنزٌنب2167166470

88.275دمشق جامعةرقٌهالحسٌنمداحنورالهدى2168163698

88.27طرطوس جامعةلٌنداقشعوروائلتٌما2169166945

88.266تشرٌن جامعةخالدٌهسخطهسعٌد محمدهللا عبد2170166231

88.258تشرٌن جامعةنجاهحسنؼسانحمزه2171165648

88.258دمشق جامعةنجالجرٌواعلًمحمد2172163406

88.258دمشق جامعةاملفرٌسانانورعالء2173166449

88.254دمشق جامعةوفاءشبلًهشامراؼده2174161422

88.25دمشق جامعةرٌمهالقٌسًعدناناحمد2175162554

88.25حلب جامعةسوزانمحوالدٌن صالحنور محمد2176167942

88.25دمشق جامعةنوراالموٌلولٌدمصطفى2177165686

88.245دمشق جامعةهناءنجمنجممحمد2178161889

88.245تشرٌن جامعةؼادهابراهٌمسهٌلٌوسؾ2179166253

88.241حماه جامعةمرٌمزٌداحمدإٌناس2180167176

88.237تشرٌن جامعةعبٌرحسنعلًمحمود2181165287

88.233دمشق جامعةنجاحالكفريشاكر محمدرٌما2182161146

88.229حلب جامعةمرٌماللطٌؾ عبدمحمدبشار2183168771

88.229دمشق جامعةعفاؾكاملمحمدفاٌزآٌه218416128

88.229دمشق جامعةنصرهالجوالنًخالدنور محمد218516103

88.229طرطوس جامعةتؽرٌدهاشممنذرعبٌر2186165108

88.229حماه جامعةنوالدٌبومحمودحسن2187164726

88.225البعث جامعةتؽرٌدرمضانعلًحسن2188161243

88.225تشرٌن جامعةحسنهحسنشهداتابراهٌم2189162271

88.22حلب جامعةاٌمانالدٌن سراجاٌمنبالل محمد2190167906

88.22تشرٌن جامعةسمٌرهعصٌفوريٌاسرمسعود2191162219

88.22تشرٌن جامعةهٌاالخطٌبسمٌعجعفر2192162644

88.216طرطوس جامعةسوسنرمضانفؤادنؽم2193162878
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88.212دمشق جامعةعائشهالسحلًفهدمجد2194167110

88.212دمشق جامعةنلمىمهنا ابوعلًاكرمسٌدره2195167145

88.212دمشق جامعةرندهفرجبشارمرهؾ2196164653

88.212حلب جامعةسوسندهنهفائز محمدبشر2197168673

88.212تشرٌن جامعةنهالالكوسافراسحٌدره2198167375

88.208دمشق جامعةهندالدنٌفاتقاسماسامه2199166427

88.208دمشق جامعةمٌادهحنامخائٌلجورجٌت2200161923

88.204دمشق جامعةجهانبكري حاجاحمدمحمد2201161607

88.2حماه جامعةهندالجمالحسنندٌم2202164770

88.195طرطوس جامعةجمانهابراهٌمعلًآٌه2203163616

88.191حلب جامعةرابعهصالحصالحرنٌم2204168660

88.191دمشق جامعةهندالخرساعبدالقادرسال2205165718ً

88.187طرطوس جامعةمهاالموعًحٌدرساره2206165070

88.183تشرٌن جامعةامالزٌتًعمارضرؼام220716995

88.179حلب جامعةبتولفرواتًعماراحمد2208168770

88.179البعث جامعةمهىموصلًسمٌرجوانا2209167219

88.179حلب جامعةؼادهعارؾ حاجحسانعمرو2210168846

88.175دمشق جامعةخٌرٌهالمرعًحافظٌزن2211163387

88.175دمشق جامعةٌسرىالسالمعبدالسالمزكاء2212166201

88.175تشرٌن جامعةوفاءمسلمحبٌبعل2213166093ً

88.175حلب جامعةمرٌمالموسىمصطفىاسد حازم2214168533

88.175طرطوس جامعةلبابهقاسممحمدبراءه2215167441

88.166البعث جامعةنزههبصلأحمدمحمد2216164487

88.166حلب جامعةخدٌجهالعٌسىاحمدحسام2217168550

88.166تشرٌن جامعةمًبشٌرطاللالقاسم محمد2218163730

88.162دمشق جامعةاٌمانؼزاويماجدمصطفى2219167114

88.162دمشق جامعةمٌادهخازمموفقهٌا222016311

88.162دمشق جامعةرواللطفًنبٌلجوزٌؾ2221167337

88.158حلب جامعةثمرالشامً مرعًزكرٌارؼد2222168700

88.154طرطوس جامعةمهىكٌالًعمرأنس2223164446

88.145تشرٌن جامعةملكشاوٌشاحمدرهؾ2224164573

88.141دمشق جامعةهامهدٌبعطاؾالنا222516924

88.141دمشق جامعةؼادةاللبابٌديمحمدعثمان2226167064

88.133تشرٌن جامعةارجوانصبوحؼزالرؼد222716706

88.133دمشق جامعةحلٌمهاسعدنافذشروق2228166455

88.133دمشق جامعةمدٌحهبحصاصناصرتٌما222916950

88.129طرطوس جامعةفاطمهعٌوشمحمودداٌانا223016681

88.129دمشق جامعةرمحهالنعماتٌحٌىمحمد2231165638

88.129دمشق جامعةفارهةقدوريرامزرشٌد2232165175

88.125تشرٌن جامعةمٌادهؼطروؾسمٌرنؽم2233166908

88.125طرطوس جامعةعبٌرابراهٌمبهٌجدانا2234166475

88.12دمشق جامعةمحاسنمنذراحسانحازم22351680

88.12حلب جامعةحمٌدهبٌجاحمدعبدالوهاب2236168780

88.116تشرٌن جامعةنؽمخلوؾحسنآالء2237165458

88.112تشرٌن جامعةمنىصبوحتوفٌقعمار2238165056

88.108حلب جامعةبدٌعهدٌابًمحمودوئام2239168503

88.108دمشق جامعةلٌنارحمهاحنؾ محمدالرحمن عبد2240161215

88.104طرطوس جامعةعبلىبرهومٌوسؾألٌن2241162515

88.1طرطوس جامعةمارٌهاسبرراتبزهور2242167301

88.095تشرٌن جامعةاملعلًخٌراتروان2243165247

88.095تشرٌن جامعةزكٌهالتعمحمدنؽم224416725
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88.095البعث جامعةفادٌامعماريصموئٌلجاد2245167376

88.095تشرٌن جامعةأحالمعلًشرٌؾمحسن2246165084

88.095حلب جامعةالمجد امكنعاناسامه محمدسنا2247167829

88.091دمشق جامعةسناءدٌوبنزٌهآٌه2248165319

88.091تشرٌن جامعةرٌمسلطانسمٌرمرح2249166705

88.091حماه جامعةصفاءفتوحاللطٌؾ عبدمحمد2250164663

88.091دمشق جامعةرناالرهونجًماهرؼالٌه225116697

88.087تشرٌن جامعةقمراسعدمعٌنمحمد2252161400

88.087البعث جامعةفٌروزالعقدهمحًسلٌمان2253165318

88.087دمشق جامعةسعدٌهالخمٌسخمٌسعمر2254166265

88.083دمشق جامعةرولىنعمهالٌاسنانس2255163508ً

88.083حماه جامعةهدىفرهودٌحٌى محمدنصر محمد2256164702

88.083دمشق جامعةبرٌزهالخلٌؾمحمودمحمد2257169204

88.083البعث جامعةهتاؾالموسىسالم محمدطلعت2258163157

88.083دمشق جامعةناجٌهحسٌن حاجفاٌزشٌروان2259169022

88.083دمشق جامعةسوسنحرٌره مسلمانًمحمدعرفانرحٌق2260166988

88.079تشرٌن جامعةسالمخضورعارؾنور2261164554

88.079دمشق جامعةصفاءعائشهفتحًنوره2262167444

88.079دمشق جامعةنٌفٌنجراندوقةاحمدلٌن2263164369

88.075حلب جامعةلٌلىالحٌانًؼسانابراهٌم2264168029

88.075دمشق جامعةهالهلبادمحمدنادرسلوى2265165417

88.07دمشق جامعةرباالهبٌانمهندلٌان2266161331

88.07دمشق جامعةفاطمةدبسممدوحاٌمن2267169248

88.07دمشق جامعةؼادهالضمادبركاتحسن محمد2268163334

88.066حلب جامعةنوالعبود الحاجشعبان محمدهبة2269167987

88.066تشرٌن جامعةحنانمنصورمحمدنسرٌن2270162686

88.062دمشق جامعةفاطمهالحمدعلًاٌاد2271169004

88.062دمشق جامعةهندٌهالشمنديسالممٌساء2272164830

88.062تشرٌن جامعةاحالممعوضمجٌدٌامن2273165688

88.058طرطوس جامعةدمٌاناالقاضًولٌدآالء2274162454

88.058حماه جامعةهندشكٌرانأحمدآالء2275165161

88.058دمشق جامعةرابٌهاورلًمحمدمرح2276162167

88.058دمشق جامعةحسٌنهالخضرسعٌدصبا2277169021

88.05تشرٌن جامعةخلودحسونهٌثمعل227816981ً

88.05البعث جامعةجورجٌتابوعٌطهعمادساره2279167244

88.05طرطوس جامعةعفراءالخلٌل اسماعٌلثابتعبٌر2280165454

88.05تشرٌن جامعةنائلهالجرديمنٌرحسٌن2281161744

88.045البعث جامعةأملالكرٌم عبدحسنزٌنب228216249

88.045دمشق جامعةأمانًالتوبهنادر محمدالرحمن عبد2283163365

88.045تشرٌن جامعةاملقبسالباسط عبدبراء محمد2284169431

88.045تشرٌن جامعةسوسنحنارامًكرٌستٌن2285169396

88.041طرطوس جامعةمحاسنمعروؾٌوسؾالمقداد2286165046

88.041البعث جامعةعبٌرؼلٌونالناصر عبدابراهٌم2287165335

88.037دمشق جامعةعلٌاءزبادمهندؼاده2288165890

88.037دمشق جامعةرائدهالحلبًمحمداٌمننورالهدى2289164456

88.037حلب جامعةفاطمةالحجً الحسٌناحسانعزام2290167806

88.029دمشق جامعةكاٌانٌهاوادٌسكربٌتمٌنار2291167710

88.029حماه جامعةمٌادهالقوجهطارقمحمد229216491

88.025دمشق جامعةوفاءالزٌنماهرعدي2293166142

88.02البعث جامعةسمٌرهعبودشوكتكارمن2294165488

88.02دمشق جامعةمرٌمالعاصًمأمونوفاء2295163081
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88.016دمشق جامعةهناءرسوقآصؾروز2296161807

88.012تشرٌن جامعةرامٌهحلوهسمٌرٌاسمٌن2297167561

88.012دمشق جامعةسلوىالشعبًمحمدالٌن2298164298

88.012دمشق جامعةاسماءحافظالحمٌد عبدهدٌل2299161378

88.012طرطوس جامعةصفاءالونوسعلًهال2300164376

88.008دمشق جامعةدارٌنحمره ابومعتزشٌرٌن2301163425

88.008تشرٌن جامعةهناءسلٌمانادرٌساٌزٌس2302164025

88.008حلب جامعةوفاءشٌخفرٌداالن2303167996

88.004دمشق جامعةمنىطجهاولٌدحمزه2304161184

88.004دمشق جامعةوسامنصريمحمدأٌمنمحمدوسٌم2305162606

88.004دمشق جامعةفادٌهابوهاٌلهامٌنبٌان2306163034

88البعث جامعةؼزوهعلوشمازننادر2307162229

87.995طرطوس جامعةلوبوؾدالًسلٌماننجالء2308165504

87.995تشرٌن جامعةكامٌلٌاالدٌن سعالءعلًدٌانا2309161509

87.991دمشق جامعةسناءبكوررامزعامر2310167742

87.991البعث جامعةحسناءٌونس الحاجمفٌد محمدجمال2311161230

87.991دمشق جامعةهناديزرٌقمحمدخلدونمحمد2312165592

87.987تشرٌن جامعةمٌادهحسنهمخائٌلجوٌل2313166833

87.987حلب جامعةهٌفاءالعلًجمالرؤى2314168606

87.983دمشق جامعةوفاءالنحاسؼسانمحمدوسام2315161136

87.979البعث جامعةامنهجبنهمصطفىبٌان2316165530

87.979تشرٌن جامعةهٌامحسنٌقظانأثٌل2317165766

87.975دمشق جامعةوفاءالبوالدمحمدنذٌراالء231816154

87.975دمشق جامعةسلوىسنبلولٌدالرا2319161072

87.966حلب جامعةهناديشطارهدروٌشصالح2320168328

87.962حلب جامعةسعادموسى حاججمالبانه2321168794

87.962حلب جامعةفداءعسلٌةمحمودمصطفى2322168479

87.954البعث جامعةسهٌرالعاشورنزٌهعالء2323165714

87.954دمشق جامعةكاترٌنسلومشوكتآٌه2324162734

87.954البعث جامعةكارولٌنشلبانطونأمجد2325167439

87.95دمشق جامعةوفاءالعدسبسام محمددانا2326167564

87.945حماه جامعةحورٌهالضعٌؾخلٌلدعاء2327167389

87.945حماه جامعةروعهحافظمحمدلٌث2328164400

87.945دمشق جامعةسحرحمزهمحمودتمام2329164317

87.945دمشق جامعةسهٌرالباقً عبدعمرعباده2330169236

87.937حلب جامعةفضٌلهالعٌسىاحمدعبٌد2331168531

87.937دمشق جامعةبهٌهالفروحمحمدانس2332163368

87.937حلب جامعةفداءقبسٌزٌحٌى محمدبٌان2333168320

87.933دمشق جامعةخلودحرارهماهرعصام2334161480

87.933تشرٌن جامعةامٌنهقدارعلًهدٌل2335162827

87.929حماه جامعةٌسرىالشققًاٌمن محمدٌوسؾ2336162825

87.925البعث جامعةالهامبركاتبسامنؽم2337165453

87.925دمشق جامعةسمٌرهالعبدهللااٌمنروان2338165706

87.925دمشق جامعةنهىقرهزٌادلٌنه2339166120

87.925دمشق جامعةؼادةعلًبدٌععل2340161955ً

87.92حلب جامعةسوسنشٌطمحمدنضالرؤى2341168415

87.92حلب جامعةحسناءبركاتالرحمن عبدآٌه2342168652

87.916تشرٌن جامعةضحىحناجورجإٌلزا2343166960

87.916دمشق جامعةسامٌهزٌتونًبٌانٌارا2344163894

87.916حماه جامعةداللابراهٌمأسعدرنا2345166402

87.916دمشق جامعةهالهصادق حاجحسنرنٌم234616458
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87.916دمشق جامعةسهٌلهسجٌعأحمدأمان2347164328ً

87.912طرطوس جامعةوفاءاسعدمحمودجعفر2348162492

87.912دمشق جامعةنسرٌنلً أورفهاٌمنؼالٌه2349161326

87.912حماه جامعةامنهفاعورالرزاق عبدبٌان2350163974

87.908دمشق جامعةهندالخطٌبمحمدمنار2351167094

87.908البعث جامعةعاتكهآؼا حسنالعظٌم عبدراما2352165867

87.908دمشق جامعةاشواقدٌوبراجًأرٌج2353164841

87.908دمشق جامعةلمٌاءزؼموتعمرؼفران235416117

87.9البعث جامعةرٌمالمنزلجًتمامالرحمن عبد2355169455

87.895دمشق جامعةمهاجعفرفتحًآٌه2356167370

87.891دمشق جامعةقمرنبوت ابوبسامطٌب2357167583

87.891حلب جامعةٌلدزرشٌدعثمانمحمد2358168402

87.887دمشق جامعةمرٌمعصفورهشامبالل2359161391

87.883حماه جامعةرؼدالخالق عبدعمادمحمد2360161530

87.879دمشق جامعةبدرٌةاٌوباحمدمحمدجهاد236116983

87.879دمشق جامعةحنانالرشوانًسمٌرمرٌم2362167617

87.875تشرٌن جامعةسواكنمهناٌاسررشا2363167005

87.875البعث جامعةخوالدٌوبابراهٌمرؼد2364164588

87.875البعث جامعةاٌمانالقاسمظافرعال2365166870

87.875دمشق جامعةروضهالخطٌبسلٌمسلسبٌل2366164272

87.87دمشق جامعةؼالٌةبسٌرٌنًمحمدبشٌرمرٌم2367164109

87.866حلب جامعةعهدملحمصالحالدٌن نور احمد2368168654

87.866دمشق جامعةهدىعمار ابواٌمنحنٌن236916877

87.866حماه جامعةامٌمهالمحمدمحمدالرحمن عبد237016265

87.862حلب جامعةحلٌمةمجونوفوزيجوان2371168196

87.862دمشق جامعةحورٌهجمعهاسعدنجمه2372167255

87.862تشرٌن جامعةسٌديدنحوجوزٌؾمرٌام2373169150

87.858دمشق جامعةهناديعٌونالدٌن محًمعاذ237416942

87.858تشرٌن جامعةجهٌنهزمزمسامرجعفر2375166019

87.858حلب جامعةصوسًنظارٌانهاروتٌونمارٌا2376168632

87.858طرطوس جامعةمنارمعٌطهمالكحسٌن2377165959

87.858دمشق جامعةالهاماسماعٌلاسماعٌلألٌسا237816653

87.858تشرٌن جامعةتؽرٌدصالحفؤادرهؾ2379162770

87.854دمشق جامعةفاطمهمحمدمحمدلبنى2380164245

87.854دمشق جامعةروالمصطفىمحمداحمد2381163883

87.854دمشق جامعةندىالمحروسمحمدقص2382169257ً

87.854حماه جامعةمنىزمزمحسنًمحمد2383161319

87.85دمشق جامعةهندخلؾعبدالمسٌحرنٌم2384162998

87.841حماه جامعةمٌادةقدورةموفقمٌسم2385164436

87.841حماه جامعةهٌامباكٌرٌحٌىاٌفا2386163601

87.837تشرٌن جامعةرجاءخلٌلالكرٌم عبدجعفر2387169406

87.837طرطوس جامعةرحابرزقهللا سعدهٌا2388161239

87.833البعث جامعةربىالنقريؼسانرؤى2389165756

87.833دمشق جامعةٌسرىالكلشمحمدأنعام239016630

87.833دمشق جامعةٌسرىبلٌشرٌاضأحمد2391162287

87.829دمشق جامعةسوزانسكرٌهجهادحال2392165807

87.829تشرٌن جامعةحسناءمصطفىمحمودنورس2393169405

87.829دمشق جامعةأمٌرهالكردينبٌلسامر2394161475

87.829دمشق جامعةبٌداءالسكاؾعلًمٌس2395169244

87.825تشرٌن جامعةهدىزاهروائللجٌن2396167309

87.82حلب جامعةهالهقناعهالمنعم عبدجودي2397167982
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87.82دمشق جامعةؼادةابوراسمحمدممتازرهؾ2398163056

87.812دمشق جامعةامنهالتٌمخالدبلقٌس239916547

87.812دمشق جامعةسمٌرهحسٌنمحمدباقًعمران2400167739

87.804البعث جامعةاٌلٌنسبعنورسبشار2401165008

87.804تشرٌن جامعةرناحسونؼدٌرالٌسار2402162416

87.804طرطوس جامعةعبٌرمصطفىطاللواصؾ2403165086

87.804حلب جامعةمٌساءبابامحمدرضواناٌمان حال2404168698

87.804البعث جامعةخدٌجهالصقرٌوسؾطارق2405161835

87.8دمشق جامعةخلودالشٌرازي الصباغطرٌؾ محمدمعاذ2406169607

87.8حماه جامعةمرٌماألعرجأحمدعبدالحكٌم2407164065

87.8دمشق جامعةأملاألسعدسهٌلسدره2408164620

87.795البعث جامعةندىالتركٌاسرعمار محمد2409165852

87.783دمشق جامعةربٌعهالدٌريعمارتسنٌم2410164284

87.779دمشق جامعةبسمهالسعديقاسممحمد2411161584

87.779طرطوس جامعةخدٌجهعلًمحموداسماعٌل2412167384

87.775دمشق جامعةسمٌرهعبودولٌدفادي2413161487

87.77دمشق جامعةلطٌفهالخطٌبمحمدراما2414167588

87.77تشرٌن جامعةسماحجمعهنعماننور2415162758

87.762حلب جامعةضحىباقًهٌثم احمدطارق2416168724

87.762تشرٌن جامعةروٌدهسالمهحسٌنابراهٌم2417161812

87.762حماه جامعةجمانهالملٌحؼساننور2418167491

87.762حماه جامعةمنىطٌارخالدنور2419162277

87.758طرطوس جامعةهادٌاعلًمحمدرؼد2420161238

87.754دمشق جامعةشذىسلمانصالح محمدباسل2421161972

87.754دمشق جامعةابتسامالعبوداسعدمرح2422166222

87.754طرطوس جامعةسمرٌوسؾعلًحسن2423163110

87.754تشرٌن جامعةمدٌحهمدنٌهصبحًاسماعٌل محمد2424163172

87.75دمشق جامعةاٌمانسالمالحكٌم عبدسالؾ2425164072

87.75طرطوس جامعةجوناسلٌماناحمدنورا2426161180

87.745دمشق جامعةرجاءالعلًمحمودمحمد2427163826

87.741تشرٌن جامعةؼٌداءعاقلعلًدانٌال2428169926

87.741دمشق جامعةاٌمانكوباجمٌلبٌان2429162404

87.737حلب جامعةمٌرفتاشرفًربٌعمهند2430167911

87.733تشرٌن جامعةمطٌعهعٌسىمحمودزٌن2431161652

87.733حلب جامعةنوالشحطمحمودمحمد2432168480

87.729حلب جامعةهناديالفالحةمحمدتسنٌم2433168162

87.729دمشق جامعةمٌادهزٌنسامًامٌر2434163880

87.725البعث جامعةمهاسحلولاٌمنوصفً محمد2435162538

87.725حلب جامعةؼادهالزالقفاضلمحمدعل2436168461ً

87.72تشرٌن جامعةٌسرىخلٌلنزارنسرٌن2437165191

87.72حلب جامعةحمامهعقٌل الحاجربٌع محمدالزهراء فاطمة2438168542

87.716دمشق جامعةناٌلهالفتاححمدخمائل2439169016

87.716طرطوس جامعةعائدهؼصهصالحٌارا2440163705

87.716طرطوس جامعةزٌنهخطٌبعدنانحسن2441163637

87.716دمشق جامعةرٌمعبدالحمٌديطرٌؾنور2442161188

87.712دمشق جامعةسوسنجضعونسٌمونمرام2443166527

87.712دمشق جامعةخلودابوعمارمزٌدنؽم2444164228

87.712حلب جامعةمطٌعةالعبدهللااحمدنور2445168450

87.708البعث جامعةاحالمٌوسؾٌاسٌنؼدٌر2446164741

87.708حلب جامعةرؼداءشٌخونًنائل محمدجود2447167960

87.704تشرٌن جامعةجانٌتصالححسنعل2448163260ً
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87.704دمشق جامعةماجدهاشتًعصامدٌانا2449166337

87.7دمشق جامعةعائشهالحلقًعدنانارٌج2450166442

87.7تشرٌن جامعةٌسرىمٌاٌونسهدٌل2451165623

87.695حلب جامعةاعتدالحنٌفهمحمدهبه2452169317

87.695دمشق جامعةالهامعلً الحاجفاروقاحمد2453161848

87.695البعث جامعةهدىسوٌدفرحانماٌك2454163876

87.691دمشق جامعةخدٌجةصادقعبدالحمٌدندى2455163583

87.687طرطوس جامعةٌاسمٌندٌبمحمودؼالٌا2456163312

87.687دمشق جامعةرلىنصورمازنروان2457167118

87.687حلب جامعةهدازٌاتمصطفىحسٌن2458168397

87.683حماه جامعةامتثالالدبٌكزاهرقص245916550ً

87.683دمشق جامعةروضةحدٌدمحمودسالم2460166663

87.679دمشق جامعةوجٌههالجباعًاٌمنهمسه2461164960

87.675طرطوس جامعةنهالمخاٌلانطانٌوسهدٌل2462165572

87.67حلب جامعةروعةكرديمحمدعائدة2463169345

87.666طرطوس جامعةاٌلونامرقباويٌوسؾالٌاس2464166291

87.666البعث جامعةهٌفاءاحمدولٌداسراء2465163994

87.666حماه جامعةسلمىقرٌدمازن محمدإبتهاج2466164714

87.666دمشق جامعةرندهالؽراويمازنؼنى2467161833

87.662دمشق جامعةرحابالكمخلًهللا فٌضمحمد2468162370

87.658دمشق جامعةبدٌعهاسماعٌلعمرمحمدشحاده2469161324

87.658تشرٌن جامعةحنانعصفورامورٌسم2470165812ً

87.658دمشق جامعةهناديالسمرهعدنانإٌناس2471161838

87.654دمشق جامعةانتصارهاللجمالمصطفى2472166471

87.654البعث جامعةرٌمالجدوعولٌدحنٌن2473162204

87.65دمشق جامعةكرٌستٌنبركاتنبٌلٌارا2474166011

87.645دمشق جامعةهدىاألحمدعمر محمدرٌم2475166044

87.641دمشق جامعةخولةبوطًحسننٌرمٌن2476165846

87.641طرطوس جامعةؼادهٌونسؼانمبٌداء2477165717

87.637دمشق جامعةشذاالحالقعادلمحمدخالد2478165616

87.637البعث جامعةرابعهحجازيعامرالرزاق عبد247916933

87.637طرطوس جامعةسمارهعدرهٌاسرمٌس2480161806

87.637دمشق جامعةبٌداءالسوسوعلًمحمد2481165779

87.633حلب جامعةرجاءالشٌخخالدأحمد2482167887

87.633دمشق جامعةعلٌامٌاعلًآٌه2483165534

87.633البعث جامعةرفاهخرسانالقادر عبدالقوي عبد248416562

87.629دمشق جامعةحمدهالملحمحسٌنهللا عبد2485165021

87.629دمشق جامعةلٌنىوهبهداوودصمٌل2486164752

87.625حماه جامعةؼٌثاءالسماعٌلأحمدمحمود2487161242

87.625دمشق جامعةخدٌجهمرعًمحمدولٌد2488162525

87.625دمشق جامعةمٌسونالحبالمازناسامه2489162386

87.625طرطوس جامعةسمٌرهعٌسىعلًهفاؾ249016719

87.625دمشق جامعةخلدهرمضانمحمداحمد249116259

87.62دمشق جامعةمٌسونالفروانرٌاضعمر2492169079

87.62دمشق جامعةسٌهامحسٌنالدٌن خٌرمحمد2493166043

87.62دمشق جامعةبشرىالواويمحمدجهادراما2494164411

87.62دمشق جامعةخدٌجهالحمصًموفقعامر2495163480

87.616حلب جامعةفضٌلةالعٌسىاحمدعبدالرزاق2496168538

87.612تشرٌن جامعةسمٌرهدالٌوسؾٌزن2497169401

87.612تشرٌن جامعةابتسالالراهبمحمدعمار249816378

87.604دمشق جامعةفاطمهالطنٌفرحسٌنكنان2499164331
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87.604تشرٌن جامعةنهلهجمولشفٌقحسام2500162534

87.6دمشق جامعةامٌرةالشبلًاكرمنعٌم2501161406

87.6البعث جامعةصفاءملحممحمدٌزن2502165401

87.6طرطوس جامعةروضهعلًعلًحسن2503162999

87.591تشرٌن جامعةسمٌرهمحمودحسنحٌدر2504163205

87.591دمشق جامعةمٌساءشماعمحمدبساملٌن250516115

87.591دمشق جامعةصباحابوالسلاحمدتقى250616729

87.587تشرٌن جامعةرناودٌعروبٌرعبدو2507166467

87.587دمشق جامعةروعهالٌوزباشًسمٌرآٌه2508161921

87.583طرطوس جامعةندىحسنعارؾؼدٌر2509165325

87.583دمشق جامعةاحالمالحلبًقاسمبشار2510162474

87.583دمشق جامعةهوٌداءعباسعبدالستارفرح2511165874

87.579دمشق جامعةوردهمندٌلًجاسمٌوسؾ251216527

87.579حلب جامعةلٌنادار جوخهحسان محمدبشر محمد2513168482

87.575طرطوس جامعةهالهمحمدفؤادهٌفا2514163089

87.575تشرٌن جامعةسناءحدادابراهٌمبتول2515165501

87.57حلب جامعةخولهصباغمحمدعبٌر2516168168

87.57دمشق جامعةمنالالكعٌكاتًخالدٌمان2517162383

87.566طرطوس جامعةهٌامرسالنشعبانهبه2518163294

87.566دمشق جامعةسمٌرهرعدحكماتقص2519162042ً

87.566حماه جامعةنجاحطروٌةالحكٌم عبدمٌس2520161513

87.562دمشق جامعةخنساءٌونسمحمدباسمحسن2521161613

87.562حماه جامعةهناءالخطٌبهداٌات محمدبٌان2522163496

87.562تشرٌن جامعةفاتنالشؽريتحسٌنبالل252316727

87.558دمشق جامعةلواءصبحبساممحمد2524161577

87.55حلب جامعةروالٌتٌمجورجباسل2525167890

87.545تشرٌن جامعةهٌامصالحسمٌرامان252616927ً

87.545تشرٌن جامعةهنداحمدمحمدهنادي2527162680

87.541حلب جامعةكوثرالتنجًماهر احمدجود2528168104

87.541دمشق جامعةظرٌفهدؼاصفوانآٌات252916754

87.541تشرٌن جامعةرندهقبالنحسنناي253016675

87.533تشرٌن جامعةؼٌداءاحمدمحمدآٌه2531164397

87.529دمشق جامعةوسامعٌشهالكرٌم عبدعل2532161251ً

87.529حلب جامعةنعمتسالموائلرٌما2533167999

87.529البعث جامعةدٌمهدلهطاللاسامه2534166888

87.529حلب جامعةمنتهىعربومهندصبحً محمد2535168722

87.525طرطوس جامعةأنعامأسعدجمالنسرٌن2536165075

87.52دمشق جامعةمٌرفتالصفارمحمدفرح2537165081

87.52حلب جامعةمروةٌوسؾ حاجمحمدخولة2538168701

87.516حماه جامعةانتصارلطوؾالسالم عبدمحمد2539161131

87.516دمشق جامعةبسمهعثمانمحمداحمد2540166366

87.512دمشق جامعةروالالبٌطارخلدون محمدتاال2541166606

87.512دمشق جامعةمؤمنهحسٌنعمرنورمان2542164945

87.508دمشق جامعةفاطمهشودبصالحساره2543166542

87.508حلب جامعةفائحهحلوبًمعتزشهد2544168016

87.508دمشق جامعةخالدٌةالجاسم الهاللحسنأسماء2545161417

87.504دمشق جامعةامانًالخلٌلقاسماٌات2546166766

87.504دمشق جامعةهناالنوفًأٌمنلمٌس2547164338

87.504دمشق جامعةكفاحالخطٌبعدنان محمدمرٌم2548161700

87.504طرطوس جامعةفادٌادٌبكمالسانتا2549162640

87.5دمشق جامعةعائشهالمطلقمحمدرنٌم255016579
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87.491طرطوس جامعةعائدهوسوؾسامًبانا2551165072

87.487تشرٌن جامعةجنانعوضمعٌنفٌلٌب2552166445

87.487حماه جامعةثرٌاكٌالنًحازمرنٌم255316482

87.483طرطوس جامعةحنانسالمهعادلدارٌن25541695

87.483طرطوس جامعةرٌتارزقفوازناتال2555167608ً

87.483دمشق جامعةشذىالصالحالهادي عبدجود2556166023

87.483دمشق جامعةهادٌاالجزارمحمدرٌم2557165851

87.479دمشق جامعةؼزالهالمعومحمدمصطفى2558169059

87.475البعث جامعةلٌناالرجوعصامتٌماء2559164012

87.47تشرٌن جامعةاسٌهجمامالدٌن عالءٌحٌى2560164532

87.47البعث جامعةسمٌرهاحمدمحسنالفت2561167424

87.47البعث جامعةهناءالعلًمحمودهللا عبد2562163822

87.47حلب جامعةفاطمهعموريعبدالرزاقانس2563168098

87.466حلب جامعةسمرشامًصادقجود2564168324

87.466دمشق جامعةخلودالعباسعدنانمحمد2565169189

87.466البعث جامعةسٌكواالحناعدنانسلمى256616863

87.466دمشق جامعةفٌروزحسنعدنانعل2567164023ً

87.462حماه جامعةمٌساءالنعمهمحمودامٌره2568164222

87.462حلب جامعةمٌسونضبٌطماجدعبدهللا2569167823

87.458حلب جامعةبتولهرشوٌوسؾاحمد2570168272

87.454البعث جامعةوردهكمالمحمدمجد2571166615

87.454دمشق جامعةسوسنالمدٌوبمحمودبٌان257216304

87.454حلب جامعةمدٌحهالخلؾزكرٌانوره2573168611

87.45دمشق جامعةأمونكحالويمصطفىبوران2574165919

87.441تشرٌن جامعةسٌهانحمدوٌحٌىرشا2575164053

87.437دمشق جامعةرٌتاكسبوحنابولس2576169068

87.437حلب جامعةعدوٌهبالوللًامٌن محمدهٌا2577168149

87.433دمشق جامعةباسمهخواجكٌهعدنانراما2578163771

87.433تشرٌن جامعةفدوىؼزالخالدبالل2579165960

87.433البعث جامعةسمرقندقجًعمارفارس2580166664

87.429دمشق جامعةرندهمسورفرحانمحمد2581165882

87.42دمشق جامعةلمٌعهجضعونعبدالماجدلمى2582166528

87.42حلب جامعةسمٌهالبكورمحمدٌاسرسوار2583168217

87.42حماه جامعةعائشهالحسٌانطاللمرح2584161600

87.42حلب جامعةفوزٌةاالحمداسماعٌلعثمان2585168138

87.416البعث جامعةابتسامقاسمهٌثماٌهاب2586165844

87.416طرطوس جامعةماجدهمجدٌوسؾاسماعٌل2587161582

87.412دمشق جامعةندوهبرادعًزهٌررٌم2588167310

87.408تشرٌن جامعةهالحموديفؤادؼدٌر2589162702

87.408دمشق جامعةهنادهالسعديمحمدقاسمآالء2590164005

87.408تشرٌن جامعةؼادهخمٌس شٌخالحكٌم عبدراما259116121

87.408طرطوس جامعةصونٌاحسٌنٌاسربتول2592165745

87.408طرطوس جامعةامٌمهحمودبساممٌاس259316931

87.404دمشق جامعةالٌانهطٌبنادربراءه259416581

87.404تشرٌن جامعةمنىصبٌحالحنان عبدؼٌا2595165579

87.4تشرٌن جامعةلٌلىصالحمنذرٌوسؾ2596167505

87.395طرطوس جامعةمرٌمعلًذكًدٌاال2597162387

87.395دمشق جامعةافراحرٌارٌاضراما2598166546

87.395دمشق جامعةداللبحصاصصٌاحمٌرنا2599161668

87.395دمشق جامعةجانٌتكزكوفاديلٌلى260016171

87.391دمشق جامعةعفاؾالحبٌبحسنأٌهم محمد260116510
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87.391دمشق جامعةهدىالمسلمانًؼسانمحمد2602162218

87.387حلب جامعةسماحالقاضًمحمدعل2603167902ً

87.387دمشق جامعةؼادهٌاسمٌنٌاسرعمار2604163213

87.387طرطوس جامعةسحرمصطفىبهجتجنى2605161292

87.383طرطوس جامعةابتسامالمحمدكرٌممحمود260616293

87.383تشرٌن جامعةكفاعاقلالدٌن عزٌوسؾ2607167316

87.379دمشق جامعةذوابهالواديفهمًعمر2608167433

87.37دمشق جامعةمٌادهالجالباحمدمحمد2609166184

87.37حلب جامعةٌاسمٌنالسمانمحمدطاهر2610168267

87.366دمشق جامعةنسرٌنمرتضىعصام محمدهادي محمد261116379

87.366حماه جامعةآمنهالخلٌلمحمداحمد2612161263

87.362طرطوس جامعةعائدهبٌطارعمادانانه2613162850

87.358دمشق جامعةرٌمنظامحسامؼدٌر2614163857

87.354تشرٌن جامعةمنهلؼانماحمدعلم2615162359

87.354تشرٌن جامعةنهىكلتوماسماعٌلمنتجب2616166389

87.354تشرٌن جامعةرفاهجانوديالمنعم عبدلبنى2617162159

87.354تشرٌن جامعةفٌحاءكوشهالرحمن عبدمحمد2618163019

87.354دمشق جامعةفرٌحةعمرالمجٌد عبدفاطمة2619165552

87.35دمشق جامعةمٌساءالبٌشٌنًسلٌمانبتول262016852

87.35حماه جامعةسوزانقصابٌوسؾفائز2621161370

87.35دمشق جامعةنادٌاالدٌن زهرولٌدانس2622167781

87.35دمشق جامعةسوسنجودٌهاسماعٌلمضر2623163643

87.345حلب جامعةآمالالمحمدعمرمحمد2624168808

87.345تشرٌن جامعةٌسٌراونوسفاٌزجعفر262516628

87.345طرطوس جامعةأدٌبهحدادجورجماٌا2626164973

87.345تشرٌن جامعةمنىبلحوسحسٌنسندس2627162484

87.337دمشق جامعةسمرالفتاح عبدمحمدالٌسا2628164108

87.337دمشق جامعةأملهللا خٌررٌاضرهؾ2629163063

87.333تشرٌن جامعةهوداابراهٌمقصًحسن2630164975

87.325حماه جامعةرٌمحدٌداحمدألٌس2631165503

87.325حلب جامعةجمانهكزيالسالم عبدأمانه2632167930

87.325تشرٌن جامعةصافٌهجهنًعلًسكٌنه2633166137

87.325دمشق جامعةوفاءالحلبًمحسنراما2634166861

87.316البعث جامعةهندالحسنمحمدبتول2635165038

87.316حلب جامعةثناءرشوانً كرديبساممرام2636168604

87.316دمشق جامعةفاطمهالشٌخاحمدعل2637165303ً

87.312طرطوس جامعةأملحٌدرمازنالبتول263816371

87.308دمشق جامعةٌوالمنصورفاديطارق263916889

87.308دمشق جامعةناٌفهعرابًمرشدبتول2640161823

87.308دمشق جامعةرقٌةجمعةحامدمرام2641163176

87.304حلب جامعةوهٌبةعبدالرحٌمعبدالسالممصطفى2642168102

87.304حلب جامعةلمٌسخطٌبباسماحمدؼالب2643169333

87.304دمشق جامعةهالهوهبهعادلمٌشٌل2644167228

87.304حلب جامعةفاطمةمصطوقاسممحمد2645167905

87.3دمشق جامعةمٌساءسحلولمحمودنورهان2646161073

87.3تشرٌن جامعةناهدساعودأٌمنرٌم264716645

87.3حلب جامعةامانًطباخمحمدمروانبشار2648168301

87.295تشرٌن جامعةؼلٌستانحسٌنداوودسلٌمان264916799

87.291البعث جامعةمٌالحواجهاد محمدجنى2650161998

87.291دمشق جامعةفاطمةخمٌسرضوانسالم2651164656

87.279حماه جامعةابتسامالثلجهعمرمأمون2652165437
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87.279طرطوس جامعةودادشعبان االبراهٌمحسٌنرهام2653162080

87.279دمشق جامعةفاطمهذبٌانعلًاحمد2654166239

87.275طرطوس جامعةفتاةندهاسماعٌلرانا2655162117

87.275دمشق جامعةنجاححمادمعنالٌسار2656161670

87.275تشرٌن جامعةسوسنحسٌن ابوفاطرهبه2657165657

87.27طرطوس جامعةعائدهاسماعٌلحكمتماٌا2658167047

87.266تشرٌن جامعةتؽرٌدجدٌدمازنزٌنب2659163291

87.262دمشق جامعةفاتنالصٌادمحمدرنٌم2660163497

87.262حماه جامعةفاطمهشحودحامدرٌم2661165395

87.258دمشق جامعةمرٌمخلوؾموفقرهؾ2662164004

87.258البعث جامعةحمٌدهاسماعٌلوائلعالء2663162257

87.258حماه جامعةضحىبعبردٌب محمدخدٌجة2664161877

87.258تشرٌن جامعةهدىسلمانبسامالٌسار2665169384

87.254دمشق جامعةامٌمهفرجمطالعحٌان2666161707

87.254طرطوس جامعةاسمهانٌوسؾٌونسجالل2667162295

87.254طرطوس جامعةنجلهاسماعٌلالحمٌد عبدعماد2668167032

87.25حلب جامعةمٌساءالحمودأحمدالرزاق عبد2669168677

87.25تشرٌن جامعةفاطمهرستمنوريمحمد2670162744

87.245طرطوس جامعةانتصارسلٌمانصبحًمحمد2671161511

87.245طرطوس جامعةثروهابراهٌمعدنانمحمد2672163933

87.245دمشق جامعةمهااسعدعلًسمٌره267316718

87.241طرطوس جامعةهناءمحفوضالدٌن سٌؾالمار2674163995

87.241دمشق جامعةجمٌلهاالكرادسامرآٌه2675161373

87.237دمشق جامعةنبٌههشباطاحمدقتٌبه2676162682

87.237حماه جامعةاٌمانرٌحانًأٌمنرسول محمد267716888

87.233حلب جامعةسلوىاالحمدمحمدنبٌل2678168423

87.233دمشق جامعةرجاءمعراويخالدسلٌمان2679162865

87.229طرطوس جامعةفدوىساحلٌهنزارحسن2680163050

87.229دمشق جامعةالهدى نورٌونسصبحًبراءه2681162306

87.229طرطوس جامعةسامٌهالعصمفٌدالحسٌن2682164821

87.229حماه جامعةشذاالقلفهأدٌب محمدنورا268316781

87.225دمشق جامعةرٌمالً االورفهمحمدتوفٌقابراهٌم2684165288

87.225البعث جامعةاملعساؾبسامؼاده2685165295

87.22حلب جامعةشذىجبورانطوانكاتٌا2686168105

87.22تشرٌن جامعةربابالرحمن عبدٌاسررٌم2687162063

87.216دمشق جامعةسفانهالزعبٌهاحمدلما2688162096

87.216دمشق جامعةمٌادةابراهٌمبشارسارة2689164319

87.212تشرٌن جامعةمٌساءمعتوقالناصر عبدحمزه26901682

87.208حلب جامعةمنالحنٌفهسعٌدسدره2691167809

87.208دمشق جامعةشاهاناصراسماعٌلهٌا2692163760

87.204حلب جامعةلٌنااالقاشاوهانٌسالٌن2693168572

87.204حلب جامعةشٌماءالحافظمحموداٌله2694168631

87.195تشرٌن جامعةروحٌهشروؾعلًرٌما2695166746

87.195تشرٌن جامعةثناءٌوسؾحسٌنعل269616530ً

87.195طرطوس جامعةخنساءنمنومالكرٌم عبدماري2697166229

87.191تشرٌن جامعةعفاؾمطرجًاحمدمرح2698163073

87.191البعث جامعةوصٌفهالداوودؼازيآالء2699163638

87.191البعث جامعةبانهالعبدبساممارٌا شمس2700161222

87.187حلب جامعةشذادندشلًنوار محمدملهم2701168434

87.187تشرٌن جامعةبٌاترٌسنسلًمصطفىمرٌم2702163299

87.187دمشق جامعةهناءالرفاعًؼسانراما2703167008
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87.183دمشق جامعةاملالمحامٌدعلًضحى2704164141

87.179دمشق جامعةجمٌلهمدريفؤادجوٌل2705161940

87.179دمشق جامعةمٌثاؼانممجٌدهبا2706162600

87.179البعث جامعةمٌادهالعلًسلٌمانسعده2707163749

87.175تشرٌن جامعةرفاءالؽداأحمدلورٌس2708164837

87.175البعث جامعةسامٌهسفورسالمساره2709164534

87.175دمشق جامعةروالالهنداويزٌادساره2710165923

87.175دمشق جامعةنجاةٌونسإبراهٌمبشرى27111672

87.17تشرٌن جامعةكنانهامونعماردٌنا2712169391

87.166حماه جامعةلٌلىزهرهنزارطٌؾ2713164999

87.166دمشق جامعةهناءالخلؾ المحمدحامدمحمود2714165351

87.166دمشق جامعةوطفاءطامادٌابطارق2715167077

87.166حلب جامعةلمعانحسٌن حاجأٌمن محمدشادي2716168000

87.166دمشق جامعةؼادهحمداناحمدنور2717165024

87.162حماه جامعةرزانالحالقمصطفىحمزه2718169517

87.162دمشق جامعةاسٌامحفوضحافظٌونس2719162944

87.162حلب جامعةهٌامعبدانرضوانهدٌل2720168768

87.158تشرٌن جامعةروٌدهصالحتمام أبوعل2721162580ً

87.154دمشق جامعةرالالرجبًعصام محمدسلٌم محمد2722163477

87.154دمشق جامعةفرزتالجارحاحمدرٌما2723161579

87.15دمشق جامعةسحرخلٌلسعٌدرٌتا2724167063

87.15دمشق جامعةمنٌرهالؽزالًخالدروان2725165470

87.15دمشق جامعةهٌاالنصرفراساسالم2726164267

87.145البعث جامعةهالةعٌوشخالدالرحمن عبد2727166694

87.145حلب جامعةبراءةمكًحسامعلً محمد2728167993

87.141دمشق جامعةؼادهالعثمانعثمانساره2729166003

87.137حماه جامعةندىعٌاشحسٌن أٌهم273016155

87.137حلب جامعةمٌساءنٌالداودشاكر2731168224

87.133تشرٌن جامعةؼرٌدالرٌسماهرجنى2732163146

87.133البعث جامعةسهامفاضلمحمدٌوسؾ2733161096

87.133طرطوس جامعةداللمحمدالدٌن صالحجواهر2734162364

87.133تشرٌن جامعةجهٌناهللا عبدالمجٌد عبدجلنار2735169925

87.129حماه جامعةهناديالعبودالرزاق عبداحمد2736164368

87.129دمشق جامعةسمرجازيالسالم عبدعال2737162485

87.129حلب جامعةرهؾجلٌالتًمحمدراما2738168195

87.125حلب جامعةفاتنشاهٌنهٌثمجمال2739167998

87.125دمشق جامعةنهالالزبٌبًاحمدٌمان2740169305

87.12البعث جامعةسوسنؼمٌضابراهٌملمى2741165800

87.12دمشق جامعةمنىالحكٌمبشرراما2742163781

87.116حلب جامعةسمرمعٌريعمررهؾ2743168610

87.116حلب جامعةعائشةالسعٌدهٌثمبٌان2744168350

87.116البعث جامعةنجوىالمرعًاٌادوفاء2745164560

87.116حماه جامعةفداءقلفهمحمدراما274616711

87.116دمشق جامعةسمرجلٌالتًعبدالرحمنعباده2747163156

87.116البعث جامعةحنانجحاابراهٌمعل2748161546ً

87.112حلب جامعةمالمالحٌرمحمدبشٌرإٌالؾ2749168753

87.112حلب جامعةمجٌدةحمدومحمدفاطمة2750168748

87.108حماه جامعةهدىالرٌسعمرشهله2751162790

87.104دمشق جامعةمنىاسماعٌلفاطرنورالدٌن2752165261

87.104طرطوس جامعةفادٌةالكرديٌوسؾعل2753167396ً

87.1البعث جامعةنصرهونوسادٌبعل2754166687ً
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87.1دمشق جامعةهٌامحسٌنماضًاحمد27551683

87.095حلب جامعةهناءدروٌشعبدالفتاحعبدهللا2756168451

87.087طرطوس جامعةؼزوهخضروضاححسام2757163474

87.087دمشق جامعةباسمةالدروٌشهٌثمحٌدر2758161279

87.087دمشق جامعةفرٌزةصبحفتحًرشا2759161322

87.087حلب جامعةروعهمزٌكمحمدرافتصالح2760168512

87.083تشرٌن جامعةشذىنسٌمجونًوفاء276116541

87.083دمشق جامعةاملالمحمودحسٌنآٌه2762162407

87.079حماه جامعةهالةحمشوأسعدؼٌث2763165472

87.079دمشق جامعةنسرٌنمرعًمطٌعدانا2764162848

87.075دمشق جامعةباسمهطالبأٌمنراما2765165641

87.075تشرٌن جامعةدٌناعلًهانًجنا2766163015

87.075دمشق جامعةداللالفٌاضمحمدصادقكرم2767164297

87.075حلب جامعةؼزوهخربوطلًمحمدٌحٌىمحمدزكرٌا2768167935

87.075دمشق جامعةؼصونالسل ابومهندكنده2769164036

87.07دمشق جامعةعدوٌهزٌدوسلمانلما2770167715

87.07حماه جامعةمرامعدلهفوازماٌه2771162135

87.07تشرٌن جامعةسانٌهكلٌهالسالم عبدامان2772164618ً

87.062طرطوس جامعةالـله عبد مدٌنهمٌاعلًحنٌن2773162197

87.062دمشق جامعةخلودالحلبًانورمجد2774164174

87.062حلب جامعةدعدالقاضًمعنمحمود2775168413

87.058حماه جامعةروضهالعانًقصًبدٌع2776165573

87.05دمشق جامعةنجاحعاٌدعلًهان2777162402ً

87.05تشرٌن جامعةروٌدهخداممنذرمٌاس2778169413

87.05حماه جامعةلٌلىضوازكوانابراهٌم2779163898

87.05حماه جامعةنجاهالزؼبًفائقمحمد2780163281

87.05حماه جامعةملكةصارمًعٌسىوالء2781166691

87.045دمشق جامعةفاٌزهاألحمدجهادبشرى2782162279

87.041البعث جامعةدٌماقزماكرٌمؼاده2783163765

87.041تشرٌن جامعةسهامزرٌقٌوسؾمجدولٌن2784166837

87.041دمشق جامعةبٌانالبلها راعًبهاءالدٌنرهؾ2785165893

87.041دمشق جامعةوعدقرٌطمفٌدٌزن278616844

87.037البعث جامعةداللرومٌهعناداٌهم2787165498

87.037حماه جامعةمهاشحودمحمدحافظ2788162186

87.037دمشق جامعةمهىعٌسىمنٌرنورا2789165671

87.037حماه جامعةابتسامزٌدخالدقمر2790165859

87.033دمشق جامعةعزٌزهخلؾمحمدعبدهللا2791169064

87.033البعث جامعةوفاءالعبدمهديسمر2792165757

87.029دمشق جامعةهالابوراشدعبدالرحٌمرؤى2793162768

87.029حلب جامعةاٌماناحمدسمٌرانس2794168713

87.029طرطوس جامعةربىعٌسىعدنانهبه2795163887

87.025تشرٌن جامعةفاطمهسلٌمانمنصورلٌن2796167367

87.025تشرٌن جامعةسعادناصرمعٌناالء2797163490

87.016دمشق جامعةانعامدرخبانًمحمدمرح2798166548

87.016البعث جامعةتماضرالكرٌم عبدصالحٌزن2799161648

87.012دمشق جامعةهبهربه عبدالناصر عبدٌاسر2800167179

87.012حلب جامعةبدرٌةراس ابوٌاسرنور2801168487

87.008حلب جامعةهٌامعوادالرزاق عبداٌمان2802167914

87.008دمشق جامعةمنىالبردانجمالسلسبٌل2803162891

87.004تشرٌن جامعةودادكندسلًحسامعبدهللا2804162366

87تشرٌن جامعةهندعلًعلًإنلٌل2805164868
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87تشرٌن جامعةانتصاراستنبولًمحموددٌمة2806167190

87تشرٌن جامعةانتصاردٌوبمحمودسالم2807165792

86.995دمشق جامعةكوثرالبشارهفؤادحال2808164694

86.995دمشق جامعةمالذدركلمحمدزاهدتسنٌم2809165877

86.995البعث جامعةنجوىالنصارسمٌرالفتاح عبد281016971

86.991حماه جامعةؼادهالجمعةالكرٌم عبدٌارا2811165617

86.987تشرٌن جامعةمهاهللا عبدابراهٌمأحمد2812164071

86.987البعث جامعةمهاوردهعلًمرٌم2813166775

86.983دمشق جامعةعائشهالحالجفرحانمحمود2814163265

86.983تشرٌن جامعةاٌفانحسنوجداتساندي2815163678

86.983دمشق جامعةتؽرٌدسرورمالحمحمداسامهندى2816164403

86.983طرطوس جامعةفرٌدهخلٌلسلمانخضر2817165630

86.979دمشق جامعةسمٌرهمعتوقمحمددعاء2818165279

86.979دمشق جامعةوصالالنونوابراهٌمهبه2819162900

86.975البعث جامعةبراءهالٌاسؼسانرشا2820163362

86.97تشرٌن جامعةعفاؾمطرجًاحمدمروه2821163057

86.97دمشق جامعةبسمهحمٌد ابوالؽنً عبددٌمه2822163821

86.966دمشق جامعةماجدهمحمدابراهٌمدعاء2823166028

86.966تشرٌن جامعةسمارهسقورزهٌرؼزل282416914

86.966البعث جامعةامنهمرعًسلمانجولٌا2825166713

86.958تشرٌن جامعةمنىحاتمتٌمٌزن2826167708

86.958تشرٌن جامعةالهامموسىسامرٌوسؾ2827165118

86.958دمشق جامعةنارٌمانعمرانقٌسجعفر282816160

86.954حماه جامعةرزانمرقاأحمدهبه2829163067

86.954دمشق جامعةخٌرٌهخطابهاٌلاٌناس2830166105

86.954دمشق جامعةمدٌحهاللٌمونمحمدرؼد2831166303

86.954حماه جامعةهناديتعتاعطهرهام283216386

86.954دمشق جامعةنهلهطالومحمدسمٌرمحمد2833163395

86.95تشرٌن جامعةؼنوهحدادنهادؼرٌتا2834166986

86.945دمشق جامعةعبٌرفاكهانًعمرؼنى2835164767

86.945حلب جامعةبشرىحجارصفوانعبدالرحمن2836168227

86.941دمشق جامعةمهاعٌسىهٌثمسلٌمان2837166572

86.941دمشق جامعةسوسنمحمدهاللالرا2838167196

86.941طرطوس جامعةهندعمارمحمدجبران2839166089

86.937دمشق جامعةمًمصرلٌانمهراناكوب2840162598

86.937حلب جامعةسوسنقصٌرعبدالناصرمحمدعمار2841168228

86.933حماه جامعةمروهالنجارٌن شٌخمهديعاصم2842161111

86.929حماه جامعةرٌاالقشاشزٌادثناء2843167550

86.929طرطوس جامعةبتولمحمدتوفٌقرٌم2844163128

86.925حلب جامعةحسناءعبدهوفاء محمدهال2845167947

86.908حماه جامعةسمٌرةقٌطازاسامه محمدالؽنً عبد2846161169

86.908دمشق جامعةهوٌدهبركاتحسنآٌه2847162838

86.908طرطوس جامعةسمرصالحمحمدحال2848162576

86.904البعث جامعةابتسامعطٌهاكسمطون2849162181ً

86.904دمشق جامعةمهاعوضعلًعبٌر2850161769

86.9طرطوس جامعةداللسلٌمانمازنعال2851166401

86.9طرطوس جامعةراوٌهحسنصالحشهد2852162990

86.895البعث جامعةشفاءعبارهعبداللطٌؾؼزٌه2853163115

86.891دمشق جامعةسارهمسعودعبدالناصرمحمد2854163276

86.887حلب جامعةراقٌةالشاؼلاحمدإبراهٌم2855169330

86.883حماه جامعةؼٌسانهالدٌن العزؼسانبسام2856161698
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86.883تشرٌن جامعةكفاحعبودجمٌلاستٌر2857166765

86.879البعث جامعةصباالقدسًحسانعبٌر2858162115

86.879طرطوس جامعةؼادهاحمدجمٌلسلمان2859163510

86.879دمشق جامعةابتسامسعدحسٌنعبدالكرٌم2860165952

86.875دمشق جامعةرؼدهقرٌنهعبدالحمٌدرنا2861163947

86.87دمشق جامعةنداءالصعوبجرٌسماري2862164893

86.87دمشق جامعةسمٌةصقرشاملعال2863166578

86.866دمشق جامعةؼادهشٌبانعبدوعبدالرحمن2864162004

86.866دمشق جامعةسمٌرةالحمٌدانحسٌننؽم2865163267

86.862طرطوس جامعةابتسامعلًمحمدمازن2866165359

86.858دمشق جامعةحنانصوانوسامرنا286716708

86.854حماه جامعةبراءهالدبٌاتبسامسلٌمان2868165448

86.854حلب جامعةمٌادةطرشةالرزاق عبدمحمد2869168472

86.854دمشق جامعةرحابعلً محمدجمالهاشم2870166785

86.85تشرٌن جامعةفداءخٌربكجاللؼدٌر2871163194

86.85دمشق جامعةعزٌزهالقطانسهٌل محمدنور2872161550

86.85حماه جامعةسماحعمرانمحمداالء2873167133

86.85دمشق جامعةحنانحسنأركانبانه287416285

86.85دمشق جامعةروضهالمدنًأحمدنوريرائده2875161483

86.841حماه جامعةهناءالجاسم الخلؾخلؾاالء2876161193

86.841البعث جامعةرولىفرحمنذرساره2877165268

86.841البعث جامعةهالناصٌؾفراس محمدرشاد محمد2878165961

86.841حلب جامعةؼٌثاءطشٌشمحمدسمٌر2879168672

86.841البعث جامعةنوفهالحًعبٌدالعزٌز عبد2880166716

86.837البعث جامعةامتثالالستفرججوسلٌن2881167232

86.837حماه جامعةضحىحسونرمضانتهامه2882167705

86.833دمشق جامعةبثٌنهالحواطشرٌؾلولٌا2883161277

86.833البعث جامعةوردهعبٌدٌوسؾعبٌر2884166796

86.833طرطوس جامعةلٌلىملحمنواؾوضاح2885166806

86.833تشرٌن جامعةاحسانعثمانالحمٌد عبدمحمد2886167006

86.833تشرٌن جامعةهناءحسننوفلمنال2887164627

86.829تشرٌن جامعةعائدهجلٌكوبسامسٌلفا2888163680

86.829تشرٌن جامعةمهافقٌرعلًلٌلٌان2889167226

86.829حلب جامعةؼالٌةسموراسامةهللا عبد2890168529

86.825حلب جامعةرنٌمسٌخالخالق عبدفاتح محمد2891167853

86.825دمشق جامعةمنالاللحامباهلل معتزعمرو محمد2892165520

86.825تشرٌن جامعةسمٌرهنورالعٌنسلمانهنادي2893165314

86.82دمشق جامعةصفاءاآلوتانًمصطفىرنٌم289416610

86.808دمشق جامعةزهٌرهقدقوداحمدمراددعاء2895163251

86.804حلب جامعةشذاعالٌاسامرمحمد2896168025

86.8دمشق جامعةلٌناالخٌمًنبٌل محمدلٌن2897169636

86.8دمشق جامعةداللالفاضلمرواندٌانا2898161740

86.8دمشق جامعةمٌرنانفشجورجمتٌلدا2899163192

86.8دمشق جامعةصباحالمسوتًموفقنجوى2900165441

86.795طرطوس جامعةهدىاحمدعلًلٌث2901162575

86.791حماه جامعةسمٌهطوٌلمحموداألله عبد2902162452

86.791دمشق جامعةماجدولٌنالطوٌلبسامسنا2903169296

86.787طرطوس جامعةنزههسلمانمحسنهٌا2904162980

86.783دمشق جامعةسحرالرفاعًسلٌمعل2905167484ً

86.783دمشق جامعةهوٌدهصٌاؼهٌاسرمرام2906163727

86.783حلب جامعةشذىبعاجالرؤوؾ عبدعنان2907167826
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86.779دمشق جامعةوطفةالحمصًسعٌد محمدآالء2908166510

86.779حماه جامعةربىالصمودينضالالدٌن مح2909165331ً

86.762حماه جامعةروعةالروبةمحمدنرمٌن2910163528

86.762البعث جامعةهٌامالحاٌكناٌؾالبتول2911161121

86.762دمشق جامعةسوزانالحمدباشٌرٌاسمٌن2912162587

86.758دمشق جامعةحنانحنونشحادهجٌسٌكا2913167203

86.754تشرٌن جامعةمٌادهعلًسلٌمحال291416363

86.754تشرٌن جامعةاملاسعدحسٌنعل2915164864ً

86.75حماه جامعةرشٌدهسلٌمانحسٌنساره2916164775

86.75تشرٌن جامعةهدىبكريخالدعزٌزه2917166200

86.745البعث جامعةفدوىمحفوضمحمودحنان291816838

86.745البعث جامعةهٌامالحسنحسنباسمه291916875

86.741تشرٌن جامعةخدٌجهحبوشحرب محمدملهم2920162794

86.737تشرٌن جامعةعبٌرسعدمضرسحر2921161328

86.733حلب جامعةنجالءعٌسىرٌاض محمدلٌلٌان2922168367

86.733دمشق جامعةوسامسنجابجمٌلراما292316167

86.733تشرٌن جامعةرؼداءاسعداحمدالهدى نور292416536

86.729طرطوس جامعةوفاءسلمانٌوسؾاٌناس2925164742

86.725حماه جامعةنجوىفحلةعباساسامة2926167149

86.72دمشق جامعةنٌسرٌنعباسقصًمرح2927165860

86.72دمشق جامعةحنانعزيعادلابراهٌم292816580

86.716حماه جامعةآمنةالعلوانمصطفىمحمد292916281

86.712دمشق جامعةفاطمهشاهٌنؼسانزٌنب2930165850

86.712تشرٌن جامعةرناوهبهابراهٌممحمد2931165461

86.708تشرٌن جامعةشاملهمدفونًدكرانجٌسٌكا2932166209

86.708حماه جامعةزلفهسلٌمانعلًعمران2933161512

86.708حلب جامعةفادٌهالفتاح عبدٌاسر محمدالفتاح عبد2934168198

86.704حماه جامعةؼروبجدٌدمٌمونحمزه2935163607

86.7حماه جامعةسوسناالمٌنمصطفىفادٌه2936164070

86.7دمشق جامعةمنىراجحهمورٌسمارال2937162467

86.695البعث جامعةنبٌلهالحسنماجدكمال2938165511

86.691دمشق جامعةسمرالكودجمالُعال2939161501

86.691دمشق جامعةوفاءناصرحسنمحمود2940163714

86.687دمشق جامعةخلودالبلخًمصطفىادهم294116663

86.687حلب جامعةلوسٌنسركٌسزارٌحسٌرٌنا2942168404

86.683البعث جامعةسمرحسٌنعلًؼفران2943166659

86.679تشرٌن جامعةسحرمنصورٌائلحٌدره2944165225

86.679تشرٌن جامعةفادٌهسمعانرامًمٌشٌل2945165538

86.679تشرٌن جامعةبانعلًلؤيعل2946165044ً

86.675دمشق جامعةلٌلىسلهبرفٌقماهر2947164682

86.67دمشق جامعةاٌمانماشطهمحمدمصطفى2948161010

86.666دمشق جامعةجٌهانحسوٌوسؾلٌلوز2949169155

86.662دمشق جامعةسمٌرهاحمدٌونسعدي2950162787

86.662حلب جامعةعبٌرالعوٌدبشارثرٌا2951167988

86.658البعث جامعةحورٌهشرٌؾعٌسىسلٌمان2952166773

86.658دمشق جامعةفاتنصبحٌاسرٌاسر2953164705

86.658دمشق جامعةلٌناالشرٌؾجمٌل محمددالٌا295416321

86.65حماه جامعةحٌاةبدورمحمودنعم2955161615

86.65البعث جامعةمرٌمرضاطالل محمدفاطمه2956162858

86.65دمشق جامعةؼلورٌاكركورٌمونجورج2957166113

86.65حلب جامعةفتونحكٌممامون محمدهال2958168180
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86.65حلب جامعةثرٌارشٌد حاجًعثمانشٌرٌن2959168390

86.645دمشق جامعةعسكرٌهالعمارٌنموسىالدٌن نور2960164047

86.637دمشق جامعةحسنهالقلٌحالسالم عبدبٌان2961161254

86.637دمشق جامعةاعتدالالدٌن خٌرشفٌقهٌلدا2962164199

86.637طرطوس جامعةنظٌرهداؤدبساممرام2963164176

86.637دمشق جامعةخولهاالصفرٌاسرعمار2964161353

86.637البعث جامعةهناءرعدطٌب محمدامان296516841ً

86.633حماه جامعةرجاءعبٌدوؼسانمرهؾ2966161691

86.633دمشق جامعةلمٌسالسوسحساممرح296716845

86.629تشرٌن جامعةفلكشعبانعلًسال2968161532ً

86.625البعث جامعةاٌمانسلٌمان سٌدراشد محمدهبه2969162455

86.62دمشق جامعةنارٌمانمرعً صالحاحمددعاء2970165278

86.616دمشق جامعةشٌرازاألصفربساملٌن2971166154

86.616حلب جامعةخولهالسٌدأحمدقٌسفرٌد2972168598

86.616حلب جامعةلٌناالشهوانمحمدسدره2973168136

86.608تشرٌن جامعةنهلهبوبومحمدآدم2974166983

86.604حلب جامعةصباححٌدرفائقحٌدر2975168293

86.6تشرٌن جامعةرناابراهٌمهٌثممٌخائٌل2976166494

86.6حلب جامعةرقٌهبكروولٌداالء2977168325

86.6دمشق جامعةعبٌرالفرفورأدٌبرٌم2978161396

86.595دمشق جامعةارشلوسلحدوجاكنانور2979169136

86.595دمشق جامعةمنىشالحمرهؾكارول2980161604

86.595دمشق جامعةزهٌهصقرعلًفارس2981161454

86.587دمشق جامعةمنىقصابدٌب محمددعاء2982164239

86.579حلب جامعةامٌنهعزٌزيالدٌن محًحذٌفه2983168361

86.579دمشق جامعةفاطمهالعٌافًحمدحٌدر2984169028

86.579طرطوس جامعةوسامسلٌماناحمدعل2985163263ً

86.579البعث جامعةسامٌهالسكاؾابراهٌمساره2986167173

86.575حماه جامعةٌسرىالمحسنحسنالزهراء2987167160

86.575البعث جامعةشٌرازعلًمنهلالحمزه2988163359

86.575دمشق جامعةباهٌةالخشمعاذتٌماء2989166310

86.57دمشق جامعةلمىاٌوبًوضاحفرح299016773

86.57حلب جامعةشٌرٌنحجًحجًسٌماؾ2991167791

86.566دمشق جامعةالهامالمسعدسمٌرملهم2992161280

86.566دمشق جامعةبادرةعطاٌاعادلرؤى2993162276

86.566دمشق جامعةانتصارعالمبطرسدٌانا2994167512

86.566تشرٌن جامعةسوزانابراهٌممجدزٌنب2995162688

86.566طرطوس جامعةنجاةجاسرنصرمروى2996166379

86.566دمشق جامعةمٌادهالشولًصالحهللا عبد29971690

86.558تشرٌن جامعةبثٌنهٌونسسلمانلٌنا2998161148

86.558حلب جامعةشذىالصالحهمحمدمازن2999168821

86.55حماه جامعةزكاءصؽٌرخالدمصطفى3000162700

86.545دمشق جامعةامتثالالعلوهمحمدفضٌله3001166876

86.545حماه جامعةسلوىصٌومنجدوئام3002163548

86.545تشرٌن جامعةرٌماجونًاحمدذولفقار3003169418

86.545تشرٌن جامعةفخرٌهسعٌداحمدروان3004166840

86.541دمشق جامعةداللالجبرمعٌنعدي3005165423

86.541دمشق جامعةوفاءالبرنًبساملٌدٌا300616965

86.541دمشق جامعةزٌنباحمداحمددالل3007169157

86.537حماه جامعةوفاءسلومكرٌمأسامة3008164728

86.537دمشق جامعةوفاءحوىصبحًمحمد3009164501
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86.529دمشق جامعةؼنوهمالكعماددان3010162789ً

86.529تشرٌن جامعةؼنديبركاتفوازرٌم3011161901

86.529تشرٌن جامعةعبٌرصٌوححسٌنجوٌل3012163606

86.525دمشق جامعةاسمهاندعٌبسمحمودخٌر محمد3013162791

86.52طرطوس جامعةتؽرٌدونوسمحمدشٌم3014165285

86.52دمشق جامعةهدٌانالنحالويمحمدفوازمٌرا3015162801

86.52دمشق جامعةابتسامحٌدرعجاجهٌا301616827

86.516البعث جامعةؼٌدهاحمدالرحمن عبدهال3017164888

86.516دمشق جامعةعبٌرمرداسمجٌدعامر301816158

86.516دمشق جامعةاعتمادالحلقًلؤيآٌه3019163361

86.516البعث جامعةنورظنطحسمٌرحنان3020161933

86.516حماه جامعةمهاالرحالمرٌداسماعٌل3021161518

86.512دمشق جامعةدٌاناالجومانًهٌثمؼزل302216977

86.504طرطوس جامعةهندعمرانعلًمٌس3023163629

86.504تشرٌن جامعةجهٌدهحسنعبدهللاوعد3024161743

86.5البعث جامعةسمٌرهخاسكًعدنانمصطفى3025161999

86.5دمشق جامعةهبهحمدانلؤيدنٌا3026169756

86.5دمشق جامعةنٌفٌننشاويمحمدخٌرلولٌا3027161601

86.5دمشق جامعةسحرابوعبٌدؼسانتمٌم3028164633

86.5دمشق جامعةجومانابطحهحسٌنبشرى3029165308

86.495دمشق جامعةابتسامعثمانجودتمحمد3030165991

86.495دمشق جامعةٌسرالعطٌهالرزاق عبدمصطفى3031166630

86.495البعث جامعةرنامحمودمحمدٌارا3032166914

86.495تشرٌن جامعةتؽرٌدحواطتامرابراهٌم303316376

86.495طرطوس جامعةاحالمسالمهمحمدمرح3034163868

86.495طرطوس جامعةشذىمٌهوبسهٌلهال3035161654

86.495دمشق جامعةاٌمانالجراحمحمدهشامؼنى3036167699

86.491طرطوس جامعةحٌاهدٌبالحمٌد عبدعل3037165172ً

86.487حماه جامعةهناءخلوؾالكرٌم عبدمٌس3038163694

86.487طرطوس جامعةنسرٌنمحمدحسٌنمحمد3039166873

86.487حلب جامعةسهالطباخؼسان محمدنذٌر احمد3040168497

86.487دمشق جامعةابتسامؼنٌمولٌددٌاال3041166418

86.483دمشق جامعةؼادهؼانمعدنانرزان3042166702

86.479دمشق جامعةمارٌانمخشنعبدهللاؼرٌتا304316212

86.475تشرٌن جامعةلٌلٌانشكورحسانؼرٌس3044166488

86.475دمشق جامعةفاتنالعشعبدالناصرراما3045163255

86.47دمشق جامعةفٌروزطعمهامٌلفراس304616834

86.47تشرٌن جامعةتهانًسالمزٌادسامه3047165374

86.466تشرٌن جامعةاحالمشعبانمحمدبتول3048165415

86.466حلب جامعةفرٌحةالسعٌدخالد محمدؼادة3049168852

86.466دمشق جامعةنجٌبهدبوسفٌاضدعاء3050166827

86.462دمشق جامعةنوالابوحمزهمحمدعزٌزبسمه3051162267

86.458دمشق جامعةلمابدرنزارلجٌن30521663

86.454دمشق جامعةندىعبدهللاعلقمعصام3053161491

86.454حلب جامعةرامااألمٌنالدٌن عمادوسام3054168119

86.454طرطوس جامعةفداءمخلوؾمسعودفرح3055161962

86.454حلب جامعةمهىعطارالدٌن سعدمٌسم3056169547

86.45حماه جامعةؼادهالمعلمؼالبالهادي عبد3057162823

86.441تشرٌن جامعةبهٌهقسامخلدونلطٌفه3058162514

86.441دمشق جامعةسهٌرالخلٌلمنصورساره3059164997

86.441البعث جامعةسمرعلوانطالبؼزل3060165355
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86.441البعث جامعةنضالابراهٌمنصراتاسعد3061164482

86.437دمشق جامعةماجدةالناطورعادلنورالدٌن306216180

86.437دمشق جامعةمنىجمعهصابررنا3063167184

86.433حماه جامعةفطٌمالعمرمدٌن محمدعمران3064167018

86.433دمشق جامعةمنالفرجراتبمرام3065165176

86.425تشرٌن جامعةتاتٌاناحلبًمحمدالٌسار3066169432

86.425تشرٌن جامعةرندهادرٌسولٌدخلود3067166238

86.425دمشق جامعةرجاءنقوررفٌقباسم3068162483

86.42حلب جامعةامٌرهالنهارالدٌن صالحاٌمان3069169324

86.416طرطوس جامعةابتسامسالمهعارؾزٌنة3070163102

86.416دمشق جامعةمنالالحالقولٌدبشر3071162971

86.416تشرٌن جامعةالماسهالخضوريجبرعل3072169928ً

86.416دمشق جامعةمنىجاكوشمحمدرٌاضمحمد3073164190

86.416دمشق جامعةلٌنداالقبالنسامرشادي3074165582

86.412دمشق جامعةرنىكشورؼسانمحمداسامه307516552

86.408طرطوس جامعةأنٌسهادرعقصًنور3076164473

86.408دمشق جامعةاملالعلًاحمدعٌسى3077167521

86.404تشرٌن جامعةعبٌراشقرابراهٌمهللا عبد3078163964

86.4دمشق جامعةانصاؾمزهراسامهدٌانا3079162739

86.391حلب جامعةهدىسوٌدعبدالرحمنحال3080168800

86.391طرطوس جامعةروزٌنصقورعدنانم3081164654ً

86.391حماه جامعةعنٌاتالخالؾمحمدالملك عبد3082162019

86.391حماه جامعةخدٌجةالخلوؾعوضمرٌم3083165939

86.391حلب جامعةؼصونحنٌفًظافر محمدعمر3084168640

86.375طرطوس جامعةابتساماحمدمصطفىشذا3085165983

86.375حماه جامعةماٌاكعٌدسعدبشر محمد3086161560

86.37دمشق جامعةرحابالقجهمحمودعبدهللا3087166791

86.37دمشق جامعةشذىالعقادسامرهان3088169241ً

86.37البعث جامعةهالهحدادحسامالٌاس3089162

86.366حلب جامعةعلٌهعٌسىعٌسىبها محمد3090168118

86.366تشرٌن جامعةرئٌفهعبٌدهسرحانبراءه3091163275

86.366البعث جامعةوفاءشرحولًمحمدمروة3092165218

86.366البعث جامعةبثٌنهالطعانًاحمدقتٌبه3093164587

86.362طرطوس جامعةرٌتاطحموشعلًعصام3094167335

86.362حماه جامعةلٌنابشورالكسًلورا3095165984

86.362طرطوس جامعةسحرشالٌشؼسانتٌماء309616394

86.358حماه جامعةمٌادهشعارالرحمن عبدمٌرنا3097164718

86.358طرطوس جامعةفهٌمههللا عبدعلًخلٌل3098166621

86.358تشرٌن جامعةخدٌجهداودالناصر عبدرؼد3099162340

86.354دمشق جامعةلٌلىحواجمحمدجمالمحمدخالد3100166048

86.354دمشق جامعةصباححسٌنمحمدامجد31011668

86.35حلب جامعةخزامىدقاقعمرمحمدؼٌث3102168633

86.35دمشق جامعةمٌسونبصبوصزٌادطارق محمد3103161638

86.345دمشق جامعةبثٌنهدروٌشعمٌدؼصون3104165692

86.345دمشق جامعةسمرالفلٌطًعمربشار3105167493

86.345دمشق جامعةسلمىقصابأكرمجواهر3106164898

86.341حلب جامعةروزجً توكمهلطفًجورج3107168504

86.341تشرٌن جامعةربىسلٌمانٌاسٌنأسامه310816399

86.341حماه جامعةؼادهالسلومأنورمحمود3109161525

86.341حماه جامعةمنىحواخالدشهال3110164300

86.337دمشق جامعةخدٌجهعرماناحمدزكائًدانا3111161363
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86.337دمشق جامعةفاطمهاللحاممحمدهشامساره3112167056

86.337البعث جامعةسوسنعمراننجمٌانا3113161711

86.333حلب جامعةظبٌةقبنضجمٌل محمدؼزل3114168762

86.333دمشق جامعةهاالالٌسقًنذٌرمحمد311516831

86.329البعث جامعةمٌادهصائػراتبكاب3116166878ً

86.329حلب جامعةامٌنهٌاسٌناحمدٌزن3117168536

86.325طرطوس جامعةراؼدهالشماسعطاإنانا3118165690

86.32دمشق جامعةربٌحهؼناممحمداحمد311916714

86.32دمشق جامعةرجاءالصالحصالحلٌن3120169206

86.32حماه جامعةفاطمهمرزاقأٌمنربٌع3121163740

86.312تشرٌن جامعةنعمىعلًمحمدحنٌن312216738

86.312دمشق جامعةجماناالحسٌنراجحكرٌم3123163243

86.312حلب جامعةامٌرةشمسًالناصر عبدمٌمونة3124169336

86.312البعث جامعةسعادالخلوؾؼٌاثهٌثم3125164504

86.308طرطوس جامعةربىمنونعٌسىرٌم312616476

86.308تشرٌن جامعةجومانهؼانمحاتمزٌن3127164557

86.308طرطوس جامعةهدىشاشهٌثمعل3128162585ً

86.304البعث جامعةالهاماالبراهٌمعدناندٌمه3129162036

86.304حلب جامعةرحابخوريماهرالرا3130168746

86.3دمشق جامعةمٌرفتعبٌدمروانٌمان3131165459

86.295حلب جامعةناهدمصريصفوانسٌمة3132168009

86.295دمشق جامعةابتسامفروخخلٌلاحمد313316826

86.295البعث جامعةفداصفوهلبٌب محمدفله3134162234

86.287حلب جامعةعبٌرقنبريمحمداٌمان3135168636

86.287حماه جامعةهالطقمبسامثائر3136162296

86.283دمشق جامعةاتحادحمدان ابوٌوسؾمرح313716793

86.283دمشق جامعةسمٌهالعٌسىاٌمنعبدالرحمن3138165842

86.279دمشق جامعةهٌفاءناصرمشهورسدٌر3139163677

86.279حلب جامعةابتسامزٌنهاحمدالزهراء فاطمة3140168752

86.275دمشق جامعةسمرٌعقوبحبٌبكبرئٌل3141169154

86.275تشرٌن جامعةابتسامدلٌلةشادينتال3142165826ً

86.27دمشق جامعةحنانالعوضعواداحمد314316571

86.266دمشق جامعةفادٌادروٌشمروانعمار3144162158

86.266حلب جامعةنهاقمريزكرٌارضا3145168234

86.266تشرٌن جامعةقٌساءمتوجمرادحٌدر3146164673

86.262حلب جامعةفاطمهالحسنأحمدشذى3147169335

86.258حلب جامعةفردوس عٌشهحمويصخرٌمن3148169544

86.258دمشق جامعةمنارهواريعدنانراما3149161887

86.245حلب جامعةمرٌمؼرابمصطفىالرؤوؾ عبد3150168082

86.245تشرٌن جامعةاكتمالٌحٌىمنٌرحٌدر3151169422

86.241دمشق جامعةاٌمانالباللعفاتدعاء3152166700

86.237دمشق جامعةهنىجابرهمأمونمحمد3153161434

86.237البعث جامعةهناءٌعقوبفٌدلماري3154165198

86.237طرطوس جامعةمؽامس سمٌاحسٌنمحسنقٌس3155162286

86.229دمشق جامعةاٌمانحسنعادلأنس3156161268

86.229دمشق جامعةرٌمحدٌديعبدالرزاقأسامة3157161225

86.225البعث جامعةكرامهالشٌخعبدالرحمنهادي3158169501

86.22البعث جامعةنورهطهمازعدنانمرهؾ3159161069

86.22طرطوس جامعةعبٌرٌوسؾاكثممرح3160164978

86.216تشرٌن جامعةانصاؾرجبٌائلصبا3161163840

86.216دمشق جامعةهالهالصواؾمحمداٌادمرح3162161318
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86.212البعث جامعةسهىالؽنطاويٌحٌىرٌما3163169496

86.212حماه جامعةشفاءالحجًحسنمحمد316416352

86.212دمشق جامعةاٌمانعبدالعالمحمدهشامحمزه3165161366

86.208حلب جامعةمطٌعةنحاسمحمدأمٌنسارة3166168494

86.208البعث جامعةمؽٌرهالنقريالكرٌم عبدمحمد3167162138

86.204حلب جامعةكوثربركاتعبدهللاهال3168169344

86.204طرطوس جامعةمٌساءمحرزجاللوسٌم3169162722

86.2تشرٌن جامعةماجدهاالسماعٌل االحمدفوزياحمد3170166203

86.2طرطوس جامعةخلوددٌوبنزارعدنان3171163114

86.2طرطوس جامعةودادحامدعلًرٌم3172162612

86.2البعث جامعةمٌسونالسلومًٌوسؾراكان3173164535

86.195حماه جامعةفاتناألصفرساطعالدٌن نور3174165354

86.191تشرٌن جامعةمهانصرهحسٌنعل3175163962ً

86.191دمشق جامعةعهدسوٌدٌوسؾ محمدانس3176165443

86.187دمشق جامعةكوثرالتكرٌتًرٌاضدٌمة3177166611

86.187حلب جامعةاناهٌدبكورعادلمحمد3178168027

86.187تشرٌن جامعةحناندقورمالكمها3179166175

86.183دمشق جامعةسمرحمشوسعٌدلٌن3180163824

86.179البعث جامعةجولٌتخزامخزامجودت3181162057

86.179حلب جامعةنادٌادباؼٌهاحمدباسل3182168103

86.179دمشق جامعةربٌعهبرموعمرانمرٌم3183166352

86.179حماه جامعةعٌشهالسهوانقدورمحمود3184164103

86.179حلب جامعةهناءحاووطعماد محمدسٌما3185168553

86.179دمشق جامعةنسرٌنكالًنوريآرٌن3186166261

86.175حلب جامعةسعادقجًنبٌهعل3187168443ً

86.175حماه جامعةبٌانالعلًعلًاٌّه3188164333

86.17حلب جامعةفتحٌةالعزٌز عبدنوارمحمد3189168412

86.17دمشق جامعةرناالبرؼلًلؤي محمداسماء3190165980

86.17دمشق جامعةروضهمحمدعدناننور محمد319116993

86.166دمشق جامعةاروادالعنزاويابراهٌمرنٌم3192163328

86.166دمشق جامعةرائدهكحولمحمدابراهٌم3193161113

86.166حلب جامعةصفاءاالمٌنحسنمثنى محمد3194168235

86.162تشرٌن جامعةإٌمانشراقمحمودرٌم3195161539

86.162حلب جامعةكفاحابراهٌممحمودالقادر عبد3196167967

86.162حلب جامعةفاتننشاويطهأٌهم3197168347

86.158طرطوس جامعةرندهعٌسىٌاسرروز319816916

86.158دمشق جامعةجهانوردهرفعتساره3199163600

86.154دمشق جامعةسناءمخولزٌادروان3200161976

86.154حماه جامعةاٌمانالٌوسؾعدنان محمدنور3201167153

86.141حماه جامعةضحىالنجارٌن شٌخعلً محمدمصطفى3202161967

86.141حماه جامعةفاطمهالنبهانمخلصجمال320316635

86.141دمشق جامعةنوؾبكرمحمدملهم3204169263

86.141دمشق جامعةفاطمةدالًنبوصباح3205166550

86.141دمشق جامعةمنىناصررضاحنٌن3206163566

86.137دمشق جامعةلٌلىعوضعصام محمدعمرو3207163040

86.137البعث جامعةفلايرسلومؼسانمرح3208167683

86.137البعث جامعةهدىالتدمريرشاد محمدٌحٌى3209161157

86.129دمشق جامعةسمٌرهملكٌوسؾعادل3210167532

86.129دمشق جامعةهالهطهمحمدسعٌدهٌا3211164919

86.125البعث جامعةآمنهالزٌنمحمددعاء3212164391

86.125حماه جامعةناهدالنشاركمالمدٌحة3213162775
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86.12حلب جامعةهالةجلخًفائزمحمد3214168358

86.12البعث جامعةسعادحبٌبالكرٌم عبدخضر3215166729

86.12حماه جامعةمنارقطٌنًأٌمنمجد321616140

86.12تشرٌن جامعةابتسامالحاٌكاٌادصبا3217165802

86.112البعث جامعةسهٌلهالعوٌدرٌاضوحٌد321816693

86.112تشرٌن جامعةامٌرهالحمدعبدالرزاقعالء3219163012

86.112دمشق جامعةهالهاللمحمدعل3220166400ً

86.112البعث جامعةسوسنالحسنهٌثمنؽم3221166538

86.108طرطوس جامعةمرٌمعٌسىفؤادطاهر322216176

86.108تشرٌن جامعةفاتنمعروؾمضرعل3223163916ً

86.108حماه جامعةرلىالحكٌمزٌادبتول3224162327

86.1تشرٌن جامعةعائشةاللٌل سبعطاللجنان3225162476

86.095تشرٌن جامعةفداءالوؾعامرتوفٌق3226162592

86.095دمشق جامعةمنارالمذٌبعبدالحكٌمنور322716733

86.091حلب جامعةحنانرجبزٌادالرحمن عبد3228168141

86.091البعث جامعةصفاءالمحمودنزٌهرواد3229166991

86.087دمشق جامعةفاطمهالحمودراؼبٌمان3230162358

86.083دمشق جامعةهالهالمرعشلًمحمدسمٌححمزه3231163097

86.083حلب جامعةمنىالصباغصبحًراما3232167895

86.079طرطوس جامعةسمٌرهمهناعدنانعل3233165058ً

86.079طرطوس جامعةمهىبشورجمالسال3234163150ً

86.075حماه جامعةجٌانهبكري شٌخمعاذمرٌم3235166289

86.075حماه جامعةبٌانمكاويعمارالهادي عبد3236162062

86.075تشرٌن جامعةهدىبشالويمحمدعل3237166234ً

86.075طرطوس جامعةسمٌرهدٌبصالحنهى3238162342

86.075طرطوس جامعةمنىحمودعلًمحمود3239166498

86.075تشرٌن جامعةفداءحاٌكناجًهال3240167702

86.066تشرٌن جامعةنهالالشٌخنبٌللمى3241163788

86.066تشرٌن جامعةسحرشحادهثائرجواد3242163530

86.066البعث جامعةهٌامتوماولٌمجوٌل3243163345

86.066طرطوس جامعةرجاءعباسعلًاحمد3244165814

86.062دمشق جامعةرامٌاالوتارسامرفرح3245163030

86.062حماه جامعةانعامصٌبوحمحمودآٌه3246166075

86.058البعث جامعةفداءالٌوسفًحسنمصطفى3247161274

86.058حماه جامعةالمامالخلٌلاحمدمحمدمهدي3248163923

86.058دمشق جامعةسٌديالعبًحنااٌلٌا3249166144

86.054دمشق جامعةسعادالعٌسىٌوسؾلٌنه3250161077

86.054دمشق جامعةسلوىالزؼٌرجمالزٌنه325116320

86.054تشرٌن جامعةانتصارصوفًمحمدجٌانا3252169100

86.05دمشق جامعةفاطمهبدرانجمٌلنوار3253161774

86.05دمشق جامعةفاطمهموسى حجرشاداسامه3254169067

86.045حلب جامعةلٌلىاالحمدصبحًٌاسمٌن3255168173

86.045دمشق جامعةنهلهالنواقٌلزٌادنور3256163300

86.037حماه جامعةمارلٌنؼنوماٌادكارمن3257162457

86.033دمشق جامعةفرحهحسنعصامحسان3258169026

86.029دمشق جامعةرانٌهرمضانمحمدخالدزٌنه3259165895

86.029البعث جامعةاشراقالمهبانًبدويمراد محمد3260165884

86.025البعث جامعةمرٌمرزوقفرٌدمرح326116911

86.025تشرٌن جامعةرتٌبهزٌودابراهٌمهبه326216687

86.025تشرٌن جامعةنوالاحمدصالحمجد3263167531

86.02البعث جامعةحلٌمةالدٌوانًزكرٌاؼزل3264166880
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86.02دمشق جامعةروٌدهالشٌخهاحمدعبٌر3265163895

86.02تشرٌن جامعةوعداحمدؼٌاسٌارا3266162560

86.016دمشق جامعةباسمهبكرصفوانمحمد3267164022

86.016دمشق جامعةفاطمهمقصودفوازنور3268162200

86.012تشرٌن جامعةجهانعمرانٌاسٌنماهر326916743

86.012دمشق جامعةفاطمهالمحمدحسٌنمحمد3270169144

86.008البعث جامعةؼٌدالصوفًالرزاق عبدٌاسر محمد3271169459

86.004دمشق جامعةفتحٌهالرماناحمدمالك3272166393

86.004البعث جامعةؼادهدٌوبؼسانعزه3273169923

85.995حلب جامعةهٌفاءالناصرجهاد محمدمحمود3274168152

85.991حلب جامعةرحابالعبٌدالدٌن عمادفاروق محمد3275168680

85.991طرطوس جامعةامٌرهمعالمحمدراما3276164323

85.987حماه جامعةسمرادلبًهشامعبدالعزٌز3277167576

85.979دمشق جامعةٌسرىالعوده الحسنٌاسرمحمد3278163889

85.979تشرٌن جامعةؼادهخونديمنٌرنور3279162743

85.979طرطوس جامعةردٌنهالرضوانسلمانمها3280163844

85.979تشرٌن جامعةمٌساءناصربشٌرهادي3281162442

85.979طرطوس جامعةانتصارمحمدسعدؼٌداء3282163087

85.975تشرٌن جامعةهٌاممنصورنهادفرح3283166343

85.975تشرٌن جامعةابتسامشموطعمادرامه328416108

85.975دمشق جامعةاخالصعزامراتبلٌن3285161156

85.975تشرٌن جامعةهٌالنهدلٌلهابراهٌمعفراء3286165062

85.97حماه جامعةمهابحريحٌانمحمد3287167526

85.966حماه جامعةروالالعلٌويالرحمن عبداحمد3288164255

85.966حلب جامعةمٌادةحزوريابراهٌممصطفى3289168079

85.966حلب جامعةهٌفاءزٌنوعمرهاجر3290168170

85.966حلب جامعةاملمصطفىرضاحسٌن3291168522

85.962طرطوس جامعةزٌناتعباسعزٌزؼنى3292162512

85.962حلب جامعةعبٌرمسلمانًعبداللطٌؾعبدالوهاب3293168077

85.962طرطوس جامعةرمزهحمودسمٌرعامر3294162975

85.954حلب جامعةؼادهزٌادهفوازمحمد3295168287

85.954تشرٌن جامعةاحالمفرحاتعٌسىالعابدٌن زٌن3296169412

85.945البعث جامعةسامٌهالحالقاحمدالمالك عبد3297166701

85.945البعث جامعةامٌرهطلومحمودمحسن3298161610

85.945طرطوس جامعةنجوىالحائكعلًرزان3299163198

85.941دمشق جامعةسحربالبصال الشهٌر النجارمحمدادٌبمروه3300161840

85.941دمشق جامعةفهمٌهمطٌطمحمدخلٌلقمر3301167304

85.937دمشق جامعةندىالرفاعًالدٌن عمادرؼد3302166918

85.937حلب جامعةنادرهعبدوعصمتدلٌار3303168561

85.937دمشق جامعةنبالسمرهاحمدمحمد3304163945

85.937تشرٌن جامعةدعدسلومامٌردٌاال330516788

85.937تشرٌن جامعةسهامسكاؾهللا عبدلونا3306166553

85.937حماه جامعةحناننصرالمعزهٌا3307162741

85.933دمشق جامعةمنالجاموسمحمددانة3308163337

85.933البعث جامعةنهلهمخائٌلابراهٌمرنا3309166891

85.929تشرٌن جامعةمفٌدهططرعلًوالء3310163767

85.929طرطوس جامعةؼادهخلوؾعمادعل3311167730ً

85.929دمشق جامعةاٌناسابوارشٌدمحمدعبدهللا3312162964

85.925البعث جامعةزكٌهرجوبالدٌن بدرمنى3313164561

85.92دمشق جامعةجورجٌنااحمداحمدحمزه3314164904

85.92دمشق جامعةهالاسحاقٌنالآنزور3315165833
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85.92حلب جامعةؼالٌهبوادقجًوفا محمدبتول3316168240

85.916دمشق جامعةرٌمالمصريسامر محمدتولٌن3317161003

85.916دمشق جامعةحمٌدهعلًمحمدعل3318163927ً

85.912البعث جامعةهدىالخبازمحمدالودود عبد3319162079

85.912حماه جامعةفطٌمالحسنزكرٌاالرحمن عبد3320162546

85.912تشرٌن جامعةوفاءاحسانسالمجولٌا3321161945

85.912البعث جامعةكوثرالطالععبدالقادراحمد3322166649

85.908طرطوس جامعةبشرىابراهٌممحمدم3323166362ً

85.908تشرٌن جامعةوفاءولعلًلٌن3324166627

85.908دمشق جامعةمٌسونشروؾاٌمنعمران3325162659

85.904تشرٌن جامعةسناءقبوشبهاءدٌانا3326164924

85.9دمشق جامعةاحالمعلًمحمودالٌسار3327165703

85.9دمشق جامعةمٌسرمهديفاٌزمؤٌد3328169690

85.891حلب جامعةابتساممحمد حاجًظافرآٌه3329168030

85.891دمشق جامعةرجاءالحورانًأحمدنورس3330161968

85.887دمشق جامعةماٌسهالقادريعمرلولوة3331165563

85.887دمشق جامعةماريحناكمالمٌشلٌن3332165561

85.887تشرٌن جامعةفاطمهالعصإسكندرفاتن3333167120

85.887البعث جامعةوالدهمنصوروفٌقاحمد3334164490

85.887حلب جامعةعائشهمحمد الحاجمحمدسهٌلعال3335168989

85.887حماه جامعةنسٌبهالسماعٌلمروانٌاسر محمد3336162730

85.883حلب جامعةعلٌهالحمودحسٌنعمر3337168430

85.883البعث جامعةصبحٌهشحودنظٌراكرام3338162003

85.875طرطوس جامعةسمٌرهالخوريحسانرشا3339165103

85.875دمشق جامعةالهامعبدالؽنًبشارأسامه3340163595

85.875دمشق جامعةؼالٌهالدٌن زٌندٌببشار3341167318

85.875دمشق جامعةمٌساءالبٌاتمحمدفاٌزٌارا334216537

85.875دمشق جامعةمٌساءالدندلمحمودمحمدخلؾ3343164069

85.87دمشق جامعةنهلهالحسٌنحسنؼالٌه3344167501

85.87دمشق جامعةسلمىمحفوضٌاسٌنمصطفى3345162174

85.866حماه جامعةهالالقسولٌدبكر3346164231

85.866دمشق جامعةسالمالعضلمحمدرامزامٌر3347161075

85.862طرطوس جامعةاسٌمهٌوسؾمحمدزٌنب3348162947

85.85حلب جامعةمناربهرمًمحمدعمارحسٌن3349168049

85.85طرطوس جامعةرباحأحمدحسنمٌس3350164559

85.85تشرٌن جامعةسرٌهخضورفٌصلحال3351166864

85.845حلب جامعةاٌدهؼالمسلٌمكارال3352168793

85.841حماه جامعةلودمٌالالحامدسلٌماندانٌال3353167275

85.841حلب جامعةفاطمةخطٌبمصطفىنسرٌن3354168048

85.837دمشق جامعةسعادالسعٌدمحمدآٌه335516961

85.833دمشق جامعةرانٌاالحمصًخلٌلكرٌستٌن3356164342

85.829دمشق جامعةازدهارالزؼلولجهادالدٌن بهاء3357162785

85.829حلب جامعةنهاصباغمروانالرٌم مٌس3358168268

85.829طرطوس جامعةازدهارخلٌلعمارنبال3359164360

85.825دمشق جامعةافتكارالعتالعادلانس3360164961

85.82دمشق جامعةامٌرةالشبلًاكرممحمد3361161387

85.82طرطوس جامعةفاطمةقدورالرحٌم عبدمالز3362162885

85.816تشرٌن جامعةنارٌمانمصطوحسانساره3363165861

85.812حماه جامعةشهنازعديأٌمنسلمى336416408

85.812البعث جامعةاملقٌلوحمحمدطارق3365161629

85.812دمشق جامعةسمٌرهالعلًرفعتاكسم3366162574
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85.808حلب جامعةنوالسعدالٌاستاال3367166295

85.808تشرٌن جامعةادٌبهدروٌشالدٌن شمسبهاء336816603

85.808دمشق جامعةعتابالحمويمحمدنبٌلسهام3369165647

85.808دمشق جامعةشماالمنوراحمدرهؾ3370166199

85.804دمشق جامعةصفٌةمرشدرضوانمروانربٌع3371161937

85.804حلب جامعةخلودهللا خٌرحازم عبدهللااحمد3372168445

85.8دمشق جامعةسناءطحطوح الحاجعمرمحمد3373163803

85.8دمشق جامعةنجوىخمرةاٌمنٌحٌى337416570

85.8البعث جامعةذكاءرضوانالعزٌز عبدعلً محمد3375164619

85.8حلب جامعةمنىفرواتًفؤادمجد3376168008

85.795حماه جامعةنبٌههٌوسؾسامًجعفر3377161555

85.795حماه جامعةرقٌةكٌالًمحمدصبحًمجد3378165135

85.795دمشق جامعةفاطمةحمدعقابرقٌة3379166123

85.795طرطوس جامعةسهٌالابراهٌمنبٌلمحمد3380164205

85.787طرطوس جامعةسناءعثمانعلًبشار3381167379

85.787حماه جامعةرٌمحمٌشكمالٌوسؾ3382162701

85.787حلب جامعةصباحزٌبوعبدالكرٌمهٌفا3383168140

85.783دمشق جامعةرلىزٌدانعماددٌنا3384162081

85.783البعث جامعةاسعاؾشعبانفؤادنور3385162133

85.783دمشق جامعةابتسامالمجذوبمحمدحسانمحمدهاشم3386166259

85.779حلب جامعةاشواقحٌدرشاديلمٌا3387168564

85.779دمشق جامعةاسماالجالدعباسمجدولٌن3388167771

85.775دمشق جامعةهدىمحالاسامهحسٌن3389165015

85.77حماه جامعةوفاءجابرؼٌاثابراهٌم3390163621

85.758حلب جامعةبشرىشحادهاحمدبشر3391168326

85.758تشرٌن جامعةأملاألدرٌسفوازم339216683ً

85.758حلب جامعةاسماءالنجاريحسٌبزٌنة3393167822

85.754دمشق جامعةهالهخلٌلخلٌلبدور339416256

85.754البعث جامعةفصٌلهالمحمودعلًمرام3395166571

85.754حلب جامعةرانٌااشناقلٌانآكوبكركور3396168584

85.75دمشق جامعةماجدهسنوبرشفٌق محمدآالء3397163849

85.745طرطوس جامعةخدٌجهسالمهوفٌقهزار3398167012

85.745حماه جامعةلٌنابشورالكسًالرا3399166005

85.745دمشق جامعةهندالبلخًحسٌنجمال3400163461

85.741تشرٌن جامعةروحٌهدروٌشوعلًمحمد3401169408

85.741دمشق جامعةسمرامٌنً سقابالل محمدآالء3402162800

85.737حلب جامعةحسناءبانهعبدالمنعمبٌان3403168509

85.737طرطوس جامعةزٌنهحامداحمدٌوسؾ3404161143

85.737دمشق جامعةمروهالٌونسخالدراما3405167692

85.733طرطوس جامعةمعال ثناءٌوسؾاحمدمحمود340616495

85.733دمشق جامعةسناءفخرومحمدٌونس3407166227

85.729حلب جامعةمهاأسد حاجراكان محمدشهد3408167919

85.725دمشق جامعةاتحادالصادقخالدمجد3409163575

85.725حلب جامعةجمٌلةالحسٌنالؽنً عبدمعتز3410168783

85.725دمشق جامعةكلثومحناويٌحٌىعمر3411164451

85.716تشرٌن جامعةؼٌثاءزردهمحمدسوزان3412164862

85.712دمشق جامعةرسمٌهخونديٌحٌىرنا341316382

85.712البعث جامعةندىمندوالناصر عبدخالد341416903

85.708تشرٌن جامعةسمٌرةعلً محمدالمجٌد عبدعصام3415162704

85.708حلب جامعةتؽرٌدسلطانمدٌب سلٌمبامٌال3416168818

85.704حلب جامعةخدٌجةجٌلومحمداحمد3417168190
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85.704دمشق جامعةلمىمٌرزابشارسارة3418166977

85.704حلب جامعةخولهالتنجًرامً أحمدتسنٌم3419168090

85.7حلب جامعةؼدٌركاجوجفائز محمدؼسان3420168625

85.7دمشق جامعةعتابسلومالدٌن عمادرود3421169752

85.7البعث جامعةلٌناسعدهمنذررند342216366

85.695حلب جامعةزٌنبأٌبورمضانجوان3423167948

85.695دمشق جامعةالجازٌهالعباسموسىمحمد3424163619

85.691دمشق جامعةرٌمالمخلالتًزٌاد محمدطارق3425166779

85.691طرطوس جامعةسحرمحمدعصامحسن342616470

85.691تشرٌن جامعةمفٌدهحسنٌونسوعد3427164729

85.691دمشق جامعةكندهالنقاوهادهمسمر3428166499

85.691البعث جامعةرٌمههللا العبدندٌملونا3429161625

85.687طرطوس جامعةمٌساءجنوبسامًرهام3430165747

85.683دمشق جامعةحفٌظهالؽمازمحمدمروه3431164779

85.679دمشق جامعةاسماءالقزازبٌازٌدنضالمحمد3432163041

85.675تشرٌن جامعةنجاحبدورسائرجعفر3433162630

85.675دمشق جامعةحورٌهوفااحمدصفاء3434163645

85.662دمشق جامعةابتسامحمودعبدهللابراءه343516726

85.658حلب جامعةجمٌلهشحنهفواز مصطفىرهام3436169328

85.654طرطوس جامعةالهامجدٌدمحمدرباب3437165302

85.654طرطوس جامعةاحالمدؼٌممحمدطارق3438163843

85.65دمشق جامعةالهامهزاعحسٌنبشرى3439163210

85.65دمشق جامعةماريسمعانبشارمٌرٌام3440161029

85.645دمشق جامعةاٌمانرشٌدعلًعبٌده3441165051

85.641دمشق جامعةهدىرضوانزٌادحنٌن3442161845

85.637دمشق جامعةآمالالدٌن جمٌلنضالكم3443165838ً

85.633البعث جامعةدٌمهالجسريسمٌرعمرو3444166874

85.629دمشق جامعةنافلهشٌخموسعبدالكرٌمنسرٌن3445161564

85.629طرطوس جامعةأمالخربوشجورجسعاد3446162420

85.625دمشق جامعةانعامحسٌنموفقمروه3447166936

85.625حماه جامعةرنىحلبًالٌانكرٌستٌن3448163319

85.62دمشق جامعةرجاءالزٌرمحمدرنٌم3449162907

85.616حلب جامعةعبٌردٌبعلًسدره3450168089

85.616طرطوس جامعةكرٌمهحمادهناصرسوزان3451162348

85.612دمشق جامعةندىاالرض شٌخاٌمنمضر3452162073

85.604تشرٌن جامعةكواكبصافًمحمداوجٌن3453165344

85.604تشرٌن جامعةفاطمةوسوؾمحمدعل3454165204ً

85.604دمشق جامعةرتٌبهشعبانجمالرؼد3455166551

85.604دمشق جامعةابتسامحسوناٌمنعدي3456163648

85.6حلب جامعةرحابجوجومحمودارٌج3457168612

85.6دمشق جامعةبنانهالتٌناويفواز محمدؼٌث3458169696

85.595دمشق جامعةهناءعرفهمحمدعرفاننور3459162350

85.591حماه جامعةهتاؾالمحمدأنسٌعرب محمد3460161257

85.591دمشق جامعةشهنازكٌالنًمحمدامجد3461165950

85.587تشرٌن جامعةازدهارضوامحمدرٌمه3462167535

85.587طرطوس جامعةاملحسنسمٌرٌوسؾ3463163412

85.587دمشق جامعةلمىحمادهمحمد ٌعقوبجودي3464167142

85.583دمشق جامعةشاه دلصبري محمدفؤادالزا3465169029

85.583حماه جامعةبلسمبٌطاروزانجورج3466164733

85.583حماه جامعةوصالحرباٌاسٌنرضا محمود3467165679

85.575البعث جامعةؼصونالجهنًأحمدالفقار ذو3468166641
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85.575حلب جامعةمنارجلبالوهاب عبدمصطفى3469168051

85.57تشرٌن جامعةسهاقرحالًحسانأسامه3470163967

85.57دمشق جامعةنارٌمانعبدوابراهٌمعمر3471164137

85.57البعث جامعةالهامعوضمطانسرزان3472162901

85.566دمشق جامعةنهىنقطه ابواشرؾوائل3473161437

85.566تشرٌن جامعةجوديهدلهعلًزٌنب3474165315

85.566طرطوس جامعةدعدصادقمحمدزٌنب3475162462

85.562حلب جامعةمنارسروجًخالدعمار3476168556

85.562البعث جامعةظاللهللا العبدعلًحال3477163101

85.562البعث جامعةفوزٌهادرٌسعلًالمجد3478164604

85.562البعث جامعةاٌفاالطوٌلمرواناسامه3479166863

85.558دمشق جامعةهالهالطحانمحمدفراسفرح3480163640

85.558حلب جامعةفضٌلهالسماعٌلعبدهللاحمدي3481168250

85.558البعث جامعةسهربحوريحسانٌارا348216858

85.554حلب جامعةمرٌمالضاهرالباسط عبدمحمد3483167850

85.554طرطوس جامعةمنىمنصورمصطفىمرح348416274

85.554دمشق جامعةزٌنبالمشهدخلٌلابراهٌم3485169211

85.55البعث جامعةاٌمانالصاجصفوحدنٌا3486164306

85.55دمشق جامعةمنىالواكدمصعبسجود3487167651

85.55تشرٌن جامعةوفاءالنجارالدٌن عمادحبٌب3488162418

85.55دمشق جامعةثرٌامحسنخالدسلوان3489161562

85.545دمشق جامعةبهٌرهشرٌؾنزارمروة3490163584

85.541حلب جامعةسمٌهصباغمحمدنافعاحمد3491168039

85.541حلب جامعةلٌناالمجنًزاهرهٌا3492168588

85.533البعث جامعةفاطمهالدٌن شرؾؼازيرؼد349316910

85.533حلب جامعةنداءمقدمبكريعبدالقادر3494168270

85.529دمشق جامعةفاطمهالصلخدياحمداسراء3495166881

85.529دمشق جامعةمرهعقديفوزيبثٌنة3496162101

85.529حماه جامعةرولىزكارخلدون محمدمحمدبشٌر3497162247

85.525حماه جامعةرخصاتالدٌن العزمحمدفاطمه3498167663

85.525حلب جامعةاملنحاسجورجاٌلٌا3499167893

85.525حلب جامعةفاطمةعسانًجمالعبدهللا3500168438

85.525دمشق جامعةزٌنبجعوٌكحمزهٌاسٌن3501168837

85.52حلب جامعةحسناءبسوتعبدالمنعمؼفران3502168591

85.52دمشق جامعةفلايرخوٌصبساممدٌن3503162624

85.512تشرٌن جامعةهٌامٌونسعمادرهام3504165309

85.512دمشق جامعةشرٌفهسرٌويسلٌمانسالؾ3505162915

85.508دمشق جامعةحٌاةالجاسم كركوسالمسهى3506169009

85.504دمشق جامعةعلٌاعباسعلًحال3507163248

85.5دمشق جامعةرفٌدهعلً الشٌخمحمدعرؾاٌمان3508164989

85.5تشرٌن جامعةسلوىسروررامًقمر3509162464

85.495دمشق جامعةؼادهالعلٌانقدوربتول3510161300

85.495تشرٌن جامعةعبٌراحمد دروٌشكمالروب3511162141ً

85.495حماه جامعةرٌمالمصريشرٌؾالكرٌم عبد3512163787

85.487دمشق جامعةسامٌهمحمدعلًاحمد3513161481

85.487البعث جامعةفاطمهالخطٌبالدٌن زهرعل3514164594ً

85.487دمشق جامعةهدىالطرشانالحق عبدصفاء3515166609

85.487حلب جامعةرانٌهزنرنًمحمودباسل3516168459

85.483حلب جامعةمٌشلٌنصوصانٌهبشٌرجورجٌنا3517168806

85.483تشرٌن جامعةعفراءطبٌخ ابوعلًنسٌم3518166351

85.483حلب جامعةشذاصباغموسىرامه3519168110
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85.483دمشق جامعةهٌامعبودسٌمونعالء3520164628

85.479دمشق جامعةمرحالسكحلمحمدلٌن3521164824

85.479طرطوس جامعةاٌمانٌمقحسنمرٌم3522162166

85.475حلب جامعةحنانشٌطعمار محمدفؤاد احمد3523168684

85.47دمشق جامعةعائدهالحجلنوفلآالء3524161576

85.47تشرٌن جامعةسوسنحٌدرمحمودعمران3525165666

85.47دمشق جامعةنسرٌنالنشواتًانس محمدماٌا3526164349

85.466طرطوس جامعةجمٌلهمحمدنبٌلمقداد3527166368

85.466دمشق جامعةعبٌربرازياحمدؼٌاثجاندا3528161108

85.458دمشق جامعةهدىرومٌهسالمراما3529165557

85.458دمشق جامعةمنالالبلخًمحمدبشاردعاء3530165019

85.458دمشق جامعةمرٌمابوهدبةانورنورالدٌن3531161204

85.45تشرٌن جامعةامٌرهعودهمنٌررٌم3532164193

85.45طرطوس جامعةمنىحسٌنفؤادرٌما3533167024

85.45البعث جامعةسمٌرهمحفوضمحسنعال3534164182

85.45دمشق جامعةسلوىالخوصخالدبتول3535165455

85.445البعث جامعةزكٌهعبدالنوركرٌمؼاندي3536164932

85.445البعث جامعةخدٌجهدروٌشحسانعالء3537161139

85.441تشرٌن جامعةخوالصقراكرمعل3538164320ً

85.437دمشق جامعةنهادنمرهمحمدجمالأمجد3539169289

85.437حلب جامعةثناءطرابٌشً سنكريمحمودعبدالؽن3540168796ً

85.433دمشق جامعةوفاءزرزورخالدمحمد354116517

85.433دمشق جامعةرائدهعثمانعلًرشا3542162398

85.433تشرٌن جامعةفاتننجارنضالرنا3543167319

85.429دمشق جامعةردٌنهرضوانجوادسامر3544162378

85.429دمشق جامعةرؤىقطٌشنبٌلمٌس354516694

85.425البعث جامعةهالةدبٌس ابونورسحال3546166708

85.425دمشق جامعةمرٌمعجمٌهجمالرٌما354716261

85.42البعث جامعةسوسنالعرجهجمالراما3548169478

85.42حلب جامعةاٌمانالزنابٌلًعبدالرحمناٌة3549168668

85.42طرطوس جامعةعبٌرباسطنادرؼزل3550162816

85.416تشرٌن جامعةمرٌممهناعٌسىكنده3551167030

85.416طرطوس جامعةؼادهاسماعٌلاسماعٌلجمان3552166107

85.412تشرٌن جامعةثائرهصالححمزهثناء3553166690

85.412حلب جامعةمرٌمالمحمدسمٌرمنى3554168254

85.412حلب جامعةمهدٌهالرحمن العبدؼساناحمد3555169326

85.408البعث جامعةفٌروزحنونانطونإنج3556162898ً

85.404دمشق جامعةاصالحشٌبانمحمدرٌم3557167591

85.4طرطوس جامعةسمٌرةمحمدرفعاتأمٌمه3558166980

85.395طرطوس جامعةاحالمٌونسؼالبمرح3559164781

85.395دمشق جامعةرجاءعبدالسالمؼسانؼنى3560166140

85.391دمشق جامعةرزانصنوفهباسلسام3561169273ً

85.391دمشق جامعةاسماالجبانعالءالدٌنمحمدعل3562166168ً

85.391دمشق جامعةعبٌرالطحانؼسان محمدعزٌز3563164223

85.391دمشق جامعةرٌمالواديهاجم محمدرهؾ3564169239

85.383دمشق جامعةمجدلٌناقوٌدرعبدالفتاحهزار3565163400

85.383دمشق جامعةفاطمهأبازٌدصادق محمدتسنٌم3566161861

85.383حلب جامعةعروبهالناصرمحمدالرحمن عبد3567168376

85.379دمشق جامعةصفاالنجارتمٌممجد3568165958

85.379حلب جامعةمنىالعثمانعلً محمدمحمد3569168006

85.37دمشق جامعةبشٌرهانجقعصامرؼد3570169234
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85.366طرطوس جامعةمنىقاسممحسنبانه357116504

85.362تشرٌن جامعةلٌناخٌربكعلًلٌن3572169402

85.362دمشق جامعةحنانمزاويمصطفىطارق3573162917

85.362دمشق جامعةصفاءالحموٌةممدوحٌسرى3574162792

85.362حلب جامعةجٌهانقواصباسلناه3575168167ً

85.358حلب جامعةروخاشحسورفعتنورهان3576168729

85.354دمشق جامعةرانٌاعلً عممحمدجودي3577165258

85.345دمشق جامعةسمرالبٌطارفٌلٌبعمار3578166007

85.345حلب جامعةلٌلىهناويمحمودابراهٌم3579168421

85.341دمشق جامعةصالحهالرفاعًاحمدهدى3580164872

85.337تشرٌن جامعةسمٌرهمخلوؾاحمدالعابدٌن زٌن358116384

85.333حلب جامعةزٌنهسٌلم محٌوعلً محمدمحمد3582168222

85.333حلب جامعةندىالبٌنعبدهللاوسام3583168357

85.329طرطوس جامعةرحابوسوؾشعبانرنٌم3584163515

85.329دمشق جامعةربٌعهالعٌنعلًٌوسؾ3585162142

85.32حلب جامعةصبٌحةالضاهرهللا عبدسجى3586168386

85.32دمشق جامعةمنٌرهالصديفرٌدحسام3587163884

85.32طرطوس جامعةامٌنهشعبانحاتمروز3588164301

85.316حلب جامعةمهىاالحمدمحمدعزامبراء3589168851

85.316حماه جامعةالهاماسماعٌلعادلنور3590167585

85.316تشرٌن جامعةفاطمهصهٌونًخالدمحمد3591165251

85.308حلب جامعةفاطمهراعًمحمدولٌد3592167793

85.304تشرٌن جامعةسماححسنانمارلٌن3593163342

85.304حماه جامعةكاترٌنعبدومحمدعالء3594164732

85.304طرطوس جامعةهدىجوهرهعلًمحمد3595164611

85.3تشرٌن جامعةٌسرهحماديبسٌمكنانه3596166646

85.3حلب جامعةمنىهمشريعلًقص3597168444ً

85.295دمشق جامعةنسرٌنسلمانأبًماٌا3598169230

85.295حماه جامعةفاطمهجحىجهادالهام3599162861

85.291دمشق جامعةأمونبرٌصعبدالرحمننور3600161793

85.291حلب جامعةروعةدقسًخالد محمدأنس3601168185

85.287حلب جامعةؼادهبجكطاهرٌزن3602168565

85.287حماه جامعةنورعشًؼٌاثظالل3603161690

85.287تشرٌن جامعةهدىزٌتونشكٌبهدٌل3604163499

85.287البعث جامعةهندالخضراسكندرٌوسؾ3605165201

85.283حلب جامعةمنىرضوانٌوسؾزهٌر محمد3606168656

85.279حماه جامعةمنٌرهالسالممصطفىعل3607163750ً

85.279دمشق جامعةمٌساءالحكٌمجمالأب3608163297ً

85.275تشرٌن جامعةنبالمنصورأٌمنهدٌل3609164814

85.275دمشق جامعةبشٌرهاالسعدفوازرهؾ3610164256

85.266البعث جامعةاٌمانقمحٌهالرحٌم عبدرهؾ361116883

85.262تشرٌن جامعةابتسامفرححناساره361216674

85.262تشرٌن جامعةعفراءحسنحسٌنٌارا3613165981

85.262دمشق جامعةمنالنصريسمٌر محمدهنا3614165389

85.262البعث جامعةراؼدهنسطهرافعحكمت361516803

85.258دمشق جامعةهندخٌرحسامسجا3616164393

85.258تشرٌن جامعةنجوىجرادهعصاممٌشٌل3617164448

85.254دمشق جامعةسمراستانبولًخالدعبدالكرٌم3618163111

85.254تشرٌن جامعةؼرامخٌربكمازنساره3619166704

85.254دمشق جامعةمنالالقبانًصفوت مصطفىصفوح محمد3620161428

85.254دمشق جامعةمرٌمالشٌخعبدهللامحمد3621163997
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85.25طرطوس جامعةاروىدندهنضالرٌم3622165506

85.245تشرٌن جامعةنسرٌناحمدعماركمٌت362316598

85.241دمشق جامعةسهامأٌوبًماجدرٌنٌا3624165340

85.241دمشق جامعةخنساءعلًتحسٌبهاشم3625169216

85.237دمشق جامعةنارٌمانعشماويمحموددعاء3626161036

85.237دمشق جامعةلٌنداالفاضلباسلدٌاال3627166083

85.237دمشق جامعةفاتنؼرزالدٌنراؼبٌارا3628163946

85.237دمشق جامعةفادٌهالشافعًاحمدبراءه3629166787

85.237دمشق جامعةهدٌهجمعهبساممحمد3630161982

85.233حلب جامعةلٌنامختاركمالجودي3631168807

85.233تشرٌن جامعةأفكارالطهرٌاضضحى3632165260

85.233حلب جامعةامٌرهعبدالحًاحمدعبدالح3633167976ً

85.225البعث جامعةرانٌاالصطوؾصطوؾكارمن363416874

85.225دمشق جامعةعبٌدهالداالتًحسام محمداسماء3635161630

85.22تشرٌن جامعةطلٌعةمحمدعلًعمار363616712

85.22دمشق جامعةمٌاسالقبانًمازنمحمد3637163451

85.216حماه جامعةمحاسنأبوالعٌونٌحٌىرهؾ3638162028

85.212حلب جامعةآالءقصٌرخالدؼدق3639168884

85.212دمشق جامعةصباحمحمدطهعل3640163527ً

85.212دمشق جامعةرٌمعبدهللاممدوحلٌالس3641167170

85.212البعث جامعةنوراوالًنعٌمكامل3642165508

85.208طرطوس جامعةلمىأحمدخضرلٌنا364316410

85.208دمشق جامعةاٌمانالحوعامررؼد3644167215

85.204حماه جامعةبثٌنةعٌسى الحاجهللا عبدالهادي احمد3645167530

85.204حماه جامعةعبٌرالصحنباسلرؤى3646167348

85.204دمشق جامعةنٌناٌعقوبجورججانا3647165713

85.204دمشق جامعةهناءحوٌه ابوعلًرٌم3648161248

85.2حماه جامعةأملصوانسعودمٌري3649166580

85.195تشرٌن جامعةبراءةمحالاٌمنمها3650166955

85.191طرطوس جامعةنعماعباسكمالصبا3651162548

85.191تشرٌن جامعةداللحاٌكخالدلمى3652165577

85.187دمشق جامعةخدٌجهالمفلحعدنانسجى3653163798

85.187دمشق جامعةنجوىالعربٌدعصامعمر3654169426

85.187البعث جامعةزكاءالسباعًأدهمالقادر عبد3655164165

85.183دمشق جامعةنوراحمدانخالدفراس365616593

85.183تشرٌن جامعةمٌادهجامعالدٌن عمادنور3657167462

85.183تشرٌن جامعةروالناصراوسآٌه3658167784

85.179البعث جامعةاعتدالدٌوبعلًمحمود3659161903

85.179حلب جامعةوفاءالبطرانواثقبراءة3660168488

85.179دمشق جامعةسمٌرهالدٌن زٌننعمانؼفران3661167010

85.179حماه جامعةبشرىالزبديالهادي عبدمحمد366216472

85.175دمشق جامعةرٌمحمودجاللؼفران3663163091

85.175دمشق جامعةفاطمهكتكوتعمرؼفران366416990

85.175دمشق جامعةوفاءزٌدانخالدمحمد3665169272

85.175البعث جامعةجٌهانشاهٌنشاهٌنعبٌر3666164027

85.17دمشق جامعةعلٌاالحنشالوهاب عبدبشرى3667164283

85.166طرطوس جامعةرجاءالقرحالًهٌثمروان3668167349

85.166تشرٌن جامعةزٌنهحنٌنوابراهٌمجوٌل3669164173

85.162دمشق جامعةمنتهاخداجٌحٌىحسن3670162930

85.162دمشق جامعةفادٌاالخبازمحمدنعمانراما367116907

85.15دمشق جامعةعبٌرفشتوكعبدالرزاقمصطفى3672161227
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85.145دمشق جامعةأحالمالجرمانًنجٌبتٌماء3673162873

85.145تشرٌن جامعةملكابوسٌؾهٌثمراما3674164427

85.141حلب جامعةحالصاٌػطونًفارس3675168499

85.137تشرٌن جامعةنارماناسماعٌلماهراحمد3676167655

85.137البعث جامعةرانٌااحمدؼسانرهؾ3677166670

85.137دمشق جامعةملكعرنوسسمٌرٌارا3678162479

85.137دمشق جامعةداللالحمدانحسٌنراما3679163875

85.129حلب جامعةبشرىالمحمودالرزاق عبدمحمد3680168539

85.125دمشق جامعةروضهالفوالٌاسرهدٌل3681165853

85.125حلب جامعةفادٌةالمسلممحمودسارة3682168693

85.12حلب جامعةمسرةعسلًجمعه محمدهند3683168059

85.12دمشق جامعةشذاالشاٌبكمال محمدساره3684163045

85.12حماه جامعةنوالالهوٌسالقادر عبدمعاذ3685162104

85.116طرطوس جامعةصرٌحهابراهٌمٌوسؾدارٌن3686162590

85.116حلب جامعةثناءعزٌزيتوفٌق محمدالنا3687168485

85.112حماه جامعةفلايرعلٌهاخالدفاطمه3688163560

85.112البعث جامعةرندهمحمدهٌثمحسن3689161649

85.112دمشق جامعةسرابعزومحموداحمد3690166315

85.112حلب جامعةؼزالهشٌخومصطفىمحمود3691167872

85.108دمشق جامعةباناحسنجمالألما3692166486

85.108تشرٌن جامعةنعمىشهلًٌحٌىنور3693162319

85.104تشرٌن جامعةابتسامالٌقهنبٌلسعٌد36941610152

85.104البعث جامعةمنىهللا العبدهللا عبدنؽم3695163690

85.104حماه جامعةندىالعمرمحمدعبدالقادر3696165676

85.104طرطوس جامعةؼادهخضورعلًفرح3697162434

85.1دمشق جامعةداللضبعانمصعبتسنٌم3698169753

85.1دمشق جامعةهدىالسلكهماجدفلاير3699164687

85.095تشرٌن جامعةسهٌالبكداشمصطفىلجٌن3700165858

85.095حلب جامعةلٌنداوتًطاهر محمدسلوى3701168015

85.091دمشق جامعةسلوىراشدعلًروان3702163829

85.091دمشق جامعةصفاءمؽارياحمدٌزن3703162357

85.087حماه جامعةرباالوردعٌسىرؤى3704161719

85.083البعث جامعةبدوةشاهٌنعمارٌاسر محمد3705166029

85.083دمشق جامعةنورهعلًعبدالعزٌزماجد3706169202

85.083دمشق جامعةمارسٌلدٌاربكرلًالٌاسبشار3707169082

85.083حماه جامعةانتخابمحفوضبساممرح3708164739

85.083دمشق جامعةفادٌاحنونمنورنعٌم3709163825

85.079دمشق جامعةازدهاردروبًراجحشٌم3710165782

85.07دمشق جامعةشٌرٌنبركاترضوان محمدوارٌن3711169126

85.07دمشق جامعةفاطمةحاجًصالح محمدهوشنك3712169107

85.066دمشق جامعةشذىخضر الحاجباسلرهؾ3713167436

85.066طرطوس جامعةعزٌزهٌزبكروٌشارعازار371416191

85.066دمشق جامعةحنانجمٌلةٌحٌى محمدعصماء3715165418

85.058دمشق جامعةندىالقاضًعمادأنس3716169279

85.058دمشق جامعةاٌمانكرماشعلًراما3717164462

85.054البعث جامعةعبٌرالحًطعمهاٌفان3718167256

85.054دمشق جامعةنعٌمهالعمارٌنالمنعم عبداماره3719165045

85.054تشرٌن جامعةرزانجدٌدبشاراسامه3720162803

85.054حماه جامعةرجاءصطٌؾطاللاحمد372116991

85.05دمشق جامعةرقٌةالعلًاحمدرؤى3722166225

85.045دمشق جامعةاٌمانمللًعمادساره372316157
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85.045حماه جامعةلوسًبلجوسماهركارٌن3724164804

85.045تشرٌن جامعةنجاةمناعدٌابسمٌر3725166854

85.041دمشق جامعةوفاءشوربةخالدحسن3726167731

85.041دمشق جامعةرانٌةعطاٌاالحكٌم عبدقص37271699ً

85.041حلب جامعةمٌرناكلزيؼسانجوٌل3728168819

85.041حلب جامعةرٌمسبعٌوسؾولٌد3729168559

85.041البعث جامعةداللالشؽريمدٌنعل3730164383ً

85.037دمشق جامعةسحرالعرولٌدعزام3731161846

85.037تشرٌن جامعةفلايرابراهٌمعلًنسرٌن373216348

85.033حلب جامعةفٌحاءاالتاسً سلٌمان السٌدنضالالرا3733169548

85.033حماه جامعةرندهخٌرهللامسعؾهبه3734167154

85.033البعث جامعةمرٌمالمقدمٌاسٌنفادٌه3735165605

85.029البعث جامعةمائدهالكرديالسالم عبدهاجر3736165662

85.025دمشق جامعةسهامالصالحطاللمروه3737165499

85.025دمشق جامعةهٌفاءابراهٌمحسٌنزوزان3738169152

85.016دمشق جامعةمهادروٌش عبودفٌصلاٌناس3739165516

85.016حماه جامعةشهامهالرٌسمعتز محمدبشرى3740164244

85.012البعث جامعةعفاؾاالحمداحمدفارس3741162011

85.004دمشق جامعةاٌماناآلرؼهابراهٌمراما3742164161

85.004طرطوس جامعةهالهموسىهاللرهؾ3743165101

85.004تشرٌن جامعةتماضرمعروؾعلًماٌا3744165945

85.004حلب جامعةهناديمسوتً هاللاسامةشؽؾ3745168590

85دمشق جامعةرانٌااالسعدالخازمقصًرؤى3746165256

85طرطوس جامعةمارٌهحسٌنالكرٌم عبدمحمد374716940

85حلب جامعةعبٌرعزٌزيسامرمحمد3748167835

84.995تشرٌن جامعةاملالحسناحمدلمى3749162269

84.995حلب جامعةزهراءهرشوالقادر عبداالء3750168675

84.991دمشق جامعةمٌساءكٌالًخٌرالدٌنآٌه3751166757

84.991البعث جامعةمنىالمصطفىكاسردٌانا3752161119

84.991دمشق جامعةنادٌاهللا عطازٌداندٌانا3753164303

84.987طرطوس جامعةمنىالسٌدزهٌرالٌن3754161761

84.987تشرٌن جامعةسناءالعامورهنوفلدٌانا3755161787

84.983حماه جامعةبتولرٌحانمحمدأسماء3756161922

84.983حماه جامعةمٌادهماردٌنًمحمدكحله375716255

84.983دمشق جامعةاٌمانالقطٌفانعدنانسلٌم3758166774

84.979دمشق جامعةمرٌمالموالديفراسآٌه3759165502

84.979طرطوس جامعةلبانهنادرمأمونفاتن3760166688

84.975حلب جامعةمنالخاروؾزٌاد محمدرؼد3761168150

84.97دمشق جامعةاٌمانالفروانشكريعمار3762161218

84.97دمشق جامعةفلكٌاسمٌنهمأمونعادل محمد3763163744

84.966دمشق جامعةسمٌحهؼوٌشمحمدجمالراما3764161974

84.958دمشق جامعةسمٌهشمامحمدعاصمرهؾ3765166927

84.958دمشق جامعةفاتنبٌجوانسمحمدبراء376616548

84.958حلب جامعةرنابدويمهند محمدجود3767168033

84.95دمشق جامعةامانًاالدٌبعدنانمحمود3768164311

84.95دمشق جامعةشذىالقبانًالدٌن عماد محمدعدي3769165774

84.945دمشق جامعةزهرٌهرطلممدوحكناز377016555

84.945تشرٌن جامعةمنىاحجازياحمدمحمد3771167596

84.945حماه جامعةزهورالشعارحازمبشرى3772164867

84.941تشرٌن جامعةسرابصبوحدٌابعل37731684ً

84.933طرطوس جامعةعفرهمعناناشدرنٌم3774166856
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84.933تشرٌن جامعةسمٌرهحسناكرمآٌه3775163879

84.933تشرٌن جامعةبدرهالمحمدمصطفىسفٌان3776164043

84.933حلب جامعةٌمنحجازي عبدووفاملهم3777168435

84.925حماه جامعةسعادموعًتوفٌقرهؾ3778161987

84.925دمشق جامعةرٌنجً توكمهانطوانجاك3779164657

84.92دمشق جامعةآمنهطهمحمدنور3780165250

84.916دمشق جامعةفرٌدهمٌرخانبرزانأمان3781166217ً

84.916تشرٌن جامعةعائدهحمداننزاراحمد3782161789

84.916دمشق جامعةاسٌمهالقطاناحسانفرح3783164760

84.916دمشق جامعةرٌمانصر ابوسعٌدناٌا3784161118

84.912دمشق جامعةزبٌدهمحمدسعٌدالصانورىمحمدناصرعال3785165786

84.912دمشق جامعةزٌنبالمشهدخلٌلفاطمه3786169207

84.912دمشق جامعةرٌمهدرباعجهادافنان3787165408

84.912حلب جامعةكوثرنجارعمرروضه3788167925

84.908دمشق جامعةفاطمهالحسٌنكمالعبدالرحمن378916734

84.908حلب جامعةعائشهفتالالدٌن سعدنور3790170155

84.908دمشق جامعةأمٌمهبركاتبركاتعل3791164744ً

84.908حلب جامعةنجوىكوزممنذررٌم3792167843

84.904حماه جامعةسهامالساٌحسواحهبه3793167553

84.904دمشق جامعةرئٌسهصالحفهدرؼد379416843

84.904دمشق جامعةشاههالراشدمساعدهللا عبد3795169007

84.904تشرٌن جامعةمعٌنهحسناحمدمحمد3796166912

84.9طرطوس جامعةسهاممصطفىنزاررضا3797165055

84.895تشرٌن جامعةهندقنٌنةالحكٌم عبدهنا3798162506

84.891البعث جامعةدانٌهفتوح الشٌخدٌابمؤٌد3799161463

84.891تشرٌن جامعةعفاؾالمنصورخلٌلاسامه3800161673

84.887دمشق جامعةهندمٌاسهتٌسٌرهبه380116335

84.887البعث جامعةسناءحبٌبؼسانسلٌمان3802161935

84.887دمشق جامعةمٌساءالعزٌز عبدمحمودنور3803165986

84.883البعث جامعةفراتباللندٌمهٌا3804164565

84.883دمشق جامعةهدىسلٌمانزٌادعالءالدٌن380516502

84.883حلب جامعةسوسناٌمشمحمدرامًدٌانا3806167983

84.879البعث جامعةنجوىسمونًمحمدٌازد380716520

84.879دمشق جامعةانصاؾابوشاهٌنمحمدؼنى3808167234

84.879حماه جامعةبسمهالعٌسىعبدهللاسلسبٌل3809164967

84.879حلب جامعةاٌمانحجارمحمدولٌدمحمدنجد3810168702

84.87البعث جامعةمفٌدهخولًانطونرٌمونده3811164019

84.866حلب جامعةلٌناسنكرينصوح محمدنور3812168697

84.866دمشق جامعةنادٌهاسماعٌلهٌثمحسام3813163691

84.866طرطوس جامعةتؽرٌداحمدفراسحسان3814163173

84.858دمشق جامعةؼنوىحرفوشاسامةنور3815169541

84.854دمشق جامعةداللادلبًمصطفىهدٌل3816163023

84.854دمشق جامعةهناديالذهبمحمودلمى3817167187

84.85طرطوس جامعةصفاءسلمانعادللٌنا3818163904

84.845دمشق جامعةسوسنعبودعمادكاترٌنا3819166901

84.845البعث جامعةبسٌنهابراهٌمحسندٌانا3820164259

84.845حماه جامعةلوراجمعهمٌالدماري3821164759

84.845دمشق جامعةاعتدالمزعلخلٌلبشار3822162116

84.841البعث جامعةسوسنرجبمهندأحمد3823169467

84.841دمشق جامعةفاتنوزانعارؾمحمد3824166461

84.841البعث جامعةفاطمهالسماعٌلالسالم عبدحال3825162845
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84.841حلب جامعةلٌناسقارحسننور3826167954

84.841حلب جامعةمنىعتالهٌثمجالل3827168189

84.829البعث جامعةهناءقوجهمعروؾ محمدساره3828169464

84.825تشرٌن جامعةهناديفٌوضاحمدجوٌل3829162537

84.825حماه جامعةسعادالٌوسؾٌحٌىمحمد3830167751

84.82دمشق جامعةهدىالخلٌفهعامرراما3831169023

84.82تشرٌن جامعةلٌنانحالرامًناتال3832161334ً

84.82دمشق جامعةأحالمعمر الشٌخعماررؼد3833166671

84.816دمشق جامعةحلٌمهالقصارالدٌن محًسماح3834163885

84.816دمشق جامعةانشراحخمٌس ابومحمدرنٌم3835163625

84.808دمشق جامعةسمرالصواؾعرفان محمدعالء3836162929

84.808البعث جامعةكندهاألحمدعامر محمدامٌره3837162090

84.804دمشق جامعةاملمنصورحسٌنهشام3838167076

84.8دمشق جامعةمٌسونالخطٌبأٌمنألمى3839163252

84.795تشرٌن جامعةرجاءٌوسؾمحمداحمد3840164638

84.795طرطوس جامعةهٌامسعودمعنزٌن384116989

84.795حلب جامعةمنارالسٌدعلًمحمدراما3842168694

84.791البعث جامعةرحٌمةزقرٌطتركًرؤى3843165624

84.783دمشق جامعةفادٌهحلمًحكمتزاٌا3844163232

84.783دمشق جامعةهوازنالحورانًالعلٌم عبددٌما3845166626

84.779حماه جامعةاٌمانعروانًعمربكر3846161662

84.775طرطوس جامعةامالمنصورابراهٌمعٌسى3847167223

84.775طرطوس جامعةابتسامزؼٌبهالعزٌز عبدأٌهم3848163044

84.775البعث جامعةحسناءالحلوانًعامرإحسان محمد3849164577

84.775حماه جامعةمٌادهعناد حاجاحمدعناد3850166411

84.77دمشق جامعةسوسندٌبؼٌاثعمار3851162305

84.762دمشق جامعةهدٌهعلوشعارؾرهام385216657

84.762تشرٌن جامعةمنالعٌسى حاجرٌاضرنٌم3853166800

84.762دمشق جامعةهندالعقلهٌوسؾجولٌان3854166979ً

84.758تشرٌن جامعةجمانهنجٌبمنذرم3855166056ً

84.758حلب جامعةرٌماالقاسممعتزجود3856168022

84.758حماه جامعةفاطمهالعصريرفعاترفعة3857164129

84.758دمشق جامعةنجاهابوفخرزهٌرنؽم3858161736

84.758تشرٌن جامعةمٌساءسالمهفراسعل3859164797ً

84.758البعث جامعةمرٌمعازارمطانسفادي3860166763

84.754دمشق جامعةشٌارهسلٌمانرمضانسٌفٌن3861166360

84.75دمشق جامعةامٌرهالناصرمحمودسال3862163302ً

84.75دمشق جامعةمنالصلٌبًنبٌلٌزن386316534

84.75دمشق جامعةثلجهعلً الحاجعبدالرزاقفاطمه3864165140

84.745دمشق جامعةلٌناشباطاحمدالرحمن عبد3865166533

84.745طرطوس جامعةسوسنٌوسؾادٌبرزان3866164124

84.741دمشق جامعةفتونخلوؾمحمداحمد3867163149

84.741البعث جامعةبشرىالسلٌمانودٌعشفاء3868169070

84.741البعث جامعةمٌساءقاهرٌهفرٌداسامه3869161241

84.741البعث جامعةوفاءالخلٌلالكرٌم عبداحمد3870164612

84.737طرطوس جامعةسهٌلةحسنامٌنمرام3871163311

84.733حماه جامعةمٌادهالرحمونندٌمآرام3872167555

84.733دمشق جامعةرٌمسنجابحبٌبسالم3873165631

84.729دمشق جامعةمنالالدٌن تقًعامرجنٌه3874162939

84.729دمشق جامعةختامالمٌهوبامٌنمحسن3875162078

84.725دمشق جامعةاعتدالالعنداريجمالروال3876163209
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84.72حلب جامعةفدوىحموداحمدبٌان3877168630

84.72دمشق جامعةزٌنهالجنديمعتز محمدمأمون3878163039

84.72حماه جامعةؼروبالٌاسطالبسٌرٌن3879164623

84.72دمشق جامعةرجاءالعبدهللاأمٌن نورالدٌنزٌنه3880164417

84.72تشرٌن جامعةافتخارقاجومحمدالحسن3881161533

84.716طرطوس جامعةعربٌههللا عبدندٌممنال3882166353

84.716دمشق جامعةثناءالخشًخلٌلالنا3883165431

84.712تشرٌن جامعةنادٌاسمندرعادلوالء3884166601

84.712دمشق جامعةسالمملوكمحمدشرٌؾنبال3885164643

84.712تشرٌن جامعةفٌحاءالحمٌد عبدعديرال3886165283

84.708دمشق جامعةفرحهالرجاويحمدفاطمه3887162949

84.704حماه جامعةبثٌنههللا العبدلورنسبتول3888165601

84.704دمشق جامعةسمٌرهالدهٌمرشٌدلٌن3889163144

84.7تشرٌن جامعةازدهاراالشقر مرادالدٌن عمادهادي3890162365

84.7دمشق جامعةمؤمنهخٌزراناسامةابراهٌم3891164106

84.691دمشق جامعةسمٌةبرؼوثمحمدتقى389216767

84.687طرطوس جامعةسناءعلًصالحلبنى3893165558

84.683حلب جامعةالهامالرٌح هبٌوسؾجورج3894168581

84.683دمشق جامعةفتحٌهالرفاعًنادرنٌسان3895162928

84.683تشرٌن جامعةمنىطهاحمدم3896164151ً

84.679البعث جامعةبدٌعهخنسهعونمراد3897164520

84.679دمشق جامعةسمرقصقصمٌالدناج3898161474ً

84.675حماه جامعةنادٌاجابرصالحٌمان محمد3899162886

84.675تشرٌن جامعةلطٌفهجمعه حاجمحمدهللا عبد3900162425

84.67البعث جامعةسامٌهصلٌبًسامحٌارا3901162242

84.666حلب جامعةراضٌهسالحاحمدزكرٌا3902168506

84.666دمشق جامعةسهامبالنناٌؾساره390316375

84.662دمشق جامعةثناءسلحبسعٌدبشرى3904164266

84.658البعث جامعةرجاءصالحخضرمجد3905161561

84.658دمشق جامعةسامٌهسلومعمادالٌسار3906163214

84.65تشرٌن جامعةشذىعٌدوائلاحمد3907161011

84.645طرطوس جامعةرالمحمدفوازجودي390816466

84.645دمشق جامعةمنىمارونًحسامجسٌكا390916123

84.645البعث جامعةدعدمعلوؾسمٌرنادر محمد3910169469

84.641تشرٌن جامعةجمانهجزعهابراهٌملٌنا3911162958

84.641دمشق جامعةنادٌاخزوماٌلٌاناج3912167667ً

84.641دمشق جامعةعهدجبرأسامةحمزة3913167395

84.637طرطوس جامعةاحالمالعجًمازنمنال3914164669

84.637حلب جامعةهٌامباشا عٌسىابراهٌممحمد3915168696

84.637دمشق جامعةعرٌفهجعارهمنصورمنال3916167582

84.633تشرٌن جامعةكندةفاتحعماراحمد3917167723

84.633حماه جامعةعائشهالحماديحسٌنمحاسن3918163907

84.633دمشق جامعةعائشهكوكشخالدرهام391916516

84.625دمشق جامعةعبٌرطٌفورعبدالرزاقنسرٌن3920163580

84.625دمشق جامعةنجودالعطوانًسمٌحعالء3921166982

84.62البعث جامعةثرٌهالرجبمحمودنادره3922161493

84.62البعث جامعةرٌااالتاسًبشار محمدنور3923165527

84.616حلب جامعةسهابركاويندٌماحمد3924168717

84.616دمشق جامعةمنىخطابمحمداحمد392516332

84.612تشرٌن جامعةنجاحالشحمهمصعبزٌنب3926167116

84.612دمشق جامعةبشرىالعلوانأٌمنآٌه3927166006
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84.608حلب جامعةسهامالبكاراحمدفرح3928168056

84.608حلب جامعةبتولدحدوحبشٌر محمدجود3929168758

84.604دمشق جامعةخولةالهاٌساللطٌؾ عبدنبراس3930166188

84.604دمشق جامعةصفاءالجباعًراتبرؤى3931162544

84.604البعث جامعةسلٌمهالموسىاحمدندى3932169917

84.604دمشق جامعةصالحهصالحهعدنانمادلٌن3933165290

84.6دمشق جامعةحمدهالشولًفٌصلرهؾ3934161379

84.6دمشق جامعةتؽرٌدالسقالؼسانرنٌم3935162333

84.6دمشق جامعةهناءالحوشجورجهٌا3936162436

84.595دمشق جامعةثرٌاالمصريمحمدمهندروان3937162500

84.591دمشق جامعةابتسامهزاععٌد محمدمنار3938162346

84.591حماه جامعةابتهالالشٌبانواصلوعد3939161081

84.591دمشق جامعةمنىابوالشعرجمالطارق3940165823

84.591البعث جامعةهٌلداعدوانًعدناناٌل3941163866ً

84.583تشرٌن جامعةامٌنهمصطفى شٌخباسم محمدهزار3942162707

84.583حماه جامعةرائدهالمرعًزٌاددٌانا3943165141

84.579طرطوس جامعةجوهٌناعٌسىحسننور3944162935

84.579طرطوس جامعةفاطمهمرهجٌحًحسن3945164516

84.579دمشق جامعةمٌساءالبرزاويسمٌر محمدٌمان3946169260

84.575البعث جامعةبدريمٌالداحمدعزٌزه394716331

84.575دمشق جامعةوفاءسكٌكرجابراسد3948164634

84.575حماه جامعةهناءبرشٌنًباسلساره3949165330

84.575دمشق جامعةمنىالصاٌػ العربجًبشارطون3950167346ً

84.575طرطوس جامعةنسرٌنمحمودمحمدابراهٌم3951162518

84.57دمشق جامعةمارٌهالرجبخلٌلابراهٌم3952169178

84.562حلب جامعةنوالكوسىمنذرسٌلٌن3953168146

84.562دمشق جامعةسعدٌهاالوسكانرضوانرودي3954169003

84.558طرطوس جامعةنادٌاسلٌمانسلٌمانم3955162599ً

84.554البعث جامعةامٌرهعمرانباسمحسام395616252

84.55حلب جامعةناهدمستتالدٌن صالحراما3957168373

84.55دمشق جامعةخانمدؼاباسممالك3958166097

84.55دمشق جامعةحمدهالدولتلًجمعههند3959162330

84.55دمشق جامعةهوٌدهالجبانسامرهٌا3960164696

84.55حماه جامعةوفاءالعلًالباري عبدنارٌمان3961162496

84.545دمشق جامعةسمرالجنديضرارفرح396216122

84.545دمشق جامعةابتسامبالنقاسممروه3963163505

84.545دمشق جامعةلمٌسالعاقلصفوانتٌما3964163230

84.545دمشق جامعةصفاءخوالنًمحمدفؤادتقى3965164353

84.537حماه جامعةطلهالٌاسٌن ابراهٌمماهرعمر3966161664

84.533طرطوس جامعةبثٌنهالعتٌقمحمدعٌسى3967164006

84.525تشرٌن جامعةرٌممخلوؾؼٌثعل3968165687ً

84.525تشرٌن جامعةخزاعهمتوجحسٌنسندس3969165568

84.525تشرٌن جامعةمهىوقاؾالدٌن نوررٌما3970161794

84.52دمشق جامعةروالنقرشأحمدأرٌج3971164268

84.52تشرٌن جامعةلوراتصالحهٌثمامثل3972167143

84.52حماه جامعةشٌرٌنناجًنضال محمدجعفر39731611

84.512حماه جامعةعالحالورٌاضآٌه3974162313

84.508تشرٌن جامعةلٌلىمحمدسردارابراهٌم3975169037

84.504حلب جامعةرحابحلبٌةٌاسرمحمدفخري3976168281

84.504دمشق جامعةمرٌمالكدعفوزيكرٌم3977164437

84.504تشرٌن جامعةوفاءٌوسؾفهدالنور3978167088
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84.5البعث جامعةعبٌرجندلًمحمدساره3979166849

84.5طرطوس جامعةامالاحمدعلًحسٌن3980162086

84.5دمشق جامعةمٌسونسلهبزٌادسعٌد3981169276

84.495تشرٌن جامعةكلدهالٌاساسعدكاب3982163965ً

84.491دمشق جامعةعلٌاجبارهحسانمؤٌد3983163604

84.491تشرٌن جامعةرجاءسلكانمحمدماٌا3984163116

84.491حماه جامعةساهرةبربورعامرمحمد39851616

84.483دمشق جامعةفداءمجدومحمداٌفا3986169019

84.479تشرٌن جامعةحنانهللا عبدأنورمحمد3987164068

84.479حلب جامعةعلٌاباشا عٌسىالدٌن نصرالزهراء فاطمه3988168401

84.479دمشق جامعةبثٌنهمحمدعلًكامل3989165870

84.47حلب جامعةخولهقواسحازمشهد3990167818

84.47تشرٌن جامعةزٌنبحطب ابوحسانعمر3991162409

84.47حلب جامعةسهىجً بصمهعماد محمدمحمد3992168406

84.466تشرٌن جامعةفاطمالعوادٌاسرمحمد3993163576

84.466دمشق جامعةمارلٌنمعمرنضالجوٌل3994167207

84.466دمشق جامعةمنىخسارهالدٌن محمدجمالابراهٌم3995166150

84.466تشرٌن جامعةحسٌبهعباسحسٌنٌوسؾ3996162665

84.462حماه جامعةمنىالرحالسالمعزه3997167141

84.458دمشق جامعةربٌعهحمزهخالدعمران399816963

84.458تشرٌن جامعةزٌنببركاتحسننور3999161285

84.454حماه جامعةرندهأركًالرحمن عبدآمنه4000163636

84.454دمشق جامعةلٌنهمجاهدمازنراما4001161596

84.445تشرٌن جامعةفاطمهحسٌن حجعبدالرزاقعائشه4002163741

84.445طرطوس جامعةسهامنٌصافًعدنانٌاسمٌن4003163185

84.441حلب جامعةلٌناناشدعطا محمدالدٌن عز4004168629

84.441حماه جامعةفاطمهالناصرحسٌنشٌماء400516143

84.441حلب جامعةمنٌرةالبكوربكريؼزل4006167969

84.441دمشق جامعةفاطمهصدقهرضوانهند400716150

84.437دمشق جامعةؼالٌهعابدٌن ابراهٌمسمٌرسماٌا400816860

84.433دمشق جامعةوهبٌهالعزامحسناسماء4009166300

84.433دمشق جامعةعائدهالفرٌجعامرعمار4010161044

84.433طرطوس جامعةزبٌدهحمودسهٌلرؤى4011167132

84.429دمشق جامعةنادٌاقوشحه جاي قرهابراهٌمالرحمن عبد4012167209

84.429حلب جامعةامونالمحمدحسنبتول4013168709

84.429البعث جامعةثناءالحلبًبسامدعاء4014167238

84.429دمشق جامعةهنادةؼنمهعبدالرحمنوالء4015162984

84.429حماه جامعةبسمةالمحٌمٌدعبدالرحمنأحمد401616568

84.42دمشق جامعةفداءالحمصًربٌعنوار4017162498

84.42حلب جامعةرهبتبدرعبدالقادرمحمد4018168585

84.416دمشق جامعةسهامالخلٌلولٌدلمى4019164008

84.416البعث جامعةرناسلومسهٌلؼزل402016952

84.416البعث جامعةسهامالخضورحسندعاء4021161996

84.412دمشق جامعةبتولالمالعلًعبدالكرٌمسال4022167706ً

84.412حلب جامعةملكالسوٌدمروانمحمد4023168478

84.412البعث جامعةنورالطٌارهندٌمسنا4024163163

84.408البعث جامعةوزٌرهسلٌمانرفعتحسٌن4025163871

84.404البعث جامعةفلايرالخلٌلمحمدٌزن4026164585

84.404دمشق جامعةروعهبركاتاحمدمنٌره4027161854

84.4دمشق جامعةؼادهعباساحمدرزان4028162294

84.395تشرٌن جامعةآمالاحمدابراهٌممرٌم4029163555
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84.391حلب جامعةلمىالكوسااحمدبانه4030168628

84.391دمشق جامعةآمنهحلبًأحمدآالء4031166072

84.387طرطوس جامعةلوديلحودعطٌهرٌتا4032167205

84.383دمشق جامعةسحرسلومطاهرأناة4033169237

84.383تشرٌن جامعةوجٌههحسنحبٌبجوال4034167640

84.383دمشق جامعةرناجباصٌنًاحمدمازن4035166892

84.375دمشق جامعةمنىزٌدانجهادحازم4036161016

84.375تشرٌن جامعةٌسرهكنعانسمٌرسماح4037162521

84.375تشرٌن جامعةرانٌاحمداننعمانراما4038163467

84.375دمشق جامعةزهٌرهالمتنًمرشدمضر4039161640

84.37دمشق جامعةنشوهالعبودي الكضٌباٌادروده4040164370

84.37حلب جامعةلطفٌهرجبابوالعالءعمر4041168712

84.366تشرٌن جامعةثناءعبدهللامحمدزٌنب4042163231

84.362حلب جامعةسهالطباخؼسان محمدمحمد4043168496

84.358حماه جامعةسامٌهسلٌمانٌونستٌماء4044165402

84.358دمشق جامعةبراءةمكًنافععقبة4045164394

84.354تشرٌن جامعةكتٌبهحالقسلمانباسل4046163649

84.35تشرٌن جامعةلمىالمحٌمٌدٌوسؾروان4047166091

84.345حلب جامعةؼادهخلؾ الحاجحسنطارق4048168639

84.345حماه جامعةرناالسقاعزامشهم4049161287

84.345طرطوس جامعةانعامابراهٌمؼساندٌب4050163697

84.345دمشق جامعةلٌناٌوسؾمازنٌوسؾ4051163298

84.345دمشق جامعةسمرالجنٌديٌوسؾمحمد4052163483

84.341البعث جامعةسمٌهمحمدحسٌنسها4053161645

84.337البعث جامعةزاهٌهعلًمسعوددٌنا4054166589

84.337دمشق جامعةرجاءشلهومعمارؼدٌر4055166147

84.337طرطوس جامعةندٌمهسلٌمانسلماننؽم405616156

84.333دمشق جامعةادالالعزقًمحمودارٌج4057161897

84.333دمشق جامعةبتولراعًسامرحمزه4058166929

84.333طرطوس جامعةهدىبٌطارممدوحؼزل4059166349

84.333تشرٌن جامعةسلوىعلٌانمجدمها4060161805

84.333تشرٌن جامعةجواهرالساتر عبدادٌبمحمد406116660

84.333طرطوس جامعةنظٌرهحسٌن أبوابراهٌمرٌم4062162315

84.333حماه جامعةسعاددندشًهشام محمدرٌم4063162771

84.329حلب جامعةنسرٌنعلبًالسالم عبدراما4064168689

84.329دمشق جامعةنجاحالشعبًمحمدوالء4065167052

84.32تشرٌن جامعةسمرخوريحناحنان4066162035

84.32حلب جامعةرٌمزٌتونًصخرمحمد4067167814

84.316البعث جامعةاودٌتموسىمخائٌلٌارا4068163920

84.312دمشق جامعةسناءبكورمصطفىحسن4069161418

84.312البعث جامعةؼادهالٌاسالٌاسكنده4070167332

84.312البعث جامعةاملصالحشعبانرهؾ4071166755

84.312البعث جامعةرسمٌهمنصورمنٌؾاعتدال4072162487

84.308حلب جامعةاملمعاطعمرجودي4073167986

84.308حلب جامعةؼٌداءالعزٌز عبداحمدمرح4074168181

84.308حلب جامعةسرابدوٌعرمروانسام4075169366ً

84.304حلب جامعةكوثربستانًٌوسؾرٌان4076167928

84.304حماه جامعةاملالخانًكمالمحمد4077163922

84.3حماه جامعةنهلهحوٌجةجمالرٌتا4078165784

84.3حماه جامعةمنارالمحمد جاسمنواؾبالل4079164146

84.3دمشق جامعةؼادهالطوٌلواصؾٌاقوت4080162264
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84.295دمشق جامعةرٌمعابدهماجدهادي4081164078

84.295دمشق جامعةشهنازالخطٌبخلٌلموفق4082166167

84.291البعث جامعةمنالالخلٌؾعدنانفاطمة4083165788

84.291طرطوس جامعةهندعلًمحمودرٌما4084165892

84.287حلب جامعةهناءخطٌبعاشقمرام4085168658

84.287حماه جامعةخدٌجهشهابمحمدمعاذ4086163936

84.275طرطوس جامعةفاطمهنشارمحمدإٌمان4087163770

84.275دمشق جامعةنظمٌهاحمدمحمدعلًمٌرنا4088169160

84.275تشرٌن جامعةهدىخٌربكنبٌلامل408916166

84.275تشرٌن جامعةمروهعبٌدؼساناسماء4090165618

84.27طرطوس جامعةأمالالٌوسؾمطٌعنور4091161558

84.27تشرٌن جامعةشذىدٌوبمازنرؤى4092167703

84.266دمشق جامعةمنٌرهسعادهالٌاسهبة4093167262

84.266البعث جامعةهٌفاءالصالحمروانرنٌم4094164988

84.266دمشق جامعةرانٌهنفاعولٌددٌانا4095169281

84.262دمشق جامعةندىدقماقسمٌرفاطمه4096166035

84.262حماه جامعةآمالالحزوانًوسامدانٌه4097169337

84.262دمشق جامعةسماحشاؼوريمحمداسامهرهام4098163196

84.258دمشق جامعةابتسامالشومريجدعانعمرو4099167769

84.258حماه جامعةفاطمهالخالدحمدوشهامه4100167606

84.254حلب جامعةمنتهىدباغوفا احمداالء4101167862

84.254دمشق جامعةفتحٌهالحمدانعمربراءة4102167065

84.254دمشق جامعةرؼداءعبودحسنلٌنا4103163262

84.25دمشق جامعةالحٌاه عٌنمحمودعبدالرحٌمسعد4104169014

84.25حلب جامعةوفاءالخطٌبعمادشهد4105168305

84.25تشرٌن جامعةفاطمهالجهنًمحمدصاف4106163277ً

84.25دمشق جامعةصفاءسعدهحسانلٌن4107163455

84.245دمشق جامعةسمٌرهالخطٌبمازنبٌان4108163735

84.241دمشق جامعةماجدهالشحاداتقصًمراد محمد410916452

84.241حلب جامعةضحىحباب لوزياحمدهدى4110168789

84.237دمشق جامعةسلوىالعمريمحمدسعديجودي411116316

84.237تشرٌن جامعةهدىسالمهعبودمٌهوب4112163562

84.237حلب جامعةرنازنرنًامٌر محمدراما4113168554

84.229طرطوس جامعةاكتمالسلٌمانصالحزٌنب4114166657

84.225حلب جامعةردٌنةكٌالًعبدالوهابرؼد4115168619

84.225حماه جامعةامالوسوؾحسنتماره4116163234

84.22حماه جامعةنادٌهحجواحمدبراءه4117161631

84.22تشرٌن جامعةفلايرالحافًرجبؼدٌر4118162349

84.22البعث جامعةسالمحبوسهللا عبدروان4119164365

84.216حلب جامعةسوسنالشهابًمصطفىعمار محمد4120168087

84.216حماه جامعةلودىقاصماسعدهال4121164895

84.216حلب جامعةفاطمهعاصًعالءسدره4122168184

84.212دمشق جامعةروٌدهرجبفوزيكنده4123161881

84.212حلب جامعةعلٌاءمحفوظمنٌر احمدنور4124167813

84.212دمشق جامعةابتساممثقالجمالالرحمن عبد4125163046

84.208دمشق جامعةٌسرىنكاشمحمدنبٌلمحمد4126161405

84.208دمشق جامعةمنالنطفجًمازنرؤى4127166152

84.2دمشق جامعةلبابهنبعهنصوحأنس4128169614

84.2دمشق جامعةاٌمانالقالشؼازيبراءه4129164080

84.195دمشق جامعةهالةمرزوقؼسانمٌالد4130165422

84.191دمشق جامعةرندهفرحماهرمحمد4131167345
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84.191دمشق جامعةرانٌهالدهنهوسامٌارا4132166383

84.187دمشق جامعةسوسنجعفرعلًحٌدر413316651

84.187تشرٌن جامعةفاطمهدروٌشنوارحال4134167001

84.187تشرٌن جامعةفادٌاشرٌقًزٌادهبة4135162098

84.187طرطوس جامعةمٌساءمحمدٌاسراسامه4136166046

84.187تشرٌن جامعةمنالحامدٌاسرلٌنا4137166244

84.187حلب جامعةمهارضوانمحمدسرى4138167961

84.183حلب جامعةرفٌؾزٌنوالستار عبدزٌنب4139168035

84.183دمشق جامعةنزٌرهؼبرهزهٌرمرح4140164154

84.179حماه جامعةسعدٌهالحمشوخٌر محمدالرحمن عبد4141161528

84.179حلب جامعةامٌنةالدنٌا نصؾالناصر عبداٌة4142168886

84.179حلب جامعةسلوىبقالٌانسلٌمروزالٌنا4143168582

84.179دمشق جامعةسهامحمادةفٌصلمحمد4144166896

84.175دمشق جامعةمرٌماحمدعبدالرزاقعامر4145169119

84.175حلب جامعةهناءالعبداحمدمحمود4146168109

84.17دمشق جامعةفرٌدهالضللًالناصر عبدٌزن4147166565

84.162حلب جامعةكلثممسلمانًبكورٌمان4148169002

84.158حلب جامعةنٌروزهللا خٌرعمراسامه4149169329

84.154تشرٌن جامعةمٌادهعلًمالكمحمد4150162821

84.15البعث جامعةرناشمالًطالللورٌس4151167113

84.141حماه جامعةعائدهشبٌنجانجوٌل4152164768

84.137البعث جامعةفلايرنادربركاتجوٌل4153161614

84.137دمشق جامعةرحابابراهٌممحمودعامر4154161771

84.137دمشق جامعةرانٌاالدهنهٌاسر محمدماجده415516679

84.133دمشق جامعةاٌفاشواكتوفٌقرنٌم4156163004

84.133طرطوس جامعةفاتنعٌوشاسامةمرام415716821

84.133البعث جامعةابتسامحسنمحمودرحاب4158162477

84.133دمشق جامعةصفٌهعٌسىعلًكادان4159164102

84.129دمشق جامعةمجدعديعمرهند4160164116

84.125دمشق جامعةلٌناقرقوراعبدالعزٌزمازن4161162362

84.125تشرٌن جامعةعائدةالقادر عبد حجًمحمدأمجد4162162723

84.125دمشق جامعةناجٌةالنعٌمًعبدالرحمنمحمدكمال4163164443

84.125دمشق جامعةسوسنؼزالمحمداسراء4164167380

84.125البعث جامعةزٌنبهللا العبدناٌؾرشا4165165712

84.12حلب جامعةصفادهنهكامل مصطفىسنا4166168371

84.12البعث جامعةادٌبهادرٌسمنهلكامل416716926

84.116دمشق جامعةرزانالرباطمحمدزهٌراحمد4168161327

84.112دمشق جامعةمٌسونمزاحممحمدصهٌب4169165346

84.112دمشق جامعةامٌنهعٌونابراهٌمشحاده417016217

84.112دمشق جامعةخلودالدٌن سرايمعنعدي4171161000

84.112حماه جامعةندىارناؤوطمحمودقتٌبة4172162931

84.112حماه جامعةابتسامالٌوسؾمحمودلواء4173165634

84.108دمشق جامعةهدىطٌرعبدالرحمنآٌه417416406

84.108حماه جامعةهٌامالكرديرجببتول417516985

84.108حماه جامعةثناءالحسٌنؼازيمرام4176164591

84.108طرطوس جامعةحنانمرعوشعلًحسن4177165083

84.108حلب جامعةزهراءاالفنديؼٌاث محمداللطٌؾ عبد4178168511

84.108تشرٌن جامعةسعاداسماعٌلاحمدنٌادا417916691

84.108حماه جامعةصفاءالحسناللطٌؾ عبدبالل418016262

84.104دمشق جامعةجواهرسنجابجهاداسماء4181164172

84.104حلب جامعةسمراالسماعٌلعبدالقدوسنورالهدى4182167889
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84.104دمشق جامعةسونٌهشٌكاؼًمحمدؼٌثمحمدخلٌل4183166998

84.095طرطوس جامعةهٌاماحمدؼالبرٌم4184164642

84.091دمشق جامعةندىبكري الشٌخهاشمرؤى4185163088

84.091دمشق جامعةماريعٌسىسامًرام418616543ً

84.091دمشق جامعةمٌادهالموصللًمحمدراما4187165808

84.091البعث جامعةحنانالحورانًمحمودقمر4188165241

84.091دمشق جامعةرفٌدهدٌبٌاسرآٌه4189164090

84.087دمشق جامعةسمرمفلححسٌنسوزان4190165803

84.083حلب جامعةلٌلىؼرٌبةكرٌمؼرٌس4191168439

84.083دمشق جامعةنجدٌهالدلهعلًرهؾ4192163013

84.079دمشق جامعةرحابحدادماجدكاترٌن4193161088

84.079طرطوس جامعةروٌدهدٌوبعمادرٌم4194166738

84.075طرطوس جامعةرجاءمحمدحبٌبهبه4195161842

84.075دمشق جامعةلٌلىشلهوبمعنجواد4196163374

84.07حماه جامعةفداءالرحالمنٌؾرٌما4197166330

84.066طرطوس جامعةداللالٌوسؾمحمودربا4198166283

84.066البعث جامعةمادلٌنعتومنعمهرٌموندا419916944

84.062حلب جامعةشذىزكرٌاأحمدبشرى األمٌرة4200168157

84.062البعث جامعةعهدجحجاحنزار محمدٌمن4201163350

84.062دمشق جامعةأمانًتاجًمحمدسامرعبدهللا4202163708

84.062دمشق جامعةحنانسواروفٌقبٌان4203166650

84.054البعث جامعةرناعابدبرهانروالنا4204161947

84.05تشرٌن جامعةصبامعراويبدر احمدقمر4205161801

84.05طرطوس جامعةٌسرىزٌدانعلًنبال4206166515

84.045تشرٌن جامعةسعادحموديمحسندالل4207166841

84.045دمشق جامعةربابزٌنوثائرماٌا4208165373

84.045حلب جامعةسمٌةقبالوياحمدمنذر4209168740

84.041حماه جامعةروالنداالسلومعبدوماهر4210167753

84.037حلب جامعةخلودرناشهٌثم محمدمحمد4211168622

84.033تشرٌن جامعةكنداهلولعبٌراالء4212162877

84.029تشرٌن جامعةسعده رشامحمدٌامنآٌه4213163325

84.025حلب جامعةرشادباسمصطفىبشرى4214168799

84.02تشرٌن جامعةعالعموريفؤادامل4215165381

84.02حلب جامعةسامٌةحبٌبابراهٌمكوثر4216168041

84.016دمشق جامعةؼادهملحمزاهًاودٌل4217161024

84.016طرطوس جامعةربادٌبعماراحمد4218164252

84.016طرطوس جامعةاسٌارمضانعمادساره4219164408

84.016دمشق جامعةسمرعبدهللاهٌثمنور4220166094

84.008طرطوس جامعةجمانازؼٌبجورجمٌري4221162226

84.008البعث جامعةرٌماكسٌبًمرهؾالرحمن عبد4222162793

84.004البعث جامعةرانٌاابراهٌمؼسانجود4223169470

84.004حلب جامعةعبٌرجطلفؤادمصطفى4224168433

84.004حماه جامعةمنٌرةالسرمانًولٌدمصطفى4225164121

84.004دمشق جامعةأمٌنهعباسمحمدأالء4226166711

84.004دمشق جامعةرٌعانشامٌهمحمدخالدرنٌم4227166356

84تشرٌن جامعةرستم ابتهاجاحمدهشاماٌه4228169848

84دمشق جامعةنهلهاللحامماجدراما4229166172

84تشرٌن جامعةنادٌافراناسامةلٌن4230162527

84طرطوس جامعةمٌساءحسنعلًزٌن4231169816

83.995حلب جامعةاملسمانفرٌدشهد4232168686

83.995حماه جامعةأملحالقابراهٌممارٌنا4233162203
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83.991تشرٌن جامعةفتاةالخٌرؼسانلمى42341693

83.991دمشق جامعةرندهالعساؾجهادنور4235162563

83.991حلب جامعةفادٌهالعٌسى العبٌدحسٌنطارق4236167974

83.991البعث جامعةسمٌرهقاسمروحًٌارا4237164811

83.987دمشق جامعةاكرامشناننزاررٌم4238161580

83.979حماه جامعةفرٌدةالخضرتركًأمان4239167569ً

83.975حلب جامعةؼادهاالبرشعمرسهام4240168317

83.975دمشق جامعةنوالالمحمدمحمدرائد4241165466

83.97دمشق جامعةلٌناصٌموعهتركًقص4242167768ً

83.97البعث جامعةهدىعامراحمدهنا4243163890

83.97دمشق جامعةرٌمهٌالنهصفواننعمان4244163293

83.966البعث جامعةهدىعبودفضلعل424516296ً

83.962دمشق جامعةهزارحورٌهمحمدعدنانمحمدمؤمن424616483

83.962حلب جامعةافامٌاالخلٌلابراهٌمتاج سدره4247168528

83.962دمشق جامعةدٌانهطعمهموسىدانا4248161958

83.962حلب جامعةسلوىجلبًعبداللطٌؾنور4249168346

83.962حماه جامعةآمنهالسوٌدانخالدالعابدٌن زٌن4250165097

83.958تشرٌن جامعةهدلهحسٌناسعدافٌن4251167877

83.958طرطوس جامعةوصالأحمدثائرلبانا425216839

83.958حلب جامعةؼادةمالحجمٌل محمدشهد4253168569

83.954البعث جامعةمنىعنقهعبدالوهابصفا4254166917

83.954دمشق جامعةامٌهالشوملًاحمدٌزن4255166020

83.954طرطوس جامعةوفاءالبنديمحمدحال4256163107

83.95دمشق جامعةدولسًالرفاعًمحمدعبدالرحٌماحمد4257168135

83.95دمشق جامعةشهامحمودالؽنً عبدعمران4258167529

83.945حماه جامعةرجاءالقدورالحمٌد عبدأسماء4259164169

83.945تشرٌن جامعةهٌامصقورهاٌلجودي4260167454

83.945دمشق جامعةسعاددحبورالدٌن عمادٌزن4261166850

83.945حماه جامعةروضهاللبابٌدي العبسًطه محمدفاطمه4262164474

83.941دمشق جامعةابتسامالعسافٌنمروانساره426316763

83.941دمشق جامعةعٌدهالعلًعلًفاروق4264169132

83.937دمشق جامعةالهامعساؾنبٌلوجد426516573

83.937دمشق جامعةناهًمحمدحسنلجٌن4266167290

83.929تشرٌن جامعةابتسامابراهٌمعدنانمرٌم4267164499

83.929دمشق جامعةعتابحسنسنانلٌلٌان4268163280

83.925طرطوس جامعةوسامعمارعادلآٌه4269166793

83.925دمشق جامعةوفاءٌونسمحمدمرح427016234

83.916حلب جامعةأمٌنةأحمدمحمدهللا عبد4271168060

83.908تشرٌن جامعةبراءهرٌافاطرحنٌن4272166866

83.904حلب جامعةرهؾفاضلفاضلملهم4273168298

83.9دمشق جامعةكوثرفلوحصفوحضرؼام4274162009

83.895تشرٌن جامعةحسنهمحفوضفؤادطون4275164584ً

83.895دمشق جامعةفادٌهفخر ابو شهابادهمسلوى4276166355

83.895تشرٌن جامعةعبٌرالسلٌمانمحسنعل4277162752ً

83.895تشرٌن جامعةسعادعلًمنذرحسن4278170077

83.891دمشق جامعةهندزعٌنطاهرلٌلى4279166241

83.891دمشق جامعةأمالمحمدسعٌدإبراهٌممحمدحسامٌزن4280163042

83.891دمشق جامعةندىعبودعبدهللاارٌج4281164959

83.891دمشق جامعةسناءحربادهمعمرو4282163380

83.887دمشق جامعةفاطمهعدلهعامرسوار4283164082

83.887تشرٌن جامعةرؼداءخطابمازنجمانه4284166121
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83.887دمشق جامعةنسرٌنالشمالًحسانعفراء4285162361

83.887دمشق جامعةاكتمالعساؾكلٌموسام4286166047

83.883طرطوس جامعةفٌضهالدوشندٌمراما4287165904

83.883دمشق جامعةفاٌزهجاسمالعزٌز عبدكنان428816203

83.879تشرٌن جامعةروعةعابدٌنكمالمرٌم4289165526

83.879البعث جامعةروجٌناحمدانؼسانكاتٌا4290165332

83.866دمشق جامعةوفاءالحاجاحمدجودي4291164460

83.866تشرٌن جامعةهوٌداابراهٌمأسامههال4292164361

83.866تشرٌن جامعةهادٌهالدروٌش المحمداحمدهبه4293166041

83.854حلب جامعةفاطمةقدوراحمدآالء4294168225

83.854حماه جامعةمدىضواخالدمحمد4295165424

83.854حماه جامعةسمٌهكجوناسعدتسنٌم4296162719

83.854دمشق جامعةرٌمفارسجورجالٌان4297162172

83.854البعث جامعةرناصوفانالهادي عبدباسل4298169482

83.85دمشق جامعةحٌاةاسودمرواناحمد4299162316

83.85حماه جامعةمٌساءمسكٌنهانًمها4300164765

83.845دمشق جامعةفوزهالرفٌعجاسمعمر430116298

83.841دمشق جامعةمنتهىالخطٌبفتحًمحمد4302161339

83.837دمشق جامعةخولهالحلوباللالهدى نور4303161745

83.837حماه جامعةجومانهشحودمحمدفاطر4304164051

83.837البعث جامعةؼنىالزهراويحٌانؼٌث4305166887

83.833تشرٌن جامعةمهادٌوبسمٌرسوزان4306164724

83.829البعث جامعةأسماءالوقاؾناصرلجٌن4307161720

83.829البعث جامعةمنالاالحمدصادقجعفر4308165270

83.829دمشق جامعةعبٌرمداحاسامهمجد4309166391

83.829طرطوس جامعةمهاصافًعبدوتاله4310164395

83.825حماه جامعةمنارمعالابراهٌمبتول4311163418

83.825دمشق جامعةاملحصٌنً ابوموفقهدٌل4312165099

83.825تشرٌن جامعةهناءمٌاٌوسؾدعاء4313162504

83.82البعث جامعةفاطمهصطوؾطالبحسٌن4314167236

83.82البعث جامعةوفاءمرادالدٌن صالحامل4315166857

83.816حلب جامعةحسناءجالقحكمت محمدآالء4316168802

83.812دمشق جامعةهناديفرحاتعمادعبدالرحمن4317162892

83.812حلب جامعةامٌنهالحنان عبد زاملالدٌن جمالبشرى4318168133

83.812دمشق جامعةثناءمحمدرضوانهبة431916270

83.812البعث جامعةسمررمضانماهرقمر4320161270

83.804حلب جامعةمنىعلوش حسٌنمحمودفاطمة4321168772

83.804تشرٌن جامعةصباحمقصودنزارسمر4322162314

83.804حلب جامعةوعدطالبعبدهللاراما4323169362

83.804دمشق جامعةخدٌجةعاصًخالدفاطمه4324162211

83.8دمشق جامعةنجوىالجرمقانًاٌمنعهد4325161594

83.8حماه جامعةرٌماالدالًخٌر محمدساره4326161814

83.8حلب جامعةروعهوفائًحسٌن بشردانه4327167941

83.795البعث جامعةدعدجرجسبشارعائده4328163536

83.787حماه جامعةؼادهاالبراهٌمفوازمارٌا4329164249

83.787البعث جامعةلمااالتاسًرفقً محمدرافل4330161448

83.783البعث جامعةؼادهالتركًعلًسهى4331165546

83.779طرطوس جامعةسالمسعٌدبسامهٌا4332162217

83.775تشرٌن جامعةٌسرىالخٌرأحمدساره4333167257

83.77طرطوس جامعةجمٌلهحواطعٌسىزٌنب4334162437

83.77طرطوس جامعةكمٌلٌامخولمنذرجٌسكا4335166335
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83.77البعث جامعةمنتهاثلجهاٌلًبسام4336164271

83.77تشرٌن جامعةاهداباسعدفوازطارق4337165993

83.77دمشق جامعةمنىخلؾ حاجالكرٌم عبدسٌرٌن4338166387

83.766دمشق جامعةمنىالناطورالرحٌم عبدمٌس433916189

83.766دمشق جامعةرزانخشانهزٌادسنا4340165938

83.762دمشق جامعةعائدهابراهٌممعٌنآٌه4341166323

83.762البعث جامعةمٌساءصوفًجمالماٌا4342161005

83.762البعث جامعةآمنهطٌبابسٌمالٌسار4343164094

83.758طرطوس جامعةمهاخٌربكطاللعٌسى4344164257

83.754دمشق جامعةافتكارمكارمولٌدهزار4345162619

83.75البعث جامعةهزارطرابلسًماهرنؽم43461675

83.745حماه جامعةضٌاءالحسٌناحمدنافع4347162910

83.745دمشق جامعةجمانهخلٌلٌاسرساري4348166151

83.745طرطوس جامعةمٌالمحمدسعدنؽم4349164507

83.741تشرٌن جامعةوسٌلهمرٌمعلًآالء4350167023

83.741دمشق جامعةمنىالسٌدالرحمن عبدلؤي4351163503

83.741دمشق جامعةابتسامعثمانمحمودعالء4352167694

83.733دمشق جامعةمنىالناطورالرحٌم عبدمالك435316196

83.729تشرٌن جامعةعاتكةكحٌلةجمالفاطمة4354166672

83.72دمشق جامعةوفاءؼزالنخالدبٌنه4355163129

83.716البعث جامعةسحرخلوؾمحمدعل435616632ً

83.716دمشق جامعةحبشهالهاٌسابراهٌمهدى4357169095

83.712دمشق جامعةسٌرٌنالساٌسمحمداحمد4358165791

83.708البعث جامعةوزٌرهسلٌمانرفعتعل4359163720ً

83.704حماه جامعةاسعاؾالبرازيالرزاق عبدسندس43601610

83.7تشرٌن جامعةبشرىٌوسؾعلًزٌنه4361161837

83.695طرطوس جامعةخلودحسنجابرشعٌب4362165090

83.695دمشق جامعةخدٌجهالخلٌفوالحمٌد عبدوفاء4363169187

83.695تشرٌن جامعةنهلهشرٌقهمٌكائٌلالرا4364165798

83.695دمشق جامعةمنصور ازدهارالحمودحسنعل4365165119ً

83.691تشرٌن جامعةشاملهمدفونًدكرانجوٌال4366166191

83.691حلب جامعةصفٌةسعٌدمصطفىاسماء4367168826

83.687دمشق جامعةصباحقنبسعٌسىاحمد436816437

83.687حلب جامعةجٌناستانبولًعصامجاكلٌن4369168856

83.683البعث جامعةاقبالصهٌونًحسنٌارا43701694

83.683حماه جامعةهندالحمصًنصربٌان4371162895

83.679دمشق جامعةلٌندهحمودمالكمهند4372166622

83.679البعث جامعةهندحمزهالكرٌم عبدعالء4373164237

83.679دمشق جامعةلٌندهفرحعصاممرٌم4374164817

83.675دمشق جامعةانعامسجاعرزقندى4375165238

83.67تشرٌن جامعةرٌماصالنعاصمراما4376169403

83.67حلب جامعةنجوىبنًالقادر عبدؼٌث محمد4377168457

83.666حماه جامعةاٌمانكرٌمجمعهخلود4378162441

83.662حماه جامعةسعادفروحماجدكارٌن4379164800

83.662طرطوس جامعةزٌنبدروٌشعابدعل438016325ً

83.662تشرٌن جامعةهنداحمدساترآٌه4381161734

83.662حماه جامعةمحاسنعاقلمحمدعلٌاء4382162735

83.662حماه جامعةروجٌنافالحهسموعجٌما4383161727

83.658دمشق جامعةنجاحهرسول السٌدسعٌد محمدروكسان4384169172

83.658حلب جامعةودادسعٌدمحمدعال4385168233

83.645البعث جامعةمرٌمالسعٌدعلً محمدحسان4386164890
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83.645حماه جامعةعبلهالبدٌويمحمدزٌادنجال4387165117

83.641حلب جامعةانتصاردٌاباحمدعمار4388168031

83.637البعث جامعةهالدٌبسهٌلالنا4389163633

83.637البعث جامعةمهاالخالدحسنرؼد439016920

83.629دمشق جامعةسناءعوٌداتباسمربا4391164644

83.629تشرٌن جامعةطلٌعهعلًوفٌقصبا4392167666

83.62طرطوس جامعةزكٌهعلً الشٌخشفٌقامان439316636ً

83.62دمشق جامعةدٌبهٌوسفان سلومعبدالكرٌمكرم4394161467

83.62طرطوس جامعةمنىابراهٌمعلًؼمار4395164966

83.62حماه جامعةرشاالسلومبسامٌاسمٌن4396164789

83.62طرطوس جامعةنهادالقحطجورجطون4397166126ً

83.616طرطوس جامعةلمٌسدٌوبوكٌلنبٌل4398166823

83.616حلب جامعةهورياكوبٌانجاكانجٌلٌك4399168294

83.612حلب جامعةابتسامنحاسعصام بكريٌمنه4400168160

83.608طرطوس جامعةمٌسمؼانمٌوسؾأٌهم4401163049

83.608تشرٌن جامعةسرابالخٌرٌقظانهبه4402161701

83.604دمشق جامعةهناءالكرٌمٌاسرسهام4403163602

83.604طرطوس جامعةسلمىمحمدنبٌلمحمد4404163093

83.604حلب جامعةرانٌاعثمانؼساناٌة4405168776

83.604حماه جامعةآٌاتالصٌاديلؤيمرٌم4406161047

83.595حلب جامعةرٌمطحانحسامهنا4407168490

83.595تشرٌن جامعةامٌرهٌوسؾبولبٌتر4408169106

83.591البعث جامعةفلايرشدودٌوسؾباسل4409166577

83.587حماه جامعةمٌسحدٌدهفاديلٌن4410164189

83.587دمشق جامعةمنالشعٌبمحمدانٌسبراء4411161004

83.583دمشق جامعةنهالقزقمحمداحمد4412161321

83.583حلب جامعةرٌماانطون مقدٌسسمٌرجوٌل4413168813

83.579البعث جامعةمنالصوفانمحمدالرحمن عبد441416998

83.579دمشق جامعةفرٌدهالرفاعًٌوسؾهدٌل4415161368

83.575دمشق جامعةمرٌمالعقلهولٌدخٌر محمد4416161763

83.575البعث جامعةحسنالدروبًجهادبانه4417167483

83.57طرطوس جامعةعواطؾدراجسهٌلامل4418164697

83.57تشرٌن جامعةزنوبٌاحسونمحمدجعفر4419164334

83.57تشرٌن جامعةرحابكنعانعلًكرم442016391

83.57دمشق جامعةفاتنالرحٌهاحمدمحمد4421165987

83.566تشرٌن جامعةمهاؼازي محمدعائشه4422165924

83.566دمشق جامعةمٌسونالنوريٌاسر محمدؼالٌه442316207

83.562دمشق جامعةوفٌقهعٌونسلٌمجمٌل4424161904

83.562دمشق جامعةخدٌجهالبكرمفلحبراءه4425167645

83.562حماه جامعةرجاءالخلٌلالعزٌز عبدمحمد4426164321

83.558دمشق جامعةسلمىالعطارمازنمٌس4427164164

83.558دمشق جامعةرشاالمٌدانًمحمدعماردعاء4428165722

83.554البعث جامعةوفاءسلٌطعدنانٌزن4429164505

83.55البعث جامعةمهاصافًاللطٌؾ عبدرهؾ4430167062

83.545تشرٌن جامعةنبٌههالسٌدولٌدراما4431165811

83.541البعث جامعةصفاءاؼا حسننسٌبزٌاد محمد4432161067

83.541البعث جامعةطٌؾنبهاننبهانحسام4433164119

83.541حماه جامعةهزارالصٌادينصرؼٌداء4434163785

83.537البعث جامعةمٌساءالصابونًالدٌن ناصرالرحمن عبد4435163035

83.537دمشق جامعةأملصالحههٌثمراما4436163757

83.533حلب جامعةتؽرٌدباشعمروئام4437168054
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83.533دمشق جامعةشذاالسنصالحاٌمن4438163807

83.529دمشق جامعةهاجرنصرهللامحمدندٌم4439162948

83.529دمشق جامعةمعٌنااحمدتوفٌقالفقار ذو4440166313

83.525دمشق جامعةرازٌهحسنٌحٌىفادٌه4441169010

83.525دمشق جامعةعبٌرحٌدرعصام محمدالهدى نور4442163759

83.516تشرٌن جامعةسالماسكاؾسهٌلتوفٌق4443166616

83.512دمشق جامعةسهامحسٌنعٌسىصبا4444163662

83.512طرطوس جامعةسعادخلٌلمحمدٌاسمٌن4445163160

83.512حماه جامعةرندهابراهٌمأٌهمنادر4446162429

83.512دمشق جامعةنارٌمانخلٌلمحمدشدادتماره4447164180

83.508طرطوس جامعةنفلهدٌوبالدٌن عزحٌان4448163570

83.508حماه جامعةفدوىالخلٌؾخالدأمل4449163891

83.508دمشق جامعةاٌسالمحمدقصًمحمد4450165701

83.508البعث جامعةمل ا ادرٌسعمادانج4451165569ً

83.508البعث جامعةنهىصالح ابواالله عبدخالد4452164586

83.504دمشق جامعةداللبشارمحمودعبدهللا4453167122

83.504البعث جامعةسارهسمحهالناصر عبدمحمود4454167425

83.504دمشق جامعةعائشهحجًمروانرقٌه4455163390

83.504دمشق جامعةاٌمانعثمانخالدرهؾ4456166923

83.5دمشق جامعةمنٌرهعائشهولٌدالؽالٌه مارٌه4457163732

83.5حماه جامعةصباحعطارنصر الحلٌم عبدشهد4458169907

83.5تشرٌن جامعةحمره زٌنبرحالأحمدصالح4459169842

83.495دمشق جامعةسامٌهرافعرافعجولٌا4460167079

83.495دمشق جامعةسمرصندوقلبٌبمرٌم4461166989

83.495طرطوس جامعةرؼداءملحمماهرقص4462165087ً

83.487حماه جامعةوردهمرزامحمدمحمود4463169516

83.487دمشق جامعةاٌمانثلجهعدنانضٌاءالدٌن4464162380

83.483حلب جامعةهناءمستترضوان محمدنور4465168323

83.483دمشق جامعةؼادهشاكرعبدالمنعممحمد4466162253

83.479دمشق جامعةفاطمهشباطابراهٌمعال4467162213

83.475دمشق جامعةوفاءبركاتكامللٌنا446816346

83.47دمشق جامعةخدٌجهالنادرتوفٌقهدى4469165394

83.466طرطوس جامعةبسٌمهالـله عبدنهادرٌم4470164428

83.462طرطوس جامعةسمٌرهمنصورنعماننور447116665

83.462تشرٌن جامعةحنانسلطانؼٌاثنفٌن4472162076

83.458البعث جامعةٌمانالسباعًرسمً محمدسامً محمد4473161252

83.458حلب جامعةهدىطالعمطٌع محمدرزان4474168282

83.458تشرٌن جامعةندٌمهارشوكٌهاحمدنسمة4475165129

83.454حلب جامعةمولودهرشٌد حجًشعبانهٌفان4476167984

83.45تشرٌن جامعةثناءٌونسدٌباحمد4477165323

83.45حلب جامعةرانٌاصابونًالدٌن حسامالزهراء فاطمة4478167985

83.45حماه جامعةفاطمهسلمانعثمانرهؾ4479161710

83.445البعث جامعةمنىكٌروانمصعبآٌة4480164964

83.445تشرٌن جامعةهٌفاءعجٌلمرواناسمهان4481164467

83.441دمشق جامعةٌسرهسعدونهللا عبدابراهٌم4482169094

83.441طرطوس جامعةرحابحسنجابرمٌس4483162979

83.441البعث جامعةسمرالنقريمحمودبشار4484161624

83.441دمشق جامعةؼادهدٌبمحمودمحمد4485162055

83.437البعث جامعةنهلهالرستمبشٌرهدٌل4486161025

83.433طرطوس جامعةسمرربٌعمنذررهؾ4487165709

83.429دمشق جامعةوصالالخطٌباحمدبٌان4488161411
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83.425حلب جامعةسمرالشاطرمحمدزٌنب4489168910

83.42تشرٌن جامعةهٌامعلًمحمدفوزي4490164001

83.42البعث جامعةعبٌرجرجورنضالعزٌز4491163855

83.42دمشق جامعةسوسنالجبرفٌصلرٌتا4492163440

83.416حماه جامعةلٌنةبزماويمحمدمأمونكرم449316309

83.416حلب جامعةمنالسالمزكرٌادٌاال4494168360

83.412البعث جامعةشذىالمسمومتمام محمدمٌران4495164562

83.412حلب جامعةخلوددشانابراهبمسدره4496167965

83.408طرطوس جامعةسمٌرهاسعدمحمدنهى4497166829

83.408البعث جامعةتفٌدهكاخًنزٌرعبٌر4498162993

83.404حلب جامعةرانٌهادلبًمحمدصبحًمحمدالفاتح4499168456

83.404دمشق جامعةنهلهصماديالحلٌم عبدتؽرٌد4500164302

83.4دمشق جامعةشادٌهالمصريؼٌاثرام4501169714ً

83.4دمشق جامعةشاهنازمزقمصطفىعالء4502169606

83.395دمشق جامعةٌمنازوبًعبدالرزاقهبه4503161187

83.391البعث جامعةٌسرىالناصرمرشددالل4504161990

83.387دمشق جامعةسابٌلالنقاوهفؤادساره4505166934

83.387حماه جامعةوفاءالبرازي العمرعمرانابتسام450616349

83.383طرطوس جامعةوفاءعٌسىفائزنورا4507161991

83.383طرطوس جامعةمٌساءمظلومخالددعاء4508165763

83.383حلب جامعةالورد عبٌرالبٌكسائدشهد4509167912

83.383البعث جامعةؼٌداءالداوداٌمنهٌه4510164234

83.383حماه جامعةفاطمهالعمراحمدآمنه4511166149

83.383حماه جامعةاٌمانشوملمصطفىقمر4512162182

83.379حلب جامعةسمٌةبلالرمازنمصطفى4513167971

83.379تشرٌن جامعةسهٌلهمعالعبداللطٌؾنادٌه4514163201

83.379حماه جامعةهنٌدهجاجهعصامهناء4515161544

83.379دمشق جامعةرٌمصنادٌقًسامً محمددٌمه4516166073

83.375دمشق جامعةاٌمانالفنوشعبدالحمٌداقبال4517165797

83.375تشرٌن جامعةؼادٌهاسعداحمدمضر4518162400

83.37دمشق جامعةنبٌلهؼانمتركًمرح4519161816

83.366دمشق جامعةرٌماؼانمبهاءامٌر4520161101

83.358دمشق جامعةزهرهعبدالحمٌدامهٌديوسٌم4521163203

83.358البعث جامعةردٌنهالسلمونًسمٌرمحمد4522164322

83.354دمشق جامعةحنانمسعودحسامؼزل4523161071

83.35البعث جامعةاخالصمحمدٌوسؾحٌان4524165292

83.345دمشق جامعةزٌنبالراضًعمرٌاسر4525169556

83.337دمشق جامعةفاطمهعساؾالدٌن جمالسامر4526163544

83.337دمشق جامعةفائزهالخطٌبفواز محمدزٌد4527163695

83.333طرطوس جامعةنهادشمالًمحمدسال4528166068ً

83.333طرطوس جامعةؼٌساءمحمودعادلزٌنه4529163517

83.333حلب جامعةمهابطٌخبكر أبو محمدأمل4530168747

83.333تشرٌن جامعةهٌامامٌنمصطفىساره453116362

83.329البعث جامعةفاطمةأمٌنؼازيبتول4532163911

83.329دمشق جامعةندىفارسفارسندٌمه4533162511

83.325البعث جامعةسروىالدنوؾعزٌزمعن4534164818

83.325تشرٌن جامعةؼالٌهمٌهوبالكرٌم عبدعل4535165727ً

83.32تشرٌن جامعةسائرهمحمدعلًآٌه4536161587

83.32تشرٌن جامعةصباححبٌباحمدصبا45371697

83.316البعث جامعةمٌسرالمصريعدنانبٌان4538163838

83.312البعث جامعةفٌحاءبربرمحمدناٌا453916617
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83.312دمشق جامعةعدوٌهمدخنهحسانفاطمه4540164077

83.312حلب جامعةصالحةحافظعبدهللاالقادر عبد4541168101

83.308دمشق جامعةنورمٌنكرم ابونبٌلساره4542165510

83.308دمشق جامعةمجدالجباويرٌاضاحمد4543164863

83.295تشرٌن جامعةمهاٌونسحٌدرعل4544161874ً

83.295دمشق جامعةٌمنهحمٌدودٌعاسكندر4545163655

83.295تشرٌن جامعةشذىحناويمحمدكندا4546165009

83.291حلب جامعةروقٌهالمحمودعٌسىسدره4547168183

83.291تشرٌن جامعةسمٌرهمنصورطاهرمجد4548162446

83.287دمشق جامعةؼصونجحاعبدالحمٌدلونا4549162131

83.275تشرٌن جامعةفٌروزعكرهسهٌلرامً احمد4550161160

83.27دمشق جامعةازهارقشومالفتاح عبدعلً محمد4551166388

83.262تشرٌن جامعةهٌاماحمدالزٌنمٌرنا4552163429

83.262تشرٌن جامعةمارٌناٌونسسامًساندرا45531673

83.258حلب جامعةخدٌجهالعبدهللا البكارعبدحسٌن4554168765

83.258تشرٌن جامعةلٌلىخورينوارسوزان4555162406

83.254حلب جامعةؼصونالمحمدصبحًٌمان4556169377

83.254حلب جامعةرجاءشوكانحسٌنرهام4557168792

83.25دمشق جامعةلٌلىالجملمحمودرنٌم4558164464

83.25تشرٌن جامعةمنىزٌتونمحمودؼدٌر4559165989

83.25تشرٌن جامعةسجٌعهحسنمحمدحسام456016531

83.25دمشق جامعةسالماالماممحمدخٌرمحمدسعٌد456116367

83.25حلب جامعةامٌرهالمنصورمحمدالرزاق عبد4562168624

83.25دمشق جامعةعموشهالصحنعامربشرى4563169220

83.245حماه جامعةملكالكٌالأسامةلبنه4564165613

83.245حلب جامعةفاطمهشبٌبزكًعباده4565168251

83.245طرطوس جامعةنوالحسنعلًمرح4566163148

83.245طرطوس جامعةندىابراهٌممعدساره4567165109

83.241حماه جامعةروضهمهنامحسنٌعرب4568163729

83.241دمشق جامعةنبٌلهالدٌن زٌنوسامرام4569164581ً

83.241دمشق جامعةرندهجمالمحمدماهربراءة4570167391

83.237البعث جامعةؼادهعٌسىمحمدعمار4571166811

83.233دمشق جامعةؼادهخمٌسبكر محمداسالم4572167639

83.233طرطوس جامعةرئٌسهدٌبمحمدعل4573163737ً

83.229طرطوس جامعةابتسامخوندهاسماعٌلفردوس4574163308

83.229حماه جامعةهالهرحالالمنعم عبدمؤمنه4575161249

83.229البعث جامعةمجدلٌنندورعمادبانه4576164833

83.225دمشق جامعةوزٌرهمرادمتريرٌم4577167272

83.22تشرٌن جامعةارمازنوفلصدٌقٌارا4578165208

83.22البعث جامعةنجوىبرنبوصفوانسعاد4579164486

83.216دمشق جامعةلطفٌهصعبعصامهبه4580166562

83.216دمشق جامعةزاهٌهزرٌقبشٌرجمٌل4581162906

83.216تشرٌن جامعةهناءأحمدنادرعل4582162656ً

83.216تشرٌن جامعةناهددٌبمحمدنؽم4583163504

83.216تشرٌن جامعةتؽرٌدسلٌمانعلًعمران4584169395

83.212تشرٌن جامعةصباكلثومقٌنانزٌنه4585163223

83.208طرطوس جامعةحلٌمهحمودهمحمدمصطفى4586161924

83.208دمشق جامعةمٌسونخالٌلًمصعبنارام4587169265

83.204تشرٌن جامعةهٌامٌونسحاتمالٌسار4588164127

83.2دمشق جامعةماريخمٌسًعفٌؾطارق4589166320

83.2دمشق جامعةاسماءالعقلهاحمدبتول459016881
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83.2دمشق جامعةفاطمة بشرىبٌازٌدسمٌرسمر4591169684

83.2دمشق جامعةرٌمعربًنذٌررندى4592163850

83.2دمشق جامعةاٌمانراجححسٌنسوزان4593163526

83.195دمشق جامعةالهامعواطهبشٌرندى4594165875

83.187تشرٌن جامعةسوسنمعالاٌمنمرٌانا45951613

83.183البعث جامعةوفاءالرحالاٌادلٌلٌان4596165282

83.183دمشق جامعةمٌساءالشوٌكًمحمدٌاسرلونا4597167504

83.183دمشق جامعةمرٌمشمسمحمدنضالمحمدعمار4598161273

83.183البعث جامعةنجمهاالترمالٌاسنانس4599162091ً

83.179حلب جامعةامٌرهنجارمحمدفاطمة4600168514

83.179تشرٌن جامعةسهٌالالقطرٌبحامدؼزل4601161618

83.179حلب جامعةاحالمالنسرابراهٌممجد4602168158

83.179حلب جامعةعائشةحمٌدومحمددالٌا4603168245

83.179البعث جامعةٌسرىالحسنبهاءالدٌنرؤى460416388

83.175دمشق جامعةمنالعزالدٌناحمدرؼد4605165196

83.175البعث جامعةرشاؼٌثفاضلعلٌاء4606165215

83.17دمشق جامعةسمرحمزههانًصفاء4607161574

83.17حلب جامعةنهىامونةوائلالعابدٌن زٌن عل4608167821ً

83.166دمشق جامعةبدوٌهأٌبوالعزٌز عبدبشرى4609163577

83.166طرطوس جامعةانصاؾجنوبٌاسردٌاال4610164143

83.154حلب جامعةرانٌاقاطرجًسمٌرانٌساٌه4611168618

83.15حلب جامعةرٌمقٌسًمحمدنسٌمٌوسؾ4612168544

83.15دمشق جامعةؼٌداءالخطٌبالحكٌم عبدمحمد4613161049

83.15البعث جامعةاٌماندامسالقهار عبدروان4614162010

83.145تشرٌن جامعةروعهنٌنونجٌب محمداحسان461516202

83.141تشرٌن جامعةنجاحجانوديممدوحسونار4616161232

83.137دمشق جامعةآسٌااشرٌفهعصامهمام4617161628

83.133تشرٌن جامعةندىأقجهبرٌامهدٌل4618166832

83.133دمشق جامعةمنىالموازٌنًمحمدجمالأمان4619164357

83.129دمشق جامعةهٌفاءالشبلًبرهانخوله4620161984

83.129دمشق جامعةرندهمجاهدباسمسلمى4621163498

83.129طرطوس جامعةمنىمحمدنزارجنان4622162106

83.129البعث جامعةرٌمالحبٌبعلًمجد4623166689

83.129دمشق جامعةشاهنمانرشوحسنآفٌن4624167782

83.125حلب جامعةنجالءطرقجًالرؤوؾ عبدمرٌم4625168178

83.125تشرٌن جامعةٌمنىعٌسىعمادساندرا4626164515

83.12حماه جامعةشمسهالعٌسىاسعدلبانه4627167140

83.112دمشق جامعةأملموزيمحمدمحمدٌاسر4628162526

83.112حلب جامعةسالمفٌاضسامرالمنتهى سدرة4629168209

83.112دمشق جامعةرؼداءالخربوطلًعبدالرزاقاحمد4630161033

83.112دمشق جامعةسالمسكراحسانبدور4631166031

83.108دمشق جامعةحنانالشناعهحافظكارول4632164014

83.108حماه جامعةنوالالخضرتوفٌقخضر4633161716

83.1البعث جامعةهدىبالًعصاممعاذ4634161181

83.095دمشق جامعةاٌمانالحوامدهمنٌربشرى4635161176

83.091البعث جامعةؼادهضؽٌمصالحزٌن463616565

83.091تشرٌن جامعةروٌدهشحادهرامزرئٌفه4637162497

83.087دمشق جامعةفاطمهفارسؼسانسالم4638167398

83.083تشرٌن جامعةرندهعطٌهعادلرٌم4639163502

83.083حماه جامعةاملبركاتمصطفىضحى464016377

83.083دمشق جامعةبندرعزامشكٌبشام4641162250
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83.079دمشق جامعةجلٌلهحٌدربركاتبٌان4642166032

83.075تشرٌن جامعةنوراصهٌونًنزارالٌاس4643161822

83.075البعث جامعةالهامالسلٌمانهاشممٌرنا4644165735

83.075حلب جامعةمهاأبوشرفوجمالشام4645168081

83.07دمشق جامعةالعبد سهٌلهالعنازخلٌلرشا4646166250

83.07طرطوس جامعةهٌامدٌبأحمدرهؾ4647163016

83.066دمشق جامعةسلمىشٌخًمرواناحمد4648169024

83.066تشرٌن جامعةسلمىقبٌلًبسٌمزٌنب4649163155

83.062دمشق جامعةمٌساءلطٌفهٌوسؾعباده4650169251

83.058حماه جامعةؼصونبٌطارنضالرنٌم4651167093

83.054حماه جامعةمنتهىالمدهللالمجٌد عبدالحمٌد عبد465216135

83.054تشرٌن جامعةهٌامسرحٌلاكرمنؽم4653165409

83.05حلب جامعةمارٌناقواسصالحدالٌا4654169350

83.045دمشق جامعةثرٌاشٌخهخالدساره465516921

83.045البعث جامعةسمرالمخلوؾاحسانحنٌن4656166855

83.045دمشق جامعةهدٌهمٌاساعبدالحمٌدسنا4657166358

83.045حلب جامعةمٌساءدامور قرهحمدي احمدمحمد4658169331

83.041دمشق جامعةخلودقطانجمال محمدآٌه4659165183

83.041حماه جامعةفداءالحنٌشؼسانعماد466016339

83.037دمشق جامعةرمازعرٌشهمحمدراوٌه4661163168

83.033حماه جامعةنجاالبؽاجمامونبالل4662165039

83.033البعث جامعةفاطمهرابعهحٌدرآالء4663162322

83.029دمشق جامعةنجوىالدٌن عزبٌانحال4664164413

83.029حلب جامعةنجوىالصباغمحمدروضه4665168720

83.029دمشق جامعةفاطمهخطاباٌمنعمر466616447

83.025طرطوس جامعةنؽمزاهركمالمحمد4667161197

83.02البعث جامعةرشاالشرٌباتًفهدربا4668169488

83.02دمشق جامعةكوكبالبقٌراتحسٌنابراهٌم46691612

83.02البعث جامعةتامارمخولحسانماٌكل4670166761

83.02دمشق جامعةسمرالنمرجودتسارٌه4671162107

83.02دمشق جامعةلٌناالقٌسامٌرمحمد4672166179

83.02حماه جامعةابتسامدومطكرٌمؼنى4673165760

83.02دمشق جامعةروٌدهعامرمحموددانا4674163832

83.016دمشق جامعةعواطؾالخطٌبباسلرشا4675163937

83.016البعث جامعةسمٌرهصارممحمدحسٌن4676161237

83.012البعث جامعةلٌلىالمنصورمحسنمرٌم4677166696

83.012دمشق جامعةسمٌرهخطابحسانخوله4678167033

83.004دمشق جامعةناظمهجدٌدهٌثمعبٌر4679162550

83تشرٌن جامعةاٌلٌنافٌوضمحمودبطرس4680167503

83دمشق جامعةهالهالجؽصًمحمدسالمفاطمه4681163316

82.995البعث جامعةفاطمهزٌتونسلٌمانهبه4682165027

82.987حماه جامعةخالدٌهفرحهعزامرهؾ4683163660

82.987حلب جامعةرٌماألسعدمحموددنٌا4684168057

82.983تشرٌن جامعةنوالقاسمجعفررهؾ4685163136

82.979حلب جامعةازدهارحورهمحمدالدٌن نور4686168475

82.979البعث جامعةسعدهأسعدسلٌمابراهٌم4687161244

82.979حلب جامعةفتونزٌتونًٌحٌىمحمدزكرٌا4688168465

82.975حماه جامعةصفاءتامراسامهراما4689166421

82.975دمشق جامعةهٌامقتوتامٌر محمدماسا4690162311

82.975حلب جامعةدانٌهكنعانعبدالسالمشام4691168861

82.975دمشق جامعةٌاسمٌنالهنديوسٌملٌن4692163960
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82.975دمشق جامعةسمرالكبشرائدنور4693161074

82.975حماه جامعةنهادالمصريالرحمن عبدبتول4694165681

82.97دمشق جامعةفاتنصالحزٌاد محمدامٌنه4695166129

82.966دمشق جامعةصباحونوسابراهٌمخلٌل4696163795

82.962تشرٌن جامعةآمالاحمداحمدانؽام4697163444

82.962طرطوس جامعةاٌمانطهخالد محمدمرٌم4698162160

82.962البعث جامعةفوزٌهالرحٌلخضرأحمد4699166830

82.954دمشق جامعةروضهحالوهباسلحسان470016795

82.95حلب جامعةلطفٌةجندٌةمحمداحمد4701168362

82.95تشرٌن جامعةهالهالحدادانٌسمرٌم4702162344

82.945دمشق جامعةوفاءفرحاتهٌثمبتول4703166963

82.945البعث جامعةملكاسماعٌلالدٌن صالحوئام4704164570

82.945البعث جامعةسلمهالجورانًرمضانقص4705165392ً

82.945طرطوس جامعةسمٌرهأحمدجابرمنار4706162037

82.941حلب جامعةؼادهخباز دروٌشعبدالقادرشٌماء4707168221

82.941دمشق جامعةمجدسلٌماننضالمحمود4708166377

82.941البعث جامعةرانٌهٌازجًرافعجوٌل470916741

82.941طرطوس جامعةنجاحخلٌلمرشدٌمنى4710164390

82.937البعث جامعةلٌلىالمنصورمحسنبتول4711166666

82.937طرطوس جامعةمحاسنالرحمن عبدبسامكمال4712161022

82.933تشرٌن جامعةانتصاردٌبمعنعل4713162637ً

82.933حلب جامعةفلايررزوقالحً عبدجعفر4714168670

82.933حلب جامعةعروبهكورديالدٌن جمالالمنتهى سدره4715168197

82.929طرطوس جامعةسهٌرالخوريسمٌركرٌستٌن4716163332

82.929دمشق جامعةعائشهعبدهللامزٌدامان4717169264

82.925دمشق جامعةفلايرٌوسؾفؤادرٌم4718163378

82.925دمشق جامعةحسنٌةطلبمحمدحسناٌناس4719162261

82.925البعث جامعةرٌمالحبالمحمدالجواد عبد4720161442

82.92حلب جامعةسوسنبٌبًالكرٌم عبدهدٌل4721168034

82.92دمشق جامعةسامٌهشلشبطرسفادي4722162740

82.916دمشق جامعةاملحمدانعاصؾاٌهاب4723167737

82.916البعث جامعةنوالالعلًكاملجعفر4724166821

82.912حلب جامعةختمٌةالبكرحسٌنعبدهللا4725168007

82.912تشرٌن جامعةشهٌدهخضوراحمدندى4726167291

82.908دمشق جامعةفتحٌهالفالحامٌنُسالؾ472716194

82.908دمشق جامعةاسامهنوفلهٌثمٌارا4728164934

82.908دمشق جامعةرنااالسطوانًاسعد محمدربٌح4729161262

82.908دمشق جامعةوصالالعبدهللاناصٌؾفؤاد4730165011

82.904حماه جامعةسهٌرعرعورجهادثائر محمد4731161686

82.895طرطوس جامعةهالهنصرمحمودلٌن4732162839

82.895البعث جامعةاملالٌوسؾمسلمحازم4733161731

82.891حماه جامعةفداءزٌنومصطفىمحمد4734164955

82.887تشرٌن جامعةمفٌدهحسناحمدنوران4735166482

82.883تشرٌن جامعةسوسنعثماننوفلماٌا4736164414

82.879دمشق جامعةنادٌهالخرٌشىعلًعبٌر4737165700

82.879دمشق جامعةهدىاحمدٌاسرمهند4738161315

82.879دمشق جامعةؼنوهكشٌكرٌاضأحمد4739167720

82.879دمشق جامعةسلمىبشارمحمدجمٌله4740169051

82.879البعث جامعةمنارالشعارٌوسؾاحمد4741166828

82.879تشرٌن جامعةفضهمحمدمعروؾهاشم4742167366

82.879دمشق جامعةمهاعثمان خالدبٌان4743167044
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82.875دمشق جامعةابتسامالخطٌبمنصورنسٌم4744164423

82.87دمشق جامعةمٌسونقطلٌشفٌصلجلنار474516258

82.87البعث جامعةلندهالمصريماهرآٌه4746162941

82.87حلب جامعةلمااستانبولًمصطفىعمرو4747168547

82.866البعث جامعةمنالالقدسًالعفو عبدربا4748165549

82.866حلب جامعةامٌنهحسنحسٌنحلٌمه4749168710

82.866دمشق جامعةؼزوهالؽفريٌساررانى4750161352

82.858طرطوس جامعةملكهالحمره العلًاحمدنور محمد4751164418

82.858البعث جامعةاحالمشحودلؤيرٌم4752161647

82.854دمشق جامعةؼفرانالحمصًكمالرنٌم4753162397

82.854دمشق جامعةانتصارالباروديمفٌداسماء4754163728

82.854دمشق جامعةرناالخٌمًمحمدماهررانٌا4755161289

82.854دمشق جامعةعبٌرحسناحمدالدٌن محمدنور4756165771

82.854دمشق جامعةرٌماالكٌالاٌمن محمدطارق4757161266

82.845حماه جامعةخدٌجهدوشبسامأحمد4758166569

82.845البعث جامعةرحٌمهحمداننصررؼد4759165555

82.841دمشق جامعةبدرٌهصدٌقأحمدلمى4760162729

82.841دمشق جامعةرامٌهحرابهكاسرجواد476116358

82.837دمشق جامعةمنىالذقانًرجبصفاء4762166235

82.837تشرٌن جامعةهوزانرضوانامٌراحمد4763163747

82.837تشرٌن جامعةهناءعمراننزاربتول4764166013

82.837دمشق جامعةهدىكرٌمعلًهادي4765166024

82.837حماه جامعةؼادةاسماعٌلحمزةاحمد4766163723

82.833دمشق جامعةناجٌههللا عودهاحمدرضوان4767163523

82.833حلب جامعةلٌنهجركس مالحبشٌر محمد عدناناحمد4768168204

82.829دمشق جامعةهالهملحمعدنانعل4769169286ً

82.829حلب جامعةصباحصابونًمحموداحمد4770168428

82.829دمشق جامعةعٌدهشالوحهاسعدرنٌم4771166022

82.829دمشق جامعةسلمىالحاجحٌدرمحمد4772166428

82.829حلب جامعةانعامٌاسٌن المحمدعمراحمد4773168177

82.829دمشق جامعةسوسنحموسامحألمى4774169243

82.825تشرٌن جامعةسامٌادوبامحسنعفراء4775161909

82.82حلب جامعةصفاءحموٌةسامر محمدهٌما4776167963

82.816حلب جامعةبشرىباكٌرعثمانمحمد4777168400

82.816طرطوس جامعةٌسرىاسماعٌلآصؾمرح47781662

82.812حلب جامعةامٌرةننهبشارهللا عبد4779169354

82.812تشرٌن جامعةؼٌثاءؼدٌرعهدجعفر478016770

82.804دمشق جامعةفاطمهشحادهحٌدر علًعبدالمولى4781166189

82.804حلب جامعةمنالعرفهجمال محمدقمر4782167896

82.8البعث جامعةسالمعودهصطوؾمهدٌة4783164808

82.8دمشق جامعةجزوهالنصٌربشارهاشم478416179

82.795طرطوس جامعةٌسرىعلًمحمودرٌم4785163612

82.791دمشق جامعةفصلموسىمروانسالم4786162954

82.791حلب جامعةرانٌهدهنهمحمدزٌنه4787168145

82.791تشرٌن جامعةسحرحمودكمالآٌة47881676

82.791تشرٌن جامعةعفاؾسلطانرامزجوى4789167540

82.787تشرٌن جامعةكلنارحمودهفداءرهؾ4790165171

82.783البعث جامعةمٌادهخشؾسعٌدمٌرٌت4791166545

82.783البعث جامعةنادٌاضاحًأحمدمحمد4792165052

82.783تشرٌن جامعةخدٌجةحسنمحمدافٌن4793169080

82.783البعث جامعةفاطمهتٌشوريرجبدارٌن4794165240
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82.779دمشق جامعةبدرٌهحلٌمهاسماعٌلمحمد4795164933

82.779البعث جامعةزٌناتعفوؾنبٌلمحمد4796163928

82.779دمشق جامعةامنهالشمالًمحمدهبة479716764

82.766تشرٌن جامعةفلايرمصريممدوحدالل4798166771

82.762دمشق جامعةندىخلوؾنادرعبٌر4799167294

82.762حماه جامعةمهازبٌرخالدساره4800161245

82.758تشرٌن جامعةمنىمحمدنصررزان4801164345

82.758تشرٌن جامعةفاطمهجولحهبسامرؼد4802161182

82.754تشرٌن جامعةندىداالتًهللا عبدخٌر محمد4803161498

82.754دمشق جامعةعائشهفضلونالدٌن صالح محمدساره4804166916

82.75البعث جامعةافلٌنحمٌدسلٌمانأمجد4805163320

82.745البعث جامعةامنهالخضربدٌعهٌا4806166782

82.741دمشق جامعةمٌسونالحسٌنًمحمدعمارمرٌانا4807165905

82.741تشرٌن جامعةامٌنهعٌسىانٌسمحمد4808164354

82.737دمشق جامعةهنادهسبسوبمحمودعبادة4809169302

82.737طرطوس جامعةسمراحمدرمضانحال4810164387

82.733دمشق جامعةانعامالنجرسصفوانسعد4811162749

82.729دمشق جامعةمٌسونالشناعهبسامنانس4812161407ً

82.725دمشق جامعةرحابعاجًسائرٌزن4813161355

82.725طرطوس جامعةسهىامامولٌد محمدلٌن4814163139

82.72البعث جامعةسعادعٌسىعٌسىمارك4815161256

82.72تشرٌن جامعةسمٌعهسودانمعٌنزٌنب4816164389

82.72دمشق جامعةعبٌرجحاحسنمحمدحذٌفة481716216

82.716دمشق جامعةالهامزور ابوعامررؼد4818166350

82.708تشرٌن جامعةهٌاممدنٌهصبحًرؤى4819163227

82.708دمشق جامعةفاطمهالحوريحسنمحمد4820163225

82.704دمشق جامعةجمانهكحالخلٌلالٌاس4821162214

82.704دمشق جامعةٌسرىسلٌمانٌوسؾلمى4822163285

82.7حماه جامعةهندالراعًهشامتسنٌم4823169896

82.7طرطوس جامعةٌاسرهمعالحسنلٌما4824162956

82.7تشرٌن جامعةهالهمبروكزكرٌابشار4825167626

82.695دمشق جامعةرندهخانرضوانآٌه482616419

82.695دمشق جامعةخلودٌحٌى بوهللا عبدهمسه4827164980

82.695تشرٌن جامعةمرامصٌموعخالدصفاء4828164444

82.695دمشق جامعةنادٌهفروخاحمدبراءه4829166002

82.691تشرٌن جامعةنبٌلهطرابلسًاسامه محمدروان483016988

82.687دمشق جامعةنجوىعمادبسامأنس4831165825

82.687تشرٌن جامعةأملالدومانًبسام محمدمحمد4832165845

82.679حلب جامعةرندهدرمشمحمدسٌما4833168380

82.679تشرٌن جامعةٌمنالسٌداحمدسلٌمان4834164921

82.679حلب جامعةخانمرشكٌلومحمدعارؾ4835168448

82.679حلب جامعةأملاللطٌؾ عبدعمارنور4836168902

82.675حماه جامعةفضهصالحاحمدشذى483716749

82.666دمشق جامعةرائدهالقطٌفانحسٌننور4838163137

82.666دمشق جامعةامٌرهالكشتًعاٌداسامه4839164057

82.666دمشق جامعةفادٌاتركٌوسؾفادي4840162926

82.662طرطوس جامعةحنهعٌزوقًانورنمٌر4841166894

82.662دمشق جامعةعربٌهالبرٌديالكرٌم عبداروى4842163921

82.658طرطوس جامعةفاطمهاسعدعلًمحمد4843166675

82.654دمشق جامعةفٌروزالجناديآٌوباسامه4844164153

82.654تشرٌن جامعةهٌاماحمدمحمدامان4845165863ً
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82.654طرطوس جامعةربىنحاسفوازالٌاس4846164438

82.65حماه جامعةسمرالعمراحمدأسماء4847167178

82.645البعث جامعةفلايربطٌخكفاحابراهٌم4848161078

82.645دمشق جامعةحنانابوؼنامهٌثمنقوال4849165824

82.645دمشق جامعةفٌحاءصٌوحاسامهمٌار4850162748

82.641دمشق جامعةافتخارالذٌبكمٌلٌارا4851167296

82.641دمشق جامعةبثٌنهحسن ابوهزٌمهنوار4852163190

82.637البعث جامعةهدىتالويالرحٌم عبدرفاه4853163716

82.633حلب جامعةهناديمصريٌوسؾجود4854168613

82.633حلب جامعةمنىحسنٌوسؾمرٌم4855168836

82.633تشرٌن جامعةؼٌثاءشبانًفوازدٌانا4856163684

82.633حماه جامعةهالعديعمار محمدمحمد4857164264

82.633دمشق جامعةمرٌمجبرتٌسٌرراما4858167029

82.629دمشق جامعةلٌنالطؾرؼٌدعالء محمد485916505

82.629حماه جامعةمائدهالشعارأحمدبشار4860170169

82.629دمشق جامعةروضهسوارمروانمرح4861167239

82.625طرطوس جامعةسحرسلٌمرجبلٌن4862164704

82.625تشرٌن جامعةنعٌمهعجٌبالكرٌم عبدكرم4863170073

82.62دمشق جامعةدعاءالعطارحسان محمدعدنان4864162859

82.616طرطوس جامعةوفاءالعلًؼسانبشرى486516163

82.616حلب جامعةؼادهشعبانمحمودبٌان4866168583

82.612تشرٌن جامعةترٌاقالكوسىحسنمجد4867161741

82.612البعث جامعةحسناءالسباعًعمار محمدٌاسر محمد4868165787

82.612دمشق جامعةالحداد مرفتسعدالدٌناحمدعبدالقادرعمر4869162804

82.6دمشق جامعةاحالمالحموينزٌهعال487016413

82.591حلب جامعةزهراءحٌانًحسناٌة4871169373

82.591حماه جامعةبدرٌهرسالنالكرٌم عبدمحمد4872167101

82.587حماه جامعةقمرهشنوحسنجابر4873163538

82.575طرطوس جامعةعواطؾسلمانعدنانٌزن4874165929

82.575دمشق جامعةنثرٌنالمذٌبمحفوظحنان4875161020

82.57حماه جامعةتركٌهاالسعدٌونساسٌا487616424

82.57حلب جامعةمٌادةساٌسانطونزٌنة4877168257

82.57حماه جامعةزٌنببرهوعبدالمجٌدخالد4878166359

82.57حلب جامعةمروهدادهعمرفاطمه4879168751

82.558دمشق جامعةندىمحمدمحمودجعفر4880164944

82.554دمشق جامعةمٌسونالسمانسمانألحان4881165209

82.554دمشق جامعةامتثالالزهراويالدٌن فجرهدٌل4882165223

82.55تشرٌن جامعةعبٌراسالمهمحمدؼدٌر4883164845

82.545حلب جامعةخولهشعبان الحاجأحمدحسن4884168754

82.545دمشق جامعةرفٌاالمأمونمحمدمأمونكنانة4885164471

82.545طرطوس جامعةبسٌماعٌسىعدنانرٌبال4886163290

82.545دمشق جامعةمرٌمالسبٌرٌجمحمودامٌمة4887167080

82.545تشرٌن جامعةسعادابوعلًوفٌقحٌدر4888170109

82.541دمشق جامعةحٌنون سارٌهحٌنونمحمداسراء4889167404

82.537حلب جامعةؼادهحنوشمصطفىباهلل المعتصم4890168551

82.533تشرٌن جامعةهالدٌبعلًحمزه4891163301

82.529دمشق جامعةعالالصفديأنورتٌماء4892162557

82.529حماه جامعةماريالرحمونعلًمرٌم4893167139

82.525تشرٌن جامعةامٌمهمهنامعٌنرٌما4894164352

82.525دمشق جامعةعهدالبٌروتًربٌعحنان489516137

82.52البعث جامعةزمردالخلٌلمحمدرحاب4896167105
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82.516دمشق جامعةرشاطرابٌشًاحسانقمر4897161381

82.512تشرٌن جامعةحفٌظهؼانمسمٌعمرح4898167099

82.512دمشق جامعةرٌمخانجًٌمانلٌن4899164870

82.508دمشق جامعةكنداحطابفاروقعال4900161338

82.504تشرٌن جامعةخنساءحسنصالحلجٌن4901162268

82.504البعث جامعةسحرزكرٌامحمدرباب4902163910

82.5طرطوس جامعةعبٌرشعبانناصرعل4903167293ً

82.5البعث جامعةسناءزؼبورطونًكرٌستٌنا4904165310

82.495طرطوس جامعةرئٌفهٌوسؾسهٌلسلمان4905162912

82.495تشرٌن جامعةندٌمهقبٌلًآدمعل4906165968ً

82.495دمشق جامعةنٌبالالقاسمحامدرباب4907161037

82.495دمشق جامعةفاتنالؽوثانًمصطفىساجده4908161875

82.491دمشق جامعةبثٌنهالفرٌجاتاٌهمكرم4909165607

82.491دمشق جامعةعبٌرالعالولأحمدساره4910161573

82.487تشرٌن جامعةناهدكوٌفاتٌهمحمودمنٌر محمد4911164407

82.483البعث جامعةرناعشًحسانصبا4912162180

82.483حماه جامعةابتسامالحفٌانسلٌمانهدى49131627

82.483دمشق جامعةوفاءبدرانفوزيأناؼٌم4914162145

82.479طرطوس جامعةاتحادعسكوربشارزٌد4915166549

82.479دمشق جامعةعالحسٌنصفوانباسل4916166780

82.475البعث جامعةناٌفهسالمهفٌصلروبٌنا491716426

82.475البعث جامعةفادٌاابراهٌمسلٌماننور4918166226

82.475دمشق جامعةسٌروسلٌفً حموالرزاق عبداحمد4919169090

82.475دمشق جامعةرنااألمٌنعبدالؽنًرؼد4920166053

82.466دمشق جامعةجٌهانالشرعمعمرمحمد492116433

82.466طرطوس جامعةفاطمهالمحمودابراهٌمأحالم4922166586

82.462البعث جامعةسجىعبدالمولىمصطفىتسنٌم4923161014

82.462دمشق جامعةسهامالدروٌشعرسانمروه4924167227

82.462دمشق جامعةرندهمحمحبسامتسنٌم4925166926

82.462حماه جامعةجماناعزومحمدبانا4926166417

82.462دمشق جامعةعائشهالسٌدالدٌن عزٌمامه4927162465

82.454البعث جامعةفٌروزرزوقمهٌبدالٌا4928162021

82.45البعث جامعةهالفرحخضرمرٌم4929162066

82.45تشرٌن جامعةٌسرىبقعاويعمارطارق4930166181

82.445طرطوس جامعةهالهشحودمحمودحال4931163743

82.445دمشق جامعةهناديشعبانظافرهٌا4932165753

82.441دمشق جامعةأملالحرٌريزادالكرٌمدرٌد4933161659

82.437حماه جامعةعبٌرالٌاسمطانٌوسمجد4934167124

82.433دمشق جامعةاٌمانحساباعزوهدى4935161095

82.433دمشق جامعةعبٌربركاتمحمدبشرى4936166162

82.433دمشق جامعةالهاممعنالدٌن زٌنأسٌمه4937165587

82.429دمشق جامعةعبٌرعمرفارسنجود4938165599

82.429حلب جامعةصباحخطٌب عندانًٌحٌىعال4939168137

82.425البعث جامعةروضهالعمرمحمدٌزن4940161123

82.425تشرٌن جامعةنهلهحسنمالكدٌمه4941165907

82.425دمشق جامعةوردهخشٌنًخالدخدٌجه494216779

82.425دمشق جامعةرفاهطهاويهشاممحمدنور4943161092

82.416حلب جامعةناتالٌاجبلالدٌن عالءمعاذ4944169360

82.416دمشق جامعةاسعاؾمحمدمحمودراما4945165523

82.416حلب جامعةمهازعٌربانًمحمدعمادالدٌنلٌال4946168408

82.416تشرٌن جامعةتؽرٌدالعساؾٌاسررند4947166187
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82.412دمشق جامعةنذٌرههنٌدياكرمباسل4948163304

82.412تشرٌن جامعةفهداعلًاحمدحال4949162428

82.408حلب جامعةندىعٌدصادقفٌصل4950168153

82.408تشرٌن جامعةؼٌثاءحسنالمطلب عبدهللا عبد4951165990

82.404طرطوس جامعةنجوىدالمحسنسوسن4952166444

82.4دمشق جامعةهٌفاءخلٌلمحمدحسن4953161395

82.4طرطوس جامعةالناالشٌخرامًالرا4954165864

82.4طرطوس جامعةابتساماحمداحمدمحمد495516507

82.4البعث جامعةمرٌمالخلٌلاحمدساره4956164979

82.4طرطوس جامعةفٌروزدٌبعٌسىمنار4957163095

82.4حلب جامعةحسناءزٌتونًأمٌن مصطفىهللا فتح احمد4958168418

82.395تشرٌن جامعةلمٌسفاضلمحمدمرح4959167686

82.395دمشق جامعةمدٌحةالمدنًفٌصلرهؾ4960161449

82.391تشرٌن جامعةرجاءسخٌهنذارامٌن4961166037

82.391طرطوس جامعةتماثٌلسلٌمانمحمودرٌم49621646

82.387البعث جامعةلٌندىالمشلبنزٌادالمالك عبد4963164081

82.387طرطوس جامعةسعادتجورمحمداٌمان4964162595

82.383دمشق جامعةمنالالدرٌبًزاهرزهور4965162822

82.383تشرٌن جامعةرجاءجوداحمدسٌدره4966164459

82.379دمشق جامعةمرٌمعزومرعًرٌم4967167673

82.379حلب جامعةهناديدهنهوضاحمحمد4968168080

82.375دمشق جامعةمٌادهالمقدادالكرٌم عبدالمعتصم4969162531

82.375البعث جامعةؼادهحسنمحمدبانه497016324

82.366طرطوس جامعةوفاءصقورسمٌرزٌنب4971166288

82.366دمشق جامعةحٌاهمحمدنصوحبشرى4972162846

82.366حلب جامعةزبٌدةعربعمرمحمدعاصم4973168467

82.362دمشق جامعةفطومالنبوهاحمدٌزن4974161695

82.362دمشق جامعةاٌمانالفقٌهولٌدسٌدرا4975167451

82.358حماه جامعةسحرهنوخالدبراء محمد4976161306

82.358دمشق جامعةسمردٌروانهٌثمنؽم497716528

82.358البعث جامعةبرٌهالمحمدسعٌدنسرٌن4978162121

82.358دمشق جامعةمدٌنهابوحمرهشكٌبزٌد4979162573

82.354حلب جامعةعبٌرزاهدهشاماحمد4980168083

82.35دمشق جامعةلٌلىشقٌرعاصمإٌاد498116716

82.345حلب جامعةنسٌبةحسن حاجمحمودمحمد4982168647

82.341حلب جامعةاٌمانشحنةمحروسؼنى4983167966

82.341دمشق جامعةآسٌاكوشانالرزاق عبدمٌمونه498416577

82.337البعث جامعةنجاتساعودمفٌدكارلوس4985161103

82.337حماه جامعةؼادهعلوشباسلسٌؾ محمد4986165040

82.337دمشق جامعةانطوانٌتخطاراسامهالٌاس4987164637

82.333تشرٌن جامعةسكرابراهٌممحمدعفراء4988167650

82.333حماه جامعةلبابهاالذناحمدروان4989167562

82.329دمشق جامعةسوسندرةالعمريمحمددٌمه4990161061

82.325طرطوس جامعةمنهلسلمانمحمودعل4991162633ً

82.325البعث جامعةراحٌلسلومجرجسجزٌل4992166613

82.32البعث جامعةكرٌمهالقدمالكمٌرا499316761

82.32حلب جامعةاٌناسضبٌطعمراحمد4994168273

82.316دمشق جامعةربٌعهالزعبًفوزيدالمه4995165541

82.316البعث جامعةسناءالشحودناصرارٌج4996165255

82.316دمشق جامعةؼٌداءمصريخالدآالء4997169546

82.312حلب جامعةأمٌنةموسكوزٌادمحمد4998168014
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82.308البعث جامعةهالهالسٌدبدوي محمدظافر محمد4999167013

82.308دمشق جامعةاملدٌل ابوٌاسٌن محمدفرح5000163552

82.308دمشق جامعةبشرىالعمرحمودساره5001167762

82.304دمشق جامعةنجاةشاكرالعزٌز عبدمجد5002164015

82.295طرطوس جامعةرحابعبودابراهٌمهبه5003162248

82.295تشرٌن جامعةهدىهللا عبد الحاجمحمدهللا عبد5004166987

82.295دمشق جامعةعرنهالنوٌصرخلٌللؤي5005169188

82.295دمشق جامعةأمٌرهإدرٌساحمداٌمان5006163578

82.291البعث جامعةسمٌرةالعٌسىمحسناالء500716837

82.291تشرٌن جامعةرنا جنودعلًرؼد5008169415

82.287دمشق جامعةزكٌهسلمانهاللؼنوه5009167204

82.287دمشق جامعةبشرىبدويعاهدفراس5010166632

82.283دمشق جامعةسمرنجٌبهصالحالنا5011167095

82.283البعث جامعةفاتنقرٌوالمسٌح عبدجوٌل5012166875

82.283البعث جامعةرجاءعلًبشٌرمنار5013165352

82.283دمشق جامعةلمىباسٌلنعمانطارق5014162626

82.283طرطوس جامعةعبٌرحرفوشاحمدبانه5015167385

82.283تشرٌن جامعةمٌساءالخٌرحمزهمقداد5016164670

82.283دمشق جامعةندىعجٌبجمٌلدانٌا5017164105

82.279دمشق جامعةامنهالمٌسرمسلمنورا5018167630

82.275طرطوس جامعةخدٌجهزهرهعزٌزهبه5019161583

82.27دمشق جامعةوفاءالذهبًمحمدعمادسعٌد محمد502016641

82.27دمشق جامعةروضهالدلٌلأٌمنالنا5021161926

82.262تشرٌن جامعةسعٌدهحجًاحمدزلٌخان5022167684

82.258دمشق جامعةاملالزراعنهنعمانحسان5023165590

82.258تشرٌن جامعةثناءٌوسؾؼدٌرطارق5024164860

82.258طرطوس جامعةسمرابراهٌمعادلماٌا5025163171

82.254تشرٌن جامعةعبٌربربرمعٌنرٌما5026166619

82.254دمشق جامعةاملالشالحمحمدطاهرمحمدعمر5027164463

82.254حلب جامعةحالاالحمدمحمودمروى5028168797

82.254دمشق جامعةحمدةالرٌابًجهادهدٌل502916273

82.254دمشق جامعةمٌادةدكاكنًاحمدرشا5030161384

82.25دمشق جامعةالهامهللا النصرعامرمرام5031161559

82.25دمشق جامعةنادٌاحسنماجدناٌؾ5032169061

82.245دمشق جامعةاسمهانالجوابرهقاسمامان5033163126ً

82.245تشرٌن جامعةوعدداودسمٌرٌارا5034161896

82.245دمشق جامعةٌسرىبٌسوانًولٌدؼٌداء5035167279

82.241دمشق جامعةعبٌدهشوكهعدنانسارة5036161333

82.237دمشق جامعةرؼداءدروٌشالدٌن حساماٌات5037163506

82.237حماه جامعةتؽرٌدجلودالعزٌز عبدأمجد5038164375

82.237البعث جامعةنهادالسلٌمانفاٌزكنان5039170005

82.233دمشق جامعةانتصارخلٌلحسانامل504016174

82.233حلب جامعةفاطمهدملخًزكرٌاجود5041168597

82.229دمشق جامعةؼصونعباسٌاسركنان504216251

82.229حماه جامعةكوكبالحسٌانالرحمن عبدعمر احمد5043165839

82.225تشرٌن جامعةهدىخٌربكسهٌلعل5044162583ً

82.225البعث جامعةمرٌمعنترماهرشفٌق5045164379

82.225تشرٌن جامعةفاطمهخضورهعدنانمحمد5046163360

82.225دمشق جامعةنادرهالحسنكاسمفاطمه5047162776

82.22حماه جامعةاٌمانزبٌرسامرمنٌر محمد504816106

82.22دمشق جامعةرنداشلبًبشاراوج5049165765
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82.216حلب جامعةرجاءجبلًسلٌمكرٌستٌن5050167801

82.216دمشق جامعةمرٌمالعابدٌن زٌنرٌاضإسراء505116709

82.212البعث جامعةنهىالكرديؼسانعصام5052169918

82.212دمشق جامعةمزٌنخلواكرمٌارا5053169087

82.212حلب جامعةوفاءقمريمحمدٌحٌىاحمدنعمان5054168524

82.204دمشق جامعةمنالؼنٌمفاٌزحنٌن50551629

82.204دمشق جامعةهدىالزحٌلًهشام محمدواصؾ محمد5056163897

82.204حلب جامعةفاتنصوصمصطفىروان5057168143

82.204حلب جامعةفٌحاءالحنان العبدالرزاق عبدجودي5058168570

82.2دمشق جامعةأمٌمهدبلمحمدنوررزان5059166132

82.2البعث جامعةفاتنشربكفوازاسعاؾ5060169885

82.2دمشق جامعةحسناءالتوبةمناررنٌم5061166816

82.195دمشق جامعةرانٌهاحمدالحمٌد عبدشٌراؾ5062169164

82.191البعث جامعةسهٌرالعلًؼسانمحمد5063161693

82.183طرطوس جامعةاتحادعسكوربشاررٌم5064166554

82.183حلب جامعةرؼدالصوص دعبولخالدسدره5065167938

82.183دمشق جامعةعطاؾالشباب شٌخصٌاحلٌن5066161775

82.179دمشق جامعةأمامهالحسنمحمدماجدبشرى5067162880

82.179طرطوس جامعةجمٌلهاسماعٌلمحمودآٌه50681665

82.179دمشق جامعةفوزٌهموسىموسىاحمد5069162503

82.175حلب جامعةمنىنٌربانًاحمدشهم5070168728

82.175حماه جامعةنزههحمودصدٌقؼالٌه5071163462

82.17دمشق جامعةفلايرالحق عبداكرماحمد507216567

82.17طرطوس جامعةابتسامحسٌنٌونسبتول5073162641

82.17البعث جامعةسمٌرهالخضورسمٌرعالء5074162163

82.166دمشق جامعةمٌساءباباشكريالٌسا5075169255

82.166طرطوس جامعةسعادعلًأمٌنمٌس5076166715

82.166تشرٌن جامعةامٌرهمٌهوبمحًفادي5077163415

82.162طرطوس جامعةؼادهخضررافعماٌا5078167247

82.162طرطوس جامعةازدهاربزاقًاسدهال5079163017

82.158دمشق جامعةمٌسونقطٌنًمهندمحمدحسن5080164692

82.158طرطوس جامعةحناندٌبشعبانحسٌن5081163133

82.154البعث جامعةامالتكرونًعدناناحمد5082165132

82.154البعث جامعةعواطؾالجاعورٌحٌىمحمد5083165635

82.154دمشق جامعةوفاءرجبعبدورٌم5084165897

82.154دمشق جامعةمنتهىعوضمحمدكناز508516134

82.145طرطوس جامعةنبٌلهوسوؾاحمدأرٌج5086161569

82.145دمشق جامعةرجاءعرفاتعدنانمحمد5087164882

82.145البعث جامعةٌسرىالخضرنادرأمجد5088164791

82.145دمشق جامعةآمنهفالحعدنانابراهٌم5089163162

82.137حماه جامعةجمانهادرٌسعمادحسٌن50901620

82.137حماه جامعةختامقسومالحكٌم عبدمحمد5091165186

82.133دمشق جامعةصفاءالعلوشخالداحمد5092165317

82.133حماه جامعةؼالٌةسحاريمحمدرند509316992

82.133البعث جامعةهالةجبرٌاسرمرح5094161966

82.133دمشق جامعةنجوىعلٌويعبدالرحمنمحمد5095161912

82.125تشرٌن جامعةمارٌامسعودمسلممحمد5096169430

82.125دمشق جامعةثناءالوٌسنبٌلرزان5097164336

82.125البعث جامعةهٌفاءالحمداننزاربشار5098164583

82.125دمشق جامعةعبٌرالنجار الرشٌدالحسناحمدشٌماء5099162438

82.125حلب جامعةلطفٌةرشٌدعبدهللامٌرخاس5100167955
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82.12دمشق جامعةماريماردنٌلًبسامالٌسا5101161503

82.12البعث جامعةسوسنالسقاؼسانهبه5102166564

82.116دمشق جامعةروضهصفديماهربٌان5103162001

82.116حلب جامعةؼصونكادورهمحمدوحٌدرنٌم5104167926

82.112تشرٌن جامعةلٌلىمفتًزٌادٌاسمٌن5105162820

82.112دمشق جامعةسعادالهٌمدقاسمراما5106161978

82.104تشرٌن جامعةردٌنهالشؽرياحمدراما510716267

82.104دمشق جامعةرزانالطٌرعوضمرح5108163471

82.104تشرٌن جامعةفادٌاشمٌسمحمدمجد5109165266

82.104تشرٌن جامعةزٌنبابراهٌمبسامنوار5110162620

82.1دمشق جامعةختامبطاحخالدفاطمه5111169687

82.1حماه جامعةإناسالقطرٌبعامررهؾ5112166620

82.1دمشق جامعةسمٌرهالبشواتالحمٌد عبدآٌات5113165547

82.1تشرٌن جامعةزكٌهعلًتٌسٌرفاطمه5114167283

82.095تشرٌن جامعةفاطمةعلً قرهحسٌناٌمان5115162480

82.091دمشق جامعةروضهالمصريمروانرلى5116165576

82.091حماه جامعةعائشهالدروٌشأحمدأرٌج5117163340

82.091البعث جامعةهناءسلٌمونفراساحمد5118162373

82.091طرطوس جامعةضٌاءخلٌلكمالنعمت5119163663

82.091حماه جامعةزٌنهنجمة جدوعنجم محمدالمنعم عبد5120165028

82.087دمشق جامعةحٌاةنشابٌحٌىرقٌة5121163100

82.087البعث جامعةروٌدهاالحمدكمالاحمد5122166591

82.083دمشق جامعةسمٌرهحسنمحمدمرح5123164028

82.083دمشق جامعةسوسنسلٌمانعبدالحمٌدؼدٌر5124161780

82.083البعث جامعةفوزٌةالسماعٌلٌاسرمرام5125169474

82.083دمشق جامعةعائشهصٌاحٌاسرمٌار5126167726

82.079دمشق جامعةأمٌنهالصالحعلًنورالدٌن5127169205

82.079طرطوس جامعةلمىالموعًعلًلمار5128165932

82.079دمشق جامعةسحرالشقٌريهشاممحمد5129162388

82.075دمشق جامعةزوفهالعبدهللاابراهٌمهدٌل5130163940

82.075دمشق جامعةنورالمصريابراهٌمٌوسؾ محمد5131161447

82.075تشرٌن جامعةسهىرٌامٌاسحال5132167537

82.07حلب جامعةشذىحرحعمادزٌنة5133168532

82.07حماه جامعةهالالجندي الفتوحًمحمدصالح5134163038

82.07طرطوس جامعةعواطؾسلٌمانحبٌبنوره5135165809

82.066حماه جامعةؼادهعلً شٌخمحسنرهؾ513616616

82.066تشرٌن جامعةشفٌقهمنجهكلٌمفٌك5137161910ً

82.062دمشق جامعةجهٌنهالجرمقانًقاسمهٌا51381669

82.058حلب جامعةوفاءداللهللا عبدسٌما5139168398

82.054حماه جامعةسهامسعدناهدكرٌستٌنا5140161110

82.054البعث جامعةاٌلفٌراحدٌدمحموددٌانا5141169487

82.054تشرٌن جامعةمٌسونباشا امٌناحمدزٌنه5142167097

82.054تشرٌن جامعةجٌن كلمحمدحسٌنبلند5143162164

82.05دمشق جامعةسلمىعثمانابراهٌمرؼد5144166311

82.045البعث جامعةمٌسرالداوودمفٌدمهند5145166814

82.037البعث جامعةندىعبدهللاابراهٌمكارول5146165736

82.037تشرٌن جامعةوضحهراعًخٌراتعل5147166937ً

82.037دمشق جامعةكوكبزاهرمحسنرنا5148161541

82.029حلب جامعةمجدبكداشانس محمدعال5149167847

82.029دمشق جامعةلمٌسقصابنبٌلرٌم5150164385

82.029دمشق جامعةمًالباقً عبدادهمزٌاد5151162799
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82.025دمشق جامعةلبابهرباحبراءنور5152162645

82.025دمشق جامعةؼزلالتركمحمدمازنرٌم5153162517

82.02حماه جامعةرحابسمعانفرٌدندى5154167218

82.02تشرٌن جامعةعروبهالكرٌم عبدربٌعمحمد5155167245

82.016دمشق جامعةسحرالحاصبانًخالداحالم5156161282

82.016حلب جامعةمنتهىالبٌؾعامرعاتكه5157168830

82.012دمشق جامعةزٌنبالدٌريٌعربأوج5158164603

82.012حلب جامعةسهالطباخؼسان محمدفرح5159168498

82.012تشرٌن جامعةجمٌلهعلًكارمرٌم5160162781

82.008دمشق جامعةامنههاشم ابومحمدمروه516116561

82.008البعث جامعةرجاءحناهٌثممٌري516216736

82.008البعث جامعةكفاحبلولمحمدلجٌن5163163313

82حماه جامعةامتثالالخطٌبابراهٌمآالء5164166596

82تشرٌن جامعةسامٌهعفٌؾطاللزٌنب5165162254

82دمشق جامعةرناالمالححساننور5166169574

81.995دمشق جامعةوضحهالعسكرعبدالقادربشار5167167773

81.995حماه جامعةبٌداءعلوشالدٌن فخرعلٌا5168161865

81.987حلب جامعةهناءتومهاحمدتؽرٌد5169168534

81.979حلب جامعةفطٌمالعمٌريمحمداسماعٌل5170168436

81.979حلب جامعةمجددباسزٌادساره5171168460

81.979دمشق جامعةخان نسبخلوصًفاروقاسامه5172167882

81.979حماه جامعةعائشهعرب أبوأحمدرؤى5173161086

81.97دمشق جامعةفهمٌهالدبلأحمدحسن5174169963

81.966دمشق جامعةشٌرٌنهحاجوالهادي عبداحمد5175169060

81.966دمشق جامعةهالهالبٌطارنبٌلمحمد517616667

81.962دمشق جامعةٌمنهكسحوتزٌادشذى5177166737

81.958دمشق جامعةثناءالدٌن زٌنعلًاللطٌؾ عبد5178167421

81.958تشرٌن جامعةسلمىابراهٌمعارؾظرٌؾ5179170083

81.954دمشق جامعةبلقٌسحموالقادر عبدساالر5180169200

81.954البعث جامعةرٌماالمصريالقادر عبدبراءه5181167306

81.95دمشق جامعةهدٌهخنشوركمال محمدعمران5182166267

81.95دمشق جامعةمنٌرهادرٌسمحسنصفاء5183165053

81.95طرطوس جامعةنارٌمانادرٌسمحمدانج5184162807ً

81.95دمشق جامعةوفاءالندىاعمرمحمد5185161689

81.945البعث جامعةسمرالخضورسعاديوائل5186161166

81.941طرطوس جامعةنهالشدودأٌمنعل5187165537ً

81.941البعث جامعةؼادةابريبشٌرمٌري5188165758

81.941دمشق جامعةصباحالكلشزٌدمؤمن5189161255

81.941دمشق جامعةخولهفرجباسل محمدمعتصم5190166177

81.937دمشق جامعةنورهدوؼوظالرحمن عبدأٌوب5191164178

81.929طرطوس جامعةصفاءعلًعلًسندرٌال5192164523

81.929البعث جامعةرانٌامسوحسمٌرناتال519316689ً

81.925البعث جامعةعمشهالقبالويعلًعلٌا5194163630

81.925تشرٌن جامعةكفاحعبدهللافاديزٌنه5195166889

81.925تشرٌن جامعةلٌنااسمرالٌاسجورج5196162687

81.92دمشق جامعةسٌلفاطافش ابونشأتهاله5197166967

81.92طرطوس جامعةنادٌاحسٌنمدحتمروه5198165622

81.912دمشق جامعةمنالالحق عبدمحمدأنس5199163233

81.912تشرٌن جامعةشرٌفهالموسىمحمدآٌه5200165934

81.908دمشق جامعةفاطمهالؽوثانًزٌادقتٌبه5201167438

81.904البعث جامعةرجاءالجمعهنزاردٌنا5202167778
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81.904دمشق جامعةسحرالبوديفٌصلبتول5203169935

81.9دمشق جامعةمٌرفتحمدنبٌههاجر520416647

81.891دمشق جامعةردٌنهالزٌنعاصمآٌه5205165483

81.891البعث جامعةمروهالشقٌفًطههبا5206165306

81.891طرطوس جامعةعبٌرشعباناٌمننور5207165059

81.883دمشق جامعةحنانٌوسؾفجرمحمود5208162784

81.883حماه جامعةجهٌدهالنبهاناسماعٌلهاجر5209161588

81.883حلب جامعةسمٌرةخوريؼسانجٌن5210168207ً

81.883تشرٌن جامعةروعةمٌهوبابراهٌمماٌا5211167263

81.879طرطوس جامعةؼصٌنهشاهٌنعلًعبدهللا5212162155

81.879البعث جامعةرٌمابرشٌنًحربمارٌا5213162431

81.879البعث جامعةلٌلىسالمهمشهورالق5214162072

81.875تشرٌن جامعةعزٌزهحمدانعلًبشرى5215164719

81.875دمشق جامعةسوسنالحمودأٌمنروان5216162417

81.87طرطوس جامعةامتثالبركاتمفٌدلمى5217167489

81.87تشرٌن جامعةتؽرٌدسلمانحسنالزهراء5218169392

81.87دمشق جامعةسمٌهعلًناصرمٌس5219162385

81.866طرطوس جامعةربٌحهقاسمقاسمعل5220162602ً

81.866دمشق جامعةقمرقزحهالدٌن حساموالء5221166318

81.862حلب جامعةامٌرهكبٌهمحمدسال5222169375ً

81.862طرطوس جامعةسلفاابراهٌمابراهٌمكارال5223165862

81.862تشرٌن جامعةؼٌساءقنجراويراتبحال5224167407

81.854دمشق جامعةمحاسنحمدالرحمن عبدرٌم5225166731

81.854دمشق جامعةطٌؾؼزالمحمدصالحساره5226166450

81.854تشرٌن جامعةهٌامصالحؼطفانإٌمان5227164831

81.854دمشق جامعةمٌادهخوالنًحمديرام5228164299ً

81.85دمشق جامعةسوزانقطانمحمدعمادمحمدٌمان5229164461

81.85تشرٌن جامعةصباحٌدرفوازقمر5230169423

81.845طرطوس جامعةؼادهمحمدكمالاحمد5231164631

81.845حماه جامعةسلمىسفلوالقادر عبدثناء5232162965

81.845حماه جامعةروعهاألصفرسامرآٌة5233164098

81.841دمشق جامعةمارؼوالعسلًباسلولٌم5234163191

81.841دمشق جامعةرائدهعربًصالحؼدٌر5235165574

81.841دمشق جامعةنسرٌنعٌسىآحمدوعد5236165199

81.841طرطوس جامعةمثٌرةعٌسىفؤادرشا5237165032

81.841تشرٌن جامعةسماهرزمردسلٌمانماٌا5238163238

81.837دمشق جامعةمرٌمالمصرياحمدامٌنمحمود5239162555

81.837حلب جامعةورودرجبجهادولٌد محمد5240168231

81.833دمشق جامعةخزنهالصباحسالمبشار5241161899

81.829طرطوس جامعةاحالمالمحمدمحمدعمار5242166296

81.829تشرٌن جامعةفضٌلةصالحعلً شٌخعمر5243169103

81.829دمشق جامعةصفاءخٌرهللامحمدساره5244161988

81.829دمشق جامعةمٌساءالملقًمحمدراتب محمدنبٌلرؼد5245165639

81.829دمشق جامعةراوٌهعرفهولٌدرنٌم524616514

81.82دمشق جامعةرقٌةحرباابراهٌمٌزن5247162967

81.82البعث جامعةنجاحالحاٌكالٌاسوسام5248166740

81.816دمشق جامعةكوكبؼنٌمجمالسماح5249162207

81.812تشرٌن جامعةكوكب عبدهللاعلً حٌدر5250167278

81.812دمشق جامعةمنالالعٌسىمحمدمٌاس5251163712

81.812دمشق جامعةداللاالحمدٌونسمناؾ5252163181

81.804حلب جامعةصفاءزاهدمروانامنه5253168530
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81.804حماه جامعةهنٌدهحورٌهماجدزهٌده5254166206

81.804حماه جامعةسماهرابراهٌمامٌننادٌا5255166396

81.8طرطوس جامعةٌسرىوسوؾاحمدمحمد5256163472

81.791البعث جامعةثناءصلٌبًنبٌلجوٌل525716721

81.791طرطوس جامعةعبٌرعباسمحمدرٌم525816897

81.787دمشق جامعةسهامشامٌههٌثمؼزل5259164295

81.787دمشق جامعةهالهالمنجدبشارزٌنه5260164441

81.783طرطوس جامعةهٌاممحمدٌونسٌامن5261162593

81.779دمشق جامعةالهامشرؾخالدٌزن5262165489

81.775دمشق جامعةاسٌلرافعرائدمجد5263165997

81.775دمشق جامعةمنىالصالح الباقرقتٌبهشام5264166198

81.775حلب جامعةؼالٌهحمصًمحمدخالد5265167856

81.775دمشق جامعةهندالشماطرباحمارٌنا5266161809

81.775طرطوس جامعةحمامهسلومهللا رزقعل5267164936ً

81.77دمشق جامعةوحٌدةالعلونًهٌثممحمد5268165769

81.762تشرٌن جامعةاٌفٌناحمد حاجمحمدجٌن5269167876

81.762دمشق جامعةجهانالمهراٌلٌاهدى5270166537

81.762طرطوس جامعةجمٌلهعٌودٌونسؼدٌر5271165832

81.758حماه جامعةٌسرىأحمدنوفلروال5272161537

81.754البعث جامعةلٌالسلماننادرنؽم5273166624

81.75تشرٌن جامعةعزٌزهالعثمانمحمدصالحرٌزان5274169102

81.75حماه جامعةحسناءالٌاسٌن ابراهٌمتمامالسالم عبد527516401

81.745طرطوس جامعةدٌماخلٌلعلًٌزن5276161046

81.745حماه جامعةرٌمعبدواسعدهبه5277165733

81.741دمشق جامعةزانهقاسمعلًحسن محمد5278164871

81.741طرطوس جامعةفٌروزمٌامالكمرح5279163768

81.737طرطوس جامعةزٌنبدروٌشمالكرٌم5280165450

81.737حماه جامعةانٌسهالفرجاحمدبالل5281164991

81.737دمشق جامعةسحرالشرعٌاسرعمار528216444

81.733حماه جامعةهالهصلٌبًعلًأمجد5283163931

81.733تشرٌن جامعةلمىواحديمحمداٌة5284164054

81.725البعث جامعةسمٌرهالخضورابراهٌمعل5285169461ً

81.725تشرٌن جامعةسمٌحهمحمدمحسنكرم528616564

81.72حلب جامعةجنانمكانسًمحمداحمد5287168523

81.72البعث جامعةجٌوكابدحسن الحاجكمالورود5288164525

81.716دمشق جامعةحنانقرٌعٌهعبدالمعٌنلونة5289165656

81.712دمشق جامعةرٌمالصفديمأموندٌانا5290163278

81.712حلب جامعةؼادةحمامًماهر احمدفرح5291168148

81.712دمشق جامعةندىابوالعٌنٌنالدٌن محًهبة5292162539

81.708حلب جامعةؼادهحلوعمرقمر5293167936

81.708حماه جامعةبثٌنهاالسماعٌلأٌمنأحمد5294161216

81.704تشرٌن جامعةرواقنعنوعأركانهللا نور5295166110

81.7البعث جامعةفاتنطلٌماتفتحً محمدمحمود5296161223

81.7طرطوس جامعةاملالعاتكًسامًرنٌم5297165200

81.695البعث جامعةعبٌرشلهوبمحمدارٌج5298162435

81.691البعث جامعةفضهالحسٌنعباسلؤي5299169129

81.691دمشق جامعةسمٌحهابوجهجاهتٌسٌرمحمود5300162933

81.683دمشق جامعةنهىٌوسؾبسامفلك5301167034

81.683دمشق جامعةسٌدهناصررامزماسه5302169258

81.679دمشق جامعةروالٌبروديناصر محمدٌاسٌن5303167192

81.679تشرٌن جامعةوصالحالقاكرمفرح5304165880
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81.679تشرٌن جامعةمدٌحهالؽاشًحمزهراما5305164734

81.679دمشق جامعةرٌمااألحمرجهادأحمد5306163389

81.679طرطوس جامعةمٌادهبلقٌسنبٌلرهؾ5307163813

81.675دمشق جامعةهوٌدهخشٌنًمظهرراما5308162945

81.675البعث جامعةفاطمهالحمدسعٌدابراهٌم5309167886

81.67دمشق جامعةعبٌرخضرعمرانرهؾ531016587

81.67دمشق جامعةؼصونالصٌادي الطهكمالسعد5311163346

81.666دمشق جامعةدعددروٌشهانًزٌنب5312166230

81.666البعث جامعةفٌروزدله ابووفٌقفراس5313161682

81.666حماه جامعةمحاسنزرٌفةعدنانروان5314163457

81.662طرطوس جامعةسمرأسعدجودتٌارا5315163801

81.662دمشق جامعةحورٌهعودهٌوسؾفاطمه5316164091

81.658تشرٌن جامعةنبٌلهشبانًاحمدألٌس5317166500

81.658حلب جامعةفاطمهماورديفاضل محمدٌمان5318168596

81.658البعث جامعةهٌفاءشمهتماممروه531916442

81.658دمشق جامعةماريهللا لطؾسلواندٌانا5320162440

81.654البعث جامعةهناءالحسنعلًحسن5321161178

81.654طرطوس جامعةبرونٌاخضرنصرهبه5322166115

81.645حلب جامعةعبٌرتفتنازيعمار احمدتسنٌم5323167812

81.645طرطوس جامعةنهادسعدعصامحٌدر5324162520

81.641دمشق جامعةسهىجناداٌهابٌزن5325169262

81.641تشرٌن جامعةنوالالضرؾعفبؾآالء5326167443

81.641حماه جامعةعائدهالزعبًزٌادمحمد5327167760

81.637حلب جامعةمزكٌننعسانمحمدنور5328168012

81.637دمشق جامعةهٌفاءالشاٌباالله عبدبشر532916735

81.637حماه جامعةمٌادهالحسن الجمعةنادرعل5330165158ً

81.637دمشق جامعةعبٌرمحمدٌاسٌنلمى5331165192

81.637طرطوس جامعةمرٌماحمدٌوسؾنعمى5332166519

81.633حماه جامعةبشرىتقًالسالم عبدأحمد5333166252

81.633دمشق جامعةهناديساعورٌاسرٌمنى5334164853

81.625دمشق جامعةأمٌنهدٌابابراهٌمتؽرٌد5335163842

81.625دمشق جامعةنعٌمهخلوؾاٌادتٌماء5336165775

81.62طرطوس جامعةنجوىسالمًادٌبعباس5337161286

81.62تشرٌن جامعةهدىعلًمحموددعاء5338166281

81.62حماه جامعةسوسناسكاؾلوٌساٌل5339164788ً

81.62دمشق جامعةداللالصبرااحمدحسٌن5340166714

81.62حماه جامعةوفاءأحمدعلًقص5341167164ً

81.616طرطوس جامعةهناءضاحًدٌوبلٌنه5342164649

81.612دمشق جامعةرٌمانرشهشاممرٌانا5343162634

81.612دمشق جامعةرؼداءالكرديمحمدبساماٌه5344165710

81.608دمشق جامعةنظٌرهحسونهٌثممٌس5345163522

81.608تشرٌن جامعةؼٌداءحبٌبسفٌرعل5346169293ً

81.608تشرٌن جامعةرؼداءرومٌهمعٌنلٌن5347163468

81.608دمشق جامعةهاالمعروؾسلٌمعال5348165232

81.608حلب جامعةلٌنهاالقرعجماللٌن5349168557

81.604البعث جامعةمٌرافٌتنادرنضالمارٌا535016450

81.6دمشق جامعةودٌعهٌوسؾتٌسٌرراما5351162012

81.6تشرٌن جامعةابتسامرجهقصًٌزن5352165912

81.6تشرٌن جامعةؼٌثاءودحهانًهشام5353169425

81.595تشرٌن جامعةمهىسلومشوكتماهر5354161527

81.595دمشق جامعةخولةفاطمهعبدوورود535516350
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81.595حماه جامعةرندهاسماعٌل حجًحامدعلٌاء5356164477

81.595دمشق جامعةفاطمهحسٌنجاللروان5357169215

81.595دمشق جامعةجهٌنهالعلوانأٌسراٌناس5358166463

81.591تشرٌن جامعةردٌنةعابدٌنفهدرؼٌد محمد5359165440

81.591حماه جامعةندىموسىسهٌلسلمى5360164756

81.591طرطوس جامعةوثابرنجوسعزاتباسل5361162603

81.587تشرٌن جامعةسوسنزهٌريالكرٌم عبدرٌم5362165762

81.583حماه جامعةعمران سعادالضاهرعلًالرا5363163228

81.579طرطوس جامعةهشمهحسنجهادمحمد5364161635

81.579حماه جامعةافراحالنجارأحمدتسنٌم5365161461

81.575دمشق جامعةاحمٌدهالعٌاشابراهٌمابتسام5366167237

81.575دمشق جامعةجورجٌتبسٌطرجاراما5367162029

81.575دمشق جامعةمزكٌنهحمهحسنهٌف5368169117ً

81.575دمشق جامعةسمٌرهحسٌنخٌر محمدآٌستان5369169194

81.57دمشق جامعةانعامالدٌن ؼرزجهادمعٌن5370162779

81.57حماه جامعةنجاحالباكٌرزٌداٌمان5371164115

81.566تشرٌن جامعةعلٌاأحمدمنٌرسمر5372164840

81.566حماه جامعةعفاؾالعمرعدناننؽم5373163433

81.558دمشق جامعةمٌمونهخرٌبهحافظبشرى5374167402

81.558حماه جامعةصباحالرحالدرؼامناتال5375169515ً

81.554دمشق جامعةاٌمانسلٌقهمعذىلجٌن5376162041

81.554دمشق جامعةمٌروزٌعقوبراشالروان5377169221

81.55تشرٌن جامعةمناراسبٌرقنانلٌن5378164118

81.55حلب جامعةانتباهكعكهالدٌن جمالرشٌد5379167824

81.545تشرٌن جامعةمادلٌناالسدقٌسلٌن538016606

81.545البعث جامعةسوسنمرهعبدالمسٌحمٌري5381166733

81.541البعث جامعةنهلهسكاؾمحمدحمزة5382162396

81.537دمشق جامعةسهادابوترابهمأموندٌانا5383166344

81.533دمشق جامعةرانٌةاحمدالحمٌد عبدشٌالن5384169165

81.529دمشق جامعةسهٌلهنشواتًنزارساره5385167320

81.529دمشق جامعةعنودالهنٌديمناعبٌان5386164380

81.529تشرٌن جامعةدٌاناٌزبكابراهبمصالح5387169393

81.525دمشق جامعةرهؾدروٌشالملك عبدشادن5388165358

81.525دمشق جامعةمٌساءالدبسمحمداسامهزٌنه5389165575

81.52حلب جامعةربابكرديمنذرمحمد5390168541

81.52دمشق جامعةمٌادهالعباساحمدعمر5391169053

81.516دمشق جامعةحلٌمهالشٌخهفاروقفداء5392161348

81.516تشرٌن جامعةؼٌداءاسبرفائزأسامه5393162684

81.516تشرٌن جامعةاكتمالسلٌمانمنذرمقداد5394165805

81.516تشرٌن جامعةفادٌافارسمصطفىخدٌجه5395167060

81.512حماه جامعةنلًالشباب شٌخضاهرماري5396167524

81.512البعث جامعةعٌدهحسٌنشوكتبتول5397162077

81.504دمشق جامعةفاطمهمؤمنهحسٌنرٌفال5398165566

81.5دمشق جامعةمرٌمالقابقلًرٌاضبشر5399161382

81.5البعث جامعةمثٌلهالحمودسلٌمانسوار5400164916

81.5حماه جامعةصباحالتركمانًؼٌاثشفٌق5401169898

81.495تشرٌن جامعةرلىسعٌدبدرالدٌنوداد5402164480

81.491البعث جامعةوصالاالسمرسلمانرنا5403162371

81.487طرطوس جامعةندابرهومسلمانهبة5404165578

81.487دمشق جامعةمرٌمالرفاعًعمرعبٌر5405165230

81.487دمشق جامعةهٌامالمحمدرمضاناسامه5406163103
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81.483حلب جامعةرٌاضصفومحمدتوفٌق5407168708

81.483حلب جامعةاحالمجً قلعهمحمددانٌا5408168378

81.479البعث جامعةمٌساءشحادهسلٌمانمروه5409166802

81.479طرطوس جامعةسٌلفٌاعبدالكرٌممنٌؾلوجٌن541016129

81.475دمشق جامعةعائشههاللمحمدتٌما5411164982

81.475دمشق جامعةندىالعمرؼسانتسنٌم5412166668

81.47البعث جامعةلٌناسلومبسامآالن5413165111

81.466البعث جامعةانعامشماسادورعامر5414161589

81.466طرطوس جامعةمٌادهعباسضرارإنارة5415166951

81.462حماه جامعةرفاهالحمودالعلًالدٌن صالحمالك5416166425

81.462دمشق جامعةكرملفاكهانًعمادلٌن5417164262

81.454دمشق جامعةملكالعمارٌنٌحٌىسندس5418165233

81.454تشرٌن جامعةسامٌهاسكٌؾسلٌمرزان5419163675

81.454دمشق جامعةحورٌةالسعٌدٌوسؾأحمد5420165935

81.45دمشق جامعةهزارجلولعدنانٌمنى5421165136

81.445دمشق جامعةهنادهالعفلقؼسانساره5422163402

81.445دمشق جامعةعبٌرعرنوسفٌاضاحمد5423162162

81.445دمشق جامعةسامٌهالحلبًعبدالسالمهبه5424167264

81.441البعث جامعةاملالناصٌؾالنافع عبدحذٌفه542516785

81.437حماه جامعةثناءطالسؼازيعبدالرحمن54261679

81.437البعث جامعةسوزانعلًندٌمعل5427167284ً

81.433دمشق جامعةبراءهالصباغزاهر عٌدسلمى5428161644

81.433حماه جامعةاٌمانالحسنرشٌداسامه5429161369

81.433طرطوس جامعةصافٌنازاسماعٌلشفٌقرؼد543016934

81.433دمشق جامعةرابعهالجباويمرعًانوار5431167611

81.433تشرٌن جامعةامٌنهمصرياحمدٌاسر محمد543216699

81.429تشرٌن جامعةنهىشاكرسمٌرنعمى5433166948

81.425دمشق جامعةأٌمانرسالنعوضمحمد543416326

81.42دمشق جامعةهٌفاءصعبنذٌرراما5435163617

81.42البعث جامعةكلٌمهمنصورطاللأمل5436165057

81.416تشرٌن جامعةعبٌرالحسٌنعبدالسالمبٌان5437167159

81.416دمشق جامعةفلايرلبشرٌاضرٌم5438163344

81.416حلب جامعةدارٌنمارتٌنًعمارٌاسمٌن5439168113

81.412تشرٌن جامعةمًشوماننزارمٌس5440166747

81.412تشرٌن جامعةمٌساءكاملٌاسٌنماٌا5441163296

81.412دمشق جامعةاخالصخشرٌؾ ابوالحمٌد عبدوسام5442167511

81.408حماه جامعةفلايراللبابٌديعبدالقادرحٌاة5443164145

81.408دمشق جامعةسمرالشٌخهبسامآٌه5444162031

81.404دمشق جامعةتاتٌاناطرشا ٌوسؾولٌددارٌن5445161703

81.404دمشق جامعةسمٌحههاللٌاسررونزا544616159

81.404دمشق جامعةكنانهاحمداحمدالكرٌم عبد5447162672

81.4تشرٌن جامعةسوسننعامةاٌمندٌنا5448164986

81.4دمشق جامعةاملالنهاروائلقص5449169609ً

81.4دمشق جامعةمرفتالمنجدعلً محمددانه5450165670

81.395حلب جامعةمٌادةحٌدرالرحمن عبدسوزٌن5451167849

81.395دمشق جامعةنبٌلهالرحولاحمدبتول5452164092

81.391طرطوس جامعةفخرٌهعوضاحمدهللا هبه5453162685

81.391دمشق جامعةنجودالشرعنادرمحمد5454161948

81.387دمشق جامعةمسٌالدربولًنبٌلرهؾ5455164802

81.383تشرٌن جامعةكرٌسًصفٌهخالدؼنوه5456163561

81.383تشرٌن جامعةردٌنهدٌوبمعروؾرزان5457165231
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81.379حلب جامعةعبٌردشانمحمددالل5458167863

81.379حماه جامعةنادرهالدٌن حساماألحمدأحمد5459167381

81.379طرطوس جامعةصفٌهعباسعالمعل5460163569ً

81.379البعث جامعةسهاماحمدابراهٌمؼنى5461165252

81.375تشرٌن جامعةوفاءاحسانسالمجمٌل5462161970

81.375دمشق جامعةأمٌرهعٌسى ٌاسٌنأحمدراما5463164857

81.375دمشق جامعةرزانابورشٌدنورسرنٌم5464166753

81.37دمشق جامعةمنىجانبورهناورزنارٌنا5465165484

81.37حلب جامعةهناديبكوراللطٌؾ عبدسامً محمد5466167833

81.366حماه جامعةأملزٌدانمدٌنماجدة5467163478

81.366دمشق جامعةبلسمندهمدٌنعل546816612ً

81.366تشرٌن جامعةلٌالٌوسؾمنذرزٌنب5469162632

81.366حلب جامعةاعتمادوهٌبهسعدلمى5470168549

81.362تشرٌن جامعةهناءحاٌكٌحٌىبتول5471163273

81.362حماه جامعةرندهزعٌممازنمحمد5472164152

81.362دمشق جامعةمرٌمالدٌن شمسالدٌن شمسمحمد5473164527

81.358دمشق جامعةاملمعمرفاديروجٌه5474167181

81.358دمشق جامعةاسماءهللااللحامولٌدخلود5475166018

81.358دمشق جامعةفاطمهمصطفىعلً محمدجومرد5476169138

81.358البعث جامعةمرٌمخضورعلًجواهر5477166656

81.354دمشق جامعةمنارالنابلسًعرفانراما5478161986

81.35دمشق جامعةهناءاسماعٌلاسماعٌلمحمد5479169253

81.345البعث جامعةابتساممحمدقٌصرماهر548016329

81.341حلب جامعةهندنجارسعٌدراما5481168369

81.337دمشق جامعةجهٌدهاحمدحسنمحمد548216532

81.337دمشق جامعةسناءدعبولمحمدهٌثماسراء548316411

81.337حماه جامعةنابؽهشققًانوروائل5484165379

81.325دمشق جامعةعفاؾحمدانابراهٌممروة5485161250

81.32تشرٌن جامعةمطٌعهاحسانساجًؼٌد5486162124

81.32حلب جامعةماريقدحباسمكارولٌن5487168667

81.316حماه جامعةسهىزحلوقٌوسؾعزه5488163403

81.316تشرٌن جامعةزٌنبرمضاننذٌرنورشٌن5489169048

81.312دمشق جامعةخلودالجامع خدامعمادآٌه5490166513

81.312البعث جامعةفهٌمهصطوؾسعدوهبا5491167240

81.308دمشق جامعةاٌمانالصعٌديمحمدٌوسؾ549216237

81.308دمشق جامعةمنتهىالصعٌديعمادعامر محمد5493165173

81.304حلب جامعةعهدباشً داللعصام مصطفىمٌس5494169348

81.304البعث جامعةصفٌهاالحمدمحمدانس549516345

81.304دمشق جامعةحٌاهدرهمٌن ابوفارسلٌث5496165406

81.3دمشق جامعةعبٌرالعضاماللطٌؾ عبدعمرو5497162528

81.3تشرٌن جامعةصالح رجاءخبازهفوازرٌم5498169824

81.295دمشق جامعةهدٌلالحلقًوائلباسل5499167563

81.295طرطوس جامعةرملهعباسفرحاتمٌس5500164698

81.295حماه جامعةآمنهالعلٌقعماربانه5501167435

81.295حماه جامعةندىملوحًأكرمالدٌن بهاء5502161058

81.291دمشق جامعةنهلهالؽوطانًنعٌمنور550316334

81.291دمشق جامعةحٌاهؼصناحمدمسعود55041630

81.291حماه جامعةسهامخورشٌدتٌسٌرشهد5505166247

81.287تشرٌن جامعةبسٌمادروٌشؼسانحسٌن5506164553

81.287دمشق جامعةهنىمحمدسلٌمانرؼد5507167295

81.287دمشق جامعةرانٌاحورانٌهخلدونسالم5508166429
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81.283طرطوس جامعةروعهحبٌبرٌاضحال550916728

81.279دمشق جامعةسعادابراهٌمجمالعل5510161675ً

81.279دمشق جامعةنهالحسنمحمدحسن551116164

81.275تشرٌن جامعةفاتنفتاحًعمارفرح5512163145

81.275البعث جامعةوفاءنخلهمطانٌوسمٌرنا551316585

81.27طرطوس جامعةمٌادهحسٌنعبدالسالمعمار5514162466

81.27دمشق جامعةمرٌمالناصرعلًعبدالعزٌز5515169042

81.27طرطوس جامعةندىبرهومٌوسؾدعاء551616703

81.27دمشق جامعةثناءخرنوبسالممحمد5517161657

81.27دمشق جامعةلٌنامقلدنجٌبأسامه5518162588

81.266دمشق جامعةحنانكمارمحمدؼٌداء551916811

81.266دمشق جامعةفاٌزهحسنسالمه محمدراما5520166768

81.262تشرٌن جامعةوصٌفهالمنصورعلًعمران5521167707

81.262طرطوس جامعةرناتفاحهبساممرام5522167490

81.262طرطوس جامعةلوراحسٌنسامًسٌرٌن5523164906

81.258دمشق جامعةحزامهمرعًعبدالحمٌدرؼده5524167638

81.258طرطوس جامعةاسمهانسوٌدانمفٌدبراءه5525167248

81.258طرطوس جامعةسحرالموعًشكٌبلٌلٌان5526165531

81.258حلب جامعةرؼداءإسماعٌلمعننور5527167799

81.254تشرٌن جامعةندىعجٌبصالحاب5528165744ً

81.25دمشق جامعةزهرهالعقبانًٌاسرعمار5529161098

81.25تشرٌن جامعةهالهنجٌب حاجاسامهرهؾ5530167302

81.245دمشق جامعةجهٌنهزمزمخالدعدنان5531162985

81.241دمشق جامعةباسلهالبكريفاعوررؼد5532164622

81.241طرطوس جامعةاٌمانشعبانأٌمنأروى5533164589

81.241حماه جامعةندىسلطانماجدنجاح5534163658

81.233حماه جامعةصفاءقنبرعصامرهؾ5535161669

81.233دمشق جامعةنعٌمهالعلًخالدخوله5536169137

81.233دمشق جامعةسعادالدرٌبًمحمدامٌنساره5537167069

81.233دمشق جامعةناهداللحاماٌمنمحمدخٌر5538164216

81.229دمشق جامعةعبٌرٌحٌىمأموننسرٌن5539161358

81.229حماه جامعةختامالعلًعبدالحلٌمأمان5540169933ً

81.229حماه جامعةعفراءوهوبولٌدمرح5541167693

81.229تشرٌن جامعةجومانافهدفهدابراهٌم5542162582

81.225طرطوس جامعةروٌدهابراهٌمعٌسىكنده5543163135

81.22حماه جامعةفاطمةالٌاسٌننافعمرٌم5544164170

81.22حلب جامعةاٌمانزٌتونعبدهللااالنوار بدٌعة5545167852

81.216البعث جامعةفهٌدهالنقريعبدااللهحال5546167618

81.212البعث جامعةمٌسونطعمهمٌالدرٌم5547165388

81.212تشرٌن جامعةهدىباللنزارهبه5548161567

81.212طرطوس جامعةفهٌمهمعالعلًفرح5549162963

81.212دمشق جامعةسمٌاحسنابراهٌمرشا555016851

81.208دمشق جامعةراؼدهفخر ابو الحً عبدؼسانآٌسر5551169292

81.208تشرٌن جامعةبارعهمحمد قرهماهرٌارا5552167106

81.204دمشق جامعةآمنهعوضنبٌلنور5553167042

81.204البعث جامعةسعدهخضورمنذرزٌنب5554163932

81.204حماه جامعةنهىدٌبماهرجورج5555164910

81.2دمشق جامعةالسماء ماءزٌنرضوانولٌد5556169692

81.2حلب جامعةنارٌمانعموريحسٌناٌهم5557168726

81.195حماه جامعةندىنعمانمحمداٌهم5558164166

81.195حلب جامعةحالحالقمحمودمحمدحسام5559168573
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81.195دمشق جامعةسلوىالشرعمسلمرزان556016417

81.191حماه جامعةامنهطه المحمدالمنعم عبدثناء5561167578

81.183طرطوس جامعةسمرخالدٌعقوبمجد5562164241

81.183حماه جامعةمٌساءزروؾمعناٌل5563167747ً

81.179حماه جامعةنعماتالفرجمحمدبتول5564161832

81.175دمشق جامعةناجٌةتمٌمٌوسؾمحمداألمٌن5565166490

81.175حلب جامعةحنانالسٌداحمدعمرو5566169332

81.175البعث جامعةرناالٌاسجمٌلحال556716832

81.17تشرٌن جامعةسمٌحهعمرانصالحسوسن5568170082

81.17دمشق جامعةمٌساءحمودهسامًتقى5569162189

81.162البعث جامعةروزهاسماعٌللبٌبزٌن5570162040

81.158تشرٌن جامعةٌمنرستمسهٌلرهام5571169929

81.158دمشق جامعةجهٌنهالونوسمحمودبشرى5572165049

81.158حماه جامعةسهامالشٌخمحمودفاطمه5573170172

81.15طرطوس جامعةفدوىاسماعٌلمحمدمروه5574165068

81.15حلب جامعةرٌمخطٌبمازنمحمدبهجت5575167937

81.145دمشق جامعةروٌدةصائػنبٌلرام5576165730ً

81.145تشرٌن جامعةسحرجً مطرهمحمدرؼد557716823

81.141تشرٌن جامعةروٌدامقصودحمزهحال5578165593

81.141حماه جامعةازدهارونوسممدوحسومر5579161226

81.141حلب جامعةصبرٌهكردٌهمحمودمحمد5580168179

81.137حماه جامعةنوالالمواسأدٌبكفاح5581164795

81.133حلب جامعةنظٌمهمحمدمحمدجمٌلاٌمان5582168659

81.133حلب جامعةلٌلىعبدومحمدقاسم5583168192

81.133حلب جامعةلٌداٌوسؾولٌد محمدآٌه5584168699

81.129طرطوس جامعةهالهرٌشهنزٌهمؤنس5585166653

81.129حلب جامعةاٌمانمصابنًعمادفرح5586167992

81.129حلب جامعةنهىهاللًانس محمدرضا5587168147

81.129حماه جامعةعبٌرتركٌهمأمونٌارا558816412

81.116دمشق جامعةرجاءالنصرهللاجهادبٌان5589166025

81.116تشرٌن جامعةاملسروربشاركنان559016960

81.112دمشق جامعةعطراحمد السٌدجمٌلهٌا5591161332

81.108حماه جامعةعفراءوهوبولٌدفرح5592167691

81.108حماه جامعةفاطمهالرحالعبدالرحمناحمد5593161120

81.104دمشق جامعةعائشهقرومحمدبسمه5594169175

81.104دمشق جامعةلٌنادنهشنبٌللٌن5595165628

81.104دمشق جامعةصباحالتمكًحمديشفاء5596163755

81.1البعث جامعةرجاءالعباستركًلمى559716833

81.1حلب جامعةؼادهحلوعمرلٌلى5598167934

81.095دمشق جامعةسوهٌرالسعديأٌمنهمام5599163919

81.095تشرٌن جامعةمادلٌنعساؾماركسعال5600164412

81.095دمشق جامعةلمىباللحام الشهٌر المنجدانس محمددٌمه560116941

81.087حلب جامعةمٌساءرابعهالؽنً عبدإسراء5602168092

81.087دمشق جامعةانصاؾؼانمجودتنورهان5603164240

81.083دمشق جامعةمٌسونالؽنً عبدحسٌنرشا5604165970

81.075تشرٌن جامعةروالحمودبساممها5605169407

81.07دمشق جامعةكرٌمهبرهومدٌباٌمان5606165372

81.07دمشق جامعةوفاءوقاصرٌاضمهند560716308

81.07البعث جامعةسحرٌوسؾأكرمرهؾ5608170015

81.066حلب جامعةفلكالمحمدعدنانرند5609168214

81.066البعث جامعةاسعاؾالجورانًحسامشحود561016111
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81.066حماه جامعةنهلهسبٌععلًحسن561116443

81.062حلب جامعةفاطمةجبانأحمدعبدالملكبشرى5612168563

81.062دمشق جامعةهزارالحنبرجًجمالٌاسٌن5613164420

81.058البعث جامعةمسٌكهمندوامٌنعال5614161374

81.054دمشق جامعةكاملًعودةعدنانعبادة5615163069

81.045حماه جامعةاعتمادجهدوهللا عبدمحمد5616167575

81.045دمشق جامعةسٌريعلوعلًهٌوا5617169030

81.041دمشق جامعةرٌمادنوناحمدمحمد5618167259

81.041دمشق جامعةنسرٌنرضوانباسمسرٌانا5619162855

81.037حلب جامعةهناديالدٌن تاجعالءعمر5620168381

81.037البعث جامعةعلٌامحمدٌونسعل5621161175ً

81.033دمشق جامعةسمرمرٌدنناصرروان5622164447

81.029دمشق جامعةناٌفهالنعومخلؾهبه5623166758

81.029دمشق جامعةهٌفاءالخالدالعابدٌن زٌنكرٌمه5624167885

81.025دمشق جامعةعطٌهمحمدمحمودلورٌن5625169171

81.025حلب جامعةمنىالعبدوٌحٌىمٌالد5626168062

81.025دمشق جامعةمنىهللا عبدامٌن محمدسمٌة5627166038

81.02البعث جامعةلوجٌنهدروٌشؼسانجعفر5628164134

81.016حلب جامعةضحىمبٌضجمالمحمد5629168266

81.016دمشق جامعةرٌماالبعلماهرم5630164503ً

81.016دمشق جامعةخولهالسلٌمخضربتول5631169089

81.016البعث جامعةوفاءمحمدمنذرماٌا563216454

81.012حلب جامعةمنالرضوانرضواناحمدزاهر5633167958

81.012حلب جامعةسوزاناسٌدومروانهمام5634168004

81.012تشرٌن جامعةزبٌدهالسخنًعبدالوهابهاله5635167709

81.008دمشق جامعةابتهالحمدكمالسماح5636162210

81حلب جامعةتركٌةضبعان احمد حاجحسٌنمنال5637168519

81دمشق جامعةبلسمعلًحسنلمى563816872

81حلب جامعةمٌسون االمٌرهمدرسبشار محمدلٌن5639168736

81تشرٌن جامعةمٌادهسلومنضالٌارا5640163512

81دمشق جامعةصالحهمشلحصالحجهاد5641165999

80.995تشرٌن جامعةبدرٌهربٌعمحمدخضر5642167004

80.995دمشق جامعةمٌسونعامرعمادعمار564316299

80.995حماه جامعةمدٌنةوٌسؾعلًلبانه5644165708

80.995حلب جامعةخدٌجهاالقرعهشامرٌم5645168191

80.991تشرٌن جامعةحنانعماربدٌعلمى5646164324

80.991حماه جامعةمنىالمحمدممدوحآالء564716970

80.991دمشق جامعةمهاالخضريمحمدفوازكرم5648161420

80.983طرطوس جامعةاٌسالعمرانعمرانمجد5649166920

80.983تشرٌن جامعةهٌامعلًعدنانرشا5650166341

80.983طرطوس جامعةسامٌهاحمدمحمدلبانه5651166204

80.983دمشق جامعةنوالمصطفىٌحٌىنٌفٌن5652162252

80.983دمشق جامعةفادٌاٌوسؾامٌن محمداسراء5653162866

80.979دمشق جامعةوصالمحمدعلًمصطفىعل5654169110ً

80.975حماه جامعةأمٌنهالخطابهٌثمسماهر5655163893

80.97دمشق جامعةوجٌههاالوسكانٌوسؾلٌنا5656169123

80.966تشرٌن جامعةسوسنرٌحاويمحمدجنان5657164235

80.966البعث جامعةابتسامؼانممفٌدماي5658165494

80.962البعث جامعةوفٌقهونوسمدحتلما5659165311

80.962تشرٌن جامعةعبٌرربٌعرفعتربٌع5660166374

80.958تشرٌن جامعةهدىحلٌبٌهعدنانمٌس5661165427
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80.958حماه جامعةؼصوناالبراهٌمسلٌمانبٌلسان5662163258

80.958تشرٌن جامعةحٌاةجمعههللا عبدٌاسمٌن5663162058

80.954حلب جامعةحسناءالداهوديمحمدرهؾ5664168777

80.954طرطوس جامعةانعامابراهٌمؼسانرضا5665163707

80.954حماه جامعةفاطمةالخطٌبناصرالنة566616805

80.95دمشق جامعةرجاءقرٌطولٌدرشا5667167287

80.945دمشق جامعةؼروباحمدٌاسرجودي5668167500

80.941دمشق جامعةفاطمهالقادر عبدجمالدٌبه5669163565

80.941دمشق جامعةفرٌحهحموره الحجًمحمودنور5670166727

80.941البعث جامعةاخالصالعٌسىؼسانهدٌل5671165689

80.941البعث جامعةبدورالسراجماهرعدنان محمد5672169489

80.941حماه جامعةجهٌدهالسالمعٌسىٌارا5673164722

80.941دمشق جامعةجٌماكرباجنهٌدعدي567416185

80.941طرطوس جامعةٌسرهاحمدمحمدأمان5675166373ً

80.937دمشق جامعةماجدهمخولراويرٌم5676164277

80.937دمشق جامعةنجالءالماضًاحمدمحمد5677166754

80.937دمشق جامعةانصاؾالرواشدهنعٌمتقى5678165272

80.933تشرٌن جامعةمرٌمالرسلًاحمدمجد5679166186

80.933دمشق جامعةثرٌاحٌربراتبٌارا5680163854

80.933دمشق جامعةانصاؾعلً الشٌخمحمدآالء5681162786

80.929حماه جامعةعبٌرالمحمدمحمدشهد5682164181

80.929البعث جامعةنادٌاالنجارمحمدؼفران5683163696

80.925دمشق جامعةعبٌرعاصًحسٌنالهادي عل568416186ً

80.92دمشق جامعةندىالمعانًاحمدوردالشام5685163282

80.92حماه جامعةؼزوهابراهٌممسعدأمجد568616614

80.916دمشق جامعةصفٌةجوادعلًحنان5687169945

80.916دمشق جامعةمرٌمالساٌرحسنعٌسى5688169142

80.916تشرٌن جامعةحبشهالسوٌؾفاٌزأحمد5689169198

80.912حلب جامعةلمٌاءخربوطلًاسماعٌل محمدأحمد5690168638

80.912دمشق جامعةرندةالدٌن سعدمحمدلٌن5691166125

80.908تشرٌن جامعةمٌادهكنعانمضراٌمن5692162536

80.904دمشق جامعةفٌروزناصرنورالدٌنراما5693161200

80.9تشرٌن جامعةمعٌنهناصرراؼبحال5694165410

80.9البعث جامعةلوداناالكبٌسًجمالالرا5695162819

80.9البعث جامعةمنىالحبٌبعلًهٌا5696161001

80.9دمشق جامعةفاطمة بشرىبٌازٌدسمٌررنا5697169688

80.9حلب جامعةؼرٌدحنٌفًمحمداسماعٌلؼنى5698168755

80.895البعث جامعةانتصارصافتلًحسنسلٌمان5699166673

80.891البعث جامعةأملالحاجنخالحنا5700166847

80.891دمشق جامعةانعامالحسٌنمحمدنٌبال570116590

80.883دمشق جامعةنهاٌةحسٌنابراهٌموالء570216440

80.879دمشق جامعةرالبقلةسمٌرعمرو5703169259

80.87دمشق جامعةهدٌهسلومماجدكنان5704164522

80.87حماه جامعةانتصارعلوشطارقمروه5705167280

80.87دمشق جامعةنهلهالذٌابحسنعطوة5706161235

80.866البعث جامعةروعهدبدوبتمامالهادي عبد570716317

80.866دمشق جامعةندىالمصري ابوالذهبهٌثماسامه5708161470

80.866دمشق جامعةسلمىالمخولفٌلٌبساره5709162282

80.858دمشق جامعةابتسامحافظجهادرزان5710162481

80.858حماه جامعةاٌمانمقدادعماربراء محمد5711161149

80.85دمشق جامعةاٌمانكرٌديحسامٌارا5712161347
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80.85حماه جامعةروعهالدٌن زٌناحمدؼنى5713162962

80.85طرطوس جامعةؼٌداءعلًضاحًكندا5714165654

80.85دمشق جامعةعفاؾعودةمحمداٌاد5715162817

80.845حماه جامعةفاطمهتقًالرزاق عبدآٌه5716166236

80.845تشرٌن جامعةسوسنالرفاعًنجدت محمدبٌان5717168295

80.845البعث جامعةعبٌرسلطانجمالالنا571816620

80.845حلب جامعةفاطمةسموالرحمن عبدخلٌل ابراهٌم5719168176

80.841حلب جامعةفرٌدةاحمدبوزان محمدهاشم5720168655

80.837دمشق جامعةسمٌحهالحلبًنضالحنٌن572116633

80.833حلب جامعةرحابلوسًمحمدفاضلاالء5722168766

80.825طرطوس جامعةؼادهحساموؼساناحمد5723161009

80.825دمشق جامعةحلوهالعفٌؾصالحآٌه5724164639

80.825تشرٌن جامعةندىخلٌلهٌثمعل5725165100ً

80.82البعث جامعةسالمحناالٌاسمٌس5726166720

80.82حلب جامعةمهاجطلعمرسنا5727168705

80.816حماه جامعةروضهتركاويالكرٌم عبدراما572816418

80.812دمشق جامعةثرٌاكحٌالنحسٌنبالل5729165570

80.812حماه جامعةرجاءعلً محمدمحمدحٌدر5730164794

80.808دمشق جامعةخرمهسكاؾمحمدنوار573116904

80.804البعث جامعةشٌرٌنالرفاعً حجوحسام محمدهللا عبد5732165476

80.8حلب جامعةآسٌاالبرٌجع الطهنادرعٌسى5733167991

80.795طرطوس جامعةهدىاسماعٌلعلًنؽم5734163392

80.795تشرٌن جامعةنجاةعٌسىمروانماٌا5735162413

80.795دمشق جامعةخلوداؼا عثمانشفٌق محمدهدى5736162326

80.787دمشق جامعةسماهرخالدمصطفىصبحٌة5737161084

80.787حلب جامعةفاطمةعسانًعلً محمدالوهاب عبد5738167949

80.783دمشق جامعةتهانًعباسصالحمحمد5739162764

80.783دمشق جامعةأدٌبهالكٌالنًعبداللطٌؾرنٌم5740165901

80.779طرطوس جامعةسوسناسماعٌلطاللاالء5741166743

80.775حماه جامعةروٌدةالخلٌلعزاتراما5742167166

80.775تشرٌن جامعةسامٌهزهٌريفاديعل5743164896ً

80.77البعث جامعةروالعلً محمدبسامعمار5744165179

80.77دمشق جامعةفدوىعبدالخالقبشارآالء5745166473

80.766حماه جامعةحلٌمهعلًهٌثمرشا5746165361

80.762حماه جامعةعائشهالجرمحمودنوال5747161759

80.754تشرٌن جامعةفاتنابراهٌمعلًالعابدٌن زٌن5748166208

80.754حماه جامعةشذىفرجًمحمدعبدالرحمن5749167573

80.75دمشق جامعةفاتنالشوحاننجمعبدهللا5750167051

80.745تشرٌن جامعةمرٌمالدٌن عالءزٌدصالح5751164965

80.741دمشق جامعةسكٌنةنبهاننجٌبأحمد5752163082

80.737البعث جامعةرٌامبٌطارمهٌبكرٌستٌن5753166744

80.733طرطوس جامعةسمٌرهرٌامحمدلمٌس5754161307

80.733البعث جامعةتؽرٌداألخرسمازن محمدأسماء5755164580

80.725دمشق جامعةصفاءؼزالهعمادمرٌم5756164398

80.725تشرٌن جامعةؼنٌهاصالنفوازعدي5757170122

80.725تشرٌن جامعةرٌماحمدرامزاحمد5758170078

80.725دمشق جامعةهدىالعلًجمعهرحاب5759162146

80.72تشرٌن جامعةعبٌردنٌابشارٌزن5760166146

80.72تشرٌن جامعةسوزانعالناحمدؼٌاث576116638

80.72دمشق جامعةؼادهنصر الجباعًخالدحسن5762162581

80.716طرطوس جامعةسامٌاسالمًنظٌرعالء5763161688
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80.716تشرٌن جامعةهوٌدهحسنبهٌجعل5764165313ً

80.716البعث جامعةنٌرمٌنالٌاسبشارؼزل5765161056

80.712دمشق جامعةجٌهانالفروخعمرسهٌر5766166949

80.704طرطوس جامعةنجودتفاحهمحمدعل576716891ً

80.704طرطوس جامعةنبٌههؼانمنظٌرالهادي عبد5768161050

80.7دمشق جامعةمنىٌوسؾضٌاء محمدأروى576916643

80.695دمشق جامعةنزٌهاالدٌرينورسحمزه5770164998

80.695دمشق جامعةوردهسلٌمانحوراناحمد5771163646

80.687البعث جامعةناتالٌاٌونس الحاجالناٌؾ محمدانس5772169471

80.687دمشق جامعةاملمطرٌاسرهللا هبه5773163553

80.687دمشق جامعةفوزهالنصرعلًمارٌا577416266

80.683دمشق جامعةندىالطباعمحمدعصامدٌمه5775166164

80.683طرطوس جامعةندىحامدالدٌن عهدعل5776161676ً

80.683دمشق جامعةآالءالحبشعمادالدٌنهنا5777167241

80.675البعث جامعةجرجٌتسعادهٌاسرأٌمن5778169483

80.67تشرٌن جامعةحرباؼالٌهؼٌاثرٌم5779167697

80.67دمشق جامعةمنالالفالحجمالخٌر محمد5780167188

80.666حلب جامعةهدىالعبدهللاعبدهللاعائشة5781168781

80.666دمشق جامعةنازكفتوحمصطفىاسامه5782165123

80.662طرطوس جامعةانتصارٌوسؾابراهٌمإخالص5783162298

80.662تشرٌن جامعةوفاءآؼا حسنرٌاضالدٌن نور5784165806

80.662دمشق جامعةمنالالعلًنذٌرمحمد5785166210

80.658البعث جامعةدٌاناالطوٌلمحمدسراب5786164907

80.658دمشق جامعةبشرىفخر ابوعصمتكنده578716935

80.654دمشق جامعةٌسرىخلٌفهالدٌن جهادزٌنب5788166055

80.654دمشق جامعةمٌساءالملقً محمدراتبمحمدنبٌلدالٌة5789165626

80.654دمشق جامعةندىعبدالكرٌمعمررؤى5790165540

80.654دمشق جامعةنجاةأبوسمرارٌاضانطوانٌت5791163772

80.645حلب جامعةجمانهخطٌبحازمجود5792168761

80.641البعث جامعةابتسامالحسونمحمدخٌروائل5793165894

80.641دمشق جامعةسٌلفازخورعمادرٌمون5794164645

80.637تشرٌن جامعةاملخلوؾتوفٌقجوى5795165267

80.637دمشق جامعةزكٌهالباروكًنضالأوفى5796164689

80.637حلب جامعةكلودكوسانجاكسعاد5797168734

80.633البعث جامعةسعادسلٌمانأمٌنلونه5798169475

80.633دمشق جامعةهنابٌاضعدنانمحمد5799165532

80.629دمشق جامعةسمٌرهحناجورجسٌمٌل5800169153

80.625حماه جامعةاسٌمةدهٌس أبوسمٌرمحمد5801163178

80.625دمشق جامعةفاطمهشباطمحمدؼفران5802162154

80.625دمشق جامعةابتسامأوؼلً قرقمازضرارساوٌم5803162190

80.62البعث جامعةنهىخالد الحاجكنعانبانه5804165693

80.616تشرٌن جامعةأملسقورمازنراما5805162519

80.616دمشق جامعةبسمهٌمانًمحمدحسانحال5806161506

80.612البعث جامعةهاللالسباعً دراقشهم محمداٌه580716848

80.612حماه جامعةهناءالجسريالرحمن عبدابراهٌم5808161959

80.608تشرٌن جامعةرهؾٌوسؾأحمدمصطفى580916584

80.608دمشق جامعةملكالنجارمحمدأمان5810167612ً

80.608طرطوس جامعةاملمحمدؼانممرح5811163892

80.604البعث جامعةسمٌرهاألشقرعماددٌانا5812167269

80.604دمشق جامعةروضهكربوجخالدٌمان5813165487

80.6دمشق جامعةهٌامعباسعمرهبه5814162564
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80.595البعث جامعةانصاؾحمودحبٌبعبدالكرٌم5815161723

80.591طرطوس جامعةامتثالسلٌمانحسنكارول5816164260

80.591دمشق جامعةحنانالشرٌؾعلًمحمد5817161042

80.591دمشق جامعةخلودخانكانمحمدلؤيدٌنا5818161221

80.587تشرٌن جامعةفاٌزهمظلومرامً احمدرنا5819162152

80.587حماه جامعةهٌفاءكمالًعبدالؽفارجنان5820163458

80.583حلب جامعةعزٌزهحرٌتانًٌحٌىطلحت محمد5821168773

80.579دمشق جامعةخدٌجةالرزوقالدٌن صالحردٌن5822167447

80.579حلب جامعةصفاءبودقهزكرٌامٌسرة5823168341

80.575حماه جامعةفاطمهالمنصورمحمودؼٌاث582416477

80.575دمشق جامعةلٌناكٌالنًراؼب محمداسٌمه5825165480

80.57دمشق جامعةهٌامعرسالًمرواندروٌش5826166307

80.566البعث جامعةناهدحسنماجدلجٌن5827165956

80.566حماه جامعةوحٌدهمحمودمحمودربا5828163292

80.562دمشق جامعةهناديناصرمحمدعادلرهؾ5829162973

80.562دمشق جامعةعائشهنقرشابراهٌممرٌم5830167200

80.558البعث جامعةبسٌمهصالحاسامهآالء5831164912

80.558دمشق جامعةفطٌممحمدموسىمجدي5832164074

80.554دمشق جامعةلٌلىهباعاصم محمدخلٌل5833165772

80.554البعث جامعةرشااالتاسً سلٌمان السٌدوصفً محمدعمر583416922

80.55دمشق جامعةختاماسعدحسانصفاء58351637

80.55طرطوس جامعةمارفٌتحبوسمنذرزٌنب5836164928

80.545دمشق جامعةنوركٌالنً حجازيمحمدسلطان58371678

80.541دمشق جامعةنوالالحمٌرجمال احمدمحمد5838162369

80.541طرطوس جامعةحنانخردقوعدلمى5839161995

80.541حماه جامعةمٌساءالخداممحمداسماعٌل5840162540

80.541دمشق جامعةربىٌبروديبشارٌوسؾ محمد584116595

80.537دمشق جامعةلٌناالحمصًمحمدبشاررشا584216131

80.537دمشق جامعةضٌاءالعالنممدوحشام5843163080

80.529حلب جامعةهناءالسفرانًالواحد عبدبٌان5844168182

80.529طرطوس جامعةباسمهالعٌاشاحمدالرا5845162810

80.525حماه جامعةشهامهالقطمهاكرماٌمان5846161760

80.525دمشق جامعةسهٌرالمؽوشجابرعقبه5847164201

80.525دمشق جامعةسحرالزعبًاحمدالعزٌز عبد5848162392

80.525حلب جامعةسمٌرهسعٌدكنانبانه5849168274

80.516دمشق جامعةهزارشبٌبسعٌد محمدساره5850161147

80.512دمشق جامعةسحرالنقشًمحمدفاطمه5851165922

80.512دمشق جامعةهٌفاءعلًالمنعم عبداب5852167078ً

80.508دمشق جامعةخٌرٌهعتمهخالدرٌان5853164655

80.504دمشق جامعةداللكٌوانمحمودربا5854169288

80.504تشرٌن جامعةاروىماضًعلًجودي5855165916

80.5دمشق جامعةاٌمانبكارعصامتقى5856163460

80.5دمشق جامعةكنانهبوشزٌادطارق5857166272

80.495تشرٌن جامعةمحاسنصبٌحهوفٌقدعاء5858166030

80.495دمشق جامعةنادٌاسلٌكمحمودنور5859165906

80.491طرطوس جامعةناهٌهعلًعلًهدٌل5860165962

80.491دمشق جامعةفلايرالالفًخالدماهر586116337

80.487البعث جامعةلٌلىخلٌلسامًنؽم5862164529

80.487تشرٌن جامعةنجالمحمدٌائلآٌة586316626

80.487حلب جامعةاٌمانالقدورؼسانوائل5864169358

80.483حلب جامعةؼالٌهناصرصالحٌعرب احمد5865168782
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80.483حلب جامعةنادٌهعالٌاالدٌن اٌاد احمدالقلوب شفاء5866167979

80.479تشرٌن جامعةسهادجدٌدحكمتمعتز5867163481

80.47طرطوس جامعةؼٌداخضوربسامالٌسا5868163090

80.47تشرٌن جامعةهٌامنعامههٌثمبٌلسان5869162919

80.47دمشق جامعةؼادهبخورهالدٌن محًنورالدٌن5870161323

80.466تشرٌن جامعةسوسنقرطالًبدٌعزٌنة58711652

80.466البعث جامعةسمرالمٌدعالٌاسهللا عبد5872169472

80.466دمشق جامعةنارٌمانسعدفؤاد محمدعمار5873161308

80.462حلب جامعةمزٌنمبٌضماهربشار5874168037

80.462حلب جامعةذكرىالناصرالدٌن محكمسوزان5875168073

80.45البعث جامعةبسمةهللا سترمعٌنفهر محمد5876161466

80.45حلب جامعةمنىجً قلعهعامرابوالفضلراما5877168013

80.445طرطوس جامعةلٌناالشٌخمحمدلجٌن5878164452

80.441حلب جامعةؼادةنجارصالحهٌا5879167859

80.441طرطوس جامعةؼادةسلمانمحمدجودي5880165522

80.441حلب جامعةكوثربٌطار باشحسٌنرٌما5881167828

80.441دمشق جامعةخلودمرزوقهعبدومحمدبشٌر5882165633

80.441دمشق جامعةعلٌاءسوقٌهمحمدفاٌزمحمدبراء5883165933

80.437دمشق جامعةعنودهللا العبداحمدهللا عبد5884169031

80.437دمشق جامعةسوسنعسكرٌوسؾمحمد5885167082

80.437دمشق جامعةٌسرىالهزاعجمالخالد5886161380

80.433حماه جامعةنهىعديؼسانمحمد5887161844

80.433دمشق جامعةابتسامالماوردياحمدامنه5888166322

80.433حماه جامعةحنانالسوٌدالكرٌم عبدولٌد5889166348

80.433دمشق جامعةرٌمالزٌرنجٌبحازم5890163244

80.433البعث جامعةزٌفهابراهٌمجلٌلساره589116648

80.429دمشق جامعةحلٌمهصقورأحمدرند5892163886

80.429طرطوس جامعةمٌرنامحمدمحمدٌارا5893167041

80.42طرطوس جامعةسهٌلهالرحمن عبدمحمدسوسن5894165900

80.416دمشق جامعةسوسنشنوانًمحمدرنوه5895162352

80.416دمشق جامعةرجاءالشرععبدالستارإباء5896163217

80.416دمشق جامعةزٌنهالملكمحمدعمار محمد5897165778

80.412تشرٌن جامعةرهاناسماعٌلناجًمجد5898167326

80.412دمشق جامعةرندهالنصرهللاسٌمونناتال5899161726ً

80.408طرطوس جامعةحنانسقاممدوحانطونٌو5900162419

80.408دمشق جامعةاٌمانتقلسوفٌقٌامن5901166474

80.404دمشق جامعةماريبنكلًبٌٌر جانروي5902165965

80.4دمشق جامعةعائدهبرموالرحمن عبدسلوى5903169579

80.395دمشق جامعةهٌفاءمطعمخالدألٌن5904165513

80.391تشرٌن جامعةمرٌمملحمحبٌبروان5905169448

80.391دمشق جامعةمٌسونعبدالمؤمنمحمدمازنساره5906164203

80.387البعث جامعةسلوىقزٌزمحمدسوسن590716631

80.383حلب جامعةرابعهالحسنمحمداحمد5908168568

80.379دمشق جامعةمنىتمرازمحمدمجد5909164399

80.379تشرٌن جامعةهدىجحجاحاكرمسال5910169409ً

80.375حلب جامعةصباحجمعهسنٌحرهام5911168075

80.375حلب جامعةصفاءزٌتونًعادل محمدراما5912168416

80.37دمشق جامعةنجاحالخطابزٌادرٌم5913163881

80.37دمشق جامعةعالعودةعلًعبادة5914165036

80.366تشرٌن جامعةذكاءابراهٌم حاجنبٌلفرح5915164790

80.362طرطوس جامعةفاطمهحسٌنندٌمسلٌمان5916162897
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80.358دمشق جامعةلوناعٌدسامركارمن5917166305

80.354تشرٌن جامعةآناابراهٌمسمٌرجعفر5918161620

80.354دمشق جامعةمٌساءالسعدعمادبٌان5919162883

80.35تشرٌن جامعةفٌروزمحمدحسانٌوسؾ5920163070

80.345البعث جامعةفادٌاعكاريفٌصلسلٌمان592116592

80.345طرطوس جامعةندىقرنفلًعلًسلمان592216649

80.345حماه جامعةنسرٌنسالمهاّصؾرٌم5923165193

80.345تشرٌن جامعةجوهٌنابسناابراهٌممرٌم5924166180

80.345دمشق جامعةفوزٌهالصالحفٌصلمحمد5925164544

80.345حماه جامعةفاطمهكدورمحمدهبه5926165235

80.341البعث جامعةعبٌراسبررامزارٌج5927167344

80.341البعث جامعةمهاالمسمومهشامبٌان59281689

80.337حماه جامعةسعادالعباسسامًسلوى5929161661

80.337دمشق جامعةسمرحمشومحمدسالممحمدٌاسر5930169280

80.329حماه جامعةمحسنهزلخهحكمتدٌانا5931166407

80.329حلب جامعةرجاءسلٌممالكرشا5932168778

80.325البعث جامعةؼادهابراهٌماسامهرند593316896

80.325دمشق جامعةاٌمانالمطرودعاصؾهبه593416210

80.325دمشق جامعةؼرامعصفوراحمدساندي5935162611

80.325طرطوس جامعةسوسنتلٌجههٌثممروى593616225

80.32البعث جامعةعالرحمهعبدهللامرح5937170011

80.32دمشق جامعةرجاءعبسًرٌاضرام5938161013ً

80.316البعث جامعةحسنعاصًاٌمنالعزٌز عبد5939161916

80.316البعث جامعةأملالعلًؼسانمنى5940161556

80.312طرطوس جامعةكمٌلٌاخلوؾٌوسؾاحمد5941162399

80.312حلب جامعةبدوردبس شٌخمحموددعاء5942168306

80.308حلب جامعةسهامالعلٌويفوازمحمد5943169173

80.308تشرٌن جامعةفلكحمٌشهمازنمرح594416198

80.308تشرٌن جامعةؼادةالجرديؼسانأٌمن5945163717

80.3البعث جامعةسوسنواٌوقمرواندٌانا5946161820

80.3دمشق جامعةهدٌهقناهجهادحنان5947166810

80.3دمشق جامعةاٌمانشمروخهبسام محمدمحمد594816230

80.295حلب جامعةرٌمنٌالحامدالدٌن صالح5949167834

80.295تشرٌن جامعةمهاالخلٌل حمٌديخلٌلمعتصم5950167879

80.295طرطوس جامعةختامحمودحٌدرعل5951162940ً

80.291دمشق جامعةمنىالمحاربولٌدمروى5952163383

80.291دمشق جامعةمنالعبدالمجٌدعبدالؽنًدٌنا5953161692

80.291حماه جامعةوردهالعكاريعلًخضر5954167386

80.287دمشق جامعةوضحهالعباسسلٌمانعبدالسالم5955169181

80.283حلب جامعةحلومزٌداناحمدفاطمة5956168617

80.279تشرٌن جامعةرابعهعٌسىبدٌعسال5957164635ً

80.27دمشق جامعةمنصورهعلً الحاجرٌاضاالء595816798

80.262دمشق جامعةعائشهطلسنبٌلنعمت5959166071

80.262طرطوس جامعةعائدهأسعدجودتحال5960166458

80.262حماه جامعةصدٌقهالعترمحمدأمل5961162694

80.262دمشق جامعةعبٌدهبوبسمحمدفاطمه5962163742

80.258حلب جامعةمنتهىبٌضاسمٌرمٌراي5963168809

80.25حلب جامعةعبٌرالعبود المحمداحمدالكرٌم عبد5964168125

80.245البعث جامعةحسناءخرسانحسانراتب محمد5965162868

80.241تشرٌن جامعةمٌساءمحمودالدٌن نوربانه5966165042

80.241دمشق جامعةعبٌرقطٌنًسمٌرجورج5967162191
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80.237حماه جامعةمعززالطرننجٌب محمدرضٌة5968163549

80.237البعث جامعةلورهعبودسلٌمرام5969162459ً

80.237دمشق جامعةامٌنهحسنمدٌنرشا5970169115

80.237دمشق جامعةفاطمهفارسشاهراسراء5971162097

80.233البعث جامعةمادلٌنسطاحنمرمارلٌن5972166882

80.233دمشق جامعةسمٌهالعمارزكرٌاطاهر محمد5973161977

80.233تشرٌن جامعةانتصاراسعدكاملأنمار5974169549

80.225دمشق جامعةملكهالعلًعزودعاء5975167869

80.225دمشق جامعةعلٌاالعقلهفخريألٌسار5976162258

80.225دمشق جامعةهندالدراوشهخالدمحمود5977163366

80.225دمشق جامعةخاتونالمحمدحسنوائل5978163318

80.225حلب جامعةمٌادةخربوطلًالدٌن عالءمهجة5979168525

80.22حماه جامعةمنىناصرالٌاسهان5980164949ً

80.22البعث جامعةسهىالطوٌلولٌدزٌنة5981166677

80.212دمشق جامعةنهادباللمحمدٌارا5982162022

80.212تشرٌن جامعةالهامحمداناحمدابراهٌم5983166469

80.208تشرٌن جامعةوصالحمودهآصؾأحمد5984161516

80.204طرطوس جامعةمنىحسننزٌهالدٌن زٌن5985161473

80.204البعث جامعةرابٌةالشقوؾصالحروز5986161776

80.204دمشق جامعةرالالمحمدموفقالرا5987165646

80.2دمشق جامعةرشاخلٌفهقاسمنور5988167399

80.2دمشق جامعةروٌدةالدٌن نصرقاسمهدٌل5989163421

80.2تشرٌن جامعةؼنوىحمادهاٌمن محمدوضاح احمد5990169862

80.195طرطوس جامعةامٌمهحدادزاهًابراهٌم599116864

80.195تشرٌن جامعةفاطمهمعتوقفراسعفاؾ59921692

80.191حلب جامعةزٌنباحمدخالدحورٌه5993168382

80.191دمشق جامعةاملصقرحسٌنوالء5994161133

80.187حلب جامعةزٌنبحسنحسٌنابراهٌم5995168097

80.187دمشق جامعةرٌماساطعاٌاددٌما5996163586

80.183طرطوس جامعةهدىعبدالكرٌمندٌممرح5997162862

80.179طرطوس جامعةٌسرىحٌدرحٌدرمالذ5998164362

80.175دمشق جامعةلٌنداشماعةفاديكارٌن599916501

80.17تشرٌن جامعةفلايرازمردحسٌنرائده6000164613

80.166دمشق جامعةخدٌجةمسعود حافظطاللحمده6001162968

80.166تشرٌن جامعةرانٌاعلً قرهسلٌمانبتول6002166087

80.166طرطوس جامعةانتصارسلومعلًمحمد6003163123

80.162تشرٌن جامعةهناءضاهروفٌقآٌه600416467

80.162البعث جامعةوفاءمرادالدٌن صالحفاطمه6005166848

80.158البعث جامعةثناءعباسماهرعل6006167324ً

80.154دمشق جامعةسمرخضرخلؾزٌاد6007166635

80.154دمشق جامعةمنالذٌابفٌصلرهام6008162649

80.154حماه جامعةفلايرحمودصاعداسماعٌل6009161826

80.145دمشق جامعةفاتنعرابًهٌثمسلٌمان601016422

80.145دمشق جامعةلمٌاحربفٌصلمجد6011162231

80.137دمشق جامعةعبٌردٌبفرٌدشادي601216247

80.133دمشق جامعةسوسنزٌدانسلمانلجٌن6013166419

80.133حلب جامعةسمربركاتعبدالجباردٌانا6014168518

80.129البعث جامعةابتساممالوسمحمدهللا عبد6015164625

80.129حلب جامعةؼادهكرزونبكرياٌة6016168749

80.125دمشق جامعةبثٌنهعمرٌوسؾقاسم601716359

80.125تشرٌن جامعةمنالاشقرحمزةنؽم6018165828
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80.12دمشق جامعةنسرٌندٌبهفٌصلكرٌستٌنا6019162623

80.12دمشق جامعةهالةعباسًهٌثمرشا6020169278

80.116حلب جامعةالهامسعٌدمحمدهٌا6021169545

80.112البعث جامعةسناءعواداحمدمٌرنا6022165684

80.112دمشق جامعةرٌمالخنبشارتاله6023164509

80.108البعث جامعةسمٌعهالصالحعلًرٌم602416344

80.108دمشق جامعةحمدهالقاضًفاٌزأمان6025162331

80.104دمشق جامعةتركمان حلٌمهتركمانالرحمن عبدفاطمه6026167057

80.1دمشق جامعةمفٌدهجمعهأحمدرٌما6027165245

80.095دمشق جامعةسناءالدالًمشٌرانؽام6028161950

80.095حماه جامعةؼادهالحسنالكرٌم عبداسراء6029162453

80.091دمشق جامعةأملمرهجورجمٌالد6030165405

80.091دمشق جامعةمنالسعودماهرماسه6031164922

80.087دمشق جامعةاتحادمحفوضزهٌراحمد6032163590

80.087حلب جامعةطامارشاهنٌانشاههكارن6033168052ً

80.087البعث جامعةهٌفاءملحمفراسخلٌل6034161621

80.083تشرٌن جامعةعامرهابراهٌمهانًاسكندر6035163250

80.083حماه جامعةودادرٌشهأدٌبرند6036164745

80.079حلب جامعةسوسنضبعانمحمدالرحمن عبد6037167910

80.075طرطوس جامعةسالمسلٌمانمالكهدٌل6038162262

80.075حلب جامعةؼفرانبٌطارعارؾ محمد السالم عبدنور بدرٌة6039168304

80.066دمشق جامعةمهاالخلؾحسنمٌس6040167147

80.066دمشق جامعةرائدهلٌلىمحمدؼدٌر6041161439

80.066تشرٌن جامعةهناءفاتًنزاررٌم6042165663

80.058دمشق جامعةحلٌمهالربداويالمعٌن عبدصبا6043162427

80.058تشرٌن جامعةهدىكبٌبووفٌقمحمد6044164450

80.054حلب جامعةاعتدالحنٌفهمحمدنور6045169343

80.05دمشق جامعةعروبهاالشقراحمدسالم6046165277

80.05البعث جامعةسٌدهدٌبمٌشٌلجنى6047163632

80.05حماه جامعةأدٌبهالعلٌويٌحٌىحسٌن6048167458

80.05دمشق جامعةهناديالبلديثائرتسنٌم6049167014

80.05حماه جامعةحسن ودادحاٌكمالكنور605016713

80.045دمشق جامعةبثٌنهخرٌطهجهاددٌمه6051167019

80.041حماه جامعةنهىعدله ابوعزٌزاٌل6052165336ً

80.041طرطوس جامعةمٌساءسلومعلًٌزن6053161018

80.033دمشق جامعةاٌمانالشاهرؼازيحال6054166721

80.029طرطوس جامعةاروىحسٌناكثمعل6055165281ً

80.025تشرٌن جامعةخوالناصرطارقٌارا6056165868

80.02حلب جامعةنهلةحمٌدانتوفٌقعلٌاء6057168365

80.016دمشق جامعةسمٌرهدٌبأحمدحنٌن6058164710

80.016تشرٌن جامعةوسٌلهالشمالت ابومٌالدربى6059165213

80.012حلب جامعةاٌماناحمدمحمدهشام6060169351

80.012دمشق جامعةحٌاهفروخمصطفىانس6061163367

80.004حماه جامعةماريالشاعرمنٌؾهبه6062162715

80دمشق جامعةملٌحهالتكرٌتًمحمدالرا6063169701

80البعث جامعةسوسنمحمد المٌرحسٌنرهؾ6064169883

79.995البعث جامعةلٌناالنقريهللا عبداروى6065162281

79.991حلب جامعةهناءقرابللًكمال مصطفىدانٌة6066168129

79.991حماه جامعةابتسامالشعارالمنعم عبدرهام6067163327

79.991دمشق جامعةهالهالتركعبدالمالكأحمد6068164914

79.987حلب جامعةأزدهارالعبدهللامحمودرٌان6069167807
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79.987دمشق جامعةسوسنبك خٌرعمارلٌن6070169266

79.983دمشق جامعةمجدالمحمودندٌمؼنى6071164976

79.983طرطوس جامعةرابحهبربرمحمدسلٌمان6072162835

79.979البعث جامعةمٌساءالٌوسؾسمٌرسلٌمان6073166605

79.97دمشق جامعةلمٌاءالطواححسننجوى6074167343

79.97دمشق جامعةلٌنهالناقوالعٌسىماٌا6075161907

79.962البعث جامعةوصالعلًمحمدانؽام6076165378

79.962دمشق جامعةرٌماطرابلسًزٌادمحمد6077163071

79.962حلب جامعةفاطمةقناعةباسلزٌنة6078167837

79.958حلب جامعةرناحمادةؼسانبشٌر6079167908

79.958حماه جامعةالسلٌمان عبٌرالجرديمحمدأنس608016439

79.954تشرٌن جامعةمنالعمارإسكندرعل6081166902ً

79.95البعث جامعةكروانشبلهسفٌاننور6082161851

79.95حماه جامعةسوزانالسلٌمانرٌاضهبه6083161514

79.937طرطوس جامعةرشاحبٌبمحمداٌّه6084166297

79.929تشرٌن جامعةكنانهجبورمحسنعثمان6085169924

79.925تشرٌن جامعةلٌلىمصطفىهٌثمعل6086164717ً

79.92دمشق جامعةسوسنالمصريالدٌن محًدانة6087161642

79.916دمشق جامعةخزنهعلًخلٌلمنى6088162849

79.916حلب جامعةحسناءمكاراتًالقادر عبدعمرو6089168269

79.912دمشق جامعةمحمودهؼانمحمودضحى6090162566

79.912تشرٌن جامعةدٌاناداؤدعٌسىأمٌن6091164374

79.912حلب جامعةصالحهضبعاناحمدبٌان6092168798

79.912دمشق جامعةرناعساؾجورجرٌما6093165942

79.912دمشق جامعةفاطمهنقشًعبدهللاعبٌده6094162196

79.912البعث جامعةخلودالصالحابراهٌمتٌامه6095164519

79.908تشرٌن جامعةلماخاشورامًجورج6096163364

79.904دمشق جامعةهدٌهخطابحٌدررٌاض6097161841

79.904حلب جامعةامٌنهرجباحمدمعنالهام6098168322

79.904دمشق جامعةحٌاهحمادٌهزٌادمحمد6099164850

79.9طرطوس جامعةسمٌرهخلٌلعلًأمان6100166293ً

79.891دمشق جامعةرنىبنوتانهلدونا610116986

79.891حلب جامعةناٌريمكردٌجٌانزوهرابان6102168790ً

79.879دمشق جامعةبدرٌهسٌنوصبحًجودي6103169124

79.879البعث جامعةسماهراألحمدمحسنانؽام6104166678

79.879حماه جامعةهٌامخضورحسٌناحمد6105167126

79.879تشرٌن جامعةمنىزٌاتمزٌدهدى6106165891

79.875حماه جامعةرامٌهالموسىنزٌهبشرى6107162893

79.866البعث جامعةلورندىاالبراهٌمجرجسجوٌل6108164952

79.862حماه جامعةفٌروزصومعهعلًرائد6109163912

79.858طرطوس جامعةنهالعلًفؤادعل6110163295ً

79.858دمشق جامعةروٌدهاسماعٌلنورزمٌاسه6111169162

79.854البعث جامعةمفٌدهحمودمالكمٌس6112161957

79.85طرطوس جامعةصباالعٌسىمحمودحال6113164309

79.85طرطوس جامعةهدىالمجبرزٌادؼاندي6114164274

79.85طرطوس جامعةصباحابراهٌمآصؾلٌال6115165585

79.85تشرٌن جامعةنسرٌناسماعٌلسمٌرعل6116166898ً

79.845دمشق جامعةسوسنقرٌشًعامر محمدسوسن6117164099

79.841تشرٌن جامعةنادرهرومٌهاسدسها6118164931

79.841حلب جامعةسوسنبكداشجمالهللا هبه6119168721

79.841دمشق جامعةعموري آمنةؼناممحمدآالء6120167339
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79.837طرطوس جامعةسوسنسالمهثائربٌٌر طارق6121169526

79.829حلب جامعةعنودالرمضانتركًرجاء6122168791

79.829حماه جامعةنادٌاحورٌةبسٌمؼزل6123166939

79.829دمشق جامعةأمارهخلوؾعبدهأمان6124163815ً

79.829تشرٌن جامعةملٌحهبركلسامًمصطفى6125169105

79.829طرطوس جامعةهوٌداشماسمٌرٌوسؾ612616622

79.825تشرٌن جامعةرندهحسنحكمتالفقار ذو612716776

79.816تشرٌن جامعةانتصاررٌاسلمانلٌنا6128163240

79.816تشرٌن جامعةثورهالعلًعبدالوهابمحمدرشاد6129164035

79.804حلب جامعةلٌلىزكورسلٌم محمدوهب6130167083ً

79.8البعث جامعةفرحالخضريماهر محمدٌاسمٌن6131165514

79.795البعث جامعةفادٌاكسابسامًمرام6132167354

79.795حماه جامعةمنىالشٌخ العبدهللادروٌشكفاء6133167161

79.791طرطوس جامعةعبٌرؼانممحمدربى6134165110

79.791طرطوس جامعةأملمحمدؼٌاثٌعرب6135167758

79.791البعث جامعةرحاباؼا داودهٌثم محمدمحمد6136164541

79.791حلب جامعةظعٌنهالجاسمٌوسؾشادي6137168427

79.791طرطوس جامعةحنانسلٌمانمحمودعبٌر613816686

79.791طرطوس جامعةربىناصرمحمدتٌماء6139162488

79.787دمشق جامعةودادزواويعونًاحمد6140164970

79.783البعث جامعةرناخضر احمد الشٌخمحمداحمد614116913

79.783دمشق جامعةعواطؾالبوشمحمدزٌنب6142167183

79.779تشرٌن جامعةلولوبدورسرحانمحمد6143164558

79.779البعث جامعةسهٌرالعبدواالله عبدلٌن6144169453

79.775حلب جامعةمٌسونالدوشمحمدنور محمد6145168329

79.775حلب جامعةؼصوناعرجؼسانعدنان محمد6146168339

79.775دمشق جامعةختامالصفديعوادمحمد6147163236

79.77تشرٌن جامعةهدىصالحنزٌهمها6148167230

79.77دمشق جامعةسمٌهالرسالنعادلشٌم6149167199

79.766البعث جامعةفاطمهحمادهعلًرزان6150161030

79.758دمشق جامعةعائدةصبحٌةطارقشهد615116512

79.758حماه جامعةعائدهالمصطفىمحمدرٌم6152161520

79.758تشرٌن جامعةمٌرناحدادجونًآنا6153162130

79.75دمشق جامعةنهلهالعٌدمحمدحمزة6154161870

79.75دمشق جامعةنعمهاحمد السٌدماجداٌناس615516613

79.75تشرٌن جامعةٌسرىعباسماهرعبٌر6156163870

79.745طرطوس جامعةهٌامقدورهمحمدكرٌستٌنا6157166941

79.741دمشق جامعةداللمرعًفوزيٌاسمٌن6158164972

79.741دمشق جامعةمهاحٌدرحسٌنعل6159167659ً

79.737البعث جامعةنجودبدرزكرٌاروال6160163376

79.733حماه جامعةسمٌرهالكرديعزامفاطمه616116119

79.733طرطوس جامعةسهىٌونسناصركنده6162163064

79.733دمشق جامعةثناءراجحهعبدهفؤاد6163165697

79.729طرطوس جامعةأملصالححسنشازان6164166159

79.729حلب جامعةامٌنةقوجهخالدعبٌر6165168833

79.729تشرٌن جامعةهٌامبستونابراهٌمٌزن6166165931

79.729دمشق جامعةافتخاركنامه حاجًعبدالمجٌدمحمد6167169500

79.729حماه جامعةامٌرةاحمدوفٌقٌارا6168163700

79.72حلب جامعةشٌنازعارؾرشٌدحسن6169168005

79.72دمشق جامعةهٌامالواديعبدالرزاقدٌانا6170167594

79.716حلب جامعةبشرىبكبوكاحمدالملك عبد6171168500
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79.716البعث جامعةعطاؾملحموصفًنوار6172167045

79.716حماه جامعةهناديالعشرة شٌخؼٌاثراما617316906

79.712البعث جامعةجومانهعثمانحسانبرهان617416752

79.708دمشق جامعةاعتدالالمصطفىخالدعباده6175161040

79.708حلب جامعةلبنىموسىمحمدعدي6176168502

79.708البعث جامعةلٌلىشٌحهمحمدرهؾ617716807

79.695دمشق جامعةسوزانٌونسموفقرٌم6178161680

79.695دمشق جامعةندىداووديشرٌؾعلٌاء6179166008

79.691دمشق جامعةوفاءالسلٌمانمنٌرزٌاد6180166476

79.687تشرٌن جامعةرنىحناويمجدمرٌم6181166954

79.687دمشق جامعةسمرعٌسىموفقنورالدٌن6182164011

79.683دمشق جامعةنادٌااحمدعصامنازك6183163519

79.683دمشق جامعةٌسرىتلًحسنأالء6184163272

79.679تشرٌن جامعةفدوىرجبتٌسٌرأسعد6185163537

79.679دمشق جامعةرٌضاءالقبانًؼساننورما6186162666

79.675دمشق جامعةشامٌهالحرٌريالوهاب عبدابراهٌم6187163543

79.675تشرٌن جامعةشاههعٌسىعمرالهام6188167874

79.67تشرٌن جامعةحٌاةالسلٌماناحمدجودي6189165879

79.67حلب جامعةاسراءوتارعمادرها6190168725

79.666دمشق جامعةنهاعبًعطاهللاساندي6191164363

79.662دمشق جامعةامٌنةاللحاممحمدلٌن6192163856

79.662حماه جامعةوفاءالرحمن عبدعمرحنان6193165995

79.662حلب جامعةأملالحجًبشٌرلٌن6194168735

79.658حماه جامعةؼادهقهوجًادٌب محمدفراس6195161364

79.658حماه جامعةمدٌحةالشحنةرفعتصالح6196162222

79.658طرطوس جامعةهندضلعالـله عبدمنى6197164291

79.654تشرٌن جامعةسوزانالعباسعلًلٌن6198170101

79.65حلب جامعةوصالرضاعدنانمحمد6199168454

79.65البعث جامعةسهادجنادنوفلحسن620016959

79.645حماه جامعةفكتورٌاالسعدحناهال6201167408

79.645طرطوس جامعةعلٌاءؼمٌضأسعدمرٌانا620216397

79.641دمشق جامعةمجدالسلٌمبسامجنى6203163959

79.637تشرٌن جامعةسوسنحسنكاملحنٌن6204164209

79.637دمشق جامعةسمٌرهكٌوانوسٌممجد6205162244

79.637حلب جامعةراوٌهحنٌفهاحمدالزهراء فاطمه6206168283

79.633البعث جامعةظاللالسباعً السمانمعتزسنا6207167070

79.629تشرٌن جامعةنجوىابراهٌمفائزدالٌا6208164290

79.629دمشق جامعةمنىدوارهمصطفىراما620916545

79.629حماه جامعةعهدطه المحمدبسامهبه6210165137

79.62حماه جامعةمٌسونالعقبًسبٌعشوق6211162246ً

79.62دمشق جامعةسناءعربمروان محمدمصطفى6212166270

79.62تشرٌن جامعةخلودالحلٌم عبدربٌعراما621316490

79.616البعث جامعةأملشنانًابراهٌمكامل6214166801

79.612البعث جامعةلورمنصورعدنانلٌن6215161051

79.612حلب جامعةاٌمانقاضًالوهاب عبدهبة6216168666

79.608دمشق جامعةاٌمانالشحاداتخلٌلرشا621716704

79.608دمشق جامعةنجالءابوحمدةلؤياحمد6218164421

79.608حماه جامعةعالموسىسامرتٌماء6219166432

79.604حلب جامعةعبٌرعلوانجمال محمدجودي6220163986

79.604دمشق جامعةمٌادهمنصورشحادهلٌندا6221164784

79.604دمشق جامعةباسمهالحبالمحمدطرٌؾجودي6222163745
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79.6دمشق جامعةمرٌمخٌربكعباسعبٌر6223165505

79.6دمشق جامعةسمٌرهٌازجًبسامجوٌل6224165227

79.6تشرٌن جامعةفخرٌهشالنضال محمدالحلٌم عبد6225162489

79.6البعث جامعةثناءزكرٌاصالحاحمد6226163810

79.595دمشق جامعةسحربللهسلٌمانالمى6227167091

79.595حماه جامعةمٌادهخلوؾعصامساره622816319

79.595طرطوس جامعةلٌلىحسنمحمدؼدٌر6229162597

79.595دمشق جامعةمٌادهمحمدهاشمشادي62301641

79.591حلب جامعةرفاهكناسزكرٌااٌه6231168363

79.591دمشق جامعةشمسهالحسنمحمدااّلء6232167867

79.587البعث جامعةسحرسلٌمانٌاسرعمار6233163706

79.583دمشق جامعةجمٌلهمصريعٌسىٌحٌى6234161748

79.579دمشق جامعةرشاالشامًٌاسرعبدهللا6235164279

79.579دمشق جامعةخلودالوٌشحسن محمدالرحٌم عبد6236162059

79.57حلب جامعةنوالداٌخمحمدذكاء6237168703

79.558تشرٌن جامعةوساممهناسامًمرح6238167258

79.554حلب جامعةرانٌهبساطهماهرمحمد6239168288

79.554طرطوس جامعةأحالمالقاضًكمالضاهر624016407

79.55دمشق جامعةرٌماعماٌريحسٌنهٌا6241164242

79.545دمشق جامعةبعثٌهالصفوكبهنانشٌماء6242169084

79.541دمشق جامعةعفٌفةدخٌلحسنًرهؾ6243165751

79.537دمشق جامعةامٌهالحالواتممدوحنور6244166054

79.533البعث جامعةسمرحسنأحمدرفاه6245169465

79.516البعث جامعةلٌناابراهٌممحمدسهر6246164805

79.512دمشق جامعةكٌتًالزٌتونمٌالدمارٌان6247162475

79.512طرطوس جامعةانعامأحمدعزٌزنؽم6248165220

79.512دمشق جامعةعلٌاالٌونسمعنالبراء6249161906

79.512تشرٌن جامعةرادهنصوربسامتاله62501666

79.508دمشق جامعةؼنوهمحفوضاسدلٌن6251164823

79.504حلب جامعةاٌمانمحمد حجمصطفىفاطمة6252168155

79.504دمشق جامعةحنانالصباغطاللمرام6253162661

79.504حماه جامعةظهٌرهالعكاريعٌسىدٌانا6254167250

79.5دمشق جامعةنائلهعزالدٌنمحمدأدٌبراما6255167536

79.5حماه جامعةلودينجارمٌكٌلسلوم6256166877

79.495البعث جامعةبصرهالحمد المحمداحمدنبٌل6257165698

79.495دمشق جامعةاٌمانبكارمحمدندى6258161430

79.491حلب جامعةفادٌاالراشدجمٌلرفٌؾ6259168372

79.491حلب جامعةزبٌدةحمروشعبدالرحمنعدنان6260167844

79.491دمشق جامعةروعةمسلمٌاسرعمار6261165668

79.483طرطوس جامعةؼدٌرادرٌسمحمدعفة626216973

79.479البعث جامعةهٌامؼرابأحمدٌمان62631686

79.479تشرٌن جامعةرناكراويحازممحمد6264169419

79.479طرطوس جامعةحنانهنداوينشاتروال6265162184

79.475البعث جامعةعهدكٌالالخالق عبدبٌان6266162129

79.47دمشق جامعةناهدخروسعٌسىدٌاال6267163216

79.47البعث جامعةرجاءعودهرائدعمار6268162176

79.466البعث جامعةوضحهابراهٌمرٌاضآالء626916808

79.466دمشق جامعةسمرعماٌريضٌاءجولٌا6270163520

79.466دمشق جامعةزٌنعلًمحمودهلز6271169101

79.466دمشق جامعةفادٌاحمودهمحمدخٌراباء6272166735

79.466دمشق جامعةسهامطهزكًدالل6273166742
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79.462دمشق جامعةابتسامالقزحلًفاٌزآٌه6274166739

79.462تشرٌن جامعةٌسٌرهسلٌماننجدتورود6275163463

79.458حلب جامعةرؼداءشهابً قباطأحمددانٌا6276168520

79.458دمشق جامعةنجاحالطهاحمدعالء6277167870

79.454حماه جامعةؼنٌمةاألحمدعمربتول6278163550

79.45البعث جامعةرولىالجنديراؼب محمدسنا6279166789

79.445حلب جامعةاملزكرتهللا عبدٌحٌى محمد6280168312

79.445البعث جامعةرناحجٌرسمٌرٌزن6281169466

79.445طرطوس جامعةمًاالبراهٌمنزٌههٌا628216678

79.441تشرٌن جامعةاملجرديمالكآالء6283161122

79.441دمشق جامعةوردالشوفًالمثنىهدٌل6284161963

79.437دمشق جامعةمحاسنكاتبً خزنههانئمحمد628516236

79.437دمشق جامعةمٌساءالقادريمحمودمحمدمصعب628616481

79.433حماه جامعةمرٌمالحسنصالحخالد628716813

79.429تشرٌن جامعةخدٌجهزبٌديعلًابراهٌم628816392

79.429طرطوس جامعةمنالزٌدانحلٌمباترٌسٌا6289163846

79.425تشرٌن جامعةوجدسواسعدنانسنا6290167510

79.425دمشق جامعةنبٌلهؼصنعلًدعاء629116880

79.425حلب جامعةلٌنابودقجًعامرجود6292169363

79.42حماه جامعةندىمحٌوٌاسررسول محمد629316751

79.412حلب جامعةهالهجً قلعهعماددانٌه6294168290

79.408البعث جامعةوفاءالسقامصطفىدره6295164568

79.408دمشق جامعةسوسنداودابراهٌمموسى629616690

79.4طرطوس جامعةلوٌزاعلً ٌاسرعل6297164846ً

79.4حماه جامعةعائدهخلٌل اسماعٌلمسعؾهبه6298165699

79.387البعث جامعةمٌلٌاجنٌدمحمودأمان6299162260ً

79.379البعث جامعةلٌلىخلٌفهؼٌاثحال6300162332

79.379تشرٌن جامعةكندهالعكفلًمٌشٌلجولٌان6301161179

79.379دمشق جامعةمهاشامنديجهادإباء6302164651

79.375دمشق جامعةخولةبالونًصابراٌناس6303161137

79.366تشرٌن جامعةاحالمعجٌبٌحٌىؼوى6304163113

79.362دمشق جامعةفاطمهعمرجمالسٌلفا6305169183

79.358تشرٌن جامعةعلٌاءبدورعدنانآالء6306166394

79.358دمشق جامعةمكٌهابراهٌم الشٌخوائلعل630716322ً

79.354تشرٌن جامعةعروبةسلٌمانعدنانعمار6308170075

79.354البعث جامعةعبٌرالصالحعلًمحمود6309161089

79.354طرطوس جامعةسمٌهسلٌمانسلٌمانلمٌس6310167498

79.35البعث جامعةهدىمعصرانًؼٌاث محمدنهله6311162376

79.345دمشق جامعةسمٌرهرضوانحسٌنهوازن6312167653

79.345دمشق جامعةتماراالمقدادشكريهلن631316600

79.341حماه جامعةنوالمحمدعلًالرحمن عبد6314164926

79.329حلب جامعةمًالسعٌدخالدروان6315168186

79.325تشرٌن جامعةسناءأحمدعلًماٌا6316163558

79.316طرطوس جامعةوساممعناحسنرٌم6317163935

79.316دمشق جامعةرجاءكٌوانكٌوانعباده6318165996

79.316دمشق جامعةلٌنهمحفوضفرٌدجاك6319167305

79.312طرطوس جامعةنجوىحسنمحمدهناء6320161515

79.308دمشق جامعةناهدهؼنومؼٌاثسندس632116968

79.304دمشق جامعةسمٌةكنفانًخالدسدرة6322162938

79.304حماه جامعةامٌنهزواويمحمدفاروق6323164377

79.3البعث جامعةحورٌهالبٌرٌنًأحمدؼفران6324164029

197/124






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2017-2016 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

النهائي التفاضل معدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقمتسلسل

79.3دمشق جامعةاٌماناللبوانًخالدلٌنا6325166063

79.3دمشق جامعةزٌنبعلًرداننادٌن6326163422

79.295دمشق جامعةرشاعساؾعادلعبدالرحمن6327164658

79.295تشرٌن جامعةكندهاسماعٌلأٌمنسندس6328164339

79.295البعث جامعةرهٌفهملحمالكرٌم عبدرهؾ6329167622

79.295طرطوس جامعةسناءعٌدحازمبتول6330165444

79.295دمشق جامعةحنانعبٌدمؤٌدجنا633116471

79.291دمشق جامعةهٌفاءطٌفورربٌعتمام6332162389

79.291حلب جامعةرباحالعابدٌنالرحمن عبدرؼد6333168608

79.287حماه جامعةزعٌلهالسخنًخالدعل6334163952ً

79.287البعث جامعةندىسالمهنبٌهٌزن6335162157

79.287طرطوس جامعةروزاتبرهومصالحمحمد6336165403

79.283طرطوس جامعةفتاهضواصالحعل6337164810ً

79.279حماه جامعةلمىالشٌخصفاماري6338167724

79.279دمشق جامعةفٌلمامنصورماهرمارٌنا6339167292

79.275دمشق جامعةوفاءالفاعوريوائلٌاسمٌن6340162653

79.275حماه جامعةسناءرحالؼازيعمار6341167359

79.275حلب جامعةسهٌردهانجالل محمدالجلٌل عبد6342168429

79.27دمشق جامعةمٌسونالزٌدانأحمدراشد6343166370

79.27طرطوس جامعةادٌبهعبدوعبدوحسن634416165

79.27دمشق جامعةهالةاالشقرالدٌن حسامسدرة6345167452

79.27دمشق جامعةفاطمهالعٌسىهاٌلدٌنا6346164861

79.262طرطوس جامعةسوسنسلٌمانوائلنؽم634716525

79.262طرطوس جامعةدولهعلًابراهٌمخضر6348163007

79.262دمشق جامعةروانرحمهعمادنؽم634916930

79.258دمشق جامعةفاطمههللا دخلاحمداسامه6350161938

79.258دمشق جامعةخولهالعوضاحمدصبا6351169056

79.258حماه جامعةروبىرزوقأحمداسامه6352165413

79.254تشرٌن جامعةمرٌمالحسٌنحسٌنمهند محمد6353164454

79.254دمشق جامعةوفاءالعال عبدالدٌن محًرهؾ6354161445

79.254تشرٌن جامعةختامالمحمدالعكلدحامفاطمه6355167413

79.25حلب جامعةمنتهىالمحمدحمدومحمد6356168187

79.241حماه جامعةامٌنهالكرديسعدبٌان6357169477

79.237حلب جامعةحمٌدهأحمدفوازمرٌم6358168785

79.233دمشق جامعةاحالمحورٌههاٌلرؼده6359167121

79.233دمشق جامعةندوىشوٌش ؼنوممحمودعبدالرحمن6360162325

79.233البعث جامعةعبٌرمحمدرمضانعفراء6361161575

79.229دمشق جامعةاٌمانعلً الحاجمعتزنورالدٌن6362164465

79.229حلب جامعةنهىكورانًجالل مصطفىبشٌر محمد6363167933

79.22دمشق جامعةنجاحالفلٌححسٌنصفٌه6364169213

79.22دمشق جامعةمرفتدركشلًنبٌل محمدؼفران6365163096

79.216دمشق جامعةروضهخشفهٌاسٌنسلٌم6366165820

79.208البعث جامعةردٌنهحدادمطانسؼنى6367164506

79.208دمشق جامعةزهرهعلًالدٌن شمسدٌار6368169190

79.208دمشق جامعةفاطمهدودكًاسامهآالء6369162243

79.208دمشق جامعةزبٌدهنورالدٌنأٌمنأنس6370167485

79.204دمشق جامعةجورجٌتشلهوبالٌاسمارٌو6371167072

79.2دمشق جامعةاسماءدٌرانًالرحٌم عبدأب6372169632ً

79.2البعث جامعةصفاءالحمودسلمانؼانم6373164592

79.2تشرٌن جامعةامٌهدورٌشالدٌن ؼٌاثعل6374165837ً

79.195حماه جامعةخالدٌةجعبوعمرمحمد6375164737
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79.195حماه جامعةرقٌهعلً ابورضوانمٌساء6376167718

79.191البعث جامعةنعٌمهحمودخالدعائشه6377166913

79.187البعث جامعةشادٌهقٌضبانفائقآٌه6378166623

79.187دمشق جامعةكوثردمنىولٌدمحمد6379162099

79.179تشرٌن جامعةرشٌدةماضًابراهٌمراما6380162307

79.179حلب جامعةفتحٌةجبابٌنًمحمودبٌان6381167900

79.175تشرٌن جامعةرفٌقهعلًعلًمنار6382162339

79.175طرطوس جامعةؼصٌنىعلًعلًمحمود6383164186

79.162دمشق جامعةنجالءاالسمرجمالبٌان6384167067

79.158دمشق جامعةسوزانالبٌطارزكً محمدمحمد6385166414

79.154البعث جامعةانسامدروٌشٌونسحٌدر6386161552

79.15حلب جامعةفداءالسعٌدولٌدعاصم محمد6387169353

79.15دمشق جامعةرانٌةشنٌرموسىسارة6388161455

79.15دمشق جامعةدارٌنمسرةسامرناتال6389163518ً

79.145دمشق جامعةزبٌدةالسعدينبٌلاٌة6390165843

79.141طرطوس جامعةؼانٌهشاهٌنشاهٌنسلمى639116492

79.141دمشق جامعةرٌماالمصريبشٌررنٌم6392162424

79.137تشرٌن جامعةؼادهابراهٌمٌاسرؼنى6393166558

79.137تشرٌن جامعةازدهارصالحعادلحنان639416757

79.133البعث جامعةودادمحمدمحمدنور6395165469

79.133حماه جامعةلبنىالحمدالدٌن مجددانٌه639616133

79.129طرطوس جامعةهالهحسنسلمانٌارا6397161928

79.129دمشق جامعةعنادلالداللعدنانمجد6398164711

79.125حماه جامعةفوزيزٌودأحمداكتمال6399161542

79.12البعث جامعةهالهبشارهبسامموسى6400167478

79.12حلب جامعةفلكاالفنديٌحٌىسالم6401168664

79.12دمشق جامعةالهامخشرٌؾ ابوجهادرهؾ6402165741

79.112دمشق جامعةسناءالعلًعوضجودي6403165660

79.108تشرٌن جامعةهدىجحجاحاكرمساندرا6404169427

79.108دمشق جامعةداللالعاسمًأمجدبتول6405163321

79.108دمشق جامعةحنانعامراحسانمرح640616919

79.104تشرٌن جامعةنبٌلهسلٌمانباللحسن640716682

79.104طرطوس جامعةٌسرىشدودمالكرؤى6408164056

79.1دمشق جامعةسمٌرهٌوسؾحلٌمرهؾ6409169114

79.1طرطوس جامعةنجاححمٌدوشمحمداسد6410166676

79.095حلب جامعةناتالٌاحوالهولٌدبشار6411169364

79.095البعث جامعةجورجٌتنوفلعٌسىباسل6412161671

79.091طرطوس جامعةلٌلىعلًمنذرحسن6413161885

79.091دمشق جامعةسمرالحرٌرياحمدمأمون6414165611

79.091طرطوس جامعةحنانٌوسؾمحمودرؤاد6415165105

79.091حلب جامعةهبةصبحاناحمدهانًهدٌل6416168124

79.087حماه جامعةثناءؼنامه بكريحمدوطه64171625

79.087دمشق جامعةهدىالرفاعًحسٌنكوثر6418165271

79.083طرطوس جامعةاحالمسالمهسامرلٌنار6419166260

79.079البعث جامعةوفاءالعٌسىابراهٌمعل6420161751ً

79.079دمشق جامعةخلودالمالمحمدعلًأحمد6421167600

79.075دمشق جامعةرٌمرمضانموفقراما6422163996

79.07دمشق جامعةرائدهالرمحٌناحسانلونا6423163438

79.07البعث جامعةمجدلٌنالصارموجٌهالنا642416980

79.07البعث جامعةمٌادهالحلبًهٌثمضحى6425162089

79.07دمشق جامعةرٌتاالجنٌدينبٌلجٌسٌكا6426161144
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79.066حلب جامعةرٌتارباطرشٌدساندرا6427168804

79.066دمشق جامعةرٌمحكٌمهبساماوجٌن6428164433

79.062دمشق جامعةعالٌهالحسنً الخطٌببشر محمدلٌلى642916506

79.062طرطوس جامعةأملدٌباحمدعل6430163725ً

79.058دمشق جامعةرضوهالنابلسًجمالقص6431166465ً

79.054دمشق جامعةالربابالفرحاناحمداباء6432169504

79.054طرطوس جامعةاعتدالحرباٌاسٌنعل6433163793ً

79.054طرطوس جامعةهدىحبٌبطاللجوى6434165093

79.05تشرٌن جامعةكارولٌنمعوضسامًجوزؾ6435166376

79.05دمشق جامعةزٌنبالحرٌريفارسمالك6436163119

79.045دمشق جامعةسهامالمفعالنًحسنرؼداء6437165257

79.045تشرٌن جامعةلٌلىسلٌمانشعبانرؤى6438167253

79.041حلب جامعةجٌهانجتارةزكرٌا محمدمدٌحة6439168343

79.029دمشق جامعةفدوىنعامهعلًعشتار6440165941

79.025دمشق جامعةفائزةعبدالكرٌماحمدامان6441166045ً

79.025دمشق جامعةؼرٌتاحصارلً قوجنبٌلمارٌان6442169044

79.016دمشق جامعةسهاماسعدحسنزٌنب6443161592

79.012دمشق جامعةهناديعجاجموفقحسام6444169238

79.012حماه جامعةلٌنادشلًحازم محمدرنا6445163992

79.012حلب جامعةهٌفٌنبركاتصالحندٌم6446168203

79.008تشرٌن جامعةوسٌلهزٌدانزٌدانروان6447161709

79حلب جامعةامٌنةحلبالكٌالًعاطؾالجواد عبد6448168332

79دمشق جامعةالهامالسوق فتحنبٌلرٌما6449169600

79دمشق جامعةهناديمحمودمحمدؼفران6450162813

78.995طرطوس جامعةرٌماحسنهٌثمعفراء645116524

78.995البعث جامعةثناءسمرهحرب محمدساره6452165509

78.995طرطوس جامعةوفاءقاسمموسىإٌناس6453166403

78.991دمشق جامعةخلفهالزوريمحمدطارق645416958

78.991دمشق جامعةرائدهعبودابراهٌمؼٌاث6455165436

78.979طرطوس جامعةخلودمحمدحسانمرح6456164636

78.979دمشق جامعةلمٌاءموسىمحمدبشرى6457169041

78.975دمشق جامعةمٌساءتٌتًاحمدمحمد6458164664

78.975البعث جامعةسمراسماعٌلعلًآٌه6459164551

78.975دمشق جامعةخدٌجهعدسمنذرسناء6460166483

78.975حلب جامعةلٌندامطوخنارترازا6461168342

78.966حماه جامعةسجٌرهزلخهمرشدبشار6462163587

78.966حلب جامعةحسناءبالجًمحمودتٌما6463167916

78.966طرطوس جامعةنجوىدٌوبعاطؾشذا6464161041

78.962طرطوس جامعةرندهخلٌفهباسمنورا6465166748

78.962البعث جامعةردٌنهسلٌمانحبٌبٌوسؾ6466161171

78.954دمشق جامعةانتصارشروؾزهٌرؼنوه646716497

78.95دمشق جامعةامالالؽصٌنلورنسرام6468161792ً

78.95دمشق جامعةعٌشهالعقٌلٌوسؾرؼداء6469163823

78.95البعث جامعةانعامالعلًؼالباٌّه6470161076

78.95حماه جامعةلٌناعذراأمٌنروز6471167463

78.945طرطوس جامعةصبٌحهاحمداحمدخلود6472166805

78.945حلب جامعةاٌمانفتالمحمدزٌنب6473167802

78.937طرطوس جامعةنجاهحسٌنمحمدؼدٌر6474162874

78.937حلب جامعةمنىنعمًمحمدوالء6475167897

78.937دمشق جامعةعائشهرهبانالرؤوؾ عبدمجد6476169225

78.933دمشق جامعةرجاءباللفٌصلصالح6477163507
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78.933دمشق جامعةملكالحمدطهرؤى6478163484

78.929دمشق جامعةسعدٌهعلً محمدالدٌن محًحسن6479166464

78.929حلب جامعةهدىزهرةاحمدفاطمة6480168828

78.925دمشق جامعةمٌساءالحجًطرادحمزه6481166559

78.925دمشق جامعةشهٌرهدعبولموسىالسالم عبد6482165125

78.925البعث جامعةزهورحاوٌكالقادر عبدساره6483165783

78.92البعث جامعةسعادصلٌبًجورجكارول6484165583

78.916طرطوس جامعةجمٌلهشعباناحمدعل648516710ً

78.912طرطوس جامعةلمٌسابراهٌمهانًشروق64861696

78.908البعث جامعةسحرحنوشطونًؼٌث648716722

78.908دمشق جامعةعبٌرعلًمحسنمحمد648816243

78.904حماه جامعةنظٌرةهمادصفوانفاطمة6489167556

78.904دمشق جامعةماجدهعزٌزمحمدرٌاضوسن6490165790

78.904دمشق جامعةاٌمانبدرنبٌلأمٌر6491162472

78.9طرطوس جامعةهدىدٌبمفٌدرؼد6492166915

78.895دمشق جامعةفرزتالشحرورولٌدآٌه6493162783

78.895طرطوس جامعةربىشاشادٌببراءة6494166597

78.891تشرٌن جامعةشاههالجاسممحمدحمزه6495167873

78.887حلب جامعةنادٌاحدبهزكوانكرم6496167968

78.887البعث جامعةكواكبالسمونهخالد محمدٌوسؾ6497163

78.887تشرٌن جامعةسمرفطوممنذرعل6498163253ً

78.883طرطوس جامعةمنالمحمداكسملٌلٌان6499162616

78.883دمشق جامعةعائدهابراهٌمكارمكنان6500165079

78.87حلب جامعةهٌفاءوتدعلًعالٌه6501167929

78.87البعث جامعةنادٌاالمحمودأحمدحسن6502169468

78.87دمشق جامعةشمهالشدٌد عرسانفوزيسندس6503167315

78.866دمشق جامعةابتسامالعبٌداتمحمدرهؾ6504161196

78.866حماه جامعةصبحٌهالهواريولٌدرشا6505163597

78.862دمشق جامعةخلودزرزرمحمدأٌمنٌاسٌن6506164419

78.862البعث جامعةسامٌهاالسماعٌلمفٌدماٌا6507165322

78.862دمشق جامعةرؼداسٌروانهٌثمؼنى6508161372

78.854دمشق جامعةصالحهالرفاعًمحمودهدى6509165269

78.85طرطوس جامعةكوثرسعدؼالبآٌة6510166883

78.85دمشق جامعةلٌلىموسىماهرسعٌد محمد6511166404

78.845البعث جامعةلمٌسعمرانمحمودعال6512164855

78.837دمشق جامعةمنىاالطرشنوارعماد6513166460

78.837طرطوس جامعةفتاةاسماعٌلمحمدعمار6514161973

78.833تشرٌن جامعةوفاءحسٌنبسامالنا6515165644

78.833حلب جامعةبرٌجٌرٌتارتانالبٌررٌتا6516168260

78.833البعث جامعةهناخلٌلأحمدعدي6517162759

78.829حماه جامعةلمىاالبراهٌمأنورماري6518165151

78.825حماه جامعةالفهعلًعٌسىمٌس6519166440

78.825تشرٌن جامعةأروىسبسبًعمر محمدروان6520166521

78.82حماه جامعةحلٌمهالرزوقاٌادهللا عبد6521161063

78.82حماه جامعةسمٌهالمصري الحسنخالدأحمد6522164749

78.816طرطوس جامعةبسٌنهحمودهٌثمهزار6523165074

78.816طرطوس جامعةفاتنمحمداٌمنصبا6524165619

78.812دمشق جامعةفداءالمصريٌوسؾمحمد6525166541

78.812البعث جامعةخلودشأحبًسالممٌار6526161433

78.808طرطوس جامعةكوكباحمدعٌسىروان6527165652

78.808حلب جامعةزهٌدهحموخلٌلنازلٌه6528168844
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78.804دمشق جامعةكرستٌناالخولًهللا فضلباسكال6529162808

78.804البعث جامعةسهٌلهالنقريمحمدرهؾ6530163335

78.804البعث جامعةسمٌرةابراهٌمسلمانعل6531170006ً

78.8طرطوس جامعةانعامٌازجًجورجلٌن6532166767

78.8تشرٌن جامعةرنامهناوائلزٌنه6533165799

78.795البعث جامعةرانٌهالؽانمالدٌن نورعل6534165414ً

78.791تشرٌن جامعةردٌنهشرٌقًعزٌز محمدمرح6535161526

78.791البعث جامعةحاكمهالعشفهمحسنحال6536165673

78.787طرطوس جامعةرٌمهحبٌبحبٌبرشا6537162239

78.783حماه جامعةنبٌلةشاهٌنمحمدرشا6538161742

78.783دمشق جامعةالناباٌسالنباسلكرم6539161650

78.783دمشق جامعةمٌساءالبردانؼٌاثمٌس6540165521

78.779دمشق جامعةاملمحفوظحسندالٌا6541163628

78.775طرطوس جامعةاسامهالجرديفؤادبتول6542163432

78.77طرطوس جامعةوعدشحودعلًعالء6543162577

78.766دمشق جامعةزٌنبمخلوؾحسنرٌم6544167543

78.766تشرٌن جامعةهناءسعٌدسعٌدأحمد6545164204

78.762تشرٌن جامعةسمٌهدنورهنزارمجد6546163593

78.758دمشق جامعةعبٌدهمطرولٌدمحمد654716465

78.758دمشق جامعةمنىالحسن الفالحزٌاداسراء6548166171

78.758دمشق جامعةفاتنبكٌرهبسامهٌام6549165367

78.75دمشق جامعةاملالزعبًحساماحالم655016535

78.75دمشق جامعةروٌدهمنصورخلٌلسمٌح6551167328

78.75البعث جامعةرئٌفهاالبراهٌمرجبدعاء6552163792

78.745تشرٌن جامعةنجٌبهدٌوبنظٌرلمى6553169414

78.745طرطوس جامعةؼادهحسٌننبٌلحسٌن6554165364

78.745طرطوس جامعةفاطمهالشٌخبسامالهدى نور6555166245

78.737البعث جامعةبشرىخضورالدٌن عالءبشار6556162957

78.733طرطوس جامعةنارٌمانناصرمحمدعل6557164392ً

78.729البعث جامعةرامٌاحسنامٌنرٌم6558167210

78.725حلب جامعةكارالٌعقوبٌانفرٌجكٌفورك6559167846

78.725دمشق جامعةرناشربامظهرروز6560166531

78.725حماه جامعةهٌامطه الشٌخسامر محمدسلٌم6561162175

78.72دمشق جامعةهٌامالعٌسمًسلٌمانحسن656216340

78.72حماه جامعةقٌمة روعةالشٌخعبدالمعٌننجٌب6563165356

78.72حلب جامعةبراءةالنجارحسنالزهراء فاطمة6564168650

78.716دمشق جامعةهدىعودهفوازساره6565165429

78.712طرطوس جامعةعبٌرشعباننزٌهرٌم6566166119

78.712دمشق جامعةانجٌلهخالدأبراهٌمراما6567167146

78.708دمشق جامعةنادٌاوهبهسعٌدلٌن6568163908

78.708دمشق جامعةفادٌاحموي ٌوسؾعدنانانطون6569162114

78.708طرطوس جامعةسمرعلًاحمدٌوسؾ6570167411

78.704دمشق جامعةلولواوسوعمادلوند6571169020

78.704البعث جامعةبشرىبروعطٌهجورج6572164939

78.7دمشق جامعةسحرخلوؾجاللهبه6573165170

78.695البعث جامعةعنودالحسٌنباللوالء657416854

78.695دمشق جامعةرجاءالعدوانًحسٌنراما6575163513

78.687البعث جامعةطلعتالموصلًحسامفاضل6576165265

78.683طرطوس جامعةانعامخضورعلًرٌم6577162934

78.679تشرٌن جامعةمٌادهبهلول جٌفًماهررمزٌه6578164540

78.679دمشق جامعةجٌهانالسمورعدنانجوٌل6579163439
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78.675حماه جامعةخزامىالقطلبًالعزٌز عبدمازن6580166634

78.67دمشق جامعةآمنهالصوعهعدنانآالء6581161979

78.67البعث جامعةمتٌلحدادسعدنور6582161213

78.67دمشق جامعةفٌروزصالحمازنم6583166334ً

78.67دمشق جامعةصباحرشٌدمحمدلبنى6584162112

78.67دمشق جامعةعائشهجبرسلٌمانخالد6585161879

78.666طرطوس جامعةندٌمهدٌبوابراهٌممرام6586162751

78.666حماه جامعةنوالالمواسأدٌبكحله6587164753

78.666دمشق جامعةفتونالكرديمحمدحسانمرح6588169267

78.666حلب جامعةمٌرفتمعارتمصرٌنًصالح محمدبتول6589168738

78.662حماه جامعةوزٌرهالعاريزٌد محمدمحمد6590166593

78.662البعث جامعةزهورالحمدحٌدرمارٌا659116605

78.658حلب جامعةفدوهالرزة أحمدمدٌنعبدهللا6592167848

78.658حماه جامعةلٌناحمٌشروبٌرساره6593164713

78.654تشرٌن جامعةهوٌدامبٌضنعمانروان6594163027

78.654دمشق جامعةهٌفاءالدٌن شهابالدٌن محًالزهراء6595165477

78.654تشرٌن جامعةرجاءشهلًمحمدآٌه6596166066

78.654دمشق جامعةلٌلىسلٌمانحسٌنأفٌن6597164429

78.65تشرٌن جامعةعبٌردٌبصالحلجٌن6598164406

78.65دمشق جامعةمهاخالؾماهررزان6599162974

78.65دمشق جامعةسناءبرجاسرامزمٌالد6600164157

78.641حماه جامعةهادٌهالوكٌلاسعدندى6601166981

78.641البعث جامعةبدرٌهالناصرمنذرماٌا6602169458

78.637تشرٌن جامعةانتصارالشٌخخالدفاطمه6603163564

78.637طرطوس جامعةنجاحاحمدكرٌمخلود6604164050

78.637دمشق جامعةعبٌرالشاهٌنزهديهٌا660516187

78.633حلب جامعةسوسنمارتٌنًٌاسر محمدهٌا6606168244

78.629حماه جامعةسلوىنٌصافًمحمدمرح6607165326

78.625دمشق جامعةامنههاللعمادالهدى امان660816999ً

78.625حماه جامعةدعاءصخريقاسمالرحمن عبد6609167754

78.62حلب جامعةفاتنمنجدمرواننور6610168032

78.62طرطوس جامعةمرٌمٌوسؾمحمدهبه6611163357

78.62دمشق جامعةخلودعرٌضةجمال محمدهبه6612166534

78.616دمشق جامعةؼادهالمقدادخالداسامه6613161796

78.616حماه جامعةمٌسونهنداويمصطفىبتول6614167719

78.616البعث جامعةندىزٌتونعلًنٌرمٌن6615166803

78.616حلب جامعةنظلٌةدهانمحمدمنصورلٌنا6616167839

78.604دمشق جامعةراؼدهخٌزرانهانًفرح6617164278

78.604حلب جامعةهناديعكةٌوسؾسنا6618168070

78.604دمشق جامعةرشاشموطحسانمحمود661916964

78.6دمشق جامعةرٌمابحصاصطارقدانا6620166327

78.6حماه جامعةسوسنالتناريالرزاق عبداسالم6621163062

78.6دمشق جامعةاٌمانالخطٌبرامز محمدساره662216557

78.595دمشق جامعةابتساماالحمدمنذرمرح662316522

78.591دمشق جامعةزهرهالحسناحمدمحمدعٌد6624167127

78.587دمشق جامعةؼصونالعزعبدالحمٌدناهد6625167198

78.587حماه جامعةأسعاؾوٌسؾمالكٌارا6626164995

78.583دمشق جامعةادٌبهالخطٌبخٌر محمدنور6627166381

78.579حماه جامعةخدٌجةالعلًالباسط عبدآالء6628164187

78.579دمشق جامعةشهنازفضلً الشٌختوفٌقمنال662916655

78.575تشرٌن جامعةكاتٌاقنبزانطوانخلٌل6630167554
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78.575طرطوس جامعةسفتٌالناعصفوراسامرؼسان6631165584

78.575تشرٌن جامعةامٌنهادرٌسمحمدخدٌجه6632164162

78.575دمشق جامعةؼزلكرازمنذرنوار6633164304

78.575تشرٌن جامعةفاطمهعصٌفوريثابتأحمد6634161917

78.57طرطوس جامعةمنىحمزهالكرٌم عبدنوار6635167347

78.566طرطوس جامعةسمٌرةاحمدجابرمرح6636162033

78.566حماه جامعةروضهالمشعلمحمدٌونس6637164061

78.562طرطوس جامعةؼٌداءصٌوحمحسنمنار6638166160

78.554دمشق جامعةاحالمالحمصًعبدالرزاقهدٌل66391628

78.55دمشق جامعةجهانابوذراعماهركارال6640161102

78.55دمشق جامعةكوثرتقًحساممحمد6641165595

78.55دمشق جامعةونسىدروٌشعادلمونٌكا6642169096

78.55دمشق جامعةسماحخلٌفهمحمدنورا6643167393

78.545طرطوس جامعةروٌدهسلٌمانعدنانمرح6644161519

78.545دمشق جامعةفاٌزهالٌاسٌنعبدهللامحمد6645169197

78.537تشرٌن جامعةروالمقٌداسعدالنا6646163814

78.533دمشق جامعةابتسامحامدعثمانعمار6647165928

78.533طرطوس جامعةسمٌرةحسنعلًلوزان6648163863

78.525حماه جامعةمنالصٌاديمحمدنور6649163754

78.525دمشق جامعةمرٌمصوفانالحكٌم عبدمحمود6650163055

78.525دمشق جامعةسوسنسلٌمانفراسلٌن665116786

78.52دمشق جامعةنوالالكلشاالله عبدبتول6652161234

78.516طرطوس جامعةفلايرحمودمشهورالدٌن زٌن6653163540

78.504حماه جامعةظبٌهاؼا عثمانأؼٌد محمدرنٌم6654162025

78.5دمشق جامعةؼواعثمانمنذرماجد6655169720

78.5حلب جامعةسمرقجقوجفاتح محمدسنا6656168420

78.495البعث جامعةسكٌنهاالبرشماجد محمدفرح665716947

78.495دمشق جامعةهدٌهخلٌل نواؾاحمد6658169131

78.495طرطوس جامعةاملمحرزاسامهؼٌث6659163066

78.495دمشق جامعةرباحاسامًبسامدانٌا6660166724

78.495دمشق جامعةوضحهفاضلناجًعبدهللا6661165001

78.491حلب جامعةمرٌمعمانوئلعمانوئٌلتٌودورا6662168814

78.491تشرٌن جامعةسعادٌوسؾحسنفتاة6663166717

78.483تشرٌن جامعةلٌالندعزٌزهمحمودآٌه6664165770

78.479حماه جامعةخولهالخلؾفوازمحمد6665166633

78.479طرطوس جامعةنادٌاخلٌلرأفتمرح6666169404

78.47طرطوس جامعةكوكبعلًمحمدربى6667164812

78.466دمشق جامعةنعامهالنجارحسنٌمامه6668163175

78.466حماه جامعةنوالقبشالكرٌم عبدهدى666916227

78.462تشرٌن جامعةحسنهزوبارياكرمرزان6670164346

78.462دمشق جامعةجٌهانمحملجًمحمدماهرفاطمه6671166441

78.458دمشق جامعةنادٌهالسل ابوالدٌن صالحاسامة6672161064

78.458تشرٌن جامعةرابٌاجلقمهعلًرزان6673165818

78.454دمشق جامعةشذىؼنومموفقعباده6674164680

78.445دمشق جامعةسماحدحبورعبدهللااخالص6675164045

78.445دمشق جامعةفاتنحوٌجهاكرماحمد6676164049

78.441تشرٌن جامعةهالهعربمحمدشهد6677165889

78.441البعث جامعةفاطمةجبرجبرمحمود6678170017

78.433البعث جامعةسالمالخضوررمضانهال6679167442

78.429طرطوس جامعةحٌاةحسنابراهٌممحمد6680168

78.429دمشق جامعةعفاؾالجوالنبسامماري6681167090
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78.42البعث جامعةفاطمةالشٌخأحمدحازم محمد6682161785

78.42حلب جامعةجماناٌلجًمحمدمازنراما6683168642

78.42دمشق جامعةعائشةصوصماهرزهرة6684162071

78.42البعث جامعةرٌمالحصنًاحمدناظم668516856

78.408البعث جامعةجازٌهالعباسعبدالرحمنمصطفى6686167681

78.408البعث جامعةمٌادهمحمداٌمنعل6687165831ً

78.404دمشق جامعةإٌمانحسٌن السٌدأحمدراما6688164497

78.404البعث جامعةسحرعبدونزٌهرٌم668916260

78.4دمشق جامعةرجاءحسونمصطفىهدٌل6690169934

78.395دمشق جامعةخولهالخرٌط جاوش العبد أحمدجمالرهؾ6691167017

78.383دمشق جامعةرشاالحمٌد عبدالجلٌل عبدمحاسن6692167130

78.383دمشق جامعةؼزالهعبٌداتخٌر محمدمرام6693163492

78.383البعث جامعةلٌناالصباغمعتززٌنه6694166860

78.383دمشق جامعةداللاسعدعمادم6695167646ً

78.375حلب جامعةنارٌنمسلمعزالدٌنجوان6696168562

78.375دمشق جامعةبشٌرهالطحانفرٌزهدى6697166885

78.37تشرٌن جامعةسمرسلٌطٌنفاطرصباح6698169438

78.37تشرٌن جامعةهالهمحمدمحمدكنده6699167519

78.37طرطوس جامعةعبٌرشعباناٌمنآٌه6700165061

78.366دمشق جامعةتؽرٌدصقرمحمدسعٌد6701161464

78.362دمشق جامعةسمرالحجهممتازبٌان6702163036

78.358دمشق جامعةسوسنتمرآؼامازنعالء6703167252

78.341طرطوس جامعةرامٌامحمدسمٌرعل6704166835ً

78.341البعث جامعةنسرٌنالقطاشزٌادطارق6705166574

78.341طرطوس جامعةنجودتفاحةمحمدٌارا670616887

78.325دمشق جامعةسلوىمنصورالٌاسنوال670716685

78.32البعث جامعةمٌادهرحالشعالنمٌرنا6708165393

78.32حلب جامعةفداءعمر الحاجعمارلٌان6709168993

78.32دمشق جامعةانٌسهمسعود خطارخالدجالل6710162652

78.316دمشق جامعةهدباسعداالناصر عبدفراس محمد671116402

78.316حماه جامعةمٌسونمحفوضهاللصقر67121685

78.312دمشق جامعةآمالالرٌسعمادٌزن6713166636

78.312حماه جامعةمٌادهالصطوؾ القاسمالمنعم عبدؼٌداء6714161383

78.312البعث جامعةجمانهحبابهبدٌعندى6715164844

78.308تشرٌن جامعةلٌلىدروٌشمحمدلجٌن6716163398

78.308تشرٌن جامعةرتٌبهعلًهانًنؽم6717161702

78.308طرطوس جامعةاعتدالابراهٌمنزٌهراما6718162468

78.308دمشق جامعةفلورهكورونضالنورا6719169012

78.304دمشق جامعةحربٌهحسوبشٌر محمدفلك6720169109

78.304حماه جامعةشذاعطورهمهٌارؼٌث672116540

78.3حلب جامعةفلكبدرةماهرمحمد6722168258

78.295البعث جامعةرجاءحسٌنمحمدلبانه6723162501

78.291تشرٌن جامعةهاللهحٌدرعلًمهند6724164606

78.287طرطوس جامعةانصاؾشالٌشسعدماهر672516389

78.283طرطوس جامعةرناقزٌحهعبدالكرٌمضٌاء672616700

78.279دمشق جامعةعبٌرحورٌهصالحفرح6727162667

78.279حماه جامعةفاطمهؼزالفائزرشا6728163882

78.275البعث جامعةحالابراهٌممؽٌثمٌس6729162414

78.275حلب جامعةفاطمةزٌنومصطفىرٌم6730168801

78.275البعث جامعةنعٌمهالهنداويعمرنرمٌن673116882

78.275البعث جامعةفهمٌهطعمهعٌسىماٌا6732165224
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78.275دمشق جامعةماجدةموسىامٌنجالل673316184

78.275طرطوس جامعةسهٌالشعبانحمزههبه6734161784

78.275دمشق جامعةهناءالفروحؼازيهبه6735165383

78.266البعث جامعةجونٌتالٌوسؾمرادماٌا6736167728

78.262البعث جامعةمٌساءساٌسحسنعل6737161038ً

78.258دمشق جامعةمٌساءأدهمعمارزٌنه6738165438

78.258دمشق جامعةنهىأصفريمحمدجمالشٌماء6739165602

78.258دمشق جامعةرانٌاالقاقنبٌلرٌم674016373

78.254البعث جامعةرسٌمهمالطوعلًحسٌن6741161660

78.254تشرٌن جامعةمهاؼالونجًمصطفىآٌة674216278

78.254دمشق جامعةنجاحالنبهانجدعاننهال6743165134

78.254حلب جامعةرٌتانونوجوزٌؾدٌان6744168817

78.25طرطوس جامعةاخالصعمرانمظهرمرام6745163585

78.25تشرٌن جامعةفٌحاءسودااٌمنجنى6746163420

78.245دمشق جامعةملكةالونوسرٌاضجعفر6747169948

78.241تشرٌن جامعةلوديالٌاسفهدطون6748163942ً

78.233تشرٌن جامعةسهٌالٌوسؾمحمدعل6749167429ً

78.229دمشق جامعةسهىماردٌنًفٌصل محمدضحى6750165328

78.225دمشق جامعةفاطمهزعٌترعبدهدعاء6751163347

78.225طرطوس جامعةثناءخلٌلمحمدتاال6752163314

78.22تشرٌن جامعةسوسنالكنججمالهبه6753163476

78.22تشرٌن جامعةبسٌناقاسماٌمنمجد6754162622

78.22دمشق جامعةرنداكرٌمهمحمدعدنانمحمدحسام6755163423

78.22دمشق جامعةاٌمانالخطٌبعدنانتبارك6756161636

78.216حماه جامعةخدٌجهالعمرمحمدهٌام6757162205

78.216دمشق جامعةحلوهعلًصدٌق محمدنسرٌن6758169167

78.216تشرٌن جامعةبثٌنهشٌخجهادؼفران6759164590

78.212دمشق جامعةرٌمبدراناٌمنعمر6760165604

78.212دمشق جامعةنجوىالجهمانًعلًحنٌن6761161419

78.212دمشق جامعةمٌادهنصر داربنواؾؼنوه6762167087

78.208طرطوس جامعةملكهابراهٌمابراهٌماحمد6763164126

78.208دمشق جامعةانمارسمونًالدٌن نجمجعفر6764161718

78.204حماه جامعةفاطمةمشمشمسعودمحمد6765161174

78.204البعث جامعةفتاةاحمدجهادحٌاة676616347

78.204تشرٌن جامعةهالهمحمدوفٌقحسٌن6767162767

78.2حماه جامعةفاتننمومروانإٌل6768167486ً

78.2دمشق جامعةمٌسونالسمارهخالدعال6769161505

78.2تشرٌن جامعةسمرعلٌانسامحعشتار6770166585

78.195دمشق جامعةرؼدشباطعوضهبه6771162284

78.195تشرٌن جامعةمٌادهدٌبحسامفرح6772163065

78.191حماه جامعةرٌاقالمصطفىبسامفراس6773162732

78.191دمشق جامعةفوزٌهاحمددٌبخزامى6774167011

78.187تشرٌن جامعةامٌرهحمود اسعدمصطفىبٌان677516484

78.187طرطوس جامعةلٌناالمهبانًممدوحهٌا6776161229

78.187حلب جامعةسمٌهبركاتاسامهنور6777168683

78.183حماه جامعةهناءمرقارضوانمعاز6778161360

78.183تشرٌن جامعةحناناسماعٌلناصرعل6779169429ً

78.179دمشق جامعةملٌكهمحمدنواؾعل6780166831ً

78.175طرطوس جامعةعبٌرعٌسىالوهاب عبداحمد6781165482

78.175دمشق جامعةرحابعٌسىمٌشالمٌرا678216575

78.17دمشق جامعةخولههللا العبدعٌسىسعٌد6783164233
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78.17طرطوس جامعةهالهؼانمعباسحال6784167387

78.17دمشق جامعةعائشةخلٌلسمٌرخلٌل678516556

78.166دمشق جامعةهٌفاءحٌمودحسنبشرى6786169946

78.162دمشق جامعةؼازٌةحالقعمرمرٌم6787166566

78.162حلب جامعةرٌمكجانفراسشهد6788168600

78.162طرطوس جامعةعبٌرالحمودماجدفواز6789163143

78.158طرطوس جامعةفداءٌوسؾمحسنمحمد679016680

78.154دمشق جامعةرٌمدرمشاحمدسدره6791164660

78.15دمشق جامعةفادٌهبرصهجورجانطون6792169228ً

78.15دمشق جامعةفهٌمهٌونس حجادٌبصفوان6793169058

78.15حماه جامعةسمرملحممحمدمرٌم6794165142

78.15دمشق جامعةاٌمانالسرؼانًمحمداحمد679516591

78.145طرطوس جامعةهناءاسبرنضالرهؾ6796166077

78.145دمشق جامعةهٌامالخطٌبخالدمحمد6797167668

78.145تشرٌن جامعةعفاؾسلطانرامزجودي6798167539

78.137حلب جامعةازنٌؾكٌوركاتامشاؼٌك6799168265

78.137حلب جامعةالهامحسنمحمدحسن6800168313ً

78.137البعث جامعةناٌفهالخطٌبؼرٌبهدٌل6801162415

78.133دمشق جامعةلمٌسالعباساحسانشادي6802164723

78.133دمشق جامعةندىشموطباسمطارق680316284

78.129طرطوس جامعةهٌامالحٌدررائدكمٌت6804163138

78.129تشرٌن جامعةفدوىخٌاطعماد محمدفاطمه6805169417

78.129طرطوس جامعةربىعروسمحمدٌوسؾ6806164282

78.12دمشق جامعةخولهحٌدرخالدماجده6807164110

78.12حماه جامعةمنىدناورطالل محمدمخلص6808162535

78.112دمشق جامعةهالهالحرٌريمحمدحنٌن6809162923

78.108تشرٌن جامعةمحاسنبرهومكمالحٌدره6810161905

78.104تشرٌن جامعةندىالمحمدعلًزٌنب6811165951

78.104تشرٌن جامعةسمٌرهحسونناظمماٌا6812165776

78.1دمشق جامعةسهامزٌدان ابوثامررؼد6813163532

78.095دمشق جامعةسهامسرحٌلجودتعل6814165496ً

78.095البعث جامعةرانٌةموسىمحمدعل681516221ً

78.091دمشق جامعةؼدٌرطربوشفاٌقالٌسا681616211

78.087دمشق جامعةسمرعمرانابراهٌمماهر6817169953

78.087دمشق جامعةعائدهالقاضًاحمدزٌنب681816862

78.083دمشق جامعةمٌساءالدٌريعمارآالء6819166232

78.079طرطوس جامعةرحابابراهٌمفوازثراء68201649

78.075حماه جامعةشمسهالخلٌلمحموداحمد682116381

78.075دمشق جامعةسلوىسمارهسعٌدسراج6822165871

78.07البعث جامعةحمٌدةؼنٌمًسمٌردٌما6823167533

78.07حلب جامعةامٌنهالكرٌم عبدمحمودمحمد6824167858

78.07حلب جامعةسماحالقاضًمحمدراما6825167904

78.066دمشق جامعةبدرٌهالشعابٌنالحمٌد عبدمحمد6826165219

78.062حلب جامعةرؼداءشهابً قباطأحمددالٌا6827168521

78.05حماه جامعةسهامٌونسشفٌقشؽؾ6828163489

78.05حلب جامعةشٌماءٌوسؾ حاجطارقراما6829168635

78.05البعث جامعةمارلٌنلٌوسالٌاسطون6830167197ً

78.045دمشق جامعةلٌناعامرعارؾلجٌن6831163188

78.041دمشق جامعةخلودالصٌاصنهحساماالء6832162924

78.041تشرٌن جامعةمٌساءكحٌلةفوازوصال6833162508

78.037تشرٌن جامعةؼٌثاءصبحٌقظاناحمد6834163404
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78.033حماه جامعةعبٌربصوعمار اٌمان6835163567

78.033دمشق جامعةكارمهالصوصومحمددعاء6836165801

78.033دمشق جامعةنهالزؼبًاحمدكنده6837166459

78.029دمشق جامعةحبٌبهالقادر عبداحمدآالء6838169049

78.025تشرٌن جامعةوسامنضوةفاديدٌما6839167625

78.025تشرٌن جامعةكفارزوقعلًخضر684016526

78.025البعث جامعةمروهالطرشهاحمدرهؾ6841164305

78.02دمشق جامعةهالهسلٌمانمحمدالشفاء6842164762

78.02حلب جامعةندىجلوالٌن صالحسدره6843168375

78.016حلب جامعةسكونجعوٌكمحمدعمار6844168211

78.012حماه جامعةربىسٌدهسامرهللا عبد6845164917

78.012دمشق جامعةدٌماالداالتًعثمانؼزل684616615

78.012دمشق جامعةمنىدٌابالدٌن حسامبراءه6847166390

78.008طرطوس جامعةجهانٌوسؾكلٌمرٌن6848165560

78.008دمشق جامعةاحالمالصوٌلحابراهٌمصبا6849162499

78.008تشرٌن جامعةجهانطبقهللا عبداسماء6850170094

78.004دمشق جامعةسمرالربداويبشارالنا6851162233

78دمشق جامعةسمرحمودمصطفىعل6852169771ً

78تشرٌن جامعةتٌماءاحمدطاللعمر6853169830

78طرطوس جامعةهالهمصطفىسامرحسام6854161284

77.995حلب جامعةمنالبابللًمحمودروان6855168834

77.991تشرٌن جامعةتؽرٌدعلًلؤينعمى6856167515

77.991البعث جامعةاٌمانالناصرالمؤمن عبدروان6857165212

77.987دمشق جامعةنعٌمهمصطفىمحمدارٌج6858161683

77.987دمشق جامعةانتصارالحلبًسامًلٌن6859161929

77.983البعث جامعةؼصونابراهٌمسمٌرماري6860166935

77.983دمشق جامعةرولىسعادةبسامستٌفان6861164198ً

77.979طرطوس جامعةمنٌرهعلًعاطؾلٌن6862164579

77.979تشرٌن جامعةهناءمنصور محمدٌاسر محمدبٌان6863168484

77.975دمشق جامعةرنامسلمجورجؼرٌس6864164920

77.97دمشق جامعةآمنهتقًمحروسسماح6865163839

77.97البعث جامعةجماناعابدهمحمدزٌنب6866169484

77.966طرطوس جامعةسمٌاحسٌنفائزمٌرا6867165014

77.966دمشق جامعةبراءهالؽزالًحذٌفامرح6868166382

77.962دمشق جامعةمهىالمشرؾمحمدكرم686916830

77.962البعث جامعةمصٌرالرحمن عبدحٌدرهحبٌب6870166884

77.958البعث جامعةرائدهلٌوسعبدوعالء6871163811

77.954دمشق جامعةسمٌرهبدورأمٌنمحمد6872162516

77.954البعث جامعةثناءالؽرٌرؼطاسمارلٌن6873166749

77.954دمشق جامعةاملاسعدمحمدسمٌره6874167194

77.937دمشق جامعةانعامهللا العبدمحمدرهام6875167168

77.933دمشق جامعةرهؾالحبشباللهللا عبد6876164160

77.933دمشق جامعةلٌناٌوسؾبسامحسان6877169054

77.933حماه جامعةلٌناأحمدعلًلجٌن6878163259

77.933حماه جامعةسورٌااسماعٌلالكرٌم عبدأشرؾ6879164593

77.929حلب جامعةحلىمحفوظصهٌب محمودهٌما6880167815

77.929طرطوس جامعةاٌمانطبٌنًتوفٌقألٌسار6881163957

77.925دمشق جامعةابتسامالحمدعدنانآالء6882165479

77.92حماه جامعةسعادموسىمصطفىرؼد6883170171

77.92دمشق جامعةروضهنجارمحمداحمد6884162881

77.912البعث جامعةجٌهانعلًناصرمجد6885161902
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77.912طرطوس جامعةاٌلٌنالـله عبدبسامرهام6886165674

77.912حماه جامعةالحاٌك ظاللاالحمدعٌسىحاتم6887163427

77.908حماه جامعةانصاؾالخلٌلعبدهللابٌان6888161048

77.904دمشق جامعةعفراءفرحمٌشٌلمشلٌن6889167480

77.904دمشق جامعةفرححمٌدهمحمدأحمد6890164243

77.9حلب جامعةصفاءعلبًمصطفىالدٌن نجم محمد6891168845

77.895دمشق جامعةسلوىكحولخلٌلطٌب6892166781

77.895طرطوس جامعةمرٌمنعسانمصطفىشذا689316654

77.895طرطوس جامعةنتالٌابشارهرائؾألبٌر6894167669

77.891حلب جامعةوالءافٌونًالدٌن حساممحمد6895168279

77.887تشرٌن جامعةمدٌحهعبوداسامهآالء 6896163464

77.883حماه جامعةسعاددٌبمورٌسفرح6897167266

77.883تشرٌن جامعةهالهالشلًمشهورحسن6898166953

77.883طرطوس جامعةباسمهاسماعٌلمحمدنؽم6899163970

77.883دمشق جامعةحسٌنهالهوٌدياحمدخالد6900169143

77.875حلب جامعةصبحٌهجً قلعه رواسعبدالمعٌنرقٌة6901168891

77.87تشرٌن جامعةصفاءشعبانًسهٌلشادي6902161773

77.866البعث جامعةرحابنٌوؾهللا عبدرباب6903165189

77.866حماه جامعةانعامالونوساٌادأمل6904165564

77.862دمشق جامعةرندهالحلوؼٌاثنوار6905165153

77.862دمشق جامعةابتسامدٌبهاحمدضٌاء6906162301

77.858دمشق جامعةنوالالبدويرشٌددٌمه690716900

77.858البعث جامعةداللدرؼامأٌمنٌوشع6908161819

77.854دمشق جامعةباسمةسلومجورجلٌندا6909163075

77.85دمشق جامعةاٌمانالخشارفهزهٌررشا6910167361

77.845حماه جامعةمٌساءمحفوضرفٌقمارٌنا6911167405

77.845دمشق جامعةاحسانقصارولٌدمحمداٌمن6912162879

77.845تشرٌن جامعةمهانعلًمحمودنعمه6913167572

77.845دمشق جامعةثناءعسلً ابوسلوانجنى6914162860

77.841دمشق جامعةاٌمانعامربسامهٌلٌن6915166438

77.841البعث جامعةحفٌظهفراجاكرمهدٌل6916164212

77.833دمشق جامعةماجدهعبودنزٌههٌا6917169284

77.833دمشق جامعةنهىبوارشمحمدالرحمن عبد6918161423

77.829حلب جامعةفطومةالمسطوعبدهللادعاء6919168816

77.829دمشق جامعةجمٌلهحرٌزطونًزٌنه6920163246

77.825دمشق جامعةسماهرسعادهؼٌثٌزن6921169961

77.82دمشق جامعةهدىالناصرناصرالرٌم مٌس6922164834

77.82دمشق جامعةاعتزاماحمدشرٌؾنور6923161296

77.82طرطوس جامعةفدوىحمادحاتمالهام6924167434

77.816تشرٌن جامعةمهاالدٌن سعدبشارعمار6925165761

77.812البعث جامعةصباالسباعًطارق محمدسنا6926162841

77.808دمشق جامعةلٌنهالقدهمأمونهال6927161548

77.808تشرٌن جامعةلٌلىنجٌمهاسماعٌلزٌنب6928162018

77.8دمشق جامعةأمٌرهقاسممحمدبٌان6929163563

77.8دمشق جامعةحلوانمحمدزٌادٌوسؾ693016684

77.8تشرٌن جامعةنجمهاسعدالرزاق عبدآالء693116341

77.8تشرٌن جامعةخدٌجهسلمانعمادعل6932165407ً

77.791دمشق جامعةعبٌرفوازكمال محمدحال6933161316

77.787حلب جامعةمٌشلٌنعنبراؼاسمٌخائٌلابتسام6934167860

77.783حلب جامعةؼفرانخزنهجمالرٌان6935167855

77.779دمشق جامعةنعمةالحرٌري الصالحفاديبثٌنه6936163161
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77.775تشرٌن جامعةرنداشمالًحافظنوار6937164826

77.775حماه جامعةرباسلومالوٌسؼزل6938164750

77.77حماه جامعةؼادهحلومالسالم عبدساره6939161706

77.77البعث جامعةروٌداالدٌباحمدؼفار6940163934

77.766طرطوس جامعةالهامبهناسمٌرجود6941165903

77.762دمشق جامعةرؼدهجبورعدنانراما6942166507

77.762البعث جامعةتؽرٌدالحمادسامرمضر6943164610

77.762تشرٌن جامعةامٌرهعباساحمدنور6944170081

77.754حماه جامعةؼازي خزامهؼازيآصؾمحمد6945163571

77.75حماه جامعةاسماءالحسٌنتوفٌقمحمد6946164382

77.75دمشق جامعةاسعاؾزرٌفهزٌدبٌداء6947162194

77.75حلب جامعةروٌدهالسلٌماناسماعٌلنسٌبه6948170157

77.745حلب جامعةسلوىالجاسمجهاداٌه6949168637

77.745دمشق جامعةسناءعلًالدٌن محًساره6950166228

77.745دمشق جامعةهٌام حرٌدٌنكمالٌزن6951166602

77.741دمشق جامعةحلٌمهشتٌويمحمدمجد6952164690

77.741تشرٌن جامعةرضٌةملنديعبدومصطفى6953166329

77.741دمشق جامعةراؼدهالجباعًاكرمرٌم695416519

77.737دمشق جامعةاٌمانالخابوريهانًهانٌا695516955

77.737دمشق جامعةمنىالشاعرمحمدٌارا6956166996

77.737دمشق جامعةامالالجابرفؤادمارام6957163020

77.72حماه جامعةمهاحمدونبسامشهم6958164270

77.712حماه جامعةهٌامالحسنصالحشروق6959167733

77.7حماه جامعةروٌدهمقدسًسعدكاترٌن6960164727

77.695دمشق جامعةشكرٌهمالصالحمفٌدفله6961165529

77.695دمشق جامعةعائشهمرادقاسم محمدضحى6962166069

77.695حلب جامعةوفاءقباوةموفقاحمد6963169341

77.695تشرٌن جامعةهدىفارسسمٌررضوان6964165720

77.691حلب جامعةمنالدباغاحمدانسرزان6965163465

77.687دمشق جامعةلٌنداحربنزٌهلٌلى696616768

77.687تشرٌن جامعةفاطمهٌوسؾ حاجمروانضحى6967165398

77.687البعث جامعةخدٌجهاوزونرفٌق محمدرشٌد محمد696816951

77.687البعث جامعةجوهرهعازارماهرشربل6969165169

77.675البعث جامعةانصاؾجلحومٌوسؾمارلٌن697016847

77.675طرطوس جامعةٌسرىدٌبؼسانرٌم6971167437

77.675البعث جامعةلٌلىالعلًدحامعلٌاء697216853

77.67دمشق جامعةسوسنعبدهللامحمدعبٌر6973161460

77.666حماه جامعةقمرالمدهللهللا عبدؼنى697416865

77.662دمشق جامعةلطفٌهالمذٌبحسنربى6975163008

77.662دمشق جامعةرٌمعٌاشأمجدآالء6976165650

77.662دمشق جامعةرحابضاهرمحمدرهؾ6977167351

77.662تشرٌن جامعةسباءوسوؾعصامروان6978161687

77.658دمشق جامعةفرٌزهشندوبهاٌمنمحمدفرٌد6979163998

77.645حلب جامعةبانةاؼا علًمفٌدشٌم6980168286

77.641دمشق جامعةمٌسونمحمدبسامآٌة6981162049

77.641طرطوس جامعةنجوىخلٌلحسٌنؼنوة6982166762

77.637حلب جامعةهناءالعجٌلًعبدالكرٌمعالء6983168645

77.637طرطوس جامعةمجدلٌنامصهكمالتٌماء698416416

77.637البعث جامعةسناءشحودمنصورألٌسار6985165299

77.633دمشق جامعةنهلهابراهٌماحمدمرتضى6986166932

77.629دمشق جامعةهٌامشهابًسعٌددٌنا6987163926
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77.629حلب جامعةهدىالتركعمارفاطمة6988168860

77.629طرطوس جامعةامٌرهسعدٌهخالدروز6989167202

77.629دمشق جامعةملكهالخولًخالدخدٌجه6990166092

77.629طرطوس جامعةرجاءمصطفىابراهٌمعل6991167417ً

77.629حماه جامعةسمٌرهعٌسىجهادصادر6992165085

77.625تشرٌن جامعةهدٌهراعًعدنانآٌه6993164858

77.625دمشق جامعةراؼدهربٌعسمٌرعل6994169939ً

77.625دمشق جامعةسلوىأبوؼانممحسنحال6995167541

77.62حماه جامعةفاطمةعكرهصبحًتسنٌم6996162132

77.62دمشق جامعةسمٌرهحلبٌهاحمددٌانا6997169943

77.616طرطوس جامعةسحرابراهٌمٌاسٌنؼنى6998164139

77.616حماه جامعةنومٌدادٌوبنزارلبانه6999163710

77.616طرطوس جامعةؼادهفارسفلٌبالرا7000161919

77.616البعث جامعةمنارناصٌؾباسمبشرى7001163816

77.616دمشق جامعةنصرىحسٌنبشٌرحسٌن7002169122

77.616دمشق جامعةكرٌمهبٌت قرهجاكمٌرٌل7003167607

77.612تشرٌن جامعةنظٌرهمعالكاملحسن7004161876

77.608دمشق جامعةنجاحاالسماعٌلخالدمحمد7005169047

77.608حلب جامعةؼادةأوبريبسامحمزة7006168144

77.608حلب جامعةرٌمالواحد عبدنشوانتسنٌم7007168716

77.6دمشق جامعةخدٌجهجمعهالحكٌم عبدالٌسار7008163224

77.6دمشق جامعةهدىدٌابفاٌزمحمدأمٌر7009163165

77.591تشرٌن جامعةسناءداودمالكآالء7010166409

77.591تشرٌن جامعةمٌساءشرٌقًفؤادٌوال7011165126

77.587دمشق جامعةحنانحناوائلفارس7012163356

77.583دمشق جامعةخزنهالحمدزٌاداسراء7013163495

77.583تشرٌن جامعةهناديقاسممحمدعفراء7014166858

77.583دمشق جامعةوهبٌهاحمدالحكٌم عبدهٌوى7015169166

77.583دمشق جامعةمٌساءالحسٌنمحمدٌمان701616974

77.583حلب جامعةفاتنبرٌموالدٌن حسامدعاء7017167921

77.579طرطوس جامعةنتالٌابشارهرائؾأسامه7018167664

77.579تشرٌن جامعةنجٌبهمنصورنبٌلهمام7019161953

77.579تشرٌن جامعةرؼدهحسنعلًرٌم7020166496

77.57تشرٌن جامعةفلايراحمدؼٌادأمان7021162401ً

77.57حلب جامعةرانٌاحجاربٌٌراٌؾ7022168822

77.566دمشق جامعةنجوىالعرقسوسًٌوسؾمؤٌد7023161458

77.566دمشق جامعةاسماءالطرشهمحمدرؤى702416899

77.566تشرٌن جامعةهٌامعلًمنتجبعل7025166530ً

77.562دمشق جامعةحنانٌونسزهٌرؼفران7026161632

77.562دمشق جامعةسمرعمادبشاررشا7027161799

77.554حلب جامعةانجًكرزونٌاسر محمدبشر محمد7028168566

77.554البعث جامعةسحرمنصورمناحمرام7029166813

77.554حلب جامعةلٌناناشؾالرحمن عبدفرح7030168491

77.545تشرٌن جامعةزٌنبشحٌدهسمٌرفاطمه7031163437

77.545دمشق جامعةدالللحسٌنسٌارامجد7032165946

77.541حلب جامعةسمٌرةالمحٌوعبدالحلٌمبٌان7033168331

77.541دمشق جامعةعائشهدروٌشنبٌلسالم7034167717

77.541دمشق جامعةاٌمانالقطٌفانمصطفىلما703516658

77.541دمشق جامعةٌسرىالشحرورٌاسرمحمد7036161045

77.537طرطوس جامعةهناءعمارالدٌن زٌنراما7037166851

77.533البعث جامعةمنىرشٌدرمضانهٌا7038163906
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77.533تشرٌن جامعةسماهرمعالسهٌلرٌما7039165600

77.529حلب جامعةكفاحرٌحانًٌوسؾالدٌن شهاب7040168788

77.52دمشق جامعةفدوهالدٌن محبخالداحمد7041164326

77.52تشرٌن جامعةنبٌلهشٌحافٌصلعل7042167357ً

77.512حماه جامعةإنعامالنجمعبدالوهابنور7043165725

77.512طرطوس جامعةٌسرىملحممنٌرلورا7044166604

77.508دمشق جامعةماجدهعبدالقادر الشٌخخالدربا7045166078

77.508حلب جامعةاٌمانالدٌن سراجبشارادٌب محمد7046168468

77.508تشرٌن جامعةاعتدالداوودٌاسٌنحال7047163274

77.504دمشق جامعةهالجموقصًؼفران7048165162

77.5دمشق جامعةمنىالحجًخالدسالم7049169683

77.5تشرٌن جامعةحماده عبٌرسلٌمانولٌدرهام7050169828

77.5البعث جامعةؼٌداءالزرزوريباللنوال7051164994

77.5طرطوس جامعةأملحبٌبسالمفادي7052163557

77.5دمشق جامعةتولٌبعٌاشاٌمنتسنٌم7053161127

77.495حلب جامعةمٌساءباشا رجبصفوح محمدبٌان7054170154

77.491طرطوس جامعةفاطمهعٌسىبدٌعدعاء7055162426

77.483حلب جامعةلٌناالمرتضىولٌدبشرى7056168074

77.479دمشق جامعةاٌماندروٌشهانًاحمد7057165925

77.475البعث جامعةندٌمهسالمهابراهٌماملٌن7058167470

77.47تشرٌن جامعةسعادعمرانمحمودماٌا705916487

77.47تشرٌن جامعةلٌناحمدانمالكنصر7060165620

77.47دمشق جامعةوفاءالدٌن شمسركاندٌانا7061163459

77.466دمشق جامعةزٌنباألخرسحسنمحمد7062166026

77.466حماه جامعةزٌنهدٌوبؼٌاثاٌمان706316746

77.466البعث جامعةرندهالؽفريمنٌر محمدادهم محمد7064161459

77.466البعث جامعةرناالهاشمًعزامعمر7065162199

77.466حلب جامعةراوٌةباعبكريمحمد7066168727

77.462دمشق جامعةظرٌفهجاوٌشادرٌسجٌهان706716673

77.462دمشق جامعةجمٌلهعثمانموسىنهى7068162840

77.462حماه جامعةهٌفاءالجلقً العوضمازنسمٌر7069166777

77.462دمشق جامعةابتسامالشرعٌوسؾعمار7070163247

77.458دمشق جامعةهنددٌوبعلًرٌم7071169944

77.454دمشق جامعةلٌلىمحمدعلًسرفان7072169017

77.45دمشق جامعةحنانالمصطفىرفٌقمحمد7073162384

77.45حلب جامعةرانٌهشرٌؾعبدالحلٌممحمد7074168216

77.45دمشق جامعةفاطمهنمورفاديوفاء7075163869

77.445تشرٌن جامعةنعٌمهاسماعٌللؤيراما7076162708

77.441حماه جامعةمنارطحانمصطفىشؽؾ70771667

77.429دمشق جامعةنارٌمانعامرناظمبالل7078164731

77.425دمشق جامعةوفاءالطبجًعمادٌزن7079162995

77.425حلب جامعةهدىالحمو علًحمزهلؤي محمد7080167800

77.416حماه جامعةسمردوٌبأمٌننؽم7081164766

77.416دمشق جامعةندىالعبٌدؼالبحازم7082165012

77.416دمشق جامعةوفاءحمودؼٌاثالحسن708316168

77.412تشرٌن جامعةسندرٌالٌاسٌنمحموداٌه7084166202

77.412تشرٌن جامعةنجوىصقروفٌقمحمد708516551

77.408دمشق جامعةسمٌهالسوٌدانًاحمدبالل70861653

77.408البعث جامعةمنىالشرعانحسٌنفاطمه7087163336

77.404حلب جامعةاٌمانالمحسن عبدمصطفىاٌه7088168349

77.404البعث جامعةرٌماخلؾمهدي محمدنور708916871
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77.404دمشق جامعةسحرمٌارمضانرؼد7090167738

77.4دمشق جامعةأمٌرهالخلؾرجبأمل7091165908

77.4حلب جامعةلمامقٌدمحمدبهجتسٌمه7092168711

77.4دمشق جامعةالهامابوعباسمحمودالخضر7093161494

77.4دمشق جامعةروضهالحبشضٌاءالدٌنزهراء7094163074

77.4دمشق جامعةلٌناالباقً عبدحسنرؼد7095169787

77.395حماه جامعةمٌساءأسودطاللبشار محمد70961687

77.395دمشق جامعةامالقوباطاللناٌله7097164316

77.391دمشق جامعةشادٌةالحٌدرعلًكنده709816136

77.387دمشق جامعةنوراالتلسامًدارٌن7099166248

77.387دمشق جامعةزبٌدهالعمارٌنعدنانتسنٌم7100166104

77.387تشرٌن جامعةمهاالرعٌديكمالرشا7101164852

77.387البعث جامعةجانٌتقسٌسسركٌسجورجٌنا7102161765

77.383دمشق جامعةنصرهالمسوتًاسامهرنٌم7103162746

77.379دمشق جامعةخولهالمحمودحافظاٌمان710416792

77.375تشرٌن جامعةودادهرمزعٌسىراما7105166254

77.375دمشق جامعةحنانالزعبًهاشمسالؾ7106162048

77.37طرطوس جامعةاكتمالابراهٌمأحمدآالء7107164046

77.366تشرٌن جامعةلقاءصهٌونًمصطفىأحمد7108162478

77.366تشرٌن جامعةسهامداؤدمحمدآٌه7109165926

77.362حماه جامعةنوالالحسن الجمعةهللا عبدطاهر7110165150

77.358البعث جامعةلٌناالباروديعبدوامجد7111170008

77.358تشرٌن جامعةتؽرٌدالحمودابراهٌمأحمد7112165004

77.358دمشق جامعةلٌلىباللمحمدنور7113169015

77.354حلب جامعةعالكٌالًؼٌاثالرا7114167977

77.354دمشق جامعةثرٌاعرعشفوازراؼده7115161850

77.35تشرٌن جامعةرٌمخٌاطمحمدآٌه7116163349

77.35تشرٌن جامعةٌسرىادٌبكمالسمر7117167750

77.345تشرٌن جامعةسعدىرحالؼسانعل711816915ً

77.345حماه جامعةرئٌسهمحمودمحمدزٌنب7119161952

77.341دمشق جامعةقمرصوانضرؼامأوٌس7120165433

77.341البعث جامعةرٌامالدٌابسلٌمعالء7121165226

77.333طرطوس جامعةلٌلىاسعدؼسانلٌث7122163958

77.32دمشق جامعةامٌرهالعٌدهخالداكرام7123163108

77.316دمشق جامعةانتصارمحمدأمٌننهرو7124169214

77.312طرطوس جامعةعروبهنٌوؾاحمدعبٌر7125164018

77.312دمشق جامعةابتسامالخلٌلمعنلٌن7126164308

77.308تشرٌن جامعةضحىحسنهاٌلزٌنب7127167497

77.3دمشق جامعةكٌنداالخورينبٌلجندرك7128167201

77.3حلب جامعةسلوىكللوهللا فتحسامر7129168643

77.3تشرٌن جامعةرؼداءقصٌرثاٌرساره7130162714

77.3البعث جامعةالهامالناصرصادقحنان7131161035

77.295حماه جامعةهناءرستماسماعٌلرنا7132161538

77.291طرطوس جامعةنعٌمهٌاسٌنسلٌمانمجد7133166153

77.291حماه جامعةنوالنعمةعلًروان7134161401

77.291دمشق جامعةحٌاةشرؾمحمدفرح7135165715

77.287دمشق جامعةهندالهٌجانًالناصر عبدرهام7136163877

77.287حماه جامعةنجاحالسراقبًالحكٌم عبدصفاء7137162084

77.287طرطوس جامعةكوكبعلٌانتمٌممرٌم7138162375

77.283حلب جامعةبشرىقطانمحمدكمالالدٌن محمدربٌع7139168065

77.283البعث جامعةسمٌرهابراهٌمعلًمنال7140163353

197/140






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2017-2016 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

النهائي التفاضل معدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقمتسلسل

77.283البعث جامعةسمٌرهؼانماٌلٌارنٌم7141163864

77.283دمشق جامعةفادٌاشمسسعدالدٌنشفاء7142165460

77.279تشرٌن جامعةنادٌاخالصالدٌن مجدندى7143167109

77.279دمشق جامعةاٌمانسعاداتناصرمرح714416730

77.279دمشق جامعةتٌماءالعلً جمعهجمعهمحمد7145165785

77.275تشرٌن جامعةفادٌامعروؾترماحزٌنب7146166014

77.27حماه جامعةاٌمانالجمالمصطفىمرٌم7147161275

77.27حلب جامعةصالحةحمشانشعبانتسنٌم7148168262

77.266دمشق جامعةفاطمةالخلؾأحمدزهراء7149164514

77.262حماه جامعةماٌالوشٌوسؾكارول7150166332

77.262دمشق جامعةسناءمحجوبمحمدلٌن7151168657

77.262البعث جامعةباسمهالجورانًاكرمدٌانا7152162165

77.258طرطوس جامعةخلدهشحودمحمدكارولٌن715316181

77.258تشرٌن جامعةنصرهحرباعٌسىمنار7154163786

77.254دمشق جامعةهٌفاءعوضصفوانجهان7155166309

77.254حلب جامعةهالوتًكمالالعزٌز عبد7156168379

77.25طرطوس جامعةمفٌدهعلًحسننسرٌن7157162601

77.25دمشق جامعةرواقعرابًماهرمرٌم715816954

77.25طرطوس جامعةحنانعبدوٌوسؾسمر715916538

77.245تشرٌن جامعةفائزهمحمدمحمدؼنوه7160162618

77.245طرطوس جامعةمٌسهالسلٌمانمحمودعل7161164114ً

77.245البعث جامعةمعٌوفهفراجاحمدمرٌم7162163845

77.241دمشق جامعةسوسنكهٌا قرهمحمدعدنانمحمدجمٌل7163164215

77.241دمشق جامعةنورهبرهانعبدالوهابمنى7164161446

77.241دمشق جامعةسمرزٌاتحسنخالد7165163202

77.229دمشق جامعةٌسرىجمعهخالدآٌه7166167189

77.225تشرٌن جامعةزٌنببوزانحسنامٌر7167162889

77.225البعث جامعةاعتمادالنقريبسامعل7168166852ً

77.225دمشق جامعةمنارخزمةفوازصبح716916766ً

77.22تشرٌن جامعةمنالالحٌدرعمادلٌن7170164196

77.212تشرٌن جامعةسمٌاخضورؼسانمحمد7171166182

77.212طرطوس جامعةتؽرٌدٌونسمنذرآٌه717216819

77.208تشرٌن جامعةسلٌمهمخلوؾنبٌلحسٌن7173164075

77.208حماه جامعةرقٌهسلمانمحسنرهام717416794

77.208دمشق جامعةهدىسلومصالحابراهٌم7175163651

77.204طرطوس جامعةرضىرستماٌادسوسن7176162390

77.204البعث جامعةمهىالعلًمحمدعمار717716287

77.2دمشق جامعةهٌامحناهٌثمبشار7178163450

77.2دمشق جامعةصفاءدروٌشعلًبتول7179164404

77.195حماه جامعةودعهحمودينصررؤى7180161534

77.191دمشق جامعةمجدلٌنالعموريابراهٌمدٌانا7181164786

77.191تشرٌن جامعةمدٌحهسلٌمانحسنعل7182170120ً

77.187دمشق جامعةمسٌلةموسىوحٌدبشرى7183167605

77.187البعث جامعةالهامموسىهللا عبدسادهانا7184162070

77.187دمشق جامعةحمرهالبكرعبدهللاالمثنى7185163514

77.187دمشق جامعةرزٌقهوهدانفهدشفٌق7186166118

77.187حماه جامعةسعادالسلٌمانؼناممجد7187164881

77.183دمشق جامعةحنانالؽزاويجمالمحمد7188166134

77.183تشرٌن جامعةعٌوشابراهٌم الحاجابراهٌمأسماء7189166756

77.179طرطوس جامعةسحروسوؾنسٌمحبٌب7190163988

77.179دمشق جامعةروضهسلٌمفاٌزعمر7191167695
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77.17دمشق جامعةفاطمهالشرٌدهخٌر محمدمناؾ719216421

77.162دمشق جامعةمٌادهقسواتأسامهمرح7193163865

77.162حلب جامعةفاطمةعربمحمدرائدمحمد7194168093

77.158دمشق جامعةابتسامالعتٌقكاسرالعابدٌن زٌن7195165034

77.158البعث جامعةرٌمهالصوفًربٌع محمدالهادي عبد7196164246

77.154البعث جامعةرٌمعمرانسلٌممارٌا7197166581

77.154حلب جامعةرلىمشهديخلدون محمدسعد7198168117

77.154البعث جامعةلٌنامحمدحامدٌونس7199161162

77.15حماه جامعةالقاسم مروهالعلوشمصطفىقٌس7200162795

77.145تشرٌن جامعةانتصارمناعالفقار ذوأٌه7201170072

77.145دمشق جامعةرائدهجابرخلٌلأنس7202167152

77.141دمشق جامعةزٌنبالخلٌلالرحٌم عبدمجد7203163306

77.141دمشق جامعةسلوىالخضرعبدالكرٌممحمد7204165594

77.133حماه جامعةشادنكوجانهٌال محمدسوسن720516908

77.133تشرٌن جامعةسمرحسنمنقذرٌمه7206164150

77.129دمشق جامعةالهامهللا العبدعبوداٌمان7207167868

77.125طرطوس جامعةاملعساؾمحسناٌهم7208167003

77.125دمشق جامعةنجاحالجاسمتحسٌنرهام7209169081

77.125دمشق جامعةرٌمابورسالنحكمتراما7210162567

77.125دمشق جامعةاٌمانالعنداريشفٌقأشرؾ7211162737

77.108دمشق جامعةبهٌهعبدهللا مالٌاسردٌانا7212169201

77.108دمشق جامعةرائدهمقصودمحمودلٌث7213162772

77.108حماه جامعةزٌود رناسلومعلًسام7214163529

77.1دمشق جامعةوسامالهنديعمرهدى721516790

77.1دمشق جامعةاٌمانالحجًمحمدحال7216169694

77.095حلب جامعةكوثرفاضل حاجهانً محمدهٌا7217168704

77.087طرطوس جامعةسوسنراجحاحمدمهند7218165940

77.087حماه جامعةملكالنجارأدهمأكرم7219161087

77.083دمشق جامعةمهىاسماعٌلاسماعٌلرهؾ7220165301

77.083تشرٌن جامعةعواطؾدنورهبسامكمال7221163206

77.083طرطوس جامعةمنىخلٌلكاملنعمى7222165095

77.079البعث جامعةعائشهرحمهابراهٌممحمد7223164771

77.079دمشق جامعةكمٌلٌاالزعبًولٌدصبا7224162249

77.075البعث جامعةانعامسلومحسنلٌنا7225167224

77.07طرطوس جامعةمحاسنرستممحمدوالء7226166243

77.07دمشق جامعةأمٌرةادرٌسمحمدشاكرسدرة7227166392

77.07حماه جامعةمٌادهالسعدمطانٌوسصبا7228165312

77.066حلب جامعةرؼدصباغالدٌن حسامحال7229168389

77.066تشرٌن جامعةعهودابراهٌمعلًهنادي723016625

77.066طرطوس جامعةندىسلٌمانأحمدرؼد7231166221

77.058دمشق جامعةمٌسونالؽزاويفؤادمعاذ7232161815

77.054دمشق جامعةمنىالضبٌبحسانعبٌر7233161868

77.054حلب جامعةمنارجلبٌاسراالء7234168690

77.05دمشق جامعةؼفرانالعٌسىابراهٌمراما7235164848

77.045حماه جامعةمنىالدوالنًالمنعم عبدصفا7236165107

77.041طرطوس جامعةنهٌدهحسنعلًمرام7237165988

77.041دمشق جامعةرلىحاصبانًهٌثمكرٌستل7238166957

77.041طرطوس جامعةمٌادهمهنامحمدانسام7239162353

77.037حماه جامعةمنالفرجسهٌرمجد7240161852

77.033حلب جامعةسعادشتٌانموفقسامر7241168695

77.033حماه جامعةالهامالجساسمحمدكنانة7242167158
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77.025تشرٌن جامعةبثٌنهداوودبسامجنا724316369

77.025دمشق جامعةنجاحالمحمدشبٌبساره7244162989

77.02البعث جامعةوفاءموسىاحمدراؼد7245162836

77.02البعث جامعةلورٌسالعثمانابراهٌمصالح724616609

77.016دمشق جامعةخدٌجهحسنعبدالرحٌمآٌه7247167559

77.016دمشق جامعةهٌلهعرفاتؼسانبشار7248161554

77.016دمشق جامعةؼادهبٌطارمحمدعال7249166084

77.016طرطوس جامعةفاطمهدروٌشطارقهللا هبة7250165977

77.012تشرٌن جامعةفداءحسونمعالعل7251167313ً

77.004دمشق جامعةنورهسلٌمانسمٌرجمٌله7252169195

77البعث جامعةهدوىشكورحنانور7253166607

77دمشق جامعةروالالتالعدنانري7254169584

76.995تشرٌن جامعةبدٌعهصلوحابراهٌمٌارا725516804

76.995تشرٌن جامعةسمرفتحاحمدسنا7256162543

76.991دمشق جامعةسوسنابراهٌمعدنانحبٌب7257165337

76.991تشرٌن جامعةالٌنصالحالرحٌم عبدرزان7258166433

76.991حماه جامعةخنساءالحمٌدمحمودأنٌسار7259165651

76.987البعث جامعةسمرالعوجهعٌسىعال726016850

76.983دمشق جامعةكرٌمهعلً الحاجأحمدأسامة7261166625

76.983تشرٌن جامعةفاطمهخلٌلتوفٌقهبة7262167365

76.983دمشق جامعةهدٌةدحلةجمالرنٌم7263164358

76.983تشرٌن جامعةسهامموسىموسىرؼد7264163264

76.979دمشق جامعةنبٌههجمعهعمارٌاسر72651691

76.975دمشق جامعةالهامحوٌه ابوامٌنانس7266167186

76.975حلب جامعةلٌناقمشاتًسمٌربشار7267168853

76.97البعث جامعةسمرؼدٌرسلٌمانمضر7268161817

76.966دمشق جامعةنجاحالمفعالنًمعروؾ محمدهٌا7269162461

76.966طرطوس جامعةوفاءجنوبمحمودمٌاسه7270161866

76.962حلب جامعةعظٌمةشٌخوزكرٌاكامٌران7271168319

76.962البعث جامعةابتسامجرديسلمانم7272165023ً

76.962دمشق جامعةاسماءالجسارزاٌدنوار727316306

76.958دمشق جامعةهناءالرجالمحمدمنذرالدٌن محمدتاج7274167445

76.958دمشق جامعةشذاالعبودناجًالفا7275167300

76.954تشرٌن جامعةعبٌرالفنديشحادهرماح7276165873

76.954حلب جامعةفاطمهمبٌضمحمودمحمد7277167989

76.95دمشق جامعةابتسامهللا العودهمحمدعدي727816462

76.95البعث جامعةرابعهشوفانراكانالبتول7279165580

76.95دمشق جامعةجوهرهربٌعهمحمودرٌمه7280166970

76.945البعث جامعةبشرىسالمخضرمحمد7281165003

76.941طرطوس جامعةلٌلىفاخريؼسانآٌة728216953

76.941البعث جامعةملٌحهحبشمحمدخٌرتبارك7283164194

76.941حلب جامعةنسرٌنمٌعاريالدٌن عمادبٌان7284168239

76.937دمشق جامعةزهرهالناصرٌوسؾنور7285163122

76.937البعث جامعةمجدلٌندٌوبٌوسؾٌنال728616583

76.933تشرٌن جامعةعبٌرسلٌمانؼطفانعل7287166997ً

76.933حماه جامعةكوثرسلٌمانمحموداحمد728816361

76.929تشرٌن جامعةسرابالحكمٌهؼٌفاراحٌدر7289164701

76.929تشرٌن جامعةهدىرٌامرهجحال729016787

76.925دمشق جامعةرٌمنعمهرضا محمدهللا عبد7291161159

76.925دمشق جامعةندىالسٌؾرضوانعمار7292169

76.908دمشق جامعةهندالهسواالله عبدهٌمالٌن7293169159
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76.904حماه جامعةلٌناسفرعلًسامر7294161781

76.9دمشق جامعةروعهأسعدٌاسرآٌة7295169764

76.9حماه جامعةرجاءاالشقرعمارنور محمد7296162960

76.9حماه جامعةسعادالسماننجدهللا عبد7297162884

76.9دمشق جامعةسماحقصابزهٌرشٌماء7298169693

76.891دمشق جامعةأسماءالسواحمحمدفاٌزمحمدنذٌر7299165978

76.887حماه جامعةخدٌجهالٌوسؾ االحمدخالدرام730016368ً

76.883البعث جامعةنجٌبهأحمدبهجتهناء7301165539

76.883دمشق جامعةالهدى نورهللا نورزهدي محمدالرحمن عبد7302167757

76.883حماه جامعةآسٌانجارٌوسؾنوى7303162238

76.875دمشق جامعةعبٌرعجمًخلٌلشارل دان7304169550ً

76.875دمشق جامعةفدوىالنجديزهٌرالكرٌم عبد7305166271

76.875دمشق جامعةعلٌاالشٌخجهادماهر7306169954

76.862دمشق جامعةساجدهالشحؾأنورهمام7307164340

76.862حماه جامعةنعمهحامضحسانثرٌا7308164315

76.862دمشق جامعةامٌنهاالحمدخلٌلحسٌن7309169091

76.854تشرٌن جامعةرٌمعٌسىاٌادحال7310167581

76.854تشرٌن جامعةعائدهدٌوبٌاسٌنإؼراء7311163547

76.85دمشق جامعةمرٌمفرهودأحمدنبٌله7312167711

76.85البعث جامعةروعهالجراشاٌمنابراهٌم7313164596

76.845دمشق جامعةمرفتوسوؾسهٌلنور7314164993

76.845تشرٌن جامعةمٌساءؼصنحسانؼفران7315162782

76.845دمشق جامعةصفاءاألٌوبًمحمدصالحمحمدضٌاء7316169297

76.845دمشق جامعةالبان ؼصنناصٌؾحسٌننبٌله7317164083

76.845تشرٌن جامعةنوالمرهجمحمدامان7318163668ً

76.841حماه جامعةرضٌهالجمالأحمدعبدو7319165166

76.841دمشق جامعةسوزاناعٌدحناكارولٌنا7320166956

76.837حلب جامعةهناءابوراسعبدالملكهبه7321168510

76.837البعث جامعةسوسنخلوؾاسٌد محمدروان7322164496

76.833البعث جامعةعبٌرعٌدحسامرٌما7323161551

76.833تشرٌن جامعةاسمهانؼدٌرمحمدلٌن7324167115

76.829دمشق جامعةنوالالصعٌديمحمدجمالبنان7325162909

76.816دمشق جامعةلٌلىعٌدابراهٌماشرؾ7326163873

76.816حلب جامعةعبٌرتبانحسنعادل7327168169

76.816دمشق جامعةسمرقصقصمحمدؼسانراما732816292

76.812حلب جامعةوفاءحرحالرحٌم عبدنوار7329168071

76.812دمشق جامعةصفٌهالقصٌربشار محمدمصطفى733016644

76.812دمشق جامعةنهىشباطنزالوسام7331162017

76.791دمشق جامعةسوسنعثمانعثمانشام7332161864

76.787دمشق جامعةمحسنهالحسنسلمانرؼد7333167382

76.783حلب جامعةهٌفاءعوٌلهفؤادنور محمد7334169359

76.783دمشق جامعةوفاءالصباغ حسنٌنكامل خمٌسمحمد7335162991

76.779دمشق جامعةفاتنبدرانمؤمنمضر7336162289

76.77دمشق جامعةرباالعلبًمحمدعمرهدٌل7337163715

76.77حلب جامعةروالزكرهالبٌرجان كرٌم7338168823

76.77طرطوس جامعةالهامضواسهٌلعل7339163068ً

76.77تشرٌن جامعةسعادهلولحناجوٌل7340167007

76.762دمشق جامعةانتصارالخطٌباحمداسراء7341164000

76.754البعث جامعةروٌدهنادرفاضلجرٌس7342161444

76.754دمشق جامعةسمٌرهشباطابراهٌمزٌنب7343162119

76.754حلب جامعةداللعجالنًمحمدهبه7344167978
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76.75البعث جامعةرانٌاالحسٌنمحمدنور7345165914

76.75دمشق جامعةفاتنهخٌر أبوبسامدٌانا7346162300

76.75دمشق جامعةزهرهأٌوبجهادمحمود734716659

76.745طرطوس جامعةبدٌعهمهناحسنمحمد7348164208

76.745طرطوس جامعةندىعٌسىمحمدعل7349162594ً

76.741دمشق جامعةتركٌةالخلٌلعبدالحمٌدمحمد7350161858

76.737البعث جامعةهدىالنجممحمدكاظمآٌات7351167631

76.733البعث جامعةداللعلًسلماناٌة7352165035

76.729دمشق جامعةلصاؾحبقهولٌد محمدخالد7353166682

76.729دمشق جامعةسناءابوٌحىجهادمعاذ7354164538

76.725البعث جامعةنادرهالدٌريمحمدؼفران735516263

76.725دمشق جامعةسمرقنبرعمادارٌج7356165316

76.716حلب جامعةؼالٌهخراطمحمداحمد7357168471

76.712حلب جامعةاٌرٌنامنصورقٌصرالكسندر7358169378

76.712البعث جامعةؼازٌهعلًحسنرزان7359164969

76.712دمشق جامعةهالالمالحمطانٌوسماري7360163118

76.712تشرٌن جامعةسندراعجٌبناٌؾماٌا7361164736

76.712دمشق جامعةرجاءالنحاسمحمدماهرمحمدؼٌث7362161371

76.708طرطوس جامعةاعتدالنعمانعلًامان7363166946ً

76.708دمشق جامعةخدٌجةكلبونمحمودعبدالرؤوؾ7364161397

76.7البعث جامعةلٌناالحدادعمادرونٌه7365169492

76.7دمشق جامعةلورٌسمرادحسامكارٌس7366165685

76.695تشرٌن جامعةٌسرىحسناحمدماٌا7367166426

76.695حلب جامعةفاتنحواناصراحمد7368168431

76.691طرطوس جامعةفٌروزالطٌارجهادفادي7369165883

76.691دمشق جامعةعبٌرالعباسعلًمحمد7370162863

76.687دمشق جامعةفكرٌهقوٌدرأحمدمجد73711638

76.687حلب جامعةشٌرٌنالدٌن جمالماجدجود7372168174

76.687دمشق جامعةسعادالمؤٌدعمادماسه737316218

76.683حماه جامعةالٌازابٌدحسٌنوحٌدصالحه7374166965

76.679دمشق جامعةندىطبٌخهللا عبدعالء7375166185

76.675حماه جامعةسلمىاسماعٌلٌحٌىماري7376166950

76.67دمشق جامعةزبٌدةٌساويزبٌررٌما7377164024

76.666طرطوس جامعةفدوىالعجًمصطفىبانه7378165102

76.666البعث جامعةفاطمهالحسٌنعاٌدالدٌن سٌؾ محمد7379163909

76.662طرطوس جامعةفاطمهبرهومجهادلجٌن7380166526

76.662دمشق جامعةهٌامعلًمحمدراما7381163773

76.662حلب جامعةكلٌزارحموزهرالدٌنلٌالؾ7382168387

76.662دمشق جامعةآمالطلٌعهفنديتماره7383163235

76.662حلب جامعةلمىموفقالرحٌم عبدحمدي7384168678

76.662دمشق جامعةهدىاالحمدنوريآٌه7385169036

76.658دمشق جامعةسعدهعتمهاسماعٌلهدى7386164981

76.654البعث جامعةنهلهالعبدهللاعبدهللامحمد7387166871

76.654طرطوس جامعةمٌادهأحمدٌوسؾٌارا7388166331

76.65البعث جامعةعالالدٌوبجبروداد7389163763

76.65البعث جامعةرجاءالقاسمحسنرنٌم7390167321

76.645دمشق جامعةنجٌبهدروٌشخلٌلاٌمان7391161566

76.645البعث جامعةنوالفرحسمٌرالٌاس7392161195

76.641البعث جامعةرٌمباللشعٌبحال739316240

76.641دمشق جامعةنذٌرهالداخولمحمدلؤي7394167587

76.641دمشق جامعةهدٌهبدٌرأسعدفاطمه7395163354
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76.633البعث جامعةنداءشمشمسمٌرآٌه7396169499

76.633دمشق جامعةنورالبرؼلًمعاذنادٌا7397161616

76.629دمشق جامعةعدوٌهالعاشور الجاسمسعدآمنه7398167002

76.625حماه جامعةطلهتركاوي الشٌخ الحسنفراسمازن محمد7399161083

76.625دمشق جامعةؼزالهالؽفاريالمجٌد عبدنارٌمان7400163219

76.62دمشق جامعةحورٌهعلٌانسلٌمانعل7401166114ً

76.62تشرٌن جامعةمنٌرهخضروٌوسؾزٌنه7402162660

76.62دمشق جامعةأسماءخطٌبمازنرهام7403164425

76.616تشرٌن جامعةكوثرالجرهالواحد عبدمحمد7404166196

76.616تشرٌن جامعةامٌرهحمادجهادحال7405163546

76.612البعث جامعةمنالالداالتًهٌثمعزم7406162192ً

76.612البعث جامعةفراتالستراؼدإٌمار7407167274

76.608البعث جامعةندىمنصورسعٌدآلٌسار740816242

76.604طرطوس جامعةحناننٌصافًصالحسارة7409170196

76.604طرطوس جامعةطوعهابراهٌمفٌصلعدي7410166286

76.604تشرٌن جامعةسوسنالشامات ابوباللاٌمن7411162736

76.6حلب جامعةلومادادهنواؾتٌمه7412168370

76.595دمشق جامعةحلوهالعٌسىأحمدمحمد7413166058

76.591دمشق جامعةرحابالحمدٌحٌىعماد7414169949

76.591دمشق جامعةمنارحسنمحمدالنا7415164799

76.587تشرٌن جامعةخلودحسنتوفٌقناي7416170095

76.583دمشق جامعةاحالمالزهنانخالدزٌاد7417161713

76.583دمشق جامعةلمٌاءخلوؾوجٌهالنا7418167656

76.57تشرٌن جامعةٌسرىزهٌرينضالوضاح7419164806

76.57تشرٌن جامعةمرٌمعزٌزٌقظانفاطمه7420167466

76.562دمشق جامعةمنىابراهٌمماهرسجى7421162074

76.562دمشق جامعةفاتنالكركًجهادرنٌم7422167225

76.562طرطوس جامعةعبٌرالدٌن سعدعصاممحمد7423167427

76.562دمشق جامعةعاٌشهالمحمدعبدالجلٌلعبدهللا7424169140

76.558طرطوس جامعةزهوردٌوبالكرٌم عبدأمل7425165556

76.554حلب جامعةاملمامواورخانبٌان7426168256

76.554دمشق جامعةأمٌنهالطعمهمرعًمروه7427166973

76.554حماه جامعةؼادهشرٌتححسناسماء7428161272

76.55تشرٌن جامعةسلوىزوانؼدٌركرم7429162636

76.55طرطوس جامعةودادحسٌنمحمدحسن7430161021

76.541طرطوس جامعةوزٌرهحمدانعلًحسٌن7431163452

76.533دمشق جامعةكامٌلٌاالعوديشفٌقمٌمون7432162607

76.529تشرٌن جامعةسهامالصؽٌرحبٌبحنٌن7433167672

76.529دمشق جامعةدانهالخربوطلًفراسجودي7434163790

76.529دمشق جامعةخلودالعوامحمدانسنورا7435163363

76.525طرطوس جامعةانعامسلومهشامرٌم7436161269

76.525دمشق جامعةروضهخضرمحمودمجد7437164221

76.525دمشق جامعةهناءدباغمحمدجمالمروه7438163409

76.52تشرٌن جامعةسوسناالمامالوهاب عبدكرٌم7439169416

76.52دمشق جامعةاملالرفاعًزٌادفهد744016672

76.516دمشق جامعةعائشهالعماراالله عبدروان7441163559

76.512البعث جامعةناٌفهالعباسباسلساره7442167632

76.508تشرٌن جامعةصفاءصباغابراهٌماسراء7443162471

76.508تشرٌن جامعةجورجٌتعطانً دٌرجوزٌؾنلل7444162317ً

76.508دمشق جامعةخلودالذٌابوائلالهدى نور7445163132

76.504البعث جامعةنداءمخولنجدتسومر7446165253
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76.5دمشق جامعةزٌنهحسٌنسمٌرساره7447165957

76.491حماه جامعةمرٌمرستماحمدهٌا744816737

76.487دمشق جامعةنورىقزمهسهٌلهٌلن7449167028

76.483البعث جامعةهٌامالعثمانمصطفىماهر745016797

76.483دمشق جامعةرجاءضمٌرٌهأحمدمهند7451165385

76.475دمشق جامعةسارهعمراحمدمحمدعرفه7452161129

76.475حماه جامعةمنىعلً شٌخحسٌنفاطمه745316732

76.47دمشق جامعةسمٌرهعلًالرزاق عبدمحمد7454167770

76.466دمشق جامعةندىكنفانًعصامروان7455162712

76.466دمشق جامعةؼزالةالجراداتعلًعروة7456165259

76.462دمشق جامعةحٌاةمخولنبٌلجوٌل7457164869

76.462البعث جامعةنشٌدهحسٌان أبوحسٌنكنان7458161489

76.462طرطوس جامعةرٌفاناسعدؼسانزٌنب7459162609

76.462دمشق جامعةعبٌرؼبرهادهمكرم7460164136

76.462تشرٌن جامعةلوبانهعلًمنذرحٌدر7461170087

76.458حماه جامعةلبانهالشامٌهخالدتسنٌم7462164671

76.458البعث جامعةنعٌمهالناصٌؾنادرآٌه7463161354

76.458طرطوس جامعةسعادمحفوضمحمدمحمود7464170192

76.458دمشق جامعةسهامالدرزيمحمودسجود7465164042

76.454دمشق جامعةسعادالمصطفىمحمودكوثر746616861

76.454دمشق جامعةٌمانعلوشلؤيابراهٌم7467165442

76.454حلب جامعةرامٌهكٌالًمهندهٌا7468168055

76.45البعث جامعةرجاءالسوقًحسام محمدهشام7469165242

76.437دمشق جامعةزكٌهمزاوي خطٌبٌاسرسناء747016351

76.429حلب جامعةالبٌرهاٌلٌاؼسانجودي7471168395

76.429دمشق جامعةفتحٌهعبٌدوؼسانمرح747216588

76.429دمشق جامعةندىفرمانمعروؾهبه7473169076

76.425طرطوس جامعةردٌناعٌشهالدٌن عزماٌا7474165098

76.42حلب جامعةداللعزٌزيمحمدزكرٌاراما7475168692

76.42حماه جامعةخولهاسبربطرسمجد747616696

76.412تشرٌن جامعةعائدهصالحٌحٌىرٌم7477165966

76.408دمشق جامعةروعةعدوانمروانزٌنب7478163589

76.408دمشق جامعةحسناء صطوؾأحمدقمر7479161778

76.408دمشق جامعةسائدهاشتٌويمحمدعمادمحمدكمال7480162977

76.404البعث جامعةفائزهسعٌدأحمدعل7481164755ً

76.404تشرٌن جامعةودادهلٌلسعٌدهللا هبة7482161619

76.404دمشق جامعةنزٌههمصطفىمحمودصبا7483162854

76.404دمشق جامعةحمدٌهالحسنالباسط عبدمحمد7484169073

76.404دمشق جامعةبشرىالمالخلؾسٌداحمدعمر7485161288

76.4دمشق جامعةهٌفاءالبشٌرمروانعقبه7486169277

76.4دمشق جامعةنوالالمحامٌدرزقهٌثم7487162224

76.395حلب جامعةلٌنالبسزٌادؼسان7488168756

76.395حلب جامعةمجداسحقجورجكارال7489168493

76.391حماه جامعةمهاخالد الشٌخعبدالكرٌمسمٌره7490162978

76.391البعث جامعةسخاءمحمدمحمدرٌما7491163719

76.391دمشق جامعةدٌش محبهالحمصًنادر محمدالنا749216429

76.387حلب جامعةهناءحسكورجورجبشٌر7493168848

76.379دمشق جامعةوفٌقههاللالدٌن عالءرشا 7494161961

76.375دمشق جامعةصفاءالدومانًمحمدراما7495162448

76.37البعث جامعةنهىالدروبًمهندماٌا7496165865

76.366حماه جامعةفاطمهالجمالعلًكوثر7497165588
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76.366دمشق جامعةسمٌهالحناويمحمودٌارا7498169282

76.366البعث جامعةرناخزندارتمام محمدالمالك عبد7499161803

76.362حماه جامعةفلايرالرحالادٌبماهر7500163220

76.354دمشق جامعةماريمرشدباسلدانٌال7501166451

76.35دمشق جامعةفلايرعزامصالحعال7502167567

76.35البعث جامعةزهورضاهرجمٌلآالء7503161057

76.345البعث جامعةسمٌرهاالبراهٌممحمداحمد7504164138

76.341دمشق جامعةعزٌزهالشعابٌناٌاد محمدملهم محمد750516374

76.341حماه جامعةجمانهكحالويمحمدراما7506163382

76.341البعث جامعةتؽرٌدالحسنسمٌررٌتا7507162797

76.337البعث جامعةهالهحرفوشفؤادؼزل7508165284

76.337طرطوس جامعةربابمحمودمحمودرندا7509167221

76.333تشرٌن جامعةنسرٌنشؽريسمٌرٌاسمٌن7510163820

76.333البعث جامعةنهلهالخطٌبشعبانمرح7511164813

76.333حلب جامعةمهاقلندرحسنالزورد7512169367

76.329البعث جامعةمٌادهادرٌسالدٌن نظامأمجد7513164937

76.325حلب جامعةمٌادهحجازيالوهاب عبدمرام7514168674

76.325تشرٌن جامعةعبٌرسلٌمانثابتمرح7515162216

76.32دمشق جامعةادٌبهخلؾاحمدمحمد7516167736

76.316حماه جامعةحلٌمهالرحمن عبدؼازيحسٌن7517164381

76.312تشرٌن جامعةفلايرسلمانمحمدالمجد7518167211

76.312حلب جامعةحسناءدبلونًحمزهمحمدمهدي7519168100

76.312حلب جامعةمضاءمهندسٌاسرمحمدسلٌم7520167816

76.304دمشق جامعةأملحمدانالرؤوؾ عبدمروه752116294

76.304حماه جامعةمحسنهزلخهحكمترزان7522166398

76.304دمشق جامعةمٌساءكسابمحمودرزان7523164401

76.304حماه جامعةرٌتابلجوسمعنمحفوض7524167358

76.3البعث جامعةرنداموسىاحمدمٌراي7525166644

76.295حماه جامعةروٌدهاالبراهٌمبدٌعساره7526167362

76.295طرطوس جامعةبٌانمنصورحسنبشار7527166195

76.291حلب جامعةاودٌتكلزيانطوانحسنى7528168589

76.291دمشق جامعةلطفٌهالبسطامًمحمدلٌن7529164685

76.283تشرٌن جامعةثناءشبانًاٌمنصبا7530169931

76.283طرطوس جامعةسهامرستممحمدمٌس7531164901

76.283دمشق جامعةجمٌلهالشتٌويثابتشذى7532163905

76.275تشرٌن جامعةلٌنارسالنسامرٌارا7533162757

76.27طرطوس جامعةلوالسالمهنبالكارال753416597

76.266دمشق جامعةسهامأحمدهانًكنانه7535161859

76.254طرطوس جامعةلٌناعلًاٌمنبشرى7536170188

76.254البعث جامعةالهامندورولٌمسوسن75371654

76.25حلب جامعةاندلسمامونرٌاضملهم7538168517

76.25البعث جامعةزرٌفهالشٌخمطرالسالم عبد7539165855

76.245دمشق جامعةؼادهالؽربحمٌدبتول7540163989

76.241دمشق جامعةلٌناجانومحمدخٌرزٌنه7541161813

76.241دمشق جامعةعلٌاالرمضانؼسانعال754216188

76.241حماه جامعةسكٌنهالشرٌؾصبحًعبٌده7543165029

76.241دمشق جامعةلٌمٌاالناصروائلرٌتا7544164600

76.237دمشق جامعةمهىعساؾمفٌدٌزن7545163315

76.237دمشق جامعةفاطمهنجمأحمدعائشه7546167624

76.237تشرٌن جامعةابتسامطهطهآٌه7547163187

76.233البعث جامعةرائدهدٌوبمورٌساشرؾ7548165661
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76.233حماه جامعةشهامةالصباغ الشٌرازيهٌثم محمداحمد7549164887

76.229دمشق جامعةربٌعهالحمٌدسلومًسمر7550169208

76.229البعث جامعةروكساناالمحمداٌمنمٌرنا75511647

76.229طرطوس جامعةمحاسنحٌدرمحمدحٌدر7552166504

76.229دمشق جامعةنادٌاطافش ابومنٌبعمران7553162629

76.225البعث جامعةزهورالنحاسالرحمن عبدتاله7554161203

76.22دمشق جامعةسوزانزٌدان ابوانورتمام7555165104

76.216دمشق جامعةهناءالقواصعالءالدٌنشذى7556162075

76.212طرطوس جامعةؼٌثاءونوسمحمدعل7557163991ً

76.212تشرٌن جامعةنجودعجمٌهمازننؽم7558163751

76.212دمشق جامعةفاٌزهبٌرقداراهابالدٌن سٌؾ7559166216

76.208دمشق جامعةوضحهالمطلقحاضرنهى7560169161

76.2حماه جامعةمنالجرجسموسىامان7561164725ً

76.195البعث جامعةرناسوٌدسمٌرالبٌر7562163358

76.195البعث جامعةنزٌههخلوؾجودتمحمد7563165658

76.187دمشق جامعةمٌادهجبورعلًإسراء756416148

76.175طرطوس جامعةجمٌلهابراهٌمصالحدٌانا7565162051

76.17تشرٌن جامعةارٌجسلٌمانمحمدعل7566162187ً

76.17حماه جامعةنجوهدحروجاحمدرهؾ7567161908

76.162حلب جامعةبٌانبدرهمحمودمحمد7568167827

76.158البعث جامعةهٌلهعمرانخلٌلٌارا7569164758

76.154حلب جامعةنبالشرٌحٌونسولٌد7570168355

76.154دمشق جامعةسهامالجوادريناصرصفا7571164258

76.154البعث جامعةبولٌتابراهٌمناجًبطرس757216231

76.15البعث جامعةسهٌرسلهبعزٌزماري7573161855

76.145دمشق جامعةمهاعٌناويمحمدالبشٌر7574164569

76.141البعث جامعةرٌمالحورانًمحمودجعفر7575164957

76.137البعث جامعةامانًالخضراحمدنور75761674

76.129حماه جامعةهدىطربٌنعامرطه7577162422

76.129طرطوس جامعةهدىاسماعٌلاحمدٌاسمٌن7578164646

76.129تشرٌن جامعةفاطمةزهٌريٌوسؾحسن757916755

76.129حماه جامعةلٌنهعديالحكٌم عبدرٌان7580163180

76.12دمشق جامعةمنالببٌلًعبدالجلٌلدعاء758116302

76.116البعث جامعةمنىالخضوربشارسلٌم7582163326

76.112دمشق جامعةسمٌرهالحسنعلًعبدهللا7583165031

76.108تشرٌن جامعةسمٌهجرعهقٌساالء7584163184

76.108حماه جامعةمرٌمالحلبً كنجالحكٌم عبدأمامه7585164195

76.1تشرٌن جامعةفاطمةخلٌلالرحمن عبدبالل7586162720

76.1طرطوس جامعةانعامدٌاب ابوعمادأٌهم7587164897

76.095البعث جامعةرباالزؼٌرعلًروان7588164859

76.091البعث جامعةرسالٌهالزعزوععلًالوندرا758916463

76.083تشرٌن جامعةسمٌحهحمودسهٌلنور7590163284

76.083البعث جامعةجانٌتالزكٌمًجرجسشذى7591162151

76.079تشرٌن جامعةأسٌابلولمحمدنوفل7592166872

76.079تشرٌن جامعةرانٌامنونعلًندى7593170121

76.075البعث جامعةمرٌمالصلٌبًالٌاسؼزل7594165517

76.07تشرٌن جامعةؼٌدهخضورؼسانلورٌس7595165597

76.062حماه جامعةثورةاسبراحمدحنٌن7596165464

76.062البعث جامعةسمٌرهعاصًمروانماؼ7597169476ً

76.058طرطوس جامعةأملابوعبٌدسلمانسامر7598163083

76.058البعث جامعةسمرسالمهنضالجلنار7599163943
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76.05دمشق جامعةودادفراسامر محمدرؼد7600162227

76.05دمشق جامعةمانٌاابراهٌمابراهٌمكرٌستٌن7601169957

76.045البعث جامعةنجاححسٌنوسمٌرمحمد7602164576

76.041حماه جامعةبهٌةالكجكحسامحمزة7603166324

76.033دمشق جامعةحنانالعقٌلًشعالنارٌج7604166501

76.033حماه جامعةحلٌمةالعمر الخلٌلالكرٌم عبدمحمود7605162272

76.029حماه جامعةفاطمهاشقرابراهٌمنور7606165145

76.029دمشق جامعةازدهارعلًنادرحمزه7607165092

76.025دمشق جامعةؼفراننمورهمصطفىٌارا7608163623

76.025البعث جامعةإٌمانكرديمصطفىمرح7609167277

76.025دمشق جامعةداللابوحوىصالحوداد7610162899

76.02البعث جامعةبرٌجٌتدروٌشتمٌمضحى761116829

76.016البعث جامعةصباحالمحرزبسامدعاء7612165927

76.016دمشق جامعةماريبركاتموسىودٌع761316814

76.012دمشق جامعةهٌامخزاعًخلٌلجٌالن7614165562

76.008البعث جامعةسوسنباالمحمدحسام7615165789

76دمشق جامعةسمٌرهالعودهمحمدرأفت7616163249

75.995دمشق جامعةؼصوننوحالدٌن سٌؾرٌم7617165291

75.995دمشق جامعةخلودالحورياحمدوعد7618163405

75.995طرطوس جامعةٌسرىسلومفهداحمد761916435

75.995دمشق جامعةإٌمانالشعارفوزاتاٌهاب7620163410

75.987البعث جامعةتباركعلًرمضانرٌم762116276

75.987طرطوس جامعةمنىسعٌدعدنانسامر762216456

75.983دمشق جامعةؼادهزٌدانمحمدمؤٌد7623164822

75.979طرطوس جامعةمرٌمسعٌدطارقعل7624162198ً

75.975حماه جامعةفاطمهصالحجمالنعمى7625163756

75.975حماه جامعةماجدهفاخوريسامر محمدابراهٌم7626161788

75.975حلب جامعةؼٌثاءالسٌدمصطفىشهد7627168134

75.97البعث جامعةنعٌمهالعلًالدٌن محًسالؾ7628170010

75.97حماه جامعةرشٌدهعدٌرهرفٌقحمزه7629161766

75.97البعث جامعةسمرعبارهمازنفاطمه7630161295

75.966دمشق جامعةاسامبدرٌهسعٌدالنا7631164511

75.962طرطوس جامعةأمالالدٌن عزمحمدسالم7632163151

75.958دمشق جامعةنبالعسكرمنهلااّلء7633167414

75.954البعث جامعةسهامابراهٌمموسىؼٌث7634164929

75.95البعث جامعةوعودالسلٌمانبهٌذادجورج7635162755

75.941دمشق جامعةحسناءملكًجرجسالٌاس7636166169

75.937تشرٌن جامعةابتساممٌهوبالدٌن محًدٌانا7637163852

75.937البعث جامعةمواهبالعلًمنذرؼزل7638166563

75.933البعث جامعةكرزالقنطارصالحصبا7639165565

75.929دمشق جامعةرندهالمصريحٌانالبتول فاطمه7640169950

75.929تشرٌن جامعةزٌنبفاضلؼسانؼدٌر764116569

75.925حماه جامعةمنىالنبهانحسٌنإناس7642163929

75.92البعث جامعةملكنعمهطونًشذى7643166587

75.92دمشق جامعةنبالهنديمسلمزٌنه7644161164

75.92حلب جامعةنجاةقجهمحمدنذٌرعبدالهادي7645167864

75.92دمشق جامعةبناننشاوياسامةاحمد7646163177

75.916حلب جامعةرجاءرنجبالمحمدهللا هبة7647168053

75.912حلب جامعةضحىعبديمحمدنارٌن7648167788

75.908طرطوس جامعةاملرستمعلًتهان7649164537ً

75.908دمشق جامعةفراتالموسى الشٌخزٌادعبدهللا7650167043
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75.908البعث جامعةسحرشهالمرهؾنؽم7651170026

75.904تشرٌن جامعةعبٌرحٌدرعلًجنا7652166809

75.9حماه جامعةخالدٌهعلًمحمدسعاد76531618

75.887دمشق جامعةلوردامرادداودنور7654161085

75.887تشرٌن جامعةهالهدلٌلهرفٌقابراهٌم7655170080

75.883دمشق جامعةسمٌهعبدالسالممحمدرٌم7656161350

75.875دمشق جامعةفاطمهالهاديشحاذهمحمد7657167377

75.87دمشق جامعةعاطفهشرٌدهحسٌنندى7658167371

75.87دمشق جامعةزٌنبالشرٌؾ محمد حاجمحمودعائشه7659167566

75.866تشرٌن جامعةامٌمهسلمانآصؾهبه7660170092

75.866دمشق جامعةسماهربدٌراحمدرهؾ7661167406

75.862البعث جامعةسهاصالح ابوسبٌع محمدآٌه7662161827

75.862حلب جامعةخدٌجهكعدهفاضلشام7663169349

75.854البعث جامعةكوكبالشمقمحمدفاطمه7664163664

75.85تشرٌن جامعةفاطمهمكٌهحسٌناشرؾ7665164683

75.85تشرٌن جامعةسوسنمحموداحمددٌاال7666165885

75.837تشرٌن جامعةاسمهانحبوسمازنخضر7667166807

75.833تشرٌن جامعةهناءشاهٌنعٌسىرؼد7668167312

75.833تشرٌن جامعةأملزرٌقنسٌمحٌان7669169440

75.829دمشق جامعةاٌمانالعلٌوي الكسارمحمودٌوسؾ7670165773

75.829تشرٌن جامعةبٌانمحمدعامراٌفا7671169052

75.825تشرٌن جامعةروز ماريتوماسزهٌرشانتال7672166776

75.825البعث جامعةامالرضوانٌوسؾنور7673166669

75.808دمشق جامعةفاٌزهطهمنصورؼفران7674164469

75.808تشرٌن جامعةوفاءشكوحًجابرٌارا7675163592

75.804البعث جامعةملكهحسنالوهاب عبدمحمد7676165348

75.804طرطوس جامعةتؽرٌدالعلًاحمدسلمان7677161612

75.8طرطوس جامعةندىسلٌمانٌوسؾصبا7678163076

75.795تشرٌن جامعةشهٌرهمحمودأحمدلٌن7679169930

75.795تشرٌن جامعةسمٌادٌبوؼصنسامر7680161161

75.791دمشق جامعةجهاننصرسلٌمرونزا7681163222

75.791تشرٌن جامعةاٌناجنٌديحسٌنندى7682169444

75.787دمشق جامعةالهاماالطرشمنٌرالمنٌر نور7683169420

75.783حماه جامعةؼادهالدٌن سعدبسامامل7684164359

75.779البعث جامعةرندهسفوراٌمنروان7685162188

75.77دمشق جامعةفرٌزهحٌدراحمدحساممارٌا7686164772

75.762دمشق جامعةهندامعدوانعاطؾعمرو7687162726

75.762البعث جامعةفرجاالٌوسؾعلًرقٌة7688163917

75.758دمشق جامعةرانٌاالوهاب عبد دادهعلً محمدناتال7689166328ً

75.758دمشق جامعةمٌمونهالعلوانممتازامال7690166658

75.758تشرٌن جامعةفٌروزحماددٌبعل7691167089ً

75.75دمشق جامعةالخطٌب جمٌلهالخضريبشارأحمد7692167333

75.75حماه جامعةزهرةعبدمحمدخوله7693167138

75.75دمشق جامعةمفٌدهسلٌمنضالبشار7694167299

75.745حماه جامعةمفٌدهالخضرعلًدٌما7695166340

75.733حماه جامعةرقٌهالسوٌدان العلًعلًمحمد769616745

75.729حماه جامعةزٌنهشاهٌنمعالحال7697166135

75.729تشرٌن جامعةمنىحبٌباٌمنأصٌد7698167506

75.725حماه جامعةمهاخضر حجًعبدالرحٌمنورسعٌد7699167577

75.716حلب جامعةاٌمانسمانكامل محمدفاطمة7700168163

75.716حماه جامعةهندالخالدنصربٌان7701164280
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75.708حماه جامعةرندهالبكورالرزاق عبدنهٌده7702161920

75.708حماه جامعةفطومهاألسعدسمٌرٌوسؾ7703163968

75.704دمشق جامعةنهىعمسوسامًكبرئٌل7704167671

75.704دمشق جامعةاسٌاالمحٌمٌدخالداحمد7705167634

75.7طرطوس جامعةماجدهالــله عبدسدٌرعل7706162547ً

75.691دمشق جامعةفاتنعرابًالجواد عبدلجٌن7707164183

75.687طرطوس جامعةمفٌدهعلًمحمدحسٌن7708166278

75.679حماه جامعةمنىالحكٌممحمودعل7709163659ً

75.675تشرٌن جامعةرنابٌلونهخالدآٌه7710166745

75.666تشرٌن جامعةمنالٌوسؾعلً محمدالحسن7711161755

75.658دمشق جامعةخلودالمشكاوياحسانرنٌم7712165421

75.658دمشق جامعةمرٌمالؽوثانًمحموداحمد7713161231

75.658تشرٌن جامعةكفاححٌدرجعفرحازم7714166886

75.654دمشق جامعةدلهالحسٌنمحمودتماضر7715169141

75.645حماه جامعةعراقهرسالنحسنمحمد7716161790

75.645دمشق جامعةمدٌانامصطفىالدٌن نورنوار7717163059

75.637تشرٌن جامعةفدوهاإلبراهٌمعدنانحسٌن7718162992

75.637دمشق جامعةمٌرناٌعقوبمٌالدكرٌستٌن7719163436

75.637حماه جامعةٌسٌرهبناويمنٌؾنور7720163482

75.633البعث جامعةهالالمعراويحسنروحٌه7721162127

75.633دمشق جامعةملكهشكريحسناحمد7722169130

75.633طرطوس جامعةتؽرٌدبركاتمنذرآٌة7723165007

75.629البعث جامعةهاالعلوشعصاممرح7724163713

75.629طرطوس جامعةسمرعصفورباسمرزان772516172

75.625دمشق جامعةؼادةدسوقًعامردانة772616496

75.625البعث جامعةمنىجمركجمالوفاء7727165000

75.62البعث جامعةاسعاؾجنٌدهٌثمدانٌه7728161062

75.62البعث جامعةفتاهالمحمودعلًملك7729164748

75.616تشرٌن جامعةفادٌانظام أبوعادلبشار7730165468

75.616دمشق جامعةمهانخلهعمادانج7731165002ً

75.616حماه جامعةحنانالحمروشأحمدعل7732165979ً

75.612دمشق جامعةابتداءرمضانمحمدزٌنه7733165729

75.612حماه جامعةروعهالمحمدمكرمعدوٌة7734164873

75.608حماه جامعةدعدفتال شهداعامرسومر7735164953

75.6تشرٌن جامعةسمٌرهاحمدهانًمحمد7736161540

75.591البعث جامعةشذانسطهمفٌدشهد7737164865

75.587دمشق جامعةتماضرعثمانخالدحمزه7738162458

75.583دمشق جامعةرٌمجملظافر محمدصهٌب7739163525

75.583تشرٌن جامعةبدٌعهسلومنجداتصهباء774016623

75.575دمشق جامعةسمرالجهمانًمحمدناهد774116646

75.575حماه جامعةنادٌاكوجانجهادزاهر7742161810

75.566دمشق جامعةباسمهالشٌخهمحمدجهاداٌمان7743163809

75.566حماه جامعةرضٌهالعلًالعزٌز عبداحمد7744161034

75.562تشرٌن جامعةفاطمهالصالحصالحمنتجب7745164720

75.554البعث جامعةسٌديطنوسحسانروان774616563

75.554البعث جامعةفلايرالعثمانعثمانمرشد7747165293

75.55دمشق جامعةبدٌعهالصفديعمادمٌرٌم7748161140

75.545دمشق جامعةالهنى ضامضاهرفائزنور774916427

75.541دمشق جامعةاندٌرةالنابلسًرائدمحمود7750161293

75.541البعث جامعةمولٌةاسماعٌلأحمداروى7751164524

75.537دمشق جامعةعرنهعبٌدكنونعٌم7752169071
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75.533طرطوس جامعةلٌلىسلٌمانندٌممحمود7753161712

75.529دمشق جامعةهندالحسٌنٌاسٌنلٌث7754161639

75.529البعث جامعةنهالحمدانوفٌقنور7755162552

75.529تشرٌن جامعةناتالٌامهناوجديكرٌستٌنا7756162002

75.529حماه جامعةرشااسعدراؼبروان7757163531

75.525دمشق جامعةختامالرسلًصالحمحمد7758167875

75.52حماه جامعةفلايرالمسٌحًرٌمونسهٌل7759164715

75.52طرطوس جامعةشعارالنقوالٌوسؾبشر7760161265

75.516تشرٌن جامعةامٌنهمروشٌهمعنعل776116226ً

75.508تشرٌن جامعةمنىهللا عبدبسامدٌنا7762162950

75.504حلب جامعةرٌمدباغمحمودمحمدصالح7763168492

75.504البعث جامعةكتٌبهالصالحمنذرراما7764164016

75.5حماه جامعةنجاةمحمدسلٌمانأروى7765166462

75.5دمشق جامعةامنهالزعبًالفتاح عبدمجد7766161427

75.5البعث جامعةرحابمرعً ٌوسؾعلًزٌنب7767164828

75.495البعث جامعةنجوىسلٌماننضالماري7768165353

75.487طرطوس جامعةانصاؾحمادهرمضانمروى7769162628

75.487حماه جامعةمٌسونجنٌدموفقصفا7770169519

75.483دمشق جامعةامٌرهمنصورهٌثمعزار7771162551

75.483دمشق جامعةنهادالخٌارياٌمنرؤى7772167281

75.483دمشق جامعةمجدعساؾجوزٌؾروز7773169303

75.479دمشق جامعةنجوىفرفراويعبدهللاتسنٌم7774166178

75.475تشرٌن جامعةمهاشرٌفًٌاسربتول7775167468

75.475دمشق جامعةجدعهنوفلعبدوعمار7776163817

75.475دمشق جامعةمفٌدهعٌسىمحمدزٌنب7777169960

75.47حماه جامعةمروهٌؽمورزكرٌاادٌب محمد7778161314

75.466دمشق جامعةشرٌفهالمصريٌحٌىآالء7779165683

75.466حماه جامعةصباحمحمدمحمودوالء7780164877

75.466دمشق جامعةرٌمالركاضمحمودعالءالدٌن7781169111

75.466دمشق جامعةسوسنشٌبانًمحمدلؤي محمد7782162541

75.462دمشق جامعةبشرىدعبولطارق محمدلٌنا7783168527

75.458حماه جامعةنصرهالعلًاحمدهبة7784167415

75.454دمشق جامعةشكرٌهالسمانشفٌقأمٌمه7785164738

75.45تشرٌن جامعةؼصنحسنمحمودزٌنب7786163200

75.45حماه جامعةهناءمخلوؾكمالزٌن7787167761

75.45دمشق جامعةلماءدروٌشحسٌنعال7788166790

75.445دمشق جامعةراؼدهمعمرداودساره7789161337

75.441البعث جامعةالٌسارالحسنمحمدعبٌر7790161930

75.437دمشق جامعةفادٌهالشرعوائلمنار7791164563

75.433حلب جامعةفاطمهحسانًعمرمحمد7792167952

75.429البعث جامعةهناءالحورانًاحمدنسوم7793163746

75.425البعث جامعةنهلهتقالبسامنؽم7794165723

75.42طرطوس جامعةمٌادهسعودمحمودعل7795163812ً

75.408البعث جامعةخولةاالسبرسهٌلسامر7796165821

75.4دمشق جامعةبدرٌهالصبٌححسٌنمحمد7797165294

75.395دمشق جامعةدٌلبرعثمانلقمانشٌواز7798169191

75.395دمشق جامعةرٌمابالتاجر الملقب الخبازاٌمنعمار7799169298

75.387دمشق جامعةعبٌرالبرٌديباسم أحمدعالٌه7800169306

75.383طرطوس جامعةسماهرعلًعلًشذى7801167353

75.383طرطوس جامعةالهامسلٌمانبهجتأحمد7802161980

75.379تشرٌن جامعةأنسرجوبمحمدحال7803165949
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75.375دمشق جامعةفاطمهالجرٌسهاشمهللا هبه7804163949

75.375حلب جامعةرٌمراس ابومصباح محمدضحى7805168154

75.37حلب جامعةحجلهالعبدهللاعبدومرهؾ7806166405

75.366حلب جامعةفاطمةعبدهللا الحاجرضوانرؼد7807169357

75.366دمشق جامعةنهاءاحمدمهٌلهدٌل7808169936

75.354البعث جامعةمجدالتٌزٌنًعصام محمدفارس7809166867

75.345تشرٌن جامعةتهانالحامٌشمحمدجمعة ٌزن7810166174

75.337حلب جامعةتمامرحمةفائزاحمد7811168316

75.333البعث جامعةعائشهالدٌن شرؾٌحٌىاسماء7812161145

75.333البعث جامعةعاٌداسلٌماناحمدجمان781316257

75.325البعث جامعةجورجٌناؼالً سكرنادرروندا7814162393

75.32تشرٌن جامعةهٌامحمودشفٌقاٌمان7815164296

75.312البعث جامعةكهرمانالجبٌلًنزاررؼداء7816165188

75.312دمشق جامعةدعدكوسهمعنمحمد7817166375

75.312البعث جامعةمادلٌنحسٌنمعالآٌه7818166969

75.308دمشق جامعةنرجسالنوريحسانمرٌم7819167100

75.304دمشق جامعةفٌروزالبرٌديخالدمحمد7820161633

75.304دمشق جامعةمنٌرةالشٌخةجمالم7821167642ً

75.295تشرٌن جامعةلمٌسخلوؾنصرمحمد7822166532

75.295دمشق جامعةمفٌدهالرمانالدٌن نصررنٌم7823166410

75.287البعث جامعةحنانالعلًسامربتول7824161039

75.287دمشق جامعةبتولمالموسىمحمدعل7825163979ً

75.279حماه جامعةسالفهاؼا عثمانماهرحسن782616869

75.27تشرٌن جامعةثناءعباسأكرمسلٌمان7827162814

75.27دمشق جامعةعهادرشٌدعبدهللابشار7828163738

75.27حماه جامعةسهامطعمهمانورٌم7829162654

75.266دمشق جامعةلٌناحنونكمٌلاٌلٌا7830164007

75.266البعث جامعةمنالالدهانباسل محمدساره783116282

75.262البعث جامعةهناءاسبردٌابجود7832164095

75.258طرطوس جامعةمنىابراهٌمحسندٌانا7833165629

75.258دمشق جامعةملكشعبانؼازيحسام7834164287

75.258دمشق جامعةهناديالموسىحموداحمدسفٌان7835167476

75.254دمشق جامعةنوالالهوى ابوالدٌن محًآالء783616715

75.254دمشق جامعةرامهالحسٌنًتمٌمالعابدٌن زٌن7837166477

75.25دمشق جامعةهٌامابودقهولٌدرٌدان7838169952

75.245حلب جامعةاٌمانصارجًمحمدرٌان7839168210

75.245دمشق جامعةباسمهسلٌلوهشاملٌن7840161465

75.241تشرٌن جامعةاملٌنمهلوبًحسنعل7841164816ً

75.241دمشق جامعةهٌامعكاريفاتنابراهٌم7842166952

75.237تشرٌن جامعةانتصاربدرنبٌلكنان7843162805

75.237البعث جامعةفتحٌهرٌاتمٌمراما7844166600

75.229دمشق جامعةنزٌهاعمورهعبدالقادرمها7845164085

75.229دمشق جامعةمؤمنهبعاجاحمدتسنٌم7846161403

75.208دمشق جامعةحنانالدروٌشفرزتمٌار7847166454

75.204دمشق جامعةرجاءعثمانخلدونعبدهللا7848166237

75.2دمشق جامعةرحابالملحمولٌدحال7849169557

75.191دمشق جامعةندىشعبانمحمدجماللٌن785016669

75.187دمشق جامعةنادٌاكنٌهرفهدنور محمد785116213

75.187طرطوس جامعةآمالعمارعلًمٌرنا7852161758

75.17دمشق جامعةمنالٌونسنزارٌحٌى7853163254

75.162دمشق جامعةمحسنهالظاهراحمدصالح7854167883
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75.158دمشق جامعةفدوىالقداحمحمدبلقٌس7855165559

75.15دمشق جامعةمٌاسلٌمانمحمداحمد7856169304

75.133حماه جامعةمهىضاهرمٌالدساره7857165262

75.129تشرٌن جامعةثناءدروٌشاٌمنصقر7858167314

75.129دمشق جامعةحنانعوفانصٌاحكارٌن7859165217

75.125دمشق جامعةفاطمهفٌلًفرجزٌنب7860161672

75.125دمشق جامعةهالهعبدوسهٌلالعابدٌن زٌن7861169268

75.12دمشق جامعةلٌناالؽزالًطعمهمصطفى786216498

75.12البعث جامعةعائشهالنبً عبدهللا خٌرمروان786316582

75.112تشرٌن جامعةهدىبرونزارفرح7864165327

75.108دمشق جامعةاٌماناالٌوبًبساملٌن786516656

75.1دمشق جامعةنجوىمثقالمحمدفرح7866169697

75.087طرطوس جامعةابتسامسلٌمانعلًمحمد7867162024

75.087دمشق جامعةحنانزواوياسامةسالم7868162988

75.083تشرٌن جامعةوفاءخبازهحسٌنفاطمة786916533

75.079البعث جامعةفادٌهالسٌدفارس محمدالشافً عبد محمد7870161786

75.075البعث جامعةمنىالخلؾحسنالكرٌم عبد7871169495

75.075حلب جامعةذكاءاستانبولًعلًمقداد7872169371

75.07تشرٌن جامعةمٌاسهشاهٌنهٌثمٌارا7873165954

75.066دمشق جامعةهٌامٌونسعٌسىفرح7874163984

75.066تشرٌن جامعةادٌبهاسعدعلًحسٌن7875162470

75.066البعث جامعةعصمتؼانمالٌاسناٌا7876167217

75.062حماه جامعةفلايرسموعدروبًفادي7877165143

75.058تشرٌن جامعةادٌبهعٌسىعلًسلٌمان787816572

75.058تشرٌن جامعةهٌامالزٌنًٌوسؾنائل7879162377

75.054تشرٌن جامعةكرٌمهسلمانعلًمجد7880162663

75.054حماه جامعةسوسنبطرسحسامقٌصر7881161605

75.05البعث جامعةروالبربرفرجنارٌمان788216396

75.05طرطوس جامعةرهٌدهدؼمهعزتهال7883167658

75.041البعث جامعةحنانجروجامٌلجوٌل788416859

75.041دمشق جامعةندىالعبدالرحٌممحمدمرح7885161388

75.041دمشق جامعةسحرالمرستانًإحسانتسنٌم7886163025

75.041طرطوس جامعةأملعقولمنٌرلٌال7887164159

75.041دمشق جامعةرٌمالدؼلًمازنربا7888166910

75.037دمشق جامعةختامشاهٌناللطٌؾ عبدشادي7889166256

75.033طرطوس جامعةرانٌاالبٌطارمخائٌلاٌل7890163125ً

75.033تشرٌن جامعةلٌناأٌوبعلًحٌدر7891163447

75.025حماه جامعةسحرمحرزعٌسىمعال7892166612

75.02طرطوس جامعةمنالالخطٌبرامزرٌم7893162780

75.016حماه جامعةهٌلدانجارابراهٌمماٌا7894164107

75.012دمشق جامعةلٌنابربارهابراهٌمسابٌن7895161825

75.012دمشق جامعةسالؾاألدٌبمازنهاله7896161738

75.008طرطوس جامعةعبٌرحسٌنمهديكرٌم7897164545

75.004حماه جامعةمٌساءملحممحمدحسام7898166308

75دمشق جامعةمادلٌنبدراجورجسٌمون7899167687

74.995البعث جامعةشهٌرهدردراحمدنور7900162953

74.995البعث جامعةرحابجبوراحمدمحمد7901163661

74.991دمشق جامعةرحابسرحانمحمدؼالٌه7902162952

74.991حلب جامعةسهٌربكر ابومازن هللا عبدبٌان7903168161

74.975دمشق جامعةهندسلٌمانمهناعمار7904169940

74.975تشرٌن جامعةلماعٌسىمحمدسوزان7905166042
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74.975البعث جامعةهٌامفتالهأٌمنوفا7906167229

74.966حلب جامعةسماحسماقٌاسر محمدملهم7907168463

74.966حماه جامعةنهادعلًنعٌمعل7908162023ً

74.962دمشق جامعةلناالنادرموسىٌارا7909163704

74.962دمشق جامعةامٌرهرٌاحسونًعل7910166595ً

74.958دمشق جامعةنجاحظهرابحسٌنسٌامند7911169125

74.958تشرٌن جامعةرأفاتدٌب ابوؼسانربى7912165493

74.954حماه جامعةكتٌبهمحمودعلًسمٌه7913167129

74.95دمشق جامعةمرٌمالحسٌنعباسمحمد7914169092

74.945حماه جامعةأملالحمودعبددانه7915164101

74.945دمشق جامعةامنهعلًالكرٌم جادؼفران7916162831

74.941طرطوس جامعةزٌنهاحمدعادلسوزان7917166907

74.937البعث جامعةمٌادهالجورٌهتماموالء7918163329

74.933البعث جامعةجمٌلهرابعهعلًالهدى نور7919162320

74.929تشرٌن جامعةهٌاممعروؾمحمدهبه7920166312

74.929دمشق جامعةامتثالعكلهاسعدرنٌم7921167035

74.925طرطوس جامعةؼادهعلًجعفرحسن7922167418

74.92طرطوس جامعةسوسنندهماجدؼمار792316474

74.92حماه جامعةرضٌهالخطٌبكامل احمددعاء7924165273

74.916طرطوس جامعةروالاسعداحمدلٌال7925167022

74.908البعث جامعةنجاحعلًمحمودرٌم7926166697

74.891حماه جامعةخدٌجهالحسننورسأمجد7927165598

74.887دمشق جامعةفاطمهالشبالقفضلرٌم7928167400

74.883دمشق جامعةاكتمالعلًٌحٌىهدٌل7929165194

74.879حلب جامعةروالفحامأحمدراما7930168453

74.879دمشق جامعةافتكارالحمودالدٌن صالحهللا عطا7931165817

74.875طرطوس جامعةامتثالعثمانزهٌرعل7932164468ً

74.87دمشق جامعةسعادرمضانناصرفٌروز7933164825

74.87دمشق جامعةلمٌسبطرسابراهٌممٌراي7934164899

74.866دمشق جامعةخٌرٌهخرٌبهعبدالرحمنرماز7935167420

74.866طرطوس جامعةجمٌلهخلٌلناصرمرام793616423

74.862حلب جامعةردادقبرطاياٌفانمرٌم7937168194

74.854طرطوس جامعةلٌلىاسماعٌلسلمانأٌمن7938166568

74.85تشرٌن جامعةاٌرٌناعساؾابراهٌمدٌالرا7939169505

74.845دمشق جامعةملكهحبابعدنانهزار7940161097

74.837دمشق جامعةمٌادهجهٌمخلٌلرؤى7941161862

74.833دمشق جامعةرندبالهبل الشهٌر الصباغحساملٌن7942165591

74.829حماه جامعةوفاءعٌسىعٌسىمروه7943165130

74.825دمشق جامعةمازنهخلوؾاحمددانا7944164835

74.825دمشق جامعةخٌرٌهالسمرهخالدمحمد7945166282

74.82دمشق جامعةمنالالذٌاب العبدطلعتمصعب7946161429

74.816حماه جامعةاحالمزٌنوسهٌلبتول7947164356

74.816دمشق جامعةلٌزامنصورنبٌلهان7948166111ً

74.812طرطوس جامعةحنانقاسم ابومحمدمازن7949166108

74.812دمشق جامعةنهالالحالقخالدنٌرمٌن7950166207

74.795دمشق جامعةرناالرٌسالدٌن بدرمؤٌد7951164751

74.791دمشق جامعةاٌمانالنابلسًعٌسىساره7952167390

74.783تشرٌن جامعةصبحٌةالعلًعلًسناء7953162655

74.775حماه جامعةفاطمهالخطٌبمحمدعصماء7954170173

74.775البعث جامعةسمرفارسفادينادر7955167297

74.775تشرٌن جامعةسعادسعدونسعدونكٌما7956169086
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74.77البعث جامعةؼناداالتًحسانراما7957164528

74.766دمشق جامعةمرفتشرؾبسامعمرو7958162185

74.766البعث جامعةبشرىدردرجابرجعفر795916460

74.766البعث جامعةجولٌاناعٌسىموسىلوتس7960163878

74.766دمشق جامعةهدىالعلًسلٌمانٌوسؾ7961167880

74.758البعث جامعةصباموسىعٌسىمجد7962169493

74.758طرطوس جامعةوضاحمنصورعمادرونا7963169551

74.754طرطوس جامعةفادٌاسلوممنٌررهؾ796416114

74.754دمشق جامعةسهٌلهتقالالٌاسمارٌا7965165467

74.75تشرٌن جامعةمرٌمحموديؼاصبمحمد7966166938

74.745البعث جامعةفلكالناعمعقٌلرهؾ7967167469

74.737دمشق جامعةمٌساءدروٌشبساماسٌد7968169226

74.737البعث جامعةردٌناعلًخلٌلباسل7969165918

74.737البعث جامعةسوسنؼرٌبعدنانحازم7970164615

74.733دمشق جامعةأنوارقبالنٌاسٌننور7971165669

74.733حماه جامعةهالةالعلً الخلٌلحسٌنعل7972161385ً

74.733دمشق جامعةفاطمةجمعةاحمدالمهند7973166514

74.712دمشق جامعةهٌامبدرانخالدنور797416162

74.7طرطوس جامعةفداءحمدانعلًهدٌل7975163978

74.7البعث جامعةسارهاٌبوحسنؼٌثاء7976166890

74.695طرطوس جامعةمهااستنبولًالدٌن عمادحنان7977167727

74.695تشرٌن جامعةعفراءحسونٌاسرجعفر7978167614

74.695دمشق جامعةوردالخطٌبعطاهللٌزن7979161340

74.691تشرٌن جامعةجانٌتابراهٌمحسنحنٌن7980167649

74.687البعث جامعةمهاكاسوحةرٌاضباسل7981169494

74.683حماه جامعةصوفٌامحمدشرٌؾ محمدعثمان7982165006

74.679حلب جامعةربىبارودي الحسٌنصبحًمحمد7983168106

74.679دمشق جامعةاٌمانالباروديسمٌرسام7984162050ً

74.675تشرٌن جامعةسمٌرهٌوسؾوائلحامد7985162169

74.67طرطوس جامعةامالحسٌنسامرمالك7986170202

74.67حماه جامعةندىالرصٌصعدنانكرٌم7987167068

74.67حماه جامعةاسالمزٌرمحمدجهادمحمد7988165160

74.658البعث جامعةلٌلىالمحمودسمٌرزٌنه7989166909

74.654البعث جامعةكوثربرهوماحمدماري7990162335

74.645طرطوس جامعةسعادالدٌن حسامٌوسؾأمان7991167134ً

74.633حماه جامعةنهىخلٌؾفٌصلالزهراء فاطمه7992161206

74.629حماه جامعةمروةحناعاٌدراشٌل7993164747

74.625حماه جامعةفداءالخٌاطعماربٌان7994161276

74.625دمشق جامعةسهامالعوضفارسمحمد7995162150

74.625دمشق جامعةمنىالمقدادمصطفىربا7996161482

74.62حماه جامعةبدرٌهدٌوبفٌصلعل7997162689ً

74.616حماه جامعةحدودمحمودفضلاٌمان7998161752

74.612حماه جامعةلٌلىالدالًعلًلبنى7999164735

74.608حلب جامعةتوالرقٌومجٌانهاروتٌونزٌال8000167845

74.6حماه جامعةالبكور هٌامالخالدعلًرؤى8001164192

74.6البعث جامعةاحالمخضوردعاسعل8002163671ً

74.6دمشق جامعةنبالالسابقمحمدفهداٌمان8003163212

74.595دمشق جامعةناهدداودبسامروزي8004165866

74.591دمشق جامعةبسناءالعرٌؾنورياٌالؾ8005164706

74.591حماه جامعةنهاالعلًاٌمنسالم8006163683

74.587دمشق جامعةلبنىمحمدسلمانمحمد8007163501
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74.587حماه جامعةمنفٌهالعوٌد السمٌرأحمدمحمد8008166424

74.587دمشق جامعةوفاءأسدسلٌمفاطمه8009161867

74.579البعث جامعةماجدهخضورابراهٌمرحاب8010162118

74.575دمشق جامعةروضهالعلًسعٌدصالح8011169139

74.575دمشق جامعةسالمرزقعدنانرؼد8012162088

74.575البعث جامعةفائزهالمنزلجًفؤاد محمدماٌا8013163654

74.566دمشق جامعةعنودالمخٌلؾعلًسومر8014169005

74.566طرطوس جامعةؼادهمحمداحمدبتول8015169411

74.562تشرٌن جامعةابتهاجعبدهللاعمادمٌهوب8016170084

74.55تشرٌن جامعةحنانمصطوادٌبمعاذ8017163622

74.55حماه جامعةسوزانهالضامنعٌسىالرحمن عبد8018165640

74.55البعث جامعةحنانصنٌبأسامة محمدالرحمن عبد8019162870

74.545البعث جامعةمٌسونالدٌرينادررٌم8020162354

74.529تشرٌن جامعةؼٌثاءمٌامحمدمجد8021164247

74.529طرطوس جامعةزٌنهٌونسجابرماٌا80221664

74.52حماه جامعةفطومهبكور قطٌطمحمدروال8023161283

74.516تشرٌن جامعةكندهقبٌلًصالححسن8024169421

74.512حماه جامعةكفاحالعمر الخلٌلفرٌد محمدمحمود802516380

74.512حلب جامعةعائشهجلٌالتًجمالعبدالعزٌز8026168662

74.512دمشق جامعةمرٌمالصباغمصطفىرهؾ8027161531

74.504البعث جامعةندهخضرنضاللجٌن8028161939

74.5دمشق جامعةوفاءهللا عبدالرحمن عبدتامر8029164158

74.5دمشق جامعةلٌلىاشرٌفهسمٌرمرح803016109

74.495البعث جامعةندىسالمهمدٌنرٌان803116271

74.483دمشق جامعةناهدالسحلًناصركفاح8032163545

74.479البعث جامعةنهىالنٌصافًمحمدعالء8033165182

74.466البعث جامعةخدٌجهالسلٌمانالكرٌم عبدحال8034167627

74.458طرطوس جامعةمٌساءٌوسؾعهدمروى8035163954

74.454البعث جامعةٌسرىالصوفًهٌثمبتول803616624

74.454تشرٌن جامعةاسمهانعلٌويحبٌبرؤى8037161684

74.45دمشق جامعةعفاؾالمرزوك الصمد عبدمحمد8038164347

74.441دمشق جامعةخولهالقدسًاحمدهبه8039162882

74.437البعث جامعةمنٌرهعبدهللاالكرٌم عبدبتول8040167185

74.425البعث جامعةنهلهمحمودأمٌنمرٌم8041165236

74.42تشرٌن جامعةنادٌاقازانبسامهبه80421610153

74.42تشرٌن جامعةنهاسكٌؾفائزفادي8043167015

74.412دمشق جامعةفاطمهالشماطجادومٌمونه8044167609

74.404تشرٌن جامعةاوبانانعمانصدٌقلجٌن8045165625

74.395دمشق جامعةأنوارشٌخو حاجثائرعل804616664ً

74.387البعث جامعةهوٌدههللا عبدعلًألٌسار804716618

74.383تشرٌن جامعةمٌادهعثمانمحمداالء8048166598

74.37دمشق جامعةرجاءالرٌسعلًلبنى8049165974

74.362البعث جامعةندىاالزهريعاصمسنا805016849

74.362دمشق جامعةندىالخوريشعالنتام8051162888ً

74.358حلب جامعةفادٌاسبحانزكرٌارٌان8052167836

74.354البعث جامعةجانٌتاللطٌؾ عبداللطٌؾ عبدرهؾ8053167233

74.345دمشق جامعةلمىالمعلولًعٌسىناتالٌا8054166076

74.345تشرٌن جامعةسعادشاهٌنأحمدآٌه8055164037

74.345طرطوس جامعةفاتنعثمانؼٌثحال8056165096

74.345دمشق جامعةعائدةالخبًأسامةرنٌم8057163784

74.333دمشق جامعةصبحهخلٌلمحمدخٌرمنى8058169147
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74.333البعث جامعةحنانعلًنزٌهرهام805916878

74.329تشرٌن جامعةزٌنبسلٌمانعلًرٌناد8060165386

74.32طرطوس جامعةشذىندهسهٌلمٌس8061162579

74.32دمشق جامعةاقبالعمر الشٌخعبدالكرٌمدعاء80621621

74.316حلب جامعةخالدةعلًعمرالدٌن نور8063168580

74.312تشرٌن جامعةنسرٌنمهنامالكأًٌه8064170086

74.312حلب جامعةمجٌدةالبكور عمررضا محمدلٌالس8065167970

74.312البعث جامعةامٌرهجرديمحمدعالء8066165653

74.308دمشق جامعةجهٌنهعزٌزوائلربا8067166725

74.304دمشق جامعةٌسرىالداخولولٌدبالل محمد8068162494

74.304دمشق جامعةمجدلٌنأقرعاسماعٌلمحمد8069162904

74.3دمشق جامعةهبهالحصنًؼسانهان8070169682ً

74.3دمشق جامعةمنالالحلوفواز محمدعمر8071167514

74.3دمشق جامعةبدٌعهالشبمأمونحسٌن8072167777

74.295حلب جامعةمنارجلبجمالشهد8073168548

74.291حلب جامعةهٌامقروش شٌخنبٌلالرؤوؾ عبد8074169382

74.287دمشق جامعةمٌسونالمطرزٌاداحمد8075164128

74.287دمشق جامعةاٌمانعامرفؤادوائل8076162572

74.283البعث جامعةسناءالموسىفاضلنانس8077166543ً

74.275دمشق جامعةملداطعمهموفقفراس8078166993

74.266دمشق جامعةلٌلىعلًعٌسىاٌمان8079169039

74.258دمشق جامعةانٌسهالوٌشسهٌلهبه8080169962

74.258حماه جامعةفاطمهعلًفاٌزطالب8081163204

74.254دمشق جامعةربٌحهحمدنادرمحمد8082164475

74.25دمشق جامعةآسٌااالحمد عباسعبدالسالمحاتم8083165732

74.241تشرٌن جامعةمحمد فلايرسلٌمانأكرمآٌات8084163226

74.237البعث جامعةرولىعطاهللنضالسال8085166868ً

74.237طرطوس جامعةحسناءالمالكًالقادر عبدمالذ8086164458

74.233دمشق جامعةسهٌرصالحمصطفىمحمدحبٌب8087164276

74.233دمشق جامعةمؤمناتعثماناحمدراتبعبدهللا8088166524

74.225دمشق جامعةعفٌفهشاللعلًمحمد8089167865

74.225حماه جامعةعٌسى لورٌسؼازيسلمانمازن8090163598

74.22دمشق جامعةاكرامعلًداودفخرالٌن8091169223

74.22البعث جامعةنجٌبهابراهٌمبدرمٌراي8092165338

74.22دمشق جامعةقانٌتاعثمانمحسننازه8093165969

74.216البعث جامعةعبٌرالمنصورقحطانحازم8094166928

74.212دمشق جامعةآمنهالعلًقاسمعمر8095162355

74.204دمشق جامعةسٌلفاأبوسكهجورجنقوال8096164536

74.2تشرٌن جامعةمعمو بسونهباللبهجتعمر8097169843

74.2تشرٌن جامعةجهانمٌاؼازينور8098166279

74.187دمشق جامعةأملالبٌكزهٌرهدٌل8099161497

74.183دمشق جامعةهٌامعساؾالناصر عبدهداٌه8100169227

74.183حلب جامعةهاالبرهان حجازيحسنًدٌما8101167792

74.17دمشق جامعةجنانالحماده العبدهللاجمالبتول8102169508

74.162حماه جامعةشهامهجوهررضوانسالم8103167508

74.162دمشق جامعةسمرالسٌقلًمورٌسامٌر8104161312

74.158تشرٌن جامعةسمركرٌكورعٌسىكرٌستابور8105169069

74.154حلب جامعةرٌماكٌالًهانً محمدكاظم محمد8106168321

74.154دمشق جامعةعواطؾمنصوررمضانطاهر8107169942

74.15حماه جامعةمٌساءهزٌمحبٌبكالرا8108161705

74.145دمشق جامعةهناءالفشتكًمروانهزار810916870

197/159






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2017-2016 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

النهائي التفاضل معدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقمتسلسل

74.141دمشق جامعةلٌنداالهجريحساملٌن8110162678

74.137حماه جامعةنجاحالعبرعمرمحمد811116272

74.133البعث جامعةلمٌسهنديسمٌرألٌن8112167423

74.1حماه جامعةسهامالحمٌديحسٌنمحمد8113162761

74.1طرطوس جامعةمنىمحمدحسننور811416949

74.1حماه جامعةنجوهنجاركمالحٌدر8115167046

74.091طرطوس جامعةصباحدخٌلمحمدعل8116166795ً

74.083دمشق جامعةهالهالخوريحسانمٌرٌل811716560

74.083حلب جامعةؼادةحمٌدانالناصر عبدأٌهم8118169374

74.083حلب جامعةنجاحابوراسعلًمحمد8119168474

74.079طرطوس جامعةجٌماجبورباسمطارق8120167276

74.075حلب جامعةطالٌنمانوقٌانارامكٌفورك8121168307

74.07دمشق جامعةنارٌمانرمضانؼسانرؤى8122165121

74.066تشرٌن جامعةمٌسرحسنفؤادزٌنب8123165902

74.062دمشق جامعةوفاءمحمدمالكأنس8124166968

74.062حماه جامعةنزههسلطان معلموضاحناجح8125163685

74.062دمشق جامعةعاشهالفروحعلًطارق8126161267

74.058البعث جامعةفاطمةطماسمحمدعدنانٌاسٌن812716100

74.058حلب جامعةالهامالبدرعبدالحًٌمان8128168665

74.058دمشق جامعةرانٌاؼصنسهٌلنٌفٌن8129167214

74.045دمشق جامعةمٌمونهالموصللً فخري آلٌاسر محمدعمار8130167336

74.041البعث جامعةهٌاماعرابًراكاندٌاال8131165768

74.041دمشق جامعةبثٌنةالقادر عبداٌمنسولٌن8132164232

74.037حلب جامعةرانٌامرقهالٌاسعابد8133168592

74.033طرطوس جامعةتؽرٌدعمراناحمدألمى8134166009

74.029حماه جامعةرٌماالحسانًؼسانمحفوض8135167169

74.025البعث جامعةسهامخضورمحمدعمار8136162147

74.02حماه جامعةسمرسمعانالٌاسرشا8137165711

74.02تشرٌن جامعةفاٌزهالعلٌويمحمدأرٌج8138167494

74.02تشرٌن جامعةمٌساءمحمدمفٌدحٌدره8139164156

74.02دمشق جامعةرٌاماسبرجمٌللورا8140169951

74.016دمشق جامعةشٌرٌنالبٌطارندٌمالٌاس814116499

74.012حلب جامعةعبٌرنشارمرعًران8142167907ً

74.008طرطوس جامعةخوالمحمداحمدمرام8143165704

74.004دمشق جامعةسلوىفرهودزٌداندٌانا8144166437

74.004طرطوس جامعةسوسنحبٌبٌاسٌنآٌه8145166529

73.995دمشق جامعةجهٌنهبرهانحسنروى8146161893

73.991تشرٌن جامعةفاتنجً الدوهسانتورهؾ8147166869

73.991حماه جامعةصفاءالباكٌرالدٌن عمادفؤاد محمد8148166326

73.991تشرٌن جامعةاكتماللٌالنبٌلهادي8149165982

73.987حماه جامعةفاتنجروجمهرانمروه8150162509

73.987حلب جامعةهناديمستوبشٌرمرال8151168641

73.983طرطوس جامعةلٌناالضٌعهموفقكارول815216762

73.979طرطوس جامعةسهامالدٌن نورالدٌن صالحعرٌن8153169527

73.975حماه جامعةرٌمهالشحودرامًابراهٌم8154167475

73.97دمشق جامعةربابجنٌداكرمهتون8155164958

73.962البعث جامعةالهامحدٌدٌاٌٌلبتول8156162069

73.962طرطوس جامعةسمرصالحمحمدعل8157165248ً

73.954دمشق جامعةأمٌرهالفارسمنٌرلوجٌن8158169947

73.95البعث جامعةفدوىزعرورابراهٌمآالء8159164500

73.945تشرٌن جامعةهناءاسعدسامًخضر816016544
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73.933دمشق جامعةخدٌجهحالقأٌمنراما8161162556

73.925دمشق جامعةلمٌاجربوعوائلكرم8162165971

73.92البعث جامعةهٌامبدورباسمروان8163169922

73.912البعث جامعةٌسرهعٌسىمخاٌلاٌلٌان8164163718

73.895دمشق جامعةعفتالزٌنمحمدحسٌنمحمدمازن8165163791

73.891طرطوس جامعةفادٌاٌوسؾتٌسٌرآٌه8166164597

73.891دمشق جامعةنسرٌنعمارعلًرٌم8167169307

73.883دمشق جامعةلٌلىاالطرشبسامرزان8168164263

73.883حلب جامعةجنانتامرمحمدفاتحهدٌل8169167831

73.883دمشق جامعةسابٌنامارٌنامنصورلٌلٌان8170164093

73.875تشرٌن جامعةمرٌمعلوشمحمدعل8171161563ً

73.875البعث جامعةسمٌحهالخوريعصامجان8172169473

73.866تشرٌن جامعةرانٌهزٌودرستمناٌا817316254

73.858دمشق جامعةلٌالالعنٌنًالٌاسجوٌل817416523

73.845البعث جامعةلٌنااألحمدناٌؾراما8175165033

73.845دمشق جامعةهدىشلبكطهعبدالؽفور8176163381

73.841دمشق جامعةمنارسبٌناتًماموننور8177164648

73.837حماه جامعةعلٌاءالخالدالقادر عبدمارٌا8178164273

73.833البعث جامعةمٌرفتادرٌسادرٌسجعفر8179164875

73.829دمشق جامعةنهادالسالممنٌراصاله8180166480

73.829دمشق جامعةهالهٌعقوبامٌرالٌسار8181163627

73.825تشرٌن جامعةمناحمٌرهتماممٌس8182166372

73.816البعث جامعةسورهالمحمودرشادمنصؾ8183170033

73.812حماه جامعةجورٌهمعجونصفوانالرحمن عبد8184161264

73.812تشرٌن جامعةسناءداودآصؾٌارا8185161900

73.812طرطوس جامعةوفاءالهادي عبدمحمدأحمد8186170205

73.808طرطوس جامعةربابٌونسفراسعمار818716671

73.804حماه جامعةسماحطهماهركامل8188162302

73.804طرطوس جامعةمنالزٌداناسكندربتول8189166750

73.804تشرٌن جامعةتؽرٌدسلمانحسنمحمد8190169424

73.804طرطوس جامعةامٌرهعباسمحمودصبا8191163766

73.8دمشق جامعةفٌروزبٌطارمحمداسماعٌل8192169570

73.8دمشق جامعةفاطمهالملوخاحمدمحمد8193169145

73.795تشرٌن جامعةنجاحعلًعٌسىوعد8194170097

73.783دمشق جامعةامالحمادٌهفٌصلاحمد8195162491

73.775حماه جامعةكفاحالحمودالخدلًمحمداالء8196161523

73.775تشرٌن جامعةزٌنبحسٌنبسامبتول8197168934

73.77دمشق جامعةخلودالخطٌبعبدالسالمٌامن8198167323

73.77دمشق جامعةرجاءالكبٌسًعبدالكرٌمجود8199167775

73.762دمشق جامعةبشرىالبجأٌمنضٌاءالدٌن820016342

73.758دمشق جامعةمهاراشدؼسانلونا8201166453

73.75البعث جامعةاحالمكلخهمحمدثراء8202164780

73.741دمشق جامعةعائشهٌوسؾزكً محمدسٌماؾ8203169192

73.737طرطوس جامعةاسمهانجمعهالعزٌز عبدنور8204165795

73.733دمشق جامعةرحمةالفرجصالحمحمد8205162677

73.733حماه جامعةكاتٌافالحهحبٌبماري8206165156

73.733تشرٌن جامعةتمامسلومسمٌرصبا8207166772

73.733طرطوس جامعةسمٌههللا عبدأحمدحسن8208163573

73.729دمشق جامعةبسمهالعزٌزيعاٌدعل8209161099ً

73.725حلب جامعةزهراءقبانًمحمدنور8210168810

73.72دمشق جامعةروزٌنحسنسلٌماندٌانا8211169222
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73.72تشرٌن جامعةسناءمحفوضمنٌؾعل821216731ً

73.72دمشق جامعةعفاؾالنابلسًخلدونثائر8213161345

73.72دمشق جامعةندىالخلٌلًمحمدهاجر8214162937

73.716تشرٌن جامعةحفٌظهابراهٌممعٌنندى8215170099

73.708حماه جامعةصفاءسفاؾؼٌاثبشار8216164063

73.704دمشق جامعةثراءابراهٌممحمدآالء8217163195

73.695دمشق جامعةحمٌدهمظفرحسٌننورهان8218163485

73.695دمشق جامعةاٌمانابوسرورحسنسوسن8219167174

73.687حلب جامعةبدرٌهنعالسمٌر محمدأمٌن8220168602

73.683طرطوس جامعةكوثرخلٌلفاٌزعل8221163693ً

73.683تشرٌن جامعةصبحٌهمهنااحمدحنٌن82221640

73.679دمشق جامعةوسامبكراحمدمحمد8223167548

73.67حماه جامعةفٌروزعلًتٌسٌرعمار8224167286

73.666دمشق جامعةفطومرٌحهاحسٌنهللا عبد8225163221

73.658تشرٌن جامعةؼادهمحمدمنذرحال8226163384

73.658دمشق جامعةوجٌهاالجامع خداممسلمعمرو8227165737

73.654دمشق جامعةمٌساءبشٌراحمدصفٌة8228163692

73.645دمشق جامعةاٌمانالدٌن عالءمحمدٌاسر8229163309

73.637دمشق جامعةرفاهظرٌفهولٌدنؽم8230164293

73.633دمشق جامعةرحٌمهحموالدٌن خٌرساالر8231169057

73.629البعث جامعةمرامالخطٌبنزاربهاء8232170018

73.612البعث جامعةخالدٌهعامردرٌداحمد8233163867

73.612حماه جامعةمنىالحمادمحمدعلًمهند8234164148

73.608دمشق جامعةهوٌدهالنابلسً صدقًنصوحمٌار8235167744

73.6دمشق جامعةروعهسلٌمانماجدرؤى8236169502

73.6حماه جامعةمٌساءدوالنًموفقاسماء8237164041

73.583حماه جامعةسمٌهشحادةمنذرخالد8238164605

73.579حماه جامعةسحرالسالمهاحمدجهٌنه823916372

73.57دمشق جامعةمٌادهداودعبدالحسٌنمجد8240164900

73.57دمشق جامعةنبٌلهعالناحمدمحمد8241161572

73.57البعث جامعةمًالسلٌماننضالدٌاال82421657

73.566دمشق جامعةفادٌاالحرٌريمحمدانس8243167679

73.562دمشق جامعةسهادالكٌالًصفوانمصطفى8244165387

73.558تشرٌن جامعةفاتنهللا عبدعزٌزعل8245169449ً

73.55البعث جامعةمهادافٌدافرامآكاد8246165207

73.55حماه جامعةفاٌزهعلًطالبم8247165017ً

73.55دمشق جامعةوفاءتمٌممحمدنجوى8248166718

73.55دمشق جامعةحمٌدهحسونفرٌدجولٌانا8249162263

73.545حماه جامعةنادٌاالعلًسلٌمانمحمد8250161869

73.545دمشق جامعةوئامعاشوريمحمدفراس825116300

73.529دمشق جامعةمرٌمشدٌدمحمودمحمد8252164033

73.529حماه جامعةزهرهعزكورهللا عبدملك8253162113

73.516دمشق جامعةخولهالقادريعثمانمحمد825416791

73.508تشرٌن جامعةوفاءحسنعزامروعه8255163323

73.5طرطوس جامعةسعادسقورمحمداالء825616574

73.495طرطوس جامعةهناديعدبامحمددانٌال8257163130

73.487البعث جامعةهٌامالعٌسىعلًرنا8258161093

73.479حلب جامعةشذىدعبولسامر احمدسنا8259168208

73.47دمشق جامعةوفاءالسلمانمهٌبامل8260167704

73.47حلب جامعةفاطمهعبطٌنًعبدهللااسماعٌل8261168338

73.458تشرٌن جامعةفاتنشولقاحمدٌمنى8262167698
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73.458دمشق جامعةهٌامالناصرالمولى جادعائشه8263165964

73.458دمشق جامعةالمحمد صباحدعبولالرزاق عبدرهام826416701

73.458طرطوس جامعةروجٌناسلٌمانحسنرٌم8265166000

73.45حماه جامعةنجوىهٌفاراجًمٌس8266163542

73.429تشرٌن جامعةمهاءصالحرائدنجال8267166173

73.425تشرٌن جامعةاملحجًخالدخدٌجه8268165856

73.408دمشق جامعةهدىالحمداسعدرحمة8269169035

73.404حلب جامعةقمرمكًمطٌععالءالدٌن8270168586

73.395طرطوس جامعةرئٌسهسلٌمانأحمدعبٌر8271161856

73.387دمشق جامعةمجدفارسنزارادهم8272162195

73.387دمشق جامعةمنورشحادهالمحسن عبدلٌن827316112

73.383دمشق جامعةزولفٌاالخلؾالدٌن عزفرج8274167871

73.383دمشق جامعةحنانالخطٌبمحمدفاٌزمؤٌد8275161309

73.383حلب جامعةامٌنهمنالمحمدمحمداٌمن8276167901

73.375حماه جامعةازدهارالصٌاديظافرشهرزاد8277161023

73.375تشرٌن جامعةحكٌمهحسنعلًزٌنب8278162763

73.366دمشق جامعةفاٌزهفنديحسٌنروان8279162083

73.362حلب جامعةسوسنخلوؾ بظزكًاٌة8280168560

73.329دمشق جامعةهٌفاءالصديشفٌقراما8281165519

73.325دمشق جامعةنارٌمانالعفٌؾهشامٌمان8282169299

73.32حماه جامعةمهاالعجمًماهر محمدمهند8283163626

73.316دمشق جامعةنجاحبكريعمادهٌا8284162139

73.312تشرٌن جامعةمنىداؤدرٌمونجورج8285166276

73.312حلب جامعةهٌفاءنحاسزاهدفضٌله8286168354

73.308تشرٌن جامعةاٌلٌناجونًعديدٌانا8287169436

73.308حماه جامعةعلوهحٌدرحسٌنسلٌمان8288163666

73.304دمشق جامعةمٌسونالزعبًسمٌر احمدهٌا8289165013

73.304البعث جامعةمٌساءابراهٌمطونًالما8290165485

73.304حلب جامعةإنعامعبدالقادرمصطفىعبدالقادر8291168998

73.3البعث جامعةمحاسنالٌوسؾٌاسرمٌس8292164125

73.3البعث جامعةهندبعرٌنًاحمدسلٌمان8293163913

73.291دمشق جامعةهنادةالعمريمحمدبساممحمدبراء8294162044

73.279دمشق جامعةعلٌاحوٌجهعلًعبدهللا8295169965

73.27البعث جامعةمٌادهداؤدعلًلجٌن8296164489

73.27دمشق جامعةزوسٌاالجوجومحمدنورا8297163487

73.262دمشق جامعةهوٌدهشروؾالكرٌم عبدؼنوه8298163287

73.262دمشق جامعةنهلةعٌدمحمدمظهرضحى8299168932

73.258دمشق جامعةرانٌاالحمدعبدهللاهبه8300169370

73.254تشرٌن جامعةسلمىعٌسىدٌبفاطر8301161507

73.25البعث جامعةنجالءالشٌخجرجسوعد8302161007

73.245حلب جامعةخدٌجهداؼلًعمرفوزينثٌبه8303168795

73.245تشرٌن جامعةسمٌرهعمرانمحمدبتول8304170076

73.241حماه جامعةمنىالهبوعمادزهره8305165869

73.237حماه جامعةمهاالحسنطاهرفاطر8306162852

73.237حلب جامعةعائشةبٌطارمحمدرؤى8307168419

73.233البعث جامعةنسرٌنمحمدرحٌلأكرم8308167311

73.233حلب جامعةحلب سمرؼزالمحمودالدٌن بدر احمد8309170160

73.233حلب جامعةسعدٌهعرٌانمحمدمحمدزكرٌا8310168706

73.229حماه جامعةفاتنالحلبٌهمحسنهال8311165073

73.229دمشق جامعةٌسرىمحمدالسالم عبدفلك8312169180

73.225حماه جامعةرحابقنزوعتوفٌقساره8313165115
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73.225حلب جامعةسمراألحمدمازنرٌمان8314168276

73.22البعث جامعةرٌمهسرورفؤادروان8315164508

73.22تشرٌن جامعةسامٌهخزامبساملمك831616513

73.212حلب جامعةرانٌاقدوباسلعبدالمعٌن8317168407

73.212حلب جامعةاسٌهالعبدطاللحسٌن8318169217

73.208دمشق جامعةهٌفاءالخرفانمحمدالهادي عبد8319166594

73.204حلب جامعةامٌرةمحمدهندوانؽام8320168374

73.2دمشق جامعةنهلهجاسمأكرمأنس8321167020

73.2تشرٌن جامعةحٌاةعباسفؤادسمر8322166408

73.195حماه جامعةنهىمقدسًرامًعبود8323162367

73.195البعث جامعةمهاالخطٌبٌاسرمرح8324164839

73.191دمشق جامعةعائشهالبكريمسلمهللا عبد8325165518

73.191البعث جامعةؼانٌهالحدادالمعٌن عبدالهدى نور8326165452

73.179تشرٌن جامعةودادموسىنضالنور8327164764

73.179حلب جامعةهدٌلدوالٌبًالقادر عبدبانه8328169379

73.17البعث جامعةهوٌدهالعبودأحمدحنٌن832916604

73.17دمشق جامعةفتحٌهشحادةمحمدعبدالقادر8330165963

73.17البعث جامعةمهاالخٌاطاسامهبشار8331169490

73.166دمشق جامعةنهالالطرادمحموداسماعٌل8332165551

73.162طرطوس جامعةسعادمٌهوبمحسنهٌا833316246

73.154دمشق جامعةسحرالدهونابراهٌمالهدى نور8334166130

73.141دمشق جامعةمجدشعبانأمٌننرجس8335166481

73.125البعث جامعةسمٌحهعضومجورجفاٌز8336161224

73.12تشرٌن جامعةانٌسهسقورعارؾسماح8337170127

73.112حلب جامعةرولهدراوعمرزٌنة8338168300

73.108البعث جامعةروٌدهسلٌمانمؽٌثرند8339166995

73.104دمشق جامعةاٌمانالسٌداحمدعل8340164168ً

73.1دمشق جامعةمرٌمالسالمهخلٌلعمر8341169698

73.1البعث جامعةبسٌمهجمالٌهعبدالكرٌمارٌج8342161590

73.095دمشق جامعةشٌخهبطالمحمدبرهاناٌفا8343169066

73.095حلب جامعةاسمهانبسورشٌدمحمد8344168171

73.087دمشق جامعةرتٌبهالعلًعلًمرح834516943

73.087تشرٌن جامعةفهٌمةؼانممعٌنعل8346170113ً

73.075حلب جامعةفتحٌهدروٌشمحمدجاللهٌام8347168215

73.075دمشق جامعةمٌسونأحمدحسٌنأحمد8348161281

73.066دمشق جامعةأمنهمظفرسعٌدوسام834916209

73.062البعث جامعةنبٌلهعٌسىحسانابراهٌم8350164100

73.062دمشق جامعةنسرٌنالحمويمحمدهشامالنا8351163084

73.058تشرٌن جامعةجمانهاسمندرشفٌقزٌن8352170112

73.058دمشق جامعةؼزوهالعلًجابرمعاذ8353166905

73.054حلب جامعةعروبههاشمولٌد محمدٌاسمٌن8354168558

73.045البعث جامعةنجٌحهونوسٌوسؾرشا8355163859

73.041دمشق جامعةرابعهالجباعًعصامنادٌن8356163475

73.029البعث جامعةمرٌمضاهرثابتحسٌن8357166818

73.029دمشق جامعةمنىالحمصًكمالنداء8358169980

73.02دمشق جامعةسلوىالحسٌنخالدماوٌة8359169203

73.02تشرٌن جامعةؼٌساءعلًعلًاٌمان8360167729

73.016دمشق جامعةسوسنشاوةفخرينسرٌن8361169970

73.016حلب جامعةمنالؼانمماهرالكرٌم عبد8362168219

73.012حماه جامعةاملجنٌدالمنعم عبدالدٌن مح8363164261ً

73تشرٌن جامعةفاطمةحمودهبسامثائر8364163408
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72.991طرطوس جامعةوفاءٌونسٌاسرهدٌل8365170187

72.987تشرٌن جامعةحلٌمهحسنالكرٌم عبدشٌنا8366166223

72.979البعث جامعةمنالجبرعلًٌارا8367166

72.97البعث جامعةكفاحالحورانًطاللاالء8368163333

72.966دمشق جامعةحمصٌهالرمضانحامدالحمٌد عبد8369167128

72.966حلب جامعةهدىالمحمد العبٌدحمدوالهدى نور8370168249

72.962دمشق جامعةروضهاالحمدناصرمحمد8371166879

72.958تشرٌن جامعةمناحٌدربدٌعلٌث8372163836

72.95حلب جامعةؼنوهجومانًمعاوٌةنؽم8373168603

72.945البعث جامعةنجاهدربولًرائدزٌن8374170014

72.945دمشق جامعةأمانًالمنصورموسىرؼد8375165412

72.945دمشق جامعةنادٌاالهزٌمنبٌلمارتا8376169283

72.929حماه جامعةمًالصدٌرالٌاسساره8377167246

72.916طرطوس جامعةفدىالعلًمالكمحمد8378170193

72.908البعث جامعةرٌمالعلًبساماسامه8379163166

72.904دمشق جامعةزهرهمحمدنذٌرلٌلوز8380167409

72.9تشرٌن جامعةٌسرىاحمداحمدزٌنب8381169441

72.9البعث جامعةامنهالجمالعبدالسالمنور838216835

72.895حلب جامعةامٌرهعجمحسناالء8383168232

72.891تشرٌن جامعةامٌنهالرحٌم عبدخالدطاهر838416473

72.887دمشق جامعةانعامخضرعادلكنان8385162613

72.883دمشق جامعةتوفٌقةالشٌخدروٌشاسراء8386167644

72.883تشرٌن جامعةإٌمانجطلمأمونآمنة8387164251

72.875البعث جامعةفاطمهؼالٌهفؤادبتول8388164743

72.87حماه جامعةسعدههللا العطاخضرمحمد8389166844

72.87دمشق جامعةرؼداءالربداويٌسارمحمد8390162507

72.862دمشق جامعةاٌمانؼدياحمدعبدالناصر839116890

72.858دمشق جامعةاعتدالالسوٌدانرزقاحمد8392165380

72.854دمشق جامعةسارهالذنونمنٌرسعد8393166922

72.85البعث جامعةعبٌرالخضرسالمنؽم839416608

72.85دمشق جامعةعائشهالبداويصبحًمروه8395167298

72.825دمشق جامعةٌسرىالجاهوشمحمودهللا عبد8396165329

72.812تشرٌن جامعةؼٌداءحسنأحمدعروه8397166667

72.804تشرٌن جامعةأمٌرةخالصًالدٌن حسامفاضل8398169369

72.8دمشق جامعةوطفهالهوٌدعاٌدعدنان8399169050

72.791حماه جامعةبثٌنهالجول العلًطهعبدالرحمن8400167551

72.779دمشق جامعةسٌناءحمدومحمدخٌرمدٌن8401169170

72.775البعث جامعةمهامخولموسىانطوان8402166629

72.75البعث جامعةنورنقشوفٌصل محمدلونا8403161190

72.741دمشق جامعةسارةالشٌخمحمودأحمد8404162421

72.737دمشق جامعةهٌفاءالصادقمحمدمصطفى8405163473

72.737دمشق جامعةامٌمهالنجمشكريؼدق8406163615

72.733البعث جامعةلبنىتوكلسامر محمدساره8407161173

72.733البعث جامعةرفعهزكرٌاالكافً عبددعاء8408162110

72.729دمشق جامعةسوسنالبلبٌسًحسنمحمد8409164481

72.729طرطوس جامعةهاالسلٌمانصالحعل8410163072ً

72.725تشرٌن جامعةاالحمد مفٌدهاسعدتٌسٌرامان8411163656ً

72.72البعث جامعةمٌدلٌنشحودفراسمٌرنا8412164769

72.72حماه جامعةإٌمانقناصٌاسرلؤي8413167513

72.72دمشق جامعةرزاناؼا شحادهعٌسىراما8414161349

72.72دمشق جامعةسهاممحمدخٌارهمصعبعامر8415167071
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72.72البعث جامعةندىالعٌسىالحمٌد عبدساره8416166819

72.716حلب جامعةمارٌهالعبدالهوهامحمدموسى8417168139

72.712دمشق جامعةعبٌرخلٌفهدٌبم8418169309ً

72.708دمشق جامعةأسٌمهٌبروديخالدآٌه8419167330

72.7حماه جامعةأسمهانجدعان أبوكالل محمدحال8420164422

72.691دمشق جامعةفائزهالدوؼريالدٌن محًرٌم8421161183

72.691دمشق جامعةضٌاءؼنٌمٌوسؾمحمد8422161105

72.687دمشق جامعةسمرمحمدهللا عبدأٌهم8423169120

72.687حماه جامعةورودالٌونس علً المحمدواصلمحمد8424164211

72.683حلب جامعةؼنوةناشدٌوسؾنؽم8425168832

72.683حلب جامعةأسماءترٌسًالناصر عبدقمر8426169372

72.683دمشق جامعةمرٌمالعماراحمدمحمد8427162681

72.679تشرٌن جامعةمحاسنالعلًمحمدروز8428166792

72.675حماه جامعةمرٌمالخواممصعب محمدجود8429161186

72.675دمشق جامعةصفاءالحناويعزاتالصباح نور8430161451

72.67دمشق جامعةترٌزعساؾرامزالنا8431167123

72.666تشرٌن جامعةٌسرىمحموداٌمناوس8432163993

72.662تشرٌن جامعةروزخضورعادلهدٌل8433164135

72.65البعث جامعةشهرزانالسلماناحمدبشار8434161052

72.645دمشق جامعةسورٌاالشهابًمعنرٌمة8435163966

72.641البعث جامعةمٌادهحمدانجهادمرٌم8436162460

72.641دمشق جامعةجولٌانااللجًمحمدامٌنصبا8437169063

72.641حماه جامعةمحسنهبرداناحمدرهؾ8438161536

72.633دمشق جامعةحٌاةمفلحخالدمرٌم8439163413

72.633حماه جامعةشرٌفةعبدالصاٌل خمريفصٌحالمعتز8440164942

72.629حماه جامعةجٌهانحمدالسالمةحسٌنعبدالسالم844116652

72.625دمشق جامعةروضهالنصارفوزياحمد8442161762

72.608دمشق جامعةهالهجزمً جمٌلماجدؼالٌة8443164073

72.604دمشق جامعةلٌنداالدراوشهأمٌنرٌم8444165365

72.6دمشق جامعةرؼدهالقبانًطلحهرؼد8445169702

72.583حماه جامعةنوارفارسجماللجٌن8446163579

72.579حلب جامعةالزهراء فاطمةعقٌلاحمدسهٌلاالء8447168731

72.579دمشق جامعةفاٌزهالرحوماحمدعل8448162887ً

72.579تشرٌن جامعةندامحمدمحسنزٌنه844916928

72.57حلب جامعةسمٌرهجً بصمهمروانعبدالعزٌز8450168047

72.566حماه جامعةنادٌجداالتومافاديساره8451163605

72.562البعث جامعةالهامالحسٌنمحمدلٌلٌان8452166838

72.562دمشق جامعةابتسامسلٌمانسلٌمانمجد8453166205

72.562حماه جامعةنهٌدهعفٌؾنواؾعال845416634

72.558دمشق جامعةنجاحالخلوفًعدنانبسام8455167884

72.55حماه جامعةفاطمةرسالنالهادي عبدنوران845616539

72.55حماه جامعةمنالفرحهفؤادمجد8457164059

72.55حماه جامعةفداءالشلًشفٌقحسن8458163858

72.55حماه جامعةمزنهبنًحسامجودي8459165478

72.55البعث جامعةمنىالحمدانمفٌدمحمد8460162391

72.545دمشق جامعةثناءشلهوباٌلًجٌانا8461163391

72.529البعث جامعةرٌامالدروٌشؼٌاثآالن8462161194

72.525حلب جامعةعبدو حاج خدٌجهمرادالدٌن شرؾارٌنا8463168996

72.525طرطوس جامعةهدىالشاعررٌاضعزٌز846416432

72.516البعث جامعةهناالطرشهمنذراؼٌد محمد8465161142

72.512البعث جامعةمنىشباعٌسىهللا عبد8466167403
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72.512دمشق جامعةلٌنازٌنهحسٌنالعابدٌن زٌن8467167165

72.508دمشق جامعةاٌناسعوادٌونسفٌلٌب8468169311

72.504دمشق جامعةتٌسٌرهالعزامخالدخلود846916873

72.5تشرٌن جامعةنجاحبادنجكً حسن شٌخفٌاضٌاسر8470169839

72.5البعث جامعةفاطمهاالسعدحسٌنعباس8471167

72.5حماه جامعةسمٌرهالمصريالعزٌز عبدصبا847216431

72.479دمشق جامعةفوزٌهالخالدعبدالرزاقرانٌه8473167866

72.475دمشق جامعةنهوندسلومآصؾمرام8474166319

72.47طرطوس جامعةمٌادهاحمدٌوسؾزٌنه8475166384

72.458دمشق جامعةسمرجمالاكرمهدٌل8476162183

72.458تشرٌن جامعةفادٌاابراهٌمحسنراسٌل8477167732

72.45البعث جامعةجهٌدهاالحمدمحموداحمد8478165210

72.45دمشق جامعةعواطؾمكناحسنآٌه8479169956

72.445دمشق جامعةاملالزراعنهنعمانلٌن8480164026

72.441البعث جامعةهٌاممنصوراحمدالهام8481161595

72.437تشرٌن جامعةروزسكٌؾموفقمجد8482165515

72.433حلب جامعةهٌفٌننعماناسماعٌلروجدا8483168299

72.433دمشق جامعةكٌندهالسعدوجٌهٌامن8484169300

72.42البعث جامعةمناالمصطفىحسانابراهٌم84851635

72.416البعث جامعةضٌاالمصريأكرمرهؾ8486166865

72.416البعث جامعةاٌمانالطباعنزٌهالرحمن عبد8487164543

72.416البعث جامعةعلٌاٌوسؾفٌاضٌوسؾ8488165627

72.412دمشق جامعةماجدهفٌاضمحمدوفاء8489166575

72.404دمشق جامعةتٌرٌزالتركجرجًانطون8490165944ً

72.4تشرٌن جامعةأملجنٌدمحمدمجد8491167517

72.4دمشق جامعةعائشهالكفريمحموددعاء849216640

72.4تشرٌن جامعةالصائػ زٌنهخوريجرجسسمٌره8493169851

72.395دمشق جامعةأنٌسهالجناديخلٌلآٌات 8494162857

72.395حماه جامعةمنىعساؾمحمدرهام849516758

72.391حماه جامعةؼالٌهاؼا عثمانمازن محمدالرحمن عبد8496164703

72.383حلب جامعةرٌمقناٌهحسامنور8497168271

72.383تشرٌن جامعةسمٌرهمحمد شٌخمصطفىأرٌج8498169437

72.37تشرٌن جامعةجهٌدهتجورشوكتمصطفى8499170098

72.366دمشق جامعةزبٌدةحبوبسمٌرهبة8500162510

72.362تشرٌن جامعةملٌحهبركلسامًشهاب8501169104

72.35دمشق جامعةفطمهالدقاقمحمدمازن8502163963

72.345تشرٌن جامعةسمربدرالدٌن عزعل8503170136ً

72.333دمشق جامعةصفٌهعمرالقادر عبداقبال محمد8504166579

72.325طرطوس جامعةٌسرىالقرحالًحسٌنعبٌر8505163373

72.32دمشق جامعةالهامسالمالدٌن نورمؤٌد8506161898

72.316دمشق جامعةصافٌهابراهٌمسامرنوال850716479

72.316دمشق جامعةسمرنوفلكمالوفاء850816817

72.316دمشق جامعةرزانمعتوقخلدونقص8509163028ً

72.316حماه جامعةندىسعٌدالحكٌم عبدخٌر محمد8510162533

72.312حلب جامعةفاطمهمخلالتًماهراحمد8511168297

72.304دمشق جامعةزوزانخلٌلالرحمن عبدنفل8512169156

72.3البعث جامعةسوسنبٌرقدارالكرٌم عبدرٌم8513169878

72.3حماه جامعةأملكشتو ابومحمدإسعاؾ8514167285

72.283دمشق جامعةرباسعد ابوحسامساره8515162673

72.27البعث جامعةهندحجومحمدٌعرب8516165465

72.27دمشق جامعةمرٌماحمداحمداالء8517166436
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72.27حلب جامعةرابعهعوفًعبدالحمٌدتوفٌق8518170159

72.266البعث جامعةرفٌؾالمسديعامرمها8519161456

72.262حماه جامعةختامزعتورمحمدالفال رٌم8520167231

72.262دمشق جامعةمؤتمرالكنجوؼالبلؤي8521169982

72.258حماه جامعةسمٌرهالقوجهحسانالرزاق عبد85221632

72.241البعث جامعةمنٌرهابراهٌمجبراتتٌانا8523166637

72.241البعث جامعةسالممنصورصالحرنٌم8524166567

72.233حماه جامعةامنةالصالحهللا عبدحسٌن8525161198

72.229طرطوس جامعةضحىباسطجابررهؾ852616836

72.229دمشق جامعةجمٌلهمضاويمحمودالرحٌم عبد8527161124

72.22حماه جامعةرقٌهالحسنالقادر عبدبراءه8528161094

72.212البعث جامعةٌسرهشحادهنواؾمنتجب8529163899

72.212طرطوس جامعةوطفاءابراهٌمحسنعل8530165088ً

72.204حلب جامعةنادٌهجوجوعمادالدٌنمحمدنور8531168201

72.2دمشق جامعةخلودالحنشاحمدمحمد8532162230

72.2تشرٌن جامعةصالحه الهامفحصهقاسمتسنٌم8533169861

72.2تشرٌن جامعةثناءشبانًاٌمنحال8534170089

72.2دمشق جامعةٌاسمٌنالجاسم عزٌزفائزاحمد8535167104

72.195دمشق جامعةاٌمانسلماننذارنهروان8536164678

72.195دمشق جامعةسحربكورخالدعبدالرحمن8537169006

72.179طرطوس جامعةنتالًاحمدطارقناٌا8538161112

72.175حلب جامعةمنارزٌديعمرمحمود8539169347

72.154دمشق جامعةبراءةالدندل مشرؾ شٌخنبٌلهال854016775

72.15دمشق جامعةراقٌهالفحلحامدسلوى8541164891

72.137حماه جامعةنعٌمهالخطٌبعبدالحكٌمضٌاء8542164510

72.137حماه جامعةمروهرزقرزقندى8543161508

72.133البعث جامعةاسمهانخلٌلنزٌهروان8544167212

72.129دمشق جامعةناهدهقرموشهماهرمٌار854516898

72.125دمشق جامعةنادٌاعوضخالدعباده8546163614

72.12حماه جامعةابتسامصٌاديولٌدمحمود8547166576

72.116حماه جامعةفطٌمالقشالنالحلٌم عبدنور محمد8548166051

72.108البعث جامعةارٌجاسماعٌلنضالزٌنب8549166552

72.104دمشق جامعةٌسرىالرستماحمدلمى8550165731

72.095دمشق جامعةمٌرازهحسنسلمانرزان8551166306

72.095دمشق جامعةفوزٌهبوزالجدينهادحسٌن8552162908

72.07تشرٌن جامعةوفاءمحمد اسعدهٌثمحسن8553166131

72.07دمشق جامعةفٌحاءالكردي نعموسامر محمدعفراء8554162773

72.062البعث جامعةرحٌمهالنقٌبعلًسجى8555165621

72.062دمشق جامعةسوزانامعالنائؾمحمود8556167175

72.041البعث جامعةفاطمهجوداكنعانعال8557162802

72.037دمشق جامعةنهلهاالبراهٌموهبًالهدى نور8558164367

72.025تشرٌن جامعةحلٌمهعلوشاحمدم8559161656ً

72.02البعث جامعةاسعاؾاالحمدمحمودحال8560164

72.012البعث جامعةداللمحمدخالدؼٌث8561164130

72.012طرطوس جامعةرحابكٌوانزهٌراسكندر8562166647

72.008طرطوس جامعةجهٌنهمعالٌاسٌنهاله8563170195

72دمشق جامعةودادحسونهاٌتدٌانه8564169628

71.995البعث جامعةٌسرىابراهٌممحمداٌه8565163642

71.987دمشق جامعةعدلهٌونسحسنالفا8566169040

71.987البعث جامعةاسٌةأٌوبخالدوفاء8567161685

71.97دمشق جامعةفٌفٌانعازرؼسانسٌمون8568166826
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71.966البعث جامعةكارمنالسلٌمانعلًشام856916101

71.954دمشق جامعةفائزهالرمٌضبدرانآالء8570169163

71.954دمشق جامعةسماهرحسناٌمنسالفه8571169981

71.945دمشق جامعةناجٌهخنٌفسؼسانهٌفاء8572167590

71.937دمشق جامعةفاطمهالحرٌريإبراهٌمسامٌة8573162920

71.933حلب جامعةنسٌبةهللا العبدابراهٌمهبه8574168058

71.929البعث جامعةنجوىالموسىؼسانؼفران8575169168

71.929حماه جامعةمٌساءالرحالهٌثمراما8576167665

71.929البعث جامعةمنٌرهفٌترونًمحمودرنا8577163976

71.925دمشق جامعةكوثرالخلٌؾخلؾاشرؾ8578169218

71.925تشرٌن جامعةسوسنجبورؼٌثرٌم8579164147

71.92حماه جامعةفاطمهالرحالنصر محمدلؤي8580164913

71.904البعث جامعةانعامزهرهجهادآٌه8581162045

71.9تشرٌن جامعةمنىالعجًجورجٌوسؾ8582161811

71.9دمشق جامعةصفاءوهبهنضال محمداٌهاب8583169647

71.895دمشق جامعةمٌساءحمودهأٌمنهٌا8584164809

71.883تشرٌن جامعةفاطمهٌونسوالباسط عبدمصطفى8585169442

71.875دمشق جامعةسوسنعقٌلمحمودلٌلى8586165221

71.87دمشق جامعةشهٌرهدقوالرحٌم عبدفارس8587161393

71.87دمشق جامعةتازيحسٌنصالحلٌالن8588165955

71.866حماه جامعةحلوه أمٌمهفاتًالحكٌم عبدحسن8589163268

71.854دمشق جامعةجمٌلهطحاوياحمدالمحسن عبد8590167690

71.837حماه جامعةخدٌجهرجبطاللخالد8591166603

71.82حماه جامعةمنىاالحمدخالدمحمود8592162153

71.816البعث جامعةنجاةاللطٌؾ عبدتوفٌقدٌاال8593166557

71.816طرطوس جامعةرٌماحمودسمٌركنانه8594161608

71.8دمشق جامعةزبٌدهالباشامعتصمطارق8595169709

71.8دمشق جامعةروٌدهالؽانمسلطانهدى8596169633

71.783دمشق جامعةجورجٌنامتعبجوزٌؾاٌل8597167763ً

71.779حماه جامعةعبٌرحمزهعزامالنا859816639

71.779دمشق جامعةسوسنموسىبسامقاسم85991688

71.766دمشق جامعةروعهالزابعاٌدمحمد8600167098

71.758تشرٌن جامعةفاطمهضوٌانضالبشرى8601170108

71.745دمشق جامعةلمٌاءرستماحمدمحمد8602169938

71.741دمشق جامعةلٌناالمصريقاسم محمدعدنان8603161325

71.741دمشق جامعةهناءالشاهرماهرهبه8604161336

71.729حماه جامعةحنانطرشهحسنأدهم8605169520

71.729حماه جامعةأمٌنهاخرستمٌمالحمزه8606162394

71.729دمشق جامعةدٌانارضافاروق عمرالهادي عبد8607166001

71.729البعث جامعةؼادهقسٌسابراهٌمناتال860816975ً

71.725البعث جامعةزهرالحمدانسعٌدهللا هبه8609169199

71.72تشرٌن جامعةامنهدروٌشسمٌرمحمد8610161729

71.712حلب جامعةرجاءصاٌػعبدهللاسال8611168769ً

71.704البعث جامعةروالعبٌدوائلآٌه8612165696

71.7حلب جامعةكفاحلبابٌديالدٌن خٌرالدٌن صالح8613168280

71.7دمشق جامعةسمرالخضريؼسانبتول8614169669

71.691دمشق جامعةبدوٌةالحالقعدنانفاطمة8615166246

71.691دمشق جامعةحٌاهالزٌرولٌدرٌم8616163521

71.691دمشق جامعةعفاؾحدادحساممٌشٌل8617167111

71.691حلب جامعةفطٌمةالجاسمالمحمد اسعدإبراهٌم8618167927

71.691تشرٌن جامعةمنىسلٌماناٌادعل8619166732ً
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71.683البعث جامعةنرجسبدر علًتمامرصٌن8620165113

71.683البعث جامعةهناءاسدٌوسؾحوراء8621170016

71.679دمشق جامعةهدىعلًكاملالزهراء8622169971

71.666تشرٌن جامعةوفٌقهسلٌمانٌاسٌنأحمد8623166893

71.662تشرٌن جامعةفائذهمحمدعلًلمى8624161756

71.658دمشق جامعةجوزهبٌجوشٌخموساكرم8625169135

71.654دمشق جامعةعزٌزهشاماناحمدبثٌنه8626162731

71.654تشرٌن جامعةثناءاسكندرؼساناناؼٌم8627163819

71.641البعث جامعةسالمعبودمعتزرصٌن8628167265

71.637دمشق جامعةأملالنجرس العلًامٌرمحمد8629167637

71.637حلب جامعةصفاءحمدو عبدوعبدودٌما8630168001

71.625حماه جامعةعزٌزهنداؾابراهٌمرٌمه8631164003

71.608دمشق جامعةسوزانالموازٌنًرٌاضوجد8632162463

71.6دمشق جامعةانٌسهالقادريالدٌن جمالساره8633169586

71.587البعث جامعةدٌنااالحمدعلًالنا8634165022

71.583دمشق جامعةوزٌرهالجاموسعدنانرزان8635165645

71.583حماه جامعةمٌساءمرادجهادخدٌجه8636162769

71.583طرطوس جامعةادٌبهاحمدمحمدعل8637163446ً

71.579البعث جامعةدعدالمحرزالدٌن حسامرؤى8638167251

71.575البعث جامعةخدٌجهالقواصعزامجعفر8639164624

71.566حماه جامعةوجدانٌونس حاجمنٌرسلوم8640161517

71.566البعث جامعةهدىناصرجمالعل8641163925ً

71.562دمشق جامعةرنامرعًأحمدمنال8642166395

71.562حماه جامعةٌسرىلٌوسعازمكرم8643163424

71.558تشرٌن جامعةابتسامؼانمؼسانرشا864416662

71.554طرطوس جامعةلٌنادعكورحسناحمد8645170194

71.554طرطوس جامعةنوالٌوسؾمحمودروان8646170197

71.55دمشق جامعةفاطمههللا عبد الحاجمحسناسراء8647161884

71.55البعث جامعةهالهرستمعٌسىؼنى8648166560

71.545دمشق جامعةكولهمعوعٌسىنسرٌن8649169169

71.545دمشق جامعةسهادموسىمحمداحمد8650166365

71.541طرطوس جامعةمٌلٌارشودحسٌنمحمد8651166628

71.529تشرٌن جامعةفاطمةسوسًزٌننمٌر8652166166

71.529البعث جامعةنبالمعٌنًبشار محمدؼالب8653169479

71.512حماه جامعةخدٌجةقناصمحمدأٌوب8654167520

71.508البعث جامعةلٌلىقزقعلًلٌال8655164856

71.495دمشق جامعةسهاماألٌوبمحمدمزنه865616902

71.487دمشق جامعةنادٌهالقادر عبدالؽنً عبدهبه8657169045

71.475دمشق جامعةسماحؼنامٌاسررؼد8658163092

71.466البعث جامعةمنارالؽزولسلٌمانسارة8659162363

71.462طرطوس جامعةلٌلىحسٌنندٌمرند8660166034

71.458دمشق جامعةنقٌهصقورمحمدبتول8661165244

71.458دمشق جامعةهناءاالشقرمحمودنور محمد8662166363

71.458تشرٌن جامعةأنشراحمسعودودٌعؼنى8663165263

71.458حماه جامعةهدىعلً شٌخاحمدعبٌر866416619

71.454البعث جامعةمحاسناالبراهٌمحسنودٌع8665167364

71.454حماه جامعةفلايرسعٌفانأدٌبسامر8666167721

71.45دمشق جامعةنجودخٌرهللاولٌد محمدهدٌل866716855

71.437تشرٌن جامعةسوزانمرهجسامسمر8668162411

71.429دمشق جامعةنهلةالمرزوكأمٌرأنس8669167308

71.42دمشق جامعةمنارتمرؼساناٌه8670161911
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71.42حماه جامعةفاطمهعرندسأحمدبٌان8671167676

71.4تشرٌن جامعةلمىسباهًمعتز محمدهٌام8672169864

71.4حماه جامعةاسماعٌل ؼٌثاءابراهٌممحمودٌاسمٌن8673164930

71.4البعث جامعةاسماءاالفصعوائلعادل8674169877

71.395البعث جامعةمٌساءٌوسؾشكٌبٌزن8675164574

71.391دمشق جامعةسحردروٌشهاشمراما8676163703

71.387حماه جامعةرقٌهالسٌدفاٌزهناء8677164513

71.383دمشق جامعةثناءحمدنبٌلآالء8678165333

71.379دمشق جامعةرٌمهالخمٌسموسىزٌنب8679169972

71.375البعث جامعةرولهالنجارخالد محمدمعتز محمد8680161895

71.375دمشق جامعةمٌادهاسعدماجدناي8681169295

71.358دمشق جامعةعلٌاالمحمود الجاسمجمالٌحٌى8682169270

71.354حماه جامعةندىالسمانأحمدهللا آٌه8683169522

71.345تشرٌن جامعةعطٌهالمحمدراكانسلوى8684167878

71.341تشرٌن جامعةملكالتزهٌوسؾمحمد8685170091

71.341دمشق جامعةؼادةجدٌدمٌالدآالء8686164992

71.337دمشق جامعةملكهاسعدعلًمجد8687161329

71.329دمشق جامعةهالهوهبهماهرعماد8688163980

71.325البعث جامعةفاٌزهباللأحمددٌمه8689166820

71.325دمشق جامعةخالدهالعلًاسمراٌات8690161392

71.32دمشق جامعةمنىالحلبونًالدٌن شمس احمدبوران8691161637

71.32طرطوس جامعةفهٌمهحسنؼٌاثلمى8692163085

71.316حماه جامعةماريالشباب شٌخطونًكارمن8693166339

71.312حلب جامعةالهامنعمهمحمدمنال8694168218

71.287البعث جامعةنادٌاعمرمحمدعبادة8695165368

71.275دمشق جامعةجٌهانالعقلهخالدالرحمن عبد8696162828

71.275البعث جامعةفادٌاالعباسمحمدساندي869716842

71.27حماه جامعةالخٌر امالجنديالقادر عبدمهاب8698169491

71.258طرطوس جامعةخالدةالترجمانخالدبتول869916183

71.258البعث جامعةبدٌعهمحمودابراهٌمهدٌل8700166933

71.254تشرٌن جامعةؼصانحسٌنمحمدراما8701165728

71.245حلب جامعةٌاسمٌنالحامدمحمدمٌس8702168812

71.225دمشق جامعةسهٌلهعباساسعدعباس870316124

71.225البعث جامعةداللالدروٌشحسنزٌنه8704170023

71.216دمشق جامعةأملربٌعمدٌنمحمد8705164472

71.212حلب جامعةمنالدباغاحمدانسروان8706163469

71.208طرطوس جامعةحنانخلوؾحمدوحسن8707170204

71.204تشرٌن جامعةمٌساءمسعودمحمدمضر8708169507

71.204طرطوس جامعةمٌساءشموسهٌثمعل8709163037ً

71.2دمشق جامعةمؤمناتعثماناحمدراتبؼنى8710166516

71.195حلب جامعةهٌفاءدسوقًفوازالمصطفى8711170165

71.175تشرٌن جامعةنادٌهشحودمحمدعل8712164104ً

71.17البعث جامعةنبالسلمانٌوسؾآٌه8713167477

71.166البعث جامعةنهادحجواللطٌؾ عبدرابعه8714166799

71.158دمشق جامعةٌمانالسمانعامر محمدعالٌه8715162149

71.158دمشق جامعةلمٌاءأبوحٌدرشهابمرح871616200

71.154دمشق جامعةنجوىمنصوردٌابمحمد8717162469

71.141طرطوس جامعةصباحعٌسىسلمانرٌدا871816511

71.125دمشق جامعةمرٌمشدٌدمحمودعمران8719166495

71.125دمشق جامعةهدىجبرزهٌر محمدمرح8720166136

71.12دمشق جامعةمجٌدهسلومندٌممحمد8721166333
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71.12البعث جامعةسهٌرعلًحسانعل8722164542ً

71.12حلب جامعةكفٌتخلٌلعبدالحمٌدبرٌفان8723168733

71.112دمشق جامعةربىرزوق سلوممخائٌلمأمون8724167525

71.108دمشق جامعةمطٌعهعٌسىأسامهرشٌد8725167549

71.108حلب جامعةربىنوايسامرالعزٌز عبد8726168587

71.104البعث جامعةاٌمانالدٌريموسىالرحمن عبد8727161641

71.079تشرٌن جامعةكوكبحبٌبمنذرحنان8728164878

71.079دمشق جامعةعلٌاءعموريعبدالحمٌدهدٌل8729167613

71.079حماه جامعةجمٌلهإبراهٌم الحاجمصطفىمحمد8730162986

71.075حماه جامعةفردوسجمعهفاديإٌل8731161524ً

71.066البعث جامعةنوهادعامراحمدزكرٌا8732161735

71.05طرطوس جامعةسلمىعلًكاملمصطفى8733166263

71.041حماه جامعةرانٌاعٌالنطاللٌزن8734167678

71.041طرطوس جامعةسفٌرهعمرانحسنابراهٌم8735163109

71.037دمشق جامعةفاطمةمحمودخالداٌمان8736162412

71.029دمشق جامعةنهىرمضانمحمدجلنار8737164111

71.025دمشق جامعةمرٌمجبهصالحأمل8738165116

71.02حلب جامعةرؼداءلولهزٌادإحسان محمد8739169540

71.008البعث جامعةسندسأحمدنضالكنان874016979

71.008دمشق جامعةروعةباش قرهمحمودوردة8741170158

71البعث جامعةمروهوحودالباري عبدساره8742169875

71دمشق جامعةرفاهالوزهشاملٌا8743169605

71دمشق جامعةصباحالمفتاحمحمدعالء8744169645

70.995البعث جامعةسهامابراهٌمٌوسؾمحمد8745170052

70.987البعث جامعةرندهالخضوراٌمناللطٌؾ عبد8746163702

70.962حلب جامعةابتسامنعناعكمال محمدإٌمار8747169355

70.954تشرٌن جامعةفاٌزهقنجراويسلٌمانمحمد87481659

70.95حماه جامعةؼالٌهالداللاحمدرزان8749162643

70.945دمشق جامعةنهٌدهالمصريرضوان محمدالرؤوؾ عبد8750166794

70.937دمشق جامعةنصرهؼبشسلطانكرم محمد8751166457

70.925حماه جامعةزٌنبنعوؾأحمدآٌه8752166004

70.912دمشق جامعةوحٌدةالمتسلمكمالكلودٌن8753165810

70.891البعث جامعةرفاهرمضانٌاسرربا8754161871

70.883دمشق جامعةثناءنخلهمأمونرؤى875516146

70.845حماه جامعةمنىأحمدمحمدهللا هبه8756170181

70.841البعث جامعةوفاءدروجافرامماٌا8757164650

70.837البعث جامعةرٌمانالخضوراحمدالفقار ذو8758161802

70.829دمشق جامعةهندالعلًالمعٌن عبدنؽم8759163939

70.82حماه جامعةصفاءالحسونمحمدسعٌدأحمد87601648

70.816طرطوس جامعةكاتٌاالضٌعهولٌدفادي8761169528

70.812طرطوس جامعةملكهمحمدمحمددٌانا8762170210

70.812دمشق جامعةرؼداءالشماطمحمدعمادأحمد876316489

70.8دمشق جامعةهناءسخلمأمونآٌة8764169591

70.791حماه جامعةفداءنصرهناٌؾصالح8765167701

70.762تشرٌن جامعةسمٌرههللا عبدمحمودنور8766170119

70.762البعث جامعةماريحنامخائٌلجوزٌؾ8767163554

70.75دمشق جامعةداؼماراخٌطومصطفىٌوسؾ8768163121

70.745دمشق جامعةلٌناصباهًبشارساره8769162658

70.741تشرٌن جامعةوالدةدخانمضر محمدآٌة8770169365

70.737حلب جامعةهدهمهروسهمصطفىمحمد8771168576

70.729دمشق جامعةرناهللا عبدفؤادمحمد8772164424
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70.7حماه جامعةسهامالعمٌديرضوانمجد8773169909

70.691دمشق جامعةمهىعساؾمفٌدمجد8774163624

70.683تشرٌن جامعةمناوهبًرٌاضمحمد8775167038

70.675البعث جامعةاحالمطعمهسلٌمانساره8776164366

70.666البعث جامعةرالهالجندلًبهجتممدوح محمد8777169486

70.666دمشق جامعةلٌنامرعًسلمانٌاسمٌن8778165026

70.662البعث جامعةخولهادنوؾمنٌؾنور8779170049

70.65طرطوس جامعةعبٌركاملهلوسٌانجوانا8780163448

70.645حماه جامعةحٌاهقوالؼاسًعثمانخالد8781161271

70.629دمشق جامعةاملدٌابموسىحازم8782163241

70.608طرطوس جامعةهندمنصورحسنبراءه8783165481

70.604تشرٌن جامعةرٌمعطٌهبسامناٌا8784169443

70.6دمشق جامعةصبحٌهالعكٌلًاٌمنرهؾ8785169581

70.6البعث جامعةهٌفاءرحالنزارعامر8786164956

70.595دمشق جامعةسوزانابوصفاشحاذهحازم878716905

70.579البعث جامعةوفاءشاهٌنحسٌنلمى8788165048

70.566تشرٌن جامعةمهاسلطانبسامهللا عبد8789169434

70.562البعث جامعةلٌماالسلٌمانمحمدسارة879016434

70.562دمشق جامعةهٌامالرشٌداحمٌدمارٌا8791165195

70.55البعث جامعةخدٌجهحبكمأمونبتول8792162811

70.541دمشق جامعةنانسًالعنٌنًالٌاسربى8793164341

70.537دمشق جامعةعفاؾالسوٌدانًالدٌن صالحفاٌز محمد8794163396

70.512دمشق جامعةبدرٌهزعرورهعدنانفاطمه8795161317

70.508حماه جامعةداللبؽداديمعتصممحمود8796162228

70.508البعث جامعةسهامالعموريهللا عبدحاتم8797169368

70.5حلب جامعةبنقسلً أروىعطارصباح محمدبنان8798169801

70.491البعث جامعةصباحسرٌطهعلًنؽم8799161750

70.491دمشق جامعةفداٌهعرابًهٌثمشٌماء8800162696

70.487البعث جامعةسوسنسراس حزوريعمارٌمان8801162312

70.487دمشق جامعةعائشهعلًحسنم8802169088ً

70.47حماه جامعةبثٌنهالمحمودمحمدالرحمن عبد8803161192

70.466تشرٌن جامعةكفاحكنعانعلًاسعد8804162750

70.458تشرٌن جامعةرجاءسبٌهًنٌروزحمزه8805162932

70.445دمشق جامعةجناتشحادهحسنزٌنب8806166638

70.445دمشق جامعةفطمهالعكاشهحسٌناحمد8807166176

70.433دمشق جامعةعواطؾخالداسماعٌلمحمد880816815

70.425تشرٌن جامعةمنىجحجاحؼانديندى8809169439

70.425دمشق جامعةحلٌمهفرمانمحمودسوالؾ8810169193

70.416دمشق جامعةكفاحضاهرأدٌبشهد8811167317

70.412حماه جامعةؼازي سوسنؼازيالهادي عبدآٌه8812163613

70.4البعث جامعةسمٌرهالعلًقاسمروان8813163169

70.395دمشق جامعةعفاؾدحدلرٌاضجرٌس881416215

70.395حلب جامعةسكٌنةالعبدانجمعة محمدالحمٌد عبد8815168017

70.395دمشق جامعةمٌساءشاهٌنحسٌنزٌنب8816163676

70.387البعث جامعةنجاهالسالمهمعنبالل8817169480

70.387دمشق جامعةمنٌرهالؽفاريوجٌهصفا8818166049

70.383طرطوس جامعةعبٌرتفاحهنضالآٌة8819167492

70.375دمشق جامعةخدٌجهعثمانحسٌنفتون8820166680

70.37دمشق جامعةزاهدهجرادهثائرجول8821167048ً

70.35دمشق جامعةروضهالقبانًرؼدانؼٌث8822166797

70.35دمشق جامعةصباحرستمأحمدمحمد8823161804

197/173






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2017-2016 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

النهائي التفاضل معدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقمتسلسل

70.329دمشق جامعةمهاءكرزونعبدالقادراحمد882416307

70.325حلب جامعةخدٌجةالؽفٌرمحمودآالء8825168122

70.32البعث جامعةهوٌداءقادروفرٌزبشرى8826161134

70.316تشرٌن جامعةادماابراهٌمعصامرٌم8827170124

70.312البعث جامعةماجدهملحمٌحًرٌهام8828164355

70.3دمشق جامعةرلىاحمدقصًهبه8829166479

70.3البعث جامعةشكرانعجمصفوانصفاء8830169869

70.295دمشق جامعةسهٌرحسنسامرجعفر8831162087

70.279دمشق جامعةسمٌرةوالًخالدجوان8832169032

70.27البعث جامعةانصاؾشندوخنضالعل883316777ً

70.27حماه جامعةنهىالعكامسامرنور محمد883416589

70.25تشرٌن جامعةمٌساءالعلونًعمارحسن8835162343

70.241حماه جامعةحفٌظهالحسن محمدجمعهرنا8836161386

70.241دمشق جامعةنادٌهحسنسلٌمانسولٌن8837169112

70.237حماه جامعةفاتنالشامٌهبدوي محمدهللا عبد8838170183

70.212دمشق جامعةتمامالصادقجمٌلبتول8839162951

70.212حماه جامعةأحمد ودادأحمدمحمودعبٌر8840163211

70.208تشرٌن جامعةهٌفاءدالٌحًحٌدر8841162796

70.204دمشق جامعةنجاحكٌرطحسٌنعل8842169127ً

70.2طرطوس جامعةهٌامٌوسؾسمٌروئام8843167338

70.2دمشق جامعةسحرجنودمحموددٌمه8844161598

70.183البعث جامعةاتحادصبرهمحسنٌوسؾ8845162876

70.179البعث جامعةنجاتالعبدهللاحسنشادٌه8846164777

70.175دمشق جامعةخولهالكرديمحموداستبرق8847166808

70.17تشرٌن جامعةسناءهارونمحمدالحلٌم عبد8848162756

70.166دمشق جامعةهاللهالناصرالدٌن خٌرروان8849165131

70.166البعث جامعةٌاسمٌندبرهاعلًدعاء8850167685

70.162طرطوس جامعةمركزانمحمدسلمانجهاد8851170201

70.158البعث جامعةخدٌجهالسلٌمانعبدالكرٌملما8852167623

70.158حماه جامعةلمٌاءكرديؼزوانبٌان885316390

70.158دمشق جامعةرفٌدةالكوسىعٌسىمجد885416288

70.15حماه جامعةفادٌاالموسىالكرٌم عبدعمر8855161201

70.137دمشق جامعةهناءبركاتٌوسؾوائل8856169290

70.133حلب جامعةامٌرةعٌسىمحمداحمد8857168091

70.125تشرٌن جامعةشهدهعماريحسٌبجولٌت8858170085

70.112دمشق جامعةمهامرعًحسنرٌم8859161106

70.1تشرٌن جامعةرباالحاطومسامررشا8860170088

70.1دمشق جامعةحٌادمدنٌهعلًمرهؾ8861169631

70.095حلب جامعةلٌناالدٌن صالحمحمدخٌرلونا8862168505

70.091حماه جامعةحفٌظهابراهٌمخالدمصطفى8863167373

70.087طرطوس جامعةلماالراعًندٌممحمود8864164484

70.075دمشق جامعةنادٌامحرزعلًهادي886516937

70.058البعث جامعةرمازالسلٌمانمحمدماري8866163862

70.05حماه جامعةمجٌدهالداٌخعامرمٌري8867165276

70.045حماه جامعةزعٌلهسوٌدانالكرٌم عبدهال8868162215

70.037دمشق جامعةفاتنالمصريأٌمنلٌث8869165976

70.033البعث جامعةسعاددٌوبنبٌلمٌس8870166686

70.025البعث جامعةمهالطٌفهكاملجورج8871161714

70.012حماه جامعةمنالالبكورجهاد محمدمحمد8872161260

70.004دمشق جامعةصباحزٌادهمحمدقاسم887316253

70دمشق جامعةٌسرىالخلٌلجمٌلهللا عبد8874169721
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70دمشق جامعةدولتفالحهؼٌاث محمدٌحٌى محمد8875169795

69.991طرطوس جامعةسمارهرستممحمدثرٌا8876163032

69.979تشرٌن جامعةخالدٌهالسٌدعمربشرى8877170096

69.975البعث جامعةفاتنالرجومنذرمحمد8878161126

69.962دمشق جامعةبرنٌدهالؽوطانًعصامكنان8879162669

69.962البعث جامعةعفاؾالحسنعلًاسراء8880163961

69.958حماه جامعةعبٌرأسعدعلًحال8881164721

69.958تشرٌن جامعةخنساءٌوسؾادٌبإسكندر8882167759

69.941البعث جامعةنجاحبدورؼٌاثزٌن8883165184

69.933دمشق جامعةهدٌهالنحالويمحمدولٌدملهم8884164088

69.929حماه جامعةرنىمخولالٌاسلٌث8885164801

69.929البعث جامعةنزاهتحسٌنكوركٌنمافا8886169113

69.925حماه جامعةحسنهالمحمدجاسمتٌماء8887161643

69.92تشرٌن جامعةمٌسماحمدوفٌقسام8888167725

69.912دمشق جامعةمنالموسىعصامنور8889163775

69.912حماه جامعةوٌالسنكريفاديجورج8890161626

69.908حماه جامعةمهاالحسنجعفرمرٌم889116692

69.904البعث جامعةمل اسلٌمانسهٌلرنده889216343

69.904البعث جامعةوحٌدهشاهٌنفرٌدعمار889316778

69.879دمشق جامعةاملالصلٌبًحسنهبه8894163147

69.879البعث جامعةازدهارمحمودمحمدوفاء8895162280

69.841حماه جامعةرتٌبهمحمدراؼبمنٌر889616723

69.837حلب جامعةفاتنمرٌمكًحناجٌس8897168340ً

69.837تشرٌن جامعةحسنةعبدهللاعلٌوياناس8898170104

69.833دمشق جامعةهندرستمحٌدرحسن8899164647

69.825دمشق جامعةنٌفٌنؼزالة ابوفراسبسام محمد890016529

69.812حلب جامعةمٌثاءطه الشٌخاحمدمحمد8901168205

69.812حماه جامعةوصالحلوانًنجٌبسٌزر8902165967

69.812حماه جامعةحنانالعبدهللاخالدعل8903163896ً

69.808البعث جامعةسعدهكرٌمهاحمدسناء8904164889

69.8دمشق جامعةمٌساءالتكروريسامرناٌا8905169641

69.77حماه جامعةوفاءالرشٌدعٌسىزاهر8906164402

69.758حماه جامعةسارةحنا سلٌمانسامًجورج8907165050

69.754دمشق جامعةفاٌزهرستمٌوسؾإٌفلٌن8908163355

69.745حلب جامعةفطومةشواخكذالالمعٌن عبد8909168718

69.72دمشق جامعةوداداالحمد اسماعٌلبسامحال8910166853

69.716تشرٌن جامعةسوسنعلًمحموددانٌال8911169435

69.716حلب جامعةوفاءفرزاتجمالعمرو8912168038

69.708حلب جامعةردٌنهدوٌكعبدالسالمنور8913167923

69.683طرطوس جامعةردٌنهقاسماحمدمرٌم8914170191

69.675طرطوس جامعةرباالـله عبدمحمدآٌه8915170190

69.675تشرٌن جامعةعلوٌهعلًمعنعل8916170110ً

69.654دمشق جامعةندىقلعجًمٌسربشر8917166268

69.65دمشق جامعةعرفهحوٌشانحسٌناحمد8918167350

69.65دمشق جامعةهدىالمراويجوزٌؾاسامه8919164337

69.633البعث جامعةكارمنالشعبانعمادٌارا8920163774

69.633دمشق جامعةسحرشعباننضالاحمد8921164829

69.629البعث جامعةرانٌاقزعورنزارهٌا8922167735

69.625البعث جامعةهدىالعلًمحمداحمد8923161730

69.625دمشق جامعةسحرسكه ابورٌمونجورج8924169974

69.612البعث جامعةمنٌرهخضورصالحأالء8925169919
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69.612تشرٌن جامعةمكدلٌنامصهسمٌرحازم8926167648

69.6دمشق جامعةرٌمامروهجمالصفا8927169610

69.595البعث جامعةافتكارالعباسنصرنماء8928164485

69.587حماه جامعةجورٌهاالحمدأسعدعلٌاء8929164827

69.583البعث جامعةسمٌرهمحمدسلٌمانبشرى8930165474

69.579البعث جامعةندىالخطٌبمحمدبشرى8931165375

69.57حماه جامعةنجواالعمرمخلصهاجر8932167661

69.566البعث جامعةملكهالناصرالدٌن عمادلبانا8933170060

69.554طرطوس جامعةاملابراهٌمناصرفاطمه8934170199

69.55البعث جامعةعفاؾادرٌسرضوانقمر8935165643

69.55حماه جامعةلبانهالعلًشهابباسل8936162293

69.545دمشق جامعةنظٌرةجبورسمٌرالرٌسا8937166614

69.533حماه جامعةزهرهظباطحسمٌر محمدالرحمن عبد8938167558

69.533البعث جامعةسمرخضورجهادبراءه8939165678

69.529البعث جامعةبسٌمهالٌوسؾعقلمرٌانا8940163783

69.512حماه جامعةمهابطرسعزامنور8941161708

69.508حماه جامعةثناءطالعحكمتإٌل8942166643ً

69.504تشرٌن جامعةدعدجورٌهرامزحسٌن8943170111

69.5البعث جامعةناجٌهالحسنجمعهعل8944165167ً

69.5دمشق جامعةهناديخلٌل شٌخعمادمحاسن8945169705

69.487دمشق جامعةخدٌجهخاروفهعبدوفاطمه8946167460

69.483البعث جامعةشادٌهتقالحسانجعفر8947161679

69.479تشرٌن جامعةمٌساءطبٌقًجورجربى8948170117

69.479دمشق جامعةشهنازالخلؾاحمدعائشه8949167036

69.475دمشق جامعةكوثرالحمدموفقهاجر8950169967

69.47حماه جامعةدجىاسعدفاديعمار8951162747

69.462البعث جامعةمٌادهرزوقمحسنكلودا8952163653

69.458حماه جامعةهٌفاءالحلوالسالم عبدعمر8953166489

69.454حماه جامعةصفاءجنٌد حاجأحمدمحمد8954162648

69.445دمشق جامعةامنهخضرعبدالرحمنزٌنه8955169074

69.441تشرٌن جامعةكرٌمهسلٌمانعلًفلك8956170090

69.441طرطوس جامعةمٌادهخلٌلمحمدعل8957165080ً

69.441البعث جامعةهالهمحمودهانًسلٌمان895816478

69.433دمشق جامعةفاٌزهالطالبنضالمحمد895916323

69.433طرطوس جامعةجنانمعروؾجبرزٌنب8960166503

69.433دمشق جامعةأمٌنةهللا عبدعبدوهدٌل8961166416

69.433دمشق جامعةخدٌجهالحمودموسىمنى8962169955

69.429حماه جامعةؼادهعلوشمحمدٌوسؾ8963165796

69.429دمشق جامعةوضحهالذٌابخالدقحطان8964169176

69.416البعث جامعةهندالحسنزاهربتول8965167268

69.408حلب جامعةخلودداداعقٌل محمدالزهراء فاطمه8966168314

69.404تشرٌن جامعةآمنهخفٌؾخضرسلمان8967169428

69.4دمشق جامعةنورالدؼلًاحمدشذى8968169640

69.4حلب جامعةنجودالعزٌز عبدزٌاد محمدامان8969168555ً

69.391تشرٌن جامعةمروهرستممحمدبشٌر8970161150

69.383دمشق جامعةعٌدهالحصوهمحمودهبه8971169219

69.375البعث جامعةالهامشحادهبهجتقٌس8972165377

69.362حماه جامعةسروهالعمرأحمدهللا عبد897316286

69.341دمشق جامعةعٌدةالجاسممرعًدعاء8974169055

69.325حماه جامعةفلكالصٌاديالدٌن بدرآسٌا8975166525

69.287تشرٌن جامعةودادمٌاالدٌن سٌؾٌزن8976166931
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69.283دمشق جامعةعائشةالخلؾ حمدعبدالكرٌممحمد8977166815

69.275البعث جامعةهٌامدٌوبحسنعل8978164984ً

69.258تشرٌن جامعةهدىصالح حاجمصطفىرقٌة8979168958

69.254طرطوس جامعةلٌنٌنهسلومجرجسجرجس عٌسى8980163117

69.241تشرٌن جامعةهٌفاءشرٌقًابراهٌمهٌام898116553

69.237البعث جامعةالناصٌؾ أدٌبهخلٌلاسعدنوار8982170028

69.229حلب جامعةلٌنهبابٌكهانًجورج8983169380

69.22تشرٌن جامعةعزهاسماعٌلأحمدلٌث8984165544

69.2تشرٌن جامعةفلكصالحبدراسعد8985162522

69.17البعث جامعةالهامعامرعدنانحسن8986163853

69.137حلب جامعةنعمتجولوشكريمحمد8987168308

69.12حماه جامعةخولهالبكرعلًنور محمد8988164060

69.116حماه جامعةمنىوردهماجدأشرؾ8989166899

69.108حماه جامعةمرٌمالصٌاديأحمدنور8990161107

69.1دمشق جامعةخدٌجهالجزائرلً أزواقزٌادراما8991169792

69.091البعث جامعةرزاننطفجًمحمدناهل8992164163

69.083حماه جامعةشاكرهالعاشوربشاراحمد8993162829

69.079دمشق جامعةفاتنالصالح الموسىاحمدكرم899416554

69.075البعث جامعةجورجٌتعبٌدؼٌثفادي8995162061

69.07حماه جامعةظاللالعبداحمدحال8996167522

69.066دمشق جامعةٌسارالعبوشمحمدمرٌم8997161795

69.062حماه جامعةبلسمجرادعٌسىفهد899816740

69.062حماه جامعةاسعاؾالسبسبًعبدالحلٌمصفاء8999167568

69.062البعث جامعةؼادهاسعدؼسانهدٌل9000165324

69.05البعث جامعةفاطمهالجرديالدٌن محًحال9001165300

69.041دمشق جامعةفاطمهطٌريٌاسرتقى9002161969

69.041البعث جامعةرجاءالٌونسٌحٌىعال90031670

69.037دمشق جامعةسالمبدرٌاسرلما9004166413

69.029البعث جامعةفوزٌهفانوسعفٌؾمرح9005163330

69.016طرطوس جامعةجزاءالداوودحمزهٌوسؾ9006163124

69.008البعث جامعةمجدلٌنبدورمحمدقص9007165419ً

68.983البعث جامعةاسٌامحمدمناؾماٌا9008164567

68.97تشرٌن جامعةبٌسونموسىقٌسآٌه9009164335

68.954البعث جامعةعواطؾزٌنهمصطفىبشرى9010167635

68.941حماه جامعةسلوىاالبراهٌمعبدوعزٌز901116742

68.937البعث جامعةخضور منىخضوررامًحكمت901216461

68.937حلب جامعةسمٌرةالعبوداكرمزهراء9013168820

68.925دمشق جامعةفلكهزبرسامركوثر9014169988

68.925البعث جامعةالهامعٌسىصدوحأصٌد9015161993

68.92البعث جامعةهدىالقنطارعلًراما9016167021

68.9دمشق جامعةحنانالبجحسٌنآالء9017169650

68.895دمشق جامعةؼادهالمثقالتٌسٌرعمر9018166978

68.887حماه جامعةبشرىالدٌبفاديطون9019163426ً

68.875طرطوس جامعةعبٌرسمنهاحمدمصطفى9020169529

68.841دمشق جامعةفاطمهشاهٌنمالكراما9021165887

68.833البعث جامعةسلمىرستمنبٌلعل9022170050ً

68.833دمشق جامعةرقٌهشباطمحمودآٌه9023162120

68.825البعث جامعةفلايرالحسنمحسنلٌنا9024170020

68.808دمشق جامعةداللالحجًؼصابمنذر90251655

68.775حماه جامعةبشرىالرمضان إبراهٌمعبدالقادراؼٌد9026162982

68.775البعث جامعةابتسامشنقمحمدبثٌنه9027162201
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68.775البعث جامعةنادٌاالخضورهاٌلجٌالن9028165197

68.758دمشق جامعةمجدبولومنٌررٌتا902916105

68.741حلب جامعةحلٌمةجقلزكرٌا احمدمحمد9030169552

68.741دمشق جامعةهالابوشعرمحمدتحسٌنأٌة903116717

68.741دمشق جامعةحمدٌهبركاتعبدالكرٌمخٌرٌه9032169182

68.737حماه جامعةسعادالهوارينزارقتٌبه9033162285

68.737دمشق جامعةمٌادةاسماعٌلبسامجعفر9034163215

68.729البعث جامعةؼادةالكوسىعصامضرار محمد9035169485

68.704حماه جامعةزهرخضر حجًاحمدحسن9036164677

68.691دمشق جامعةسهامعموخٌر محمدآالء9037169099

68.683البعث جامعةاعتدالالعلًسلمانمحمود9038164122

68.683تشرٌن جامعةأرٌجعباسسهٌلراما9039163874

68.679تشرٌن جامعةامٌمهاحمداحمدسفانه9040170128

68.662البعث جامعةسناءعودهمحسننبٌل9041170021

68.662البعث جامعةازدهارعبدهللاعلًزٌنب9042161663

68.645البعث جامعةلورٌسالعثمانابراهٌمعل9043161791ً

68.641دمشق جامعةحٌاةؼانماحمدلبانه9044165127

68.641البعث جامعةهٌاممحمدعزٌزٌوشع9045162223

68.637دمشق جامعةسعادعبدالرحمنعبدالقادراقبال9046169046

68.637دمشق جامعةسعادخضرخالدسحر9047161749

68.633البعث جامعةمهاكنعانالباسط عبداسالم9048163776

68.616حماه جامعةمهاالعٌسى األحمدمحمدإٌمان9049163183

68.587البعث جامعةثناءحمودعصمترهؾ9050167616

68.545دمشق جامعةملكهعبدالنبًعلًحسٌن9051161847

68.541حماه جامعةدٌنادومطهشاممارٌا9052165357

68.533دمشق جامعةهوٌداعلًؼالبضٌاء9053169994

68.529دمشق جامعةحلٌمهمعروؾمنذررنٌم 9054163581

68.508البعث جامعةفادٌهشنانًعدنانرؼده9055170013

68.504دمشق جامعةمٌساءالشاقًهٌثمشٌماء9056167031

68.483البعث جامعةسمرالرضواناللطٌؾ عبدصبا9057170045

68.479طرطوس جامعةابتسامابراهٌمؼسانؼٌث9058162774

68.475دمشق جامعةرٌمحافظجونكاترٌنا90591634

68.475البعث جامعةاٌناسباللسمٌراالء9060164783

68.466تشرٌن جامعةمنىاحمدوائلٌوسؾ906116201

68.466دمشق جامعةامٌرهكرديتٌسٌرراما9062169937

68.45دمشق جامعةرحابالمخلالتًوجٌه محمدهبة9063162237

68.437البعث جامعةصباحالحسٌنمحمدؼزل9064165724

68.437تشرٌن جامعةنعٌمهعلًمحمدآالء9065165334

68.42تشرٌن جامعةهدىكنعانفاديمهند9066169433

68.416دمشق جامعةرفعهالحماديمحمدجمعه9067169179

68.416دمشق جامعةشٌرٌنهللا العبدفتحًساجده9068167755

68.408حماه جامعةتركٌهكرٌم الحاجحسنأٌمن906916436

68.4دمشق جامعةعبٌربركاتخالدرانٌا9070169615

68.4البعث جامعةجٌهانمعصرانًعمارنعمت9071169879

68.375تشرٌن جامعةهٌامداؤدٌونسرٌم9072170125

68.37تشرٌن جامعةرٌمالؽنً عبدحسانعل9073165342ً

68.358دمشق جامعةفضٌلهالحمدحامداحمد9074165063

68.358تشرٌن جامعةهالهعساؾكمالزٌنب9075161658

68.341حماه جامعةنلًمقدسًهانًبهٌج9076167488

68.337دمشق جامعةحنانامرانًالرحٌم عبداحمد9077169196

68.333طرطوس جامعةلٌنانمنومعادلؼنى9078166925
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68.304حماه جامعةدعدابراهٌم الحاجمرواندٌما9079166964

68.3دمشق جامعةسعادالحسٌنعلًانوار9080169706

68.3دمشق جامعةهازارعلًؼسانرنٌم9081163701

68.3حماه جامعةعدوٌةالتتانعمرسمٌره9082169908

68.283البعث جامعةصباحالدنٌااحمدهٌام9083167453

68.279البعث جامعةتؽرٌدالسلمانمحمدعماره908416601

68.275دمشق جامعةختامالرحالحافظهٌا9085166369

68.266تشرٌن جامعةهناءفشتوكاحمدعل908616796ً

68.262البعث جامعةعزٌزهبدرانٌونسساره9087166842

68.262دمشق جامعةاٌمانفنٌشجمال محمدشهد9088163140

68.25حلب جامعةامٌنهطالباحمدفهٌمه9089170156

68.225دمشق جامعةهوٌداالنصرهللانضالٌزن9090162323

68.212حماه جامعةخولهالمحمودعبدالعزٌزفاطمه9091161163

68.212تشرٌن جامعةنادٌاكٌالعدنانفاطمة9092166102

68.2دمشق جامعةرناصالحاكرمارجوان9093169564

68.2دمشق جامعةانعامعوضعمراللطٌؾ عبد9094165822

68.191طرطوس جامعةنجاةدالناصرابراهٌم9095170206

68.183دمشق جامعةآسٌاهللا عبدتمٌمرهؾ9096169998

68.17دمشق جامعةهدىالدٌن جمالناصرخالد9097164950

68.154حلب جامعةلٌنافارسعبدالفتاحسندس9098169383

68.154دمشق جامعةمناالمخلؾعٌدنور9099166895

68.145حماه جامعةفاطمهمحمودحسٌنعل9100164632ً

68.137دمشق جامعةسمٌرهقسٌسبشارصموئٌل910116190

68.133دمشق جامعةلٌالكلشقٌسرؤى910216425

68.125دمشق جامعةامنهبرعٌشمصطفىحنٌن9103166506

68.12دمشق جامعةظبٌةالعمارياسماعٌلآمنة9104165985

68.12حلب جامعةكرٌمهقرنفلمصطفىمحمد9105168849

68.104البعث جامعةاٌمانالسباعًفرحانرند9106169481

68.1دمشق جامعةبارعةمعطًسامًمحمد9107169572

68.1دمشق جامعةالهدى نورارزنجانًباهلل معتصم محمدٌارا9108169751

68.095حماه جامعةآمنهجماشٌريابراهٌمخالد9109162976

68.091حماه جامعةأملٌنبنودحناأدهم911016315

68.091تشرٌن جامعةؼادهعلًحسنسلٌمان9111170123

68.054البعث جامعةأمٌنهتٌشوريحسنرحاب9112170037

68.05حماه جامعةخدوجالعلًراكانٌاسمٌن9113166924

68.05تشرٌن جامعةرنااالسدهارونعقٌل9114164630

68.041البعث جامعةشروقالحلوضاحًجعفر9115161253

68.029دمشق جامعةنزٌههمصطفىفوزيٌاسمٌن9116162236

68.025حماه جامعةابتسامصٌاديالقادر عبدالدٌن خٌر911716464

68البعث جامعةحٌاهلٌالمحمودمحمد9118163762

68دمشق جامعةصفاءفرواتًهللا عبدماجدة9119169635

67.987دمشق جامعةمهىالشٌخنهٌلمراد9120163051

67.941دمشق جامعةسارهالمحمودسلٌمفاطمه9121169983

67.933البعث جامعةبندراحمدمحمدعل9122170038ً

67.895دمشق جامعةسمٌرهصماديمحمدبتول9123166415

67.895دمشق جامعةمٌسونالبصارحسٌبالنا9124162255

67.891تشرٌن جامعةرؼداءلٌلىٌاسرمحمد912516962

67.891البعث جامعةإٌمانأٌوبأنوربشرى9126162997

67.875البعث جامعةبتولاحمدؼسانمحمد9127161114

67.858البعث جامعةعبٌرالمحمدكاسرمرح9128161066

67.8دمشق جامعةرٌمالمعريمٌشٌلكارول9129169781
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67.8دمشق جامعةعفاؾدروٌشهشامؼفران9130167383

67.795دمشق جامعةهنٌةحالوةماجدمضر9131163533

67.791البعث جامعةهدىنوفلباسلامل9132161942

67.791حماه جامعةالعلً هندؼازيعلًحسٌن9133163603

67.783البعث جامعةازدهارجبرٌلسهٌلمارٌا913416759

67.77دمشق جامعةبولٌنجابلًصلٌباحبٌب9135167355

67.77دمشق جامعةربٌعههٌجربشٌر محمداسماء9136166240

67.754دمشق جامعةكرمهالحلبًكمالرٌم9137169977

67.75دمشق جامعةكوثرمرٌمهتامرعل9138164052ً

67.733دمشق جامعةاسٌهكنعانحسٌنانس9139162705

67.729البعث جامعةعزٌزهشاهٌنوجٌهرؤى9140164876

67.716دمشق جامعةفاتنبركاتاحمدهادٌة9141163286

67.716البعث جامعةماجدهعٌسىؼزوانعالء9142163665

67.7دمشق جامعةروضهخلؾ حاجابراهٌممزون9143169612

67.7دمشق جامعةداللالحمد العلًمحمداٌه9144169589

67.687دمشق جامعةالهامالحسناحمدمنار9145169209

67.679تشرٌن جامعةرومٌلهسلٌمانالكرٌم عبدأٌه9146170107

67.67حماه جامعةاحالمضاهرجرجسبدٌع914716318

67.662دمشق جامعةندىطعمهطونًجورج9148161342

67.662حماه جامعةهالهالنجارفوزي محمدؼٌد9149169287

67.658دمشق جامعةجورٌهشامٌهعمادجعفر9150164943

67.658دمشق جامعةمرٌمخضٌرأحمدرؼد9151168997

67.637البعث جامعةسحرالشمالًمنذررزان9152165886

67.637دمشق جامعةزٌنةالكردي نعمومحمودآٌة915316707

67.633البعث جامعةمنٌرهباللمحمودعل9154164607ً

67.612البعث جامعةمل احمدانعدنانؼفران9155167193

67.587تشرٌن جامعةوسوؾ خزامىوسوؾأوفىمحمد9156164716

67.575حلب جامعةدٌناشحٌبرالدٌن حسامساره9157168396

67.525دمشق جامعةبسمهالدٌريمصطفىحمزه9158161627

67.52تشرٌن جامعةمنىالحموداالحمدعبدالخالقعل9159164343ً

67.504دمشق جامعةحنانالسٌالهبساممحمدعبدهللا916016219

67.5دمشق جامعةعالعوضتمٌم محمدإٌناس9161169634

67.495حلب جامعةحورٌةرحالمحمدخالد9162168805

67.462البعث جامعةداللالبرهومصالحرفاه9163170025

67.458دمشق جامعةاٌمانحسٌنوجٌهحسٌن9164166059

67.425البعث جامعةفاطمهالعبودراؼبعادل9165170034

67.42البعث جامعةإسعاؾالعلًؼدٌرلجٌن9166161830

67.42البعث جامعةازدهارزودهنزٌهموسى9167163804

67.412دمشق جامعةسوسنالقطٌنًالرزاق عبدهٌا9168169301

67.408دمشق جامعةحسنهنٌشًحسنعل9169164847ً

67.4البعث جامعةسناءشبشولبهجتكاترٌن9170169886

67.391تشرٌن جامعةسهٌرصبوحمنذرلٌلٌان9171170174

67.345حماه جامعةنجاةحبٌبصالحعمار9172167303

67.337دمشق جامعةهدىالقداحودٌعرنٌم9173161305

67.333دمشق جامعةهاجرٌاؼًمفٌدنوران9174165432

67.329تشرٌن جامعةسمراالسدسامراسماعٌل9175167740

67.325حماه جامعةرٌنًابراهٌمحناهٌا9176166347

67.304دمشق جامعةفادٌهاحمداسماعٌلاالء9177169008

67.275طرطوس جامعةوفاءحلوهاحمدآٌه9178165190

67.27دمشق جامعةجمٌلهالعاسمًحمدينوران9179167680

67.25دمشق جامعةشٌراسشاهٌنمحسنامل9180167700
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67.25البعث جامعةاهٌلهالفراحسٌنهٌا9181162208

67.241البعث جامعةرانٌهالشمالًثائرنرمٌن918216806

67.241حماه جامعةسهامملحمملحمأسماء9183165144

67.216البعث جامعةالهامالعباسحسنمرام9184166919

67.2دمشق جامعةمرٌمالرواشدهالحمٌد عبدمحمود9185169629

67.2حماه جامعةاسماءالعلوانًالرزاق عبدسنا9186169901

67.2دمشق جامعةاٌمانزخورظافرراجح9187169660

67.17حماه جامعةآمنهالسوٌداناحسانقتٌبه9188164946

67.158البعث جامعةمنالالنٌسانًمدٌنلٌلٌان9189164918

67.154البعث جامعةادٌبهالدروٌشعزٌزصبا9190170057

67.129البعث جامعةسحرخضورسلٌمانرٌم9191165664

67.108البعث جامعةسعادالصالحعلًفاطمه9192170048

67.1دمشق جامعةسعادحٌدرحسننوار9193165264

67.066دمشق جامعةهدىجنٌدبشارٌامن9194164010

67.05البعث جامعةمشٌرهاالسعدسلٌمانؼانم9195166661

67.045حلب جامعةروالفنونلطفًعابد9196168669

67.041البعث جامعةمنىالمحموداٌمنعل9197161843ً

67.008البعث جامعةرجاءالٌوسؾعبدهللاروان9198164167

67تشرٌن جامعةصقر هٌاماسماعٌلنضالراما9199169822

66.991دمشق جامعةفاطمهالخلؾعبدالسالمهٌثم9200164002

66.979حماه جامعةهندالضاٌع الٌوسؾزكرٌامصطفى9201162144

66.97البعث جامعةنزٌههالحسٌناسماعٌلاالله عبد9202163861

66.958البعث جامعةرٌمالخضورمحمودعل920316455ً

66.95دمشق جامعةهندالشعارالجبار عبدبشار9204169979

66.945حماه جامعةمنارحالقأنورراما920516480

66.937البعث جامعةؼادهمٌهوبعلًارٌج9206165133

66.908حماه جامعةشمسهكنجوكنجوراشٌل9207169518

66.904دمشق جامعةوفٌقةالدٌن جمالكمال محمدالدٌن نور9208167416

66.895دمشق جامعةحنانعاقلحسانعل9209169294ً

66.87البعث جامعةرباالعلًمحموددٌانا9210163348

66.866البعث جامعةسمرالخضريفٌصلجعفر9211165636

66.866دمشق جامعةوهٌبهؼرٌبهصبحًمحمد9212166192

66.858تشرٌن جامعةوفٌقهمقدٌدسجٌعاصؾ  9213170071

66.854دمشق جامعةمنىالعساؾبسامفراس9214161502

66.854دمشق جامعةمرٌمالرفاعًعمرساره9215165214

66.812حماه جامعةتركٌهالعبودالمجٌد عبدمحمد921616310

66.8حماه جامعةعهدمحمدؼٌاثرئال9217169911

66.8دمشق جامعةمرٌمالعرمنٌرحمزه9218162676

66.795البعث جامعةلمافرحهسمٌحعٌسى9219165234

66.787البعث جامعةنواهداالحمدمحمدٌمامه9220166942

66.787حلب جامعةهٌفاءعبادينشوانمٌار9221168385

66.783حلب جامعةفطٌمهالجاسم المحمداسعدمحمد9222167810

66.712طرطوس جامعةنوفاحسنعلًالكرٌم عبد9223170200

66.712البعث جامعةاحالمدٌبجرجستوفٌق9224166752

66.704حماه جامعةخالدٌهحٌالويؼسانمرح9225170170

66.7دمشق جامعةحنانالحلبًالدٌن صالحنادٌن9226169704

66.687حماه جامعةفادٌانعمهامٌنعالء9227163535

66.67دمشق جامعةاحالمهللا العبدمحمدمرح9228163837

66.662طرطوس جامعةمٌاسهالجردياحمدعل9229169497ً

66.65طرطوس جامعةنسٌمهعٌسىعلًحبٌب9230170208

66.641البعث جامعةمنىالحسنٌاسرروال9231164662
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66.641دمشق جامعةرانٌاالعابدماهرمحمدخالد9232169553

66.625دمشق جامعةفرٌزةسلٌمان الحاجحسنفداء9233169969

66.591طرطوس جامعةنانامحمودؼسانجعفر9234166709

66.591تشرٌن جامعةهٌفاءخدامعماركرم9235165695

66.579البعث جامعةالهامبرهومحسنالكرٌم عبد9236163834

66.566حلب جامعةرفاهٌبرقٌحٌى محمدمحمد9237168594

66.566دمشق جامعةمنىعبدالجلٌلعبدهللاسلٌمان9238164086

66.562البعث جامعةمعادنجعفررمضانمرح9239165163

66.52دمشق جامعةسمرخٌرهللامدحتوائل9240169976

66.508طرطوس جامعةزهورلٌالعلًسلٌمان9241165397

66.491تشرٌن جامعةهدىاحمدعبدالرزاقهٌثم9242170132

66.487حماه جامعةلوسًطنوسحسامالنا9243165411

66.47البعث جامعةعزٌزهالعلًمحموداحمد9244166971

66.47دمشق جامعةداللعكاشهأحمددانٌا9245163969

66.47البعث جامعةشهٌرهالفانوسابراهٌمضٌاء9246163860

66.47البعث جامعةنزٌههالنجممحمدرقٌه9247166539

66.466دمشق جامعةآمالمصطفىبشٌراٌمان9248162691

66.462دمشق جامعةنجاحشباطقاسمزعل9249165473

66.412البعث جامعةهناالمصطفىؼسانأمل9250164947

66.404حماه جامعةادٌلاألخرسابراهٌمأمجد9251163414

66.4دمشق جامعةناجٌهالموسىعلًعبدهللا9252169777

66.4دمشق جامعةختامالفرخفٌصلمازن9253167412

66.375دمشق جامعةمهامحمدخضرمحمد9254166116

66.366البعث جامعةمًمٌهوباحمدماري9255163796

66.366البعث جامعةهناءاحمدعلًرند9256170029

66.354دمشق جامعةرحابطلًناٌؾسالم9257169312

66.345البعث جامعةوردهالوندياحمدمحسن9258170047

66.333دمشق جامعةحٌاهالؽزالًنصرنوار9259165462

66.312دمشق جامعةاملخلؾعبدالوهابروبٌن9260169013

66.3طرطوس جامعةعبٌرمراجسمٌرحٌدر9261169818

66.283دمشق جامعةسوسنعبودحافظجعفر9262169968

66.283حماه جامعةرؼٌبةاألحمدعبدالرحمنمحمود9263164064

66.279البعث جامعةرفٌدهرسالنمحمودمحمد9264161412

66.266البعث جامعةفدوىمخلوؾفائززٌنب9265170009

66.237البعث جامعةسحرالجاوٌشمفٌدأحمد926616894

66.225دمشق جامعةنجاحالخالداحمدعل9267161891ً

66.22دمشق جامعةمكٌهالرجباحمدنورهان9268163289

66.212حماه جامعةعٌوشالجاسمعبٌدالوهاب عبد9269163644

66.208دمشق جامعةاٌمانٌاؼًمحمدعمران9270164096

66.2تشرٌن جامعةرٌمابكري شٌخعدنانسارة9271169867

66.2حماه جامعةسمروردهالٌاسهال9272167271

66.2البعث جامعةثناءشعبانمحمدسلٌم9273166631

66.187تشرٌن جامعةلٌنداعباسالحسٌن عبدزٌنب9274170118

66.162حماه جامعةمحاسنالبٌكجهادوسٌم9275164776

66.154تشرٌن جامعةرئٌفهونوسرئٌؾعل9276170102ً

66.133دمشق جامعةجورٌهالمحمدمحمدبدر9277161335

66.066طرطوس جامعةفٌروزالقسٌس نعمةماجدجون9278167137ً

66.045حماه جامعةنادٌادوٌبرامًجوزٌؾ927916695

66.012دمشق جامعةسعادالزعبًسفٌانولٌد9280161925

66.004البعث جامعةسهامالعلًابراهٌمهبه9281164149

65.991دمشق جامعةفاتندحبورناٌؾراما9282164708
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65.983دمشق جامعةنورهمٌماسفاتحعهد9283162275

65.983البعث جامعةفضهمحفوضرفعتزٌنب9284164740

65.97البعث جامعةرٌمؼنومامٌنٌوسؾ9285164120

65.912البعث جامعةسمٌرهاسماعٌلمحمدبشرى9286161570

65.912دمشق جامعةكفاءمرادكاملسلٌمان9287169999

65.904دمشق جامعةرٌمعباسفاٌزمهند928816676

65.887دمشق جامعةسعٌدهادرٌسمختاراحمد9289164983

65.883حماه جامعةسناءعجاجنزاراٌناس929016152

65.841حماه جامعةنادرهاألحمدأحمدعمار92911658

65.837البعث جامعةسناءعٌاشجمالعروة9292165211

65.837حماه جامعةهندرحالنزاركارال9293166015

65.825دمشق جامعةمنىالخلٌفواحمدعبدالعزٌز9294169075

65.82حلب جامعةمنىوهٌبةاحمدعارؾ محمد9295168264

65.816دمشق جامعةجمٌلهعباسعمرانؽام9296166517

65.787دمشق جامعةفدوىونوسٌونسرٌم9297169958

65.787حماه جامعةفاطمةالطوٌلعبدهللاعبدالرحمن9298170184

65.783دمشق جامعةداللالجاسمعالءراما9299164498

65.779دمشق جامعةبدٌعةالحجةمحمودسماح9300165128

65.775دمشق جامعةدٌماؼزالنزارزهٌر محمد9301166736

65.762دمشق جامعةفادٌهالخضرمعالهٌا9302169503

65.733دمشق جامعةلوزاهلوزهخلٌلحذٌفه930316923

65.729دمشق جامعةعٌوشهللا العودهمحمدسبأ9304161882

65.725تشرٌن جامعةرنىقرفولرزقرند9305169447

65.725دمشق جامعةمٌادهالدٌن كمالمحمدالهدى نور930616917

65.72تشرٌن جامعةهدىعلوشمصطفىمحمد9307170103

65.72البعث جامعةسالمحسننزٌهمحمد930816816

65.708حماه جامعةمٌساءسكاؾسامرالٌاس9309162710

65.683طرطوس جامعةالهامسعودعزٌزرمضان9310165010

65.679دمشق جامعةستٌرمحمدأنورالٌن9311169038

65.675حماه جامعةأملعلًؼسانحسٌن9312167474

65.675طرطوس جامعةفتاةدؼمهمسعودعبٌر9313170212

65.675حماه جامعةندٌمهأسعدعمراننٌفٌن931416702

65.675حماه جامعةندىمسكٌنابراهٌمدٌانا9315165147

65.658دمشق جامعةمهاعمرانطالبعل9316169271ً

65.654البعث جامعةكنداالحسٌنخضرهٌا9317165738

65.625طرطوس جامعةحسنهقدسٌهابراهٌمرٌما9318170189

65.566البعث جامعةرابعهعمرانخضرم9319170027ً

65.55دمشق جامعةرٌمهرسالن ابوعادلأسٌل9320164285

65.47البعث جامعةعائدهعلًمحمداحمد9321164602

65.441دمشق جامعةنورٌهالطعمهمحمدسعاد9322167058

65.4تشرٌن جامعةابراهٌم جلورٌاوستٌنحناساره9323169855

65.4دمشق جامعةخلودنصريمحمدنضالأرٌج9324169643

65.387حماه جامعةرفودالعمر العثمانشرٌؾنبٌل9325163999

65.383حماه جامعةاسعاؾالشعبانحافظرٌهام9326170177

65.37تشرٌن جامعةٌمنعمرانبسٌمدٌانا9327170134

65.345البعث جامعةنهلهالسلٌمانابراهٌمرؼد932816566

65.341تشرٌن جامعةفتاةعثمانعلًنوار9329170138

65.316حماه جامعةعزٌزهالعباساؼٌدمحمد9330170182

65.3دمشق جامعةوفاءحبٌبمحمدحال9331169964

65.254دمشق جامعةهناديالقصٌؾالدٌن عالءعفاؾ9332162826

65.183حماه جامعةاكتبارالمحمدحسانمحمد93331651
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65.179تشرٌن جامعةمهافندهحسانعبٌر9334170166

65.162حماه جامعةنهىوردهعمادبٌٌر9335166302

65.15حلب جامعةالطاؾانٌسحسانوسٌم9336168626

65.15البعث جامعةنبالاصالناٌادحنٌن9337170058

65.145دمشق جامعةالٌقهالداهوكفوازمحمد9338165228

65.145حلب جامعةمٌساءجراحعبدهللانورالهدى9339169376

65.145دمشق جامعةندىعبدالقادرمحمدجمالنور9340170164

65.12البعث جامعةٌسرىالراعًعمادمحمد9341164935

65.112البعث جامعةمهااالحمدامٌنعبدهللا9342163352

65.1دمشق جامعةاٌمانهللا مالٌحٌى محمدإسراء9343169668

65.095البعث جامعةامالدؼالوياكرمرند9344162545

65.091حماه جامعةمحمد اسعاؾالحاٌكسمٌررنٌم934516705

65.075البعث جامعةحمدٌهالقٌمنزٌهجٌهان9346167547

65.054البعث جامعةداللالحجلهٌوسؾقمر9347170024

65.05دمشق جامعةمرٌمالظاهرالحمٌد عبدخالد9348166618

65.02البعث جامعةسمٌرهالسلٌماناحمدعصام9349167620

65.004حماه جامعةسامٌهالطالبأحمدفاطمه9350163541

65دمشق جامعةرناطبٌخمازنراما9351169580

64.995دمشق جامعةعلٌاعلٌاعبدهراما9352165178

64.979البعث جامعةهناءحسٌانرزقدٌانا9353164866

64.916حماه جامعةوفاءقبقلًحسنرهام9354165297

64.908البعث جامعةمٌساءعودهاٌمنالحسن9355170067

64.9دمشق جامعةبشٌرهطالبزكرٌانهى9356169755

64.895البعث جامعةآسٌاالٌوسؾاصؾزٌنب935716637

64.875دمشق جامعةمنتهاءحمشوصبحًمعاوٌه9358164087

64.875دمشق جامعةمٌادهسنبلمروانبٌان9359166478

64.862حلب جامعةسهٌرعموريحسٌنساره9360168691

64.858دمشق جامعةباسمهخٌرخالدراشد9361161168

64.845حماه جامعةخدٌجةحبٌبالعزٌز عبدآٌة9362164730

64.8تشرٌن جامعةامنهآؼًاحمدزهره9363169853

64.779البعث جامعةوفاءاالحمدمحمدهدٌل9364166692

64.775البعث جامعةفداءالكوسىمحمدمجد9365164089

64.766دمشق جامعةمنالصالحمروانعطاؾ9366162894

64.737تشرٌن جامعةرجاءحاتمجابرروح9367170139

64.708حماه جامعةأحمد وحٌدهتجورابراهٌمحنان936816446

64.704دمشق جامعةأملالنبوانًفاضلرهؾ9369169984

64.666البعث جامعةسماهروٌسؾمحمدعل9370170055ً

64.662دمشق جامعةآمنهعباسمحمدأحمد9371163428

64.629البعث جامعةوفاءقصراوياحمدأرٌج9372170036

64.616البعث جامعةسحابسلطانؼازيرشا9373165446

64.608طرطوس جامعةأمٌرهملحمسمٌرمحمود9374170209

64.6دمشق جامعةحمٌدهالقطٌفانالمنعم عبدرنٌم9375169712

64.562دمشق جامعةشٌفاءالتقًؼٌاثرفاه9376162549

64.554البعث جامعةدهاءالمربعًعلًحنان9377166645

64.512دمشق جامعةهندعمادهنٌدينؽم9378169991

64.504دمشق جامعةثرٌاالشعٌب العبدهللاالرزاق عبدالرحمن عبد9379166512

64.5البعث جامعةنوالالعلًحاتمعل9380166728ً

64.5دمشق جامعةسحرالمسالمهؼسانتقى9381169718

64.47البعث جامعةردٌنهاالبراهٌمالدٌن حسامكرٌمه9382165878

64.47البعث جامعةاحالمعابدهبساممرام9383169498

64.458طرطوس جامعةمنىٌوسؾعادلحسن9384163721
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64.45دمشق جامعةهٌامٌونسعلًبشرى9385162853

64.416دمشق جامعةفاطمهالبرادعًمحمدخٌرعمار9386167026

64.395طرطوس جامعةشهٌرهسلٌمنزاررؤى938716978

64.37حماه جامعةهدىالحسنالحمٌد عبدماجد9388164327

64.366تشرٌن جامعةؼفرانخلٌلٌحٌىخلٌل9389170105

64.345حماه جامعةٌسرىكاترٌنعمادمنار9390164815

64.254البعث جامعةامالفطومسلٌمانبشرى9391170044

64.225البعث جامعةرفاءؼنومهولٌد محمدفرحان محمد9392167481

64.22تشرٌن جامعةامٌنهعدراكاملطارق9393164695

64.204دمشق جامعةنجوىمحمدشعبانمرح9394166992

64.2دمشق جامعةهدٌلحطاب الحاجبسامساره9395169603

64.2تشرٌن جامعةدٌب ندىؼانماحمدناٌا9396169840

64.2طرطوس جامعةحٌاةاسكندرسلٌمانزٌنب9397170207

64.15دمشق جامعةتؽرٌدسلٌماننبٌللٌث9398165082

64.112حلب جامعةسلوىالوردةالحكٌم عبدأحمد9399168831

64.037البعث جامعةفتاةمحموداكرمعل9400165495ً

64.029دمشق جامعةجمانهزعروررٌاضهٌا9401167743

64طرطوس جامعةؼادةمعروؾعلًفٌروز9402169530

63.991حماه جامعةحنانالؽنومابراهٌمندى9403165152

63.991دمشق جامعةلمهالدركونامٌرعل9404164796ً

63.97البعث جامعةنوفهاالبراهٌمرٌاضهدٌل9405170022

63.933حماه جامعةهالةالخلٌل ابراهٌممحمدمعتز9406164688

63.929البعث جامعةسمرحسنعلًحسٌن9407165037

63.929تشرٌن جامعةعائدهدرؼاموفٌقاحمد9408170143

63.925حلب جامعةرفاهمحمودمحمدجمعهشٌماء9409170162

63.916البعث جامعةوفاءمحمداسكندرحال9410165005

63.895دمشق جامعةحٌاةالزعبًسوديمحمد9411167151

63.866تشرٌن جامعةشفٌقهزهٌرهمحمدحسن9412169446

63.854البعث جامعةهالهعلًهٌثمالٌسار9413166859

63.85البعث جامعةنوالالشاعرمطانسنور9414170012

63.8دمشق جامعةحورٌهالمحمودجاسمهبه9415169569

63.737البعث جامعةمهىالمحرزخضرأحمد9416170046

63.725دمشق جامعةمنارعواضهزاهرلؤي9417167593

63.7البعث جامعةسحرسلٌمان السٌدالسالم عبدرؤى9418169882

63.7دمشق جامعةؼناجسالمًمحمدلبنى9419170003

63.7دمشق جامعةسامٌهالعكلهمحمدجاسم9420169713

63.65تشرٌن جامعةعزٌزهالخنسهكاسرمحمود9421170142

63.625دمشق جامعةسعدهصلٌبًاكرمسعد9422166033

63.62حماه جامعةصارم هٌامفاتًرشٌدمحمود942316438

63.591دمشق جامعةهناديالعثمانؼسانالزهراء فاطمه9424169506

63.583حماه جامعةسوزانعديمحمدبساممحمدنادر9425164820

63.57البعث جامعةاحالممحرزصبحًسلٌمان942616220

63.566البعث جامعةنبالناصرؼسانعل9427170041ً

63.554البعث جامعةروالالحسنعلًرهؾ9428170007

63.533طرطوس جامعةٌسرهدٌبكمالرنٌم9429170203

63.525البعث جامعةفداءحسٌنازدشٌرمقداد9430161468

63.516دمشق جامعةنادٌاالعالولاسامهدٌانا943116753

63.516دمشق جامعةهبهسمونهبساملٌن9432166520

63.495دمشق جامعةنورهالجاموسحسامؼدٌر9433170001

63.495طرطوس جامعةنسرٌنالبستانًحساننجاح9434163052

63.495حلب جامعةخدوجالشٌبونمحمدسمٌره9435170161
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63.466البعث جامعةخولهاألسعدجهادآالء9436161568

63.425حلب جامعةهناءمحمدتقًمحمدفاطمةالزهراء9437168843

63.416حماه جامعةزٌنبزٌد ابوحسنعقبه9438165667

63.4دمشق جامعةنٌفٌنمطرنادرآٌة9439162847

63.4دمشق جامعةخولهالمحمدمحمدجمانه9440169644

63.395تشرٌن جامعةسمٌرهمحمدعلًمحمد9441170114

63.329دمشق جامعةخلودعزامحسانقٌس9442162698

63.325دمشق جامعةمنىشاهٌنرٌاضرضا9443169975

63.32تشرٌن جامعةخدٌجهمحمدٌاسٌنصالح9444170153

63.304البعث جامعةزٌنبالسلٌمانالدٌن عمادأحمد9445166836

63.304دمشق جامعةوفاءالطوٌلعمادعل9446166338ً

63.254دمشق جامعةنجاحبدرانالدٌن بدرهبه9447167527

63.245تشرٌن جامعةرائدهرحالنادرمقداد9448167327

63.22البعث جامعةخودالمرزوكعلًمحمود9449166652

63.212حماه جامعةلٌناالمحمدجسٌرآٌه9450166812

63.2تشرٌن جامعةالمحمد رانٌاالعانًوائلندى9451169854

63.2تشرٌن جامعةمرٌمعجانفؤادسندس9452169858

63.158حماه جامعةعائشهالحكٌمابراهٌمرؤى9453163372

63.15تشرٌن جامعةسمٌرةالحجًٌوسؾمرام9454170106

63.104تشرٌن جامعةهندكنانًمحسندٌانا9455170126

63.1دمشق جامعةالهامابوطافشناهًقمر9456169725

63.1دمشق جامعةمٌساءشماعالدٌن نورنعمت9457169625

63.1دمشق جامعةبثٌنهالخواممازن محمدنور9458169759

63.1تشرٌن جامعةالجندي زٌنبضواانورحال9459169821

63.1تشرٌن جامعةرناكلكلمصطفىأسماء9460169823

63.1دمشق جامعةسعادالعاٌديخالدحمزة9461169978

63.045البعث جامعةؼصونٌوسؾشهٌدرنٌم9462170061

63.008البعث جامعةعبٌرالصالحعٌسىصباح9463166535

63.004دمشق جامعةصفاءالمقدادنادرمحمد946416469

63حماه جامعةرنهالشحودحمزهاللطٌؾ عبد9465169914

62.954تشرٌن جامعةصباحابراهٌمحساممارٌا9466170149

62.945دمشق جامعةاوهٌلهؼانممحموداسماء9467167557

62.941دمشق جامعةمرفتالرٌاناشرؾلورانس9468161399

62.941دمشق جامعةمٌسوننخلهحسٌناحسان محمد9469162664

62.937البعث جامعةهٌفاءالصارمعصامدٌمه9470167426

62.904تشرٌن جامعةٌسرىٌونسٌونسعلٌاء9471169445

62.9البعث جامعةنسرٌنالحمداننضالرنٌم9472162030

62.887حماه جامعةلٌزاعبٌداٌهابباسل9473167467

62.87البعث جامعةؼادهفنتورمحمدفواز9474165349

62.804دمشق جامعةمهاالتونسً مهديخالد محمدلولٌا9475164526

62.8تشرٌن جامعةسمٌرهالعٌدصالحرهؾ9476169856

62.791دمشق جامعةمنالعٌسىرفٌقهبه947716161

62.766حماه جامعةمٌادهمحفوضاٌاسسامر9478166509

62.741دمشق جامعةهٌاممطرودمحمودملكة947916774

62.725تشرٌن جامعةفاطمهطوبرصودٌؾؼالٌه9480170100

62.704البعث جامعةآالءالخضرزاهرأحمد9481166944

62.7تشرٌن جامعةلمادباغنائلمحمد9482169826

62.666حلب جامعةبشرىملحماسماعٌلسارة9483170163

62.645دمشق جامعةامنهسرورمحمدعل9484162490ً

62.645البعث جامعةمحاسنالحسنمحمددالل9485170056

62.608حلب جامعةنور كاتٌادٌباسكندرجان9486168825
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62.6تشرٌن جامعةفنصة فاتن رٌمكٌالًفارسمحمد9487169863

62.575طرطوس جامعةعلٌاحماديطاهرحسن9488170198

62.57البعث جامعةمٌساءمرسلأٌمنعل9489161606ً

62.566حماه جامعةلطٌفةالعٌسىحسٌنعل9490169521ً

62.545تشرٌن جامعةوجٌههعلًعلًمرح9491170147

62.437حماه جامعةروٌدهحواضريسامررون9492165148ً

62.42دمشق جامعةسمرصبحة أبوٌوسؾآٌة9493163434

62.416البعث جامعةسعادادرٌسنزٌهاحمد9494164954

62.4البعث جامعةنسرٌنالشرٌؾهللا عبدالكرٌم عبد9495169874

62.4دمشق جامعةمارٌافلورٌس خداجمرواندارلٌس دٌنا9496169559

62.4دمشق جامعةثرٌاداوودنبٌلنهاد9497169773

62.395دمشق جامعةنجاحالدؼلًمحمدمأموندٌمه9498163407

62.395البعث جامعةسهامالعشفةحسنعل9499165391ً

62.354دمشق جامعةامٌنهالموسىاحمدلمٌاء9500169985

62.325دمشق جامعةخلودالمفعالنًبٌانعٌد محمد9501164905

62.308تشرٌن جامعةمنٌرهعراجفائقساره9502169450

62.291دمشق جامعةرمٌلهدٌوباكرمعل9503164951ً

62.283طرطوس جامعةٌلٌنامٌهوبمحمداحمد9504169534

62.275تشرٌن جامعةشهزنانصوفانصالحؼدٌر9505170074

62.27البعث جامعةمٌادهالٌوسؾمحسنربا9506167096

62.258دمشق جامعةفداءخضورادٌبعل9507169966ً

62.195دمشق جامعةسحرزعبًمحمدرٌم9508170004

62.183البعث جامعةجهٌدهرجبحسٌنظالل9509170053

62.179حماه جامعةسوسنزٌدانًولٌدمحمد9510170186

62.175دمشق جامعةسناءعوضاحمدبسمه9511165764

62.166دمشق جامعةسوسنٌونسحسنلبانه9512166903

62.137البعث جامعةعبٌرحسنعمادماٌا951316780

62.091البعث جامعةاسترهادبناؼانمروكسانا9514170031

62.091دمشق جامعةسمٌرهموسىالرحمن عبدمحمد9515169986

62.091دمشق جامعةهٌاممطرودمحموداٌمان9516161017

62.079البعث جامعةمولٌهالصالح حمدانمنٌرؼصون9517170059

62.012حماه جامعةنجودالعمرأحمدصفٌه9518170180

62دمشق جامعةروٌدةاالسديمروانسعٌد9519169780

62دمشق جامعةأملالصابونًرضوانلٌان9520169762

61.991حماه جامعةزٌنهٌوسؾسابانبٌه9521165146

61.97البعث جامعةلٌناالصالحبدرٌارا952216607

61.916دمشق جامعةسمٌرهالمحامٌدمحمودهدٌل9523161002

61.9دمشق جامعةسكٌنهالخلؾمحمودخدٌجة95241610094

61.862البعث جامعةعنودسعدهالرزاق عبدأمل9525170051

61.804دمشق جامعةسلٌمان لواءركنًالفقار ذوعل9526169959ً

61.8طرطوس جامعةهٌامالعانًرؼٌدوائل9527169817

61.8دمشق جامعةزٌنبعابداحمدعمر9528169567

61.77دمشق جامعةرٌمهمالعثمانأحمد9529169510

61.758البعث جامعةكرستٌنلطفًعربدٌا9530161800

61.733البعث جامعةؼصونالحسٌنالعزٌز عبدعزت9531164517

61.7البعث جامعةنضالالخبازبري محمدعباده محمد9532162046

61.7حماه جامعةسوزانجمعهحسٌنمارٌه9533169558

61.625طرطوس جامعةسهٌرطاهرعمادلٌن9534165780

61.6دمشق جامعةندىجاسمالناصر عبدمالك9535169578

61.6دمشق جامعةواجدامحٌمدتركًناج9536169727ً

61.57دمشق جامعةلطفٌهالنصر ابوكمال محمدبٌان9537163379
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61.541البعث جامعةرئٌفهدٌوبراشدمل ا9538170030

61.445تشرٌن جامعةحمودي خٌزران درٌوسًاحمدبتول9539170130

61.42البعث جامعةنعمىقاسمؼٌاثنور9540170019

61.37حماه جامعةفدوىالقاسمنصراٌناس9541169524

61.32البعث جامعةجوزفٌنالجمالأٌمنرزان9542165749

61.233تشرٌن جامعةنهلهاالبراهٌممنصورزٌنب9543170146

61.212دمشق جامعةٌاسمٌنحسنعدنانحسام9544162006

61.2دمشق جامعةمعمرالدٌن عزنمرمحمد9545169769

61.162دمشق جامعةسماهرالجاموسمحمدلبنى9546161472

61.15تشرٌن جامعةمٌسلونزٌدانعمارنور9547170131

61.112دمشق جامعةجهٌنهعبدالرزاقعمرمحمد9548169509

61.112البعث جامعةداللدنٌاحسنراما9549164838

61.1دمشق جامعةهناءالربداوينزارٌزن955016578

61دمشق جامعةانتصارالعوضعمادقص9551164396ً

60.9دمشق جامعةهٌفاءاحمدعمرانسارة9552169765

60.841دمشق جامعةنادٌاناصربسامبتول9553169995

60.841طرطوس جامعةندوهالسورٌتًاسماعٌلساره9554169533

60.825البعث جامعةهوالالعباسمالكزٌنب9555165370

60.808دمشق جامعةودادالحرٌريشكريعطاء9556170000

60.808حماه جامعةؼصونفرداويمحمدراما9557170178

60.804البعث جامعةلٌدٌااالبراهٌمابراهٌمجورج9558161070

60.8حماه جامعةصفاءفنارخالداسامة9559169894

60.8حلب جامعةالهامشعارمالكانس9560169800

60.775دمشق جامعةفاطمهدحدوححسنمحمود9561165237

60.737تشرٌن جامعةجهادكرديمصطفىحال9562168937

60.7حماه جامعةأمٌرهحمشمعروؾمحمود956316305

60.7دمشق جامعةنسرٌنرجبعامر محمدلٌنة9564169774

60.608حماه جامعةزكٌهخضرعبدالكرٌماسماعٌل9565167542

60.5دمشق جامعةنورهعبدمحمودفٌصل9566169722

60.5دمشق جامعةاسماالتالنضالفادٌا9567169663

60.42دمشق جامعةزٌنكٌكًبسامزهٌر محمد9568166133

60.4تشرٌن جامعةخفاجً هدىخفاجًمصطفىعبٌر9569169825

60.4دمشق جامعةلٌلىمحمدمحموداحمد9570161732

60.3دمشق جامعةمنىالسعدمحمدرنٌم9571169672

60.275البعث جامعةهٌامالصالححبٌبماٌا9572170035

60.245البعث جامعةنادٌاالعٌسىفاٌزحسان9573170042

60.208تشرٌن جامعةسعادمهناآصؾتٌماء9574170151

60.17تشرٌن جامعةملكهعمٌريٌونسحمزه9575170133

60.166حماه جامعةسمٌرهالٌوسؾعٌسىفاتنه9576170176

60.162البعث جامعةفاطمهالخٌرمعدرا ال957716328

60.141تشرٌن جامعةفلايردٌبكاسرجعفر9578170141

60.125حماه جامعةؼادهالشحودفاديزٌنه9579165155

60.12دمشق جامعةسمٌهالقداحشالشمحمد9580169291

60.083البعث جامعةسكٌنهسلومباسممنصور9581161943

60.066دمشق جامعةامنهعبدهللااحمدمحمد9582169098

60.062حماه جامعةهوٌدهحصنًجمٌلفرٌد9583167455

59.995دمشق جامعةسمرالبٌطارمحمدمحمدأٌمن9584161402

59.929دمشق جامعةإباءزعرورجندبرنٌم9585169249

59.9تشرٌن جامعةشهنازالسٌدمحمدهبه9586169827

59.862حماه جامعةشمسهعنٌزانمحمد الرزاق عبد9587170175

59.8تشرٌن جامعةالبحر نسرٌنالهندياحمدشهد9588169846
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59.787البعث جامعةفاطمهحسٌانسلٌمانماٌا9589167783

59.783تشرٌن جامعةنبالحمدانبسامسالؾ9590170129

59.783دمشق جامعةثناءشؽرياحسانآٌات9591166082

59.75البعث جامعةوفاءحموددٌبرٌم9592170070

59.616دمشق جامعةسمٌرهحسونٌاسٌنتهامه9593169997

59.595حماه جامعةعبٌراألحمدخالدرضوان9594166764

59.5دمشق جامعةعائشهالعمورهمعنشهد9595169598

59.5دمشق جامعةخولهزٌنهطاهر محمدسجى9596169616

59.4حماه جامعةندىالحال ابونصراسراء9597169910

59.329طرطوس جامعةتؽرٌدمخولمخائٌلشادي9598169531

59.3دمشق جامعةابتسامالحمزةمحمودهللا عبد9599169772

59.295تشرٌن جامعةرزانعباسعمادمحمد9600170148

59.2تشرٌن جامعةقالب مٌسونشؽريالرحمن عبداحمد9601169865

59.2دمشق جامعةعائشهالطٌار السخنًالمنعم عبدالعزٌز عبد9602169717

59.2دمشق جامعةخلفهعبٌدصٌاحبشرى9603169990

59.2دمشق جامعةنورهاحمدزٌنعمار9604169646

59.162دمشق جامعةخلودموصللًمحمدرضوانمحمدشفٌق960516688

59.1تشرٌن جامعةحموي منارعترحسام محمدملهم9606169836

59.1حماه جامعةشمسهادرٌسجمٌلمروى9607170179

59.087تشرٌن جامعةسوزانعاصًسعٌدسلمان9608170135

59دمشق جامعةسمرالقاضًٌونسبتول9609169708

59طرطوس جامعةالرحٌم عبد مروىؼانمؼسانروان9610169820

58.9دمشق جامعةانعامشقفهعمارهٌا9611169761

58.9دمشق جامعةجهانعلًاحمدمروه9612169659

58.8دمشق جامعةسعادالوكاع المحمدمشعاندعاء9613169724

58.8دمشق جامعةسوسنفرهودهالمجٌد عبدهبه9614169730

58.791تشرٌن جامعةجولٌاظرٌفهعلًآالء9615170152

58.67حلب جامعةمٌساءجً تذكرهٌحٌىبٌان9616168238

58.533تشرٌن جامعةصباحنوفلحمزهسمراء9617170145

58.42دمشق جامعةوحٌدةدٌوبفٌصلحسن9618169989

58.3دمشق جامعةمنارالرحمن عبدمحمدرزان9619169670

58.3البعث جامعةهدىالشرابًراسمعمار9620169890

58.2دمشق جامعةوسامالخطٌبفاروق محمدشام9621169620

58.2دمشق جامعةهدٌلبرموامٌنرؼد9622169626

58.045طرطوس جامعةفلايرخطٌبمحسناٌاس9623169532

58تشرٌن جامعةمنال فاطمهبلهوانمحمدرؼد9624169833

58حلب جامعةفحام ناهدحمامًانساٌمان9625169804

57.962دمشق جامعةروزٌتخٌاطهبشارزٌاد9626166958

57.875دمشق جامعةخدوجكاظممهديافتكار9627168985

57.812البعث جامعةفاٌزهحسٌنوعزٌزٌاسمٌن9628170069

57.795البعث جامعةصباحأٌوبطاللنوفه9629170043

57.7دمشق جامعةمنىادرٌسماهرأٌه9630169779

57.7دمشق جامعةخٌرٌهالعالوشجدعانهاجر9631169710

57.641تشرٌن جامعةشٌرٌنخلؾدٌداردالؾ9632169174

57.6دمشق جامعةوسامدستتركًفاطمة9633169657

57.6تشرٌن جامعةالخٌر هدىوسوؾوفٌقعل9634169857ً

57.6دمشق جامعةهناديالدٌن سعدحسانرضوان محمد9635169651

57.587دمشق جامعةنارٌمانهٌكلمحمدعل9636164432ً

57.583تشرٌن جامعةصفاءجبورةعبدالكرٌممصطفى9637168949

57.558دمشق جامعةمنتهىالصالح الموسىمحمدجود9638169513

57.55حلب جامعةعبٌرالحمودعبدالرحمنمأمون9639169511
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57.391البعث جامعةؼازٌهالناصراسماعٌلحسن9640170068

57.245تشرٌن جامعةامٌرهدروبهمحموداحمد9641170140

57.137البعث جامعةملكهالناصرصافًاحمد9642163951

57.1حماه جامعةصفاقنانًرضوانربى9643169903

56.991تشرٌن جامعةمنىالشبابعدناننور9644168906

56.916حلب جامعةرقٌهالعرٌؾفالححسن9645169987

56.9حلب جامعةٌسرىوراقهللا جاد أحمدقمر9646169807

56.866البعث جامعةفاطمهالشمسٌنًٌوسؾبشرى9647170032

56.733حماه جامعةصباحالسراقبًولٌدمحار9648169523

56.695تشرٌن جامعةثناءطحانٌوسؾٌحٌى9649168896

56.695تشرٌن جامعةمارٌاناقفورهعمادجعفر9650162959

56.675البعث جامعةزهرٌهصقورنبٌهمطٌع9651164117

56.512تشرٌن جامعةسكٌبهبدوركاسرختام9652170116

56.4دمشق جامعةعبٌرقاسمعبدالرزاقنور9653169310

56.4دمشق جامعةاماننجٌبالكرٌم عبد محمدعمر9654169613

56.375دمشق جامعةمٌادهراس أبومحمدهٌثمنور9655167507

56.175تشرٌن جامعةفاطمهالعمٌرالفتاح عبدمدٌن9656164030

56.1دمشق جامعةاملالمربدمحمدهللا عبد9657169716

56.083حماه جامعةهاجرحمود الحاجاحمدحمود9658170185

56.07البعث جامعةنادٌهالمصطفىابراهٌمعل9659166770ً

56دمشق جامعةنهادحسنشكريمالك9660169656

56دمشق جامعةنبٌلهالسعديزكرٌااشرؾ9661169760

56دمشق جامعةهٌفٌنرشٌدصالحسولٌن9662169592

55.987البعث جامعةبدٌعهاالسماعٌلراتبعل9663165362ً

55.795دمشق جامعةحنانالؽضهمفٌدعمار9664162381

55.575البعث جامعةهداءناصوريشعبانسلمان9665170064

55.454دمشق جامعةشهرزادالصباغأحمدمحمدمنار9666167487

55.425دمشق جامعةمنىالذهببشارامنه9667162304

55.42دمشق جامعةتؽرٌدنجٌبعٌد محمدمحمد9668161410

55.412البعث جامعةؼازٌهالناصراسماعٌلحسٌن9669170054

55.329دمشق جامعةعبٌرعنكسوريناجًقص9670167734ً

55.266دمشق جامعةرقدهفٌاضٌوسؾأمان9671169993ً

55.225طرطوس جامعةسعادجرجورسمٌرفرح9672169535

55.141دمشق جامعةنوالالعبٌدصالحأدهم9673169512

55.133البعث جامعةسلٌمهالصعبحسنحسٌن9674170062

55.087دمشق جامعةودادالهدٌبؼسانٌامن9675169514

54.87حماه جامعةحمٌدهاألحمدبساممحمد9676165138

54.7تشرٌن جامعةابراهٌم وصالدٌوبزهٌرمجد9677169859

54.7دمشق جامعةضحىاالمامبسام محمدرنٌم9678169637

54.691دمشق جامعةمٌسونفرحٌوسؾجوٌل9679164546

54.608البعث جامعةمنىبركاتفوازهبه9680170040

54.6حماه جامعةمحاسنالرٌسالقادر عبدعدوٌة9681169895

54.2دمشق جامعةزبٌدهالباشااحمدروان9682169782

54دمشق جامعةروٌدهالدٌن سعدولٌدبراء9683169573

54دمشق جامعةندىعوضمحمدفهد9684165754

53.854طرطوس جامعةمحاسنالعكاريمحمدعل9685170211ً

53.691دمشق جامعةبثٌنةدعاسمصطفىأمٌمة9686170002

53.6دمشق جامعةدانٌهالصفديالخٌر ابو محمدصباح9687169797

53.6حلب جامعةمٌادهكالوسمٌرسٌما9688169561

53.5دمشق جامعةهٌامالكمشهالدٌن بهاءمحمد9689169622

53.4دمشق جامعةؼادةالنجار عرابًأحمدآٌة9690169768
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53.4دمشق جامعةزبٌدهالكرٌمعدنانعمار9691169743

53.32حماه جامعةاملصلٌبًبشارالمنذر9692164009

53.016دمشق جامعةلٌلىالسلٌمانفوزيبٌان9693168871

53البعث جامعةنسرٌنالكحٌلموفق محمدراما9694169876

52.8تشرٌن جامعةمٌاداحسنحسٌنابراهٌم9695169866

52.795دمشق جامعةسمٌرهخلوؾالكرٌم عبدعزٌز محمد9696169973

52.7دمشق جامعةزهرهعبدوعبدوفاطمه9697169791

52.7حماه جامعةروعهزٌن الحاجنضالفاطمه9698169904

52.7دمشق جامعةجازٌهالعجٌلمحمددٌالى9699169642

52.52البعث جامعةمحاسنالعلًسلٌمانهدٌل9700170065

52.508حلب جامعةبٌداءمحمودالحسٌنؼسانرٌم9701169554

52.412تشرٌن جامعةالٌونس هٌفاءؼازيالرحٌم عبدلٌنا9702170137

52.4تشرٌن جامعةناٌؾ عائشهناٌؾ عمرعمراالء9703169841

52.4البعث جامعةشادنسنبلًسعٌد محمدجنى9704169889

52.3دمشق جامعةوفاءالعبدخالداحمد9705169738

52.3دمشق جامعةكفاٌهالهشٌممحمودمهند9706169723

52.2تشرٌن جامعةبهلوان عبٌرالتنجًخالدندٌم9707169845

52.1البعث جامعةسمرنعٌمهشاماسماء9708169891

51.8حماه جامعةفاطمةالحسن الجمعهاحمدهدى9709169915

51.55البعث جامعةامٌرهفارسجمالاحمد9710170039

51.437دمشق جامعةرائدهالحلوانًسمٌرطارق9711165091

51.3تشرٌن جامعةسحراالحمدابراهٌمقمر9712169835

51حلب جامعةالحمٌدي أمٌنةالحمٌديهشامسمٌه9713169803

50.9تشرٌن جامعةأوهان زكٌةحدادفرٌدسارة9714169860

50.7دمشق جامعةنبههالدٌن بهاءزكوانفراس9715169711

50.7دمشق جامعةشٌٌرٌنالطرمانولٌدٌزن9716169568

50.6دمشق جامعةفاطمهخلؾمحمودالرحمن عبد9717169630

50.3البعث جامعةاحكامبلورهادٌباٌمان9718169880

50دمشق جامعةاسماءالمشعلًعدنانعبدالرحمن9719161436

49.966تشرٌن جامعةعائدهعلًفكرتاحمد9720170144

49.9دمشق جامعةهدىالخضر حسنحمٌدمنار9721169715

49.895البعث جامعةمرٌمرحالمحمدباقرراما9722168944

49.854تشرٌن جامعةمنىالشبابعدنانمجد9723168905

49.833تشرٌن جامعةكاترٌنعلًثائرٌاسمٌن9724162299

49.833دمشق جامعةنظمٌةحناويمصطفىبالل9725168976

49.812حلب جامعةبتولمنافٌخًصبحً محمدتوفٌق9726168206

49.75حلب جامعةجورجٌتموصللًجورجفراس9727168200

49.729دمشق جامعةرقٌهكرديقاسمعبدهللا9728168863

49.729دمشق جامعةحكٌمةصالحعلًمصطفى9729168986

49.729تشرٌن جامعةودادأمٌنزاكًنور9730168877

49.687تشرٌن جامعةهدىمحسنزهٌرآٌة9731168876

49.687دمشق جامعةانعامالبٌطارؼسانجورج9732161367

49.687تشرٌن جامعةسلمىحسٌنعدنانبتول9733168885

49.687دمشق جامعةهندحرٌريؼسانشعبان9734168987

49.625دمشق جامعةاسمٌرالدامهنانزارماهر9735162345

49.625دمشق جامعةرٌمهكاملهحساناٌل9736169232ً

49.604دمشق جامعةمهازٌنجمٌلمحمد9737168872

49.6دمشق جامعةاروىمٌرعلمٌحٌىآٌات9738169719

49.583تشرٌن جامعةثناءالشٌخعبدالؽنًحسن9739168912

49.562دمشق جامعةفاطمةحرٌريمحمدزٌنب9740168918

49.52حلب جامعةؼصونرٌحاويمحمودمصطفى9741167841
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49.5حلب جامعةٌسرىالٌوسؾعبدالقادرٌارا9742168835

49.5دمشق جامعةسوسنأنٌسمنذرهمام9743162604

49.5دمشق جامعةمنىمعمرنقوالمارٌا9744166284

49.479دمشق جامعةفاطمةحرٌريمحمدزهراء9745168994

49.395دمشق جامعةضٌاءٌحٌى حاجٌاسرشذى9746168870

49.395تشرٌن جامعةآمنةكرمبًسمٌرٌوسؾ9747168960

49.395دمشق جامعةأملعبدالكرٌمالدٌن شمسهبة9748168878

49.391البعث جامعةحاجًالدبلعلًفاطمه9749170063

49.354دمشق جامعةسهامالعٌدأحمدرؼد9750168943

49.354دمشق جامعةفاتنناٌؾحساملٌن9751168974

49.354تشرٌن جامعةزٌنبٌحٌى حاجاحمدعبٌر9752168913

49.354تشرٌن جامعةاحترامقرباشوائلباسل9753168911

49.333حلب جامعةبشرىزٌتونًصدقً محمدنور9754168744

49.333تشرٌن جامعةاملكرٌماحمدحسن9755168917

49.333دمشق جامعةنداالسٌدحسنمحمدعلًعبدالكرٌم9756168999

49.312دمشق جامعةدٌانامعروؾمناؾسلمان9757161944

49.312تشرٌن جامعةفاطمةالزهراءسعٌدسعٌدشٌماء9758168961

49.229حلب جامعةسوسنٌحٌى حاجابراهٌمعل9759168942ً

49.229تشرٌن جامعةفاطمةسلوماحمدفرح9760166974

49.208تشرٌن جامعةمرٌممحسنمحمدوسٌم9761168915

49.208تشرٌن جامعةاملكرٌماحمدحوراء9762168941

49.187تشرٌن جامعةكوكببوشعبدالسالمهبة9763168895

49.187دمشق جامعةهدىقرباشعادلزٌنب9764168995

49.166دمشق جامعةهزارالدهمانمازنلٌن9765167779

49.145تشرٌن جامعةهدىحمودكمالرندة9766168967

49.125حلب جامعةحنانالقاسمنادرهتون9767168067

49.125دمشق جامعةهناشرؾمحمدعمادالدٌنمحمد9768166904

49.125تشرٌن جامعةسمٌرةمحسنعبدالستارصفا9769168890

49.12دمشق جامعةصبحٌهشبلًٌونسشبل9770162675ً

49.104دمشق جامعةالهامطهمحمدعل9771168988ً

49.083دمشق جامعةعبٌرالخجاٌاسر محمدآالء9772165953

49.083دمشق جامعةكاملةحٌدررضافاطمة9773168901

49.062دمشق جامعةرناالبدٌويعٌسىؼرٌس9774166275

49.041دمشق جامعةفاطمةطحانجمٌلمحمد9775168972

49تشرٌن جامعةزٌنبالشبابحسنحسٌن9776168898

49دمشق جامعةفاتنناٌؾحسامرئاب9777168957

48.979تشرٌن جامعةامتثالكرديممدوحرزان977816828

48.979تشرٌن جامعةمرٌمأسودٌاسرصفا9779168907

48.958دمشق جامعةودادالشٌخمحمدعلًمروه9780168889

48.958حماه جامعةانعامالرزاق العبدمرهؾ محمدلمى9781163305

48.958دمشق جامعةهٌامصوفانٌحٌىابراهٌم9782168927

48.958دمشق جامعةمٌلٌاعزام الطروديرضوانانس978316420

48.958دمشق جامعةهالةحسن حاجأحمدهاجر9784168962

48.937تشرٌن جامعةسلمىشاقولعباسبتول9785168978

48.9حماه جامعةفطٌمالخلٌؾخلٌؾمنال9786169912

48.9دمشق جامعةرنداكجوكزٌاد احمددانٌه9787169783

48.895حلب جامعةلوناجً قلعهمحمدصفوانناٌا9788168392

48.895دمشق جامعةنهىفرٌجهمحمدتسنٌم9789165078

48.895دمشق جامعةامالعربشانطونروبٌر9790167075

48.895دمشق جامعةانتصارالبوهاللةعصاممحمد9791167401

48.875دمشق جامعةفاطمةدبسحسٌنمحمدهادي9792168970
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48.875دمشق جامعةوفاءحرببٌانسراة9793164626

48.854دمشق جامعةاٌمانالنجارٌن شٌخمأمونعمر9794166466

48.854البعث جامعةفلكمحسنمحمدباقركندة9795168952

48.854دمشق جامعةزٌنبالدٌن شمسمفٌدمرٌم9796168992

48.812دمشق جامعةملكحٌدر شٌخمحمدباقرحوراء9797168899

48.812دمشق جامعةهالةالطحلفراسراما9798167571

48.791تشرٌن جامعةٌسرىسعٌد حاجمحمدفاطمة9799168874

48.791تشرٌن جامعةجنانعٌسىأحمدالزهراء9800166269

48.77تشرٌن جامعةلٌلىالعلًعلًمحمد9801168880

48.77البعث جامعةناهدالوفائًنبٌلحامد9802162777

48.77دمشق جامعةمرٌمدداشعبدالكرٌملجٌن9803168964

48.75حماه جامعةجٌناورديرائدابراهٌم9804163516

48.75دمشق جامعةفلكالطباخٌاسٌنهبه9805166648

48.75دمشق جامعةرندةعبٌدفوازنور9806161834

48.729تشرٌن جامعةؼزالةصوفاناحمدحسن9807168938

48.708دمشق جامعةنعٌمةمحٌمداسماعٌلرهؾ9808164133

48.708البعث جامعةكولٌتبهناالٌاسجورج9809161261

48.708دمشق جامعةحكٌمهصالحعلًرٌم9810168963

48.708تشرٌن جامعةربابصوفانمصطفىحسن9811168969

48.687دمشق جامعةفوزةالعبجانخلؾاسماء9812167765

48.687دمشق جامعةنورالهدىشٌخمحمدزهراء9813168883

48.687تشرٌن جامعةحفٌظةصوفانمحمدموسى9814168919

48.687دمشق جامعةسمٌرةشٌخابراهٌممرٌم9815168893

48.687طرطوس جامعةهدىاسقٌفهسمٌرٌوسؾ9816165106

48.687حلب جامعةاٌمانعطارمحمداٌة9817168391

48.666دمشق جامعةمرٌفةجحجاحسلٌماناٌة9818168973

48.666دمشق جامعةبتولصوفانماهرمحمدسعٌد9819168940

48.645دمشق جامعةأحالمصوفانعبدالحًإٌمان9820168925

48.645حماه جامعةفاتنمٌعاريجهادماجد9821167163

48.625دمشق جامعةمحروسهالدبسمحمودحسن9822168955

48.625حلب جامعةمطٌعةدبسأحمدنورا9823168981

48.625تشرٌن جامعةوفاءالسلٌمانمحمدقاسم9824168928

48.604دمشق جامعةزكٌهالشاعرجهادارام9825167431

48.604دمشق جامعةرشاحمودهعبدالكرٌمآٌه9826161177

48.6حلب جامعة-رادٌؾفٌكتور مجدٌاسر98271610162

48.562دمشق جامعةمدٌحهالنحالويمحمداٌمنراما9828167712

48.541دمشق جامعةنهىالعٌنسامًانطون9829164350

48.541تشرٌن جامعةرقٌةأبوالخٌرعبدالكرٌمصبا9830168933

48.541دمشق جامعةاسماءأٌوب شٌخعلًنسرٌن9831164188

48.52حماه جامعةمرفتعروسدرٌد أحمدعل9832167464ً

48.52حلب جامعةمنىالسقارعمادالحسٌب عبد9833168858

48.52تشرٌن جامعةمهىحسٌنعبدهللاالمهدي محمد9834168923

48.5البعث جامعةرٌاماسمعانرئٌؾكرٌستٌن9835164556

48.5البعث جامعةمنىحمٌدمحمدصالحعل9836168979ً

48.479حلب جامعةفٌرجٌنترزيسهٌلجاد9837168426

48.479دمشق جامعةزٌنبحسٌنعبداألحدرؤى9838168929

48.458تشرٌن جامعةمهاأصالنعبدالداٌمفاطمة9839168897

48.458دمشق جامعةلواحظالرسالنأنورمحمد9840167584

48.458تشرٌن جامعةامٌرةصادق حاجمحمدباقرحجر9841168939

48.437حلب جامعةفلندهدباغنائل محمددٌمه9842168212

48.437دمشق جامعةسمٌرةحمادٌنمحمداالء9843168882
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48.437البعث جامعةمٌساءعطرهعٌسىٌاسمٌن9844165396

48.416البعث جامعةفاطمةأسدٌوسؾأحمد9845168968

48.4دمشق جامعةشرٌفةعبد مجٌد أحمد98461610083

48.4تشرٌن جامعةبٌرقدار مطٌعهابوزندمحمدهللا هبه9847169844

48.395دمشق جامعةامٌنهحاجًنواؾفاطمه9848169210

48.395تشرٌن جامعةلمعاتباؼوضجعفرهادي9849168983

48.375دمشق جامعةاٌفلٌنوانٌسجورجفٌكٌن9850169108

48.375حماه جامعةرؤىقاورماحاتمابراهٌم9851164112

48.354دمشق جامعةمرٌمناٌؾعبدالهادينهاد9852168869

48.354تشرٌن جامعةفٌروزمحسنعمارحسٌن9853168866

48.354دمشق جامعةمنىسلٌطٌنفؤادأالء9854167767

48.354تشرٌن جامعةسمٌرةبدويمصطفىمنٌر9855169001

48.354تشرٌن جامعةنوالاسماعٌلأحمدٌزن9856168975

48.354دمشق جامعةفاطمةالحسٌننزاردعاء9857168948

48.333حماه جامعةدعدالهدلهصفوحآالء9858165992

48.333حلب جامعةفاطمةناٌؾهللا فرججود9859168931

48.333دمشق جامعةانتصارالقطٌشمثنىماٌا986016404

48.291تشرٌن جامعةعبٌرزٌنحسنزٌنب9861167790

48.291دمشق جامعةمٌسونالخوريكمالامل9862162806

48.291حلب جامعةرٌماطباخجورجامٌدٌو9863168447

48.27تشرٌن جامعةسمٌرةمحسنعبدالستارمروة9864168887

48.27دمشق جامعةسمٌةفطامةطاهرموسى9865168947

48.25دمشق جامعةزٌنبكرابٌجالدٌن بهاءجمٌل9866168950

48.25دمشق جامعةوفاءخلٌل ابومحمودسلوان9867162605

48.25تشرٌن جامعةمرٌمٌحٌى حاجعبدالمطلبقاسم9868168921

48.229تشرٌن جامعةفاطمةكرٌممحمدمحمود9869168926

48.229دمشق جامعةالهامالخنٌفسمحمدهشام9870161603

48.229تشرٌن جامعةانتصارقندٌلمظفرنور9871168965

48.208دمشق جامعةسوسنطرفهماجدلمى9872161488

48.208دمشق جامعةصفٌةحمدحكمتجمٌلة9873168954

48.166حماه جامعةحٌاةالدٌب سعدالدٌن محًرهؾ9874162692

48.145حلب جامعةلٌنداحشٌش ابوالقادر عبدأحمد9875168128

48.145دمشق جامعةسكٌنةحمدونعبدهللاعفراء9876168908

48.145دمشق جامعةخدٌجةباؼوضعبدالمنعمرهام9877168980

48.125تشرٌن جامعةربابصوفانمصطفىعبدهللا9878168971

48.104البعث جامعةتماضراسدعمادمحمد9879168888

48.1حماه جامعةندىالنوريمحمودماٌسة98801610091

48.1دمشق جامعةسماحعقلهمحمدهدى9881169707

48.083دمشق جامعةالٌساكعكوشخالدمحمد9882164674

48.083تشرٌن جامعةكوثرطحانمحمدمرح9883168930

48.062حلب جامعةٌسرىأسدحسنزهرة9884168977

48.062دمشق جامعةمنٌرةالسوفانًالدٌن حسامنور9885164892

48.062حماه جامعةاحالموردههاٌلمرٌم9886163494

48.062تشرٌن جامعةمرٌمأمٌنحسنلمى9887168865

48.041دمشق جامعةاٌمانصالح حاجٌوسؾشٌرٌن9888168879

48.041دمشق جامعةزٌنبالدٌن شمسمفٌدآٌة9889168991

48.02دمشق جامعةلٌناالحلبًعصامكرٌم9890164909

48دمشق جامعةاملسبنانحسٌنمحمد9891168935

48دمشق جامعةهاجرالشٌخجمٌلعال9892168920

47.958دمشق جامعةلواحظصوفاندٌبجابر9893168916

47.958دمشق جامعةهناءدبورسمٌردانة9894161486
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47.937دمشق جامعةأملأصالنحسٌنبشرى9895168903

47.916دمشق جامعةلٌلىالحرٌريعبدالرحمنخالد9896163077

47.916حلب جامعةفاطمةاؼا عابدٌنبكررنا9897168774

47.916تشرٌن جامعةمكٌةحمقزكًبراءة9898168914

47.916دمشق جامعةخولةعبٌددبوسطارقٌعرب9899161975

47.9دمشق جامعةالبري حمٌدهبريمحمودساره9900169618

47.895دمشق جامعةمنىخلؾرمضاندٌار9901169212

47.895دمشق جامعةفطومطاهررضامرام9902168864

47.875البعث جامعةناهدمحفوضكمالجورج9903164013

47.875حماه جامعةسهادفروحكرٌمفرح9904167352

47.875حلب جامعةشذىجً جبهصفوتاحمد9905163167

47.854دمشق جامعةسوسنٌحٌىعادلعبدالكرٌم9906168881

47.854تشرٌن جامعةمرٌممحسنمحمدبتول9907168924

47.854دمشق جامعةشاهزنانصوفانالصادق جعفراسماعٌل9908168892

47.833حلب جامعةمنارجً بصمهاحمدعمر9909167932

47.833دمشق جامعةرٌمهثابتعمارعمر9910161202

47.812تشرٌن جامعةكوكببوشعبدالسالمقص9911168894ً

47.791حماه جامعةندىحاصودباسمفال9912167473

47.77البعث جامعةفاطمةمقدودعلًخدٌجة9913168951

47.75البعث جامعةماجدهاالحمدحسٌنٌونس9914170066

47.75دمشق جامعةثورهمحمدالعابدٌن زٌنمحمود9915167428

47.729دمشق جامعةاٌمانالحسنمحمدراما9916168867

47.729حماه جامعةلٌلىعبٌدواٌمن محمدٌمان محمد9917167570

47.708دمشق جامعةعفاؾباكٌراحمدحسٌن9918168873

47.7دمشق جامعةرٌماؼزالأمٌنهٌفاء9919169585

47.7حلب جامعةالزهراء فاطمةاعرابًمحمدفدوى9920169806

47.687دمشق جامعةندىخضٌرمصطفىأمٌرة9921168868

47.687دمشق جامعةخدٌجةصوفانٌسٌناسماعٌل9922168946

47.687البعث جامعةسارهشبلوطمحمدوعد9923166783

47.645تشرٌن جامعةلمعانحجازيٌوسؾهاجر9924168953

47.604تشرٌن جامعةؼادةخضٌرعباسقاسم9925168936

47.604دمشق جامعةنظراتبٌرقدارمدٌناٌات9926168966

47.604حلب جامعةنائلهعباجًٌعقوبباسكال9927168990

47.604تشرٌن جامعةحٌاةعباسمحمدعل9928166502ً

47.583البعث جامعةنزهةدبسابراهٌمخدٌجة9929168922

47.583دمشق جامعةفاتنكرديعبدهللابراءة9930168904

47.583طرطوس جامعةسمٌرهحسنالدٌن عمادمٌرا9931162728

47.562دمشق جامعةنسرٌنمبدىمحمدٌزن9932167432

47.562دمشق جامعةكاملةحٌدررضاأحمد9933168900

47.562تشرٌن جامعةلوراقرٌاقسحناستٌفان9934167009ً

47.541حلب جامعةحلٌمةمصطفى حجعمرسمر9935168959

47.541دمشق جامعةفاتنٌحٌى حاجبساممحمد9936168909

47.52دمشق جامعةمارٌناعمارمجدأمٌره9937164348

47.5دمشق جامعةحمدهالحسنمحمدترك9938169747ً

47.5دمشق جامعةقمرعلً السٌداسماعٌلتسنٌم9939169793

47.2دمشق جامعةمنالالعٌسىمحمدساره9940169571

47.041دمشق جامعةعمشهرجبنذٌرنسرٌن9941169158

46.9دمشق جامعةمنىالعلًحسٌنشٌماء9942169577

46.9حلب جامعةحجازي رنددبامحمودؼزل9943169802

46.8دمشق جامعةاٌمانزعٌنالدٌن عماداحمد9944169741

46.8دمشق جامعةمنىدولهباسمالشام نور9945169617
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46.6دمشق جامعةرٌمالقادريأحمدأرٌج9946169742

46.4دمشق جامعةؼادهرٌدانحمدجواد9947169784

46.187دمشق جامعةمهاابلحدمحجوبنور99481610099

46.1دمشق جامعةانعاماالبراهٌمعبدساره9949169732

46.062دمشق جامعةصبحٌهشٌموالرحمن عبدهٌوا9950169065

45.9دمشق جامعةناهددهشمحمدسوزان9951169733

45.8دمشق جامعةمنصورةدٌانتمرضا ؼالمجٌد99521610087

45.7حماه جامعةسعادهللا العبدخالدعمار9953169905

45.154دمشق جامعةندىالزعٌمزكرٌاخلود9954169555

44.8دمشق جامعةاسبرنسحدادصبحًكارال9955169739

44.666دمشق جامعةدٌناقداحعاصمكرٌم9956169308

44.6دمشق جامعةمنىعبدالقادرعلً اٌمنزٌنه9957169563

44.4دمشق جامعةروعهاالبرصاحمدرٌم9958169575

44.4دمشق جامعةابتسامنجدعلًلٌلى9959169649

44.333طرطوس جامعةسعادحسنمحمدعل9960169536ً

44.1دمشق جامعةنبٌلةالوتاررضوانؼزل9961169594

44دمشق جامعةنوفهالعطٌشنشمًاحمد9962169597

43.958دمشق جامعةروعهعبدالعزٌزعلًعمر9963169269

43.8تشرٌن جامعةفاروسً وفاءالسٌدكمالفاطمه9964169834

43.562تشرٌن جامعةنادٌازنوبهمصطفىكوثر9965170115

43.4تشرٌن جامعةملكحٌدراحسانرٌم9966169838

42.9تشرٌن جامعةطوٌل لٌزاطرفهضرؼامرشا9967169837

41.9دمشق جامعةمٌساءالعمر الخلٌلالكافً عبدحسام9968169665

41.8تشرٌن جامعةرندةحالقحسٌناٌه9969169829

41.7دمشق جامعةرؼداءعبدوعدنانرٌان9970169749

41.2دمشق جامعةوسامالحمصًنعٌمرهام9971169619

40.7البعث جامعةرناالداٌم عبدرضوانراما9972169881

40.3دمشق جامعةهناءالخوصًانسعال9973169648

40.125دمشق جامعةادٌبهالجلدهمحمدتٌسٌرقص9974170167ً

39.9دمشق جامعةفاطمةالفروانبسامابتسام9975169675

39.8حماه جامعةجوزهحمودخلٌؾالعزٌز عبد9976169900

39.5دمشق جامعةمماجتسردٌنًأحمدمحمد9977169588

39.4دمشق جامعةاملالجهمانًصالحساره9978169667

39.4دمشق جامعةجمٌلهالصورعلًٌوسؾ9979169744

39.3دمشق جامعةمنىمحٌمدعلًالعزٌز عبد9980169746

39.3دمشق جامعةهوٌدهالدبسالرحمن عبدأسماء9981169654

39.2دمشق جامعةحمدةخلٌلأحمدفاطمة9982169604

38.5دمشق جامعةعامرهكلكوشمحمدقاسم9983169664

38.5دمشق جامعةؼالٌةطٌببشارنوال9984169671

38.1دمشق جامعةخضرهالخضرالحمٌد عبدمرٌم9985169587

37.8البعث جامعةحمدهالعوٌدالحلٌم عبداسماعٌل9986169888

36.5دمشق جامعةانعامالمحمودٌاسررال99871610090

36.1دمشق جامعةمؤنسهالبلخًعاهدٌوسؾ9988169810

35.9تشرٌن جامعةرجاءحسونمحمدنور9989169847

35.8دمشق جامعةثناءصبريمحمدمارٌه99901610084

35.6دمشق جامعةناهدهطحطححامدمرح9991169677

34.8دمشق جامعةرٌمرمضانرسمًرهام9992169745

34.3دمشق جامعة-كٌوانمعتزهدى99931610097

34.2دمشق جامعةمرٌمالخلؾفٌاضؼاٌه9994169674

31.8دمشق جامعةفرٌزهالسعديابراهٌمنجٌب9995169778

31.7حماه جامعةامٌرهالخالدأحمدالحسٌن99961610154
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31.3دمشق جامعةمجدالجاحدٌوسؾفاطمه9997169602

31دمشق جامعةالجازٌةالعبود هواشأنوررقٌة9998169678

30.6دمشق جامعةمؤمنةمٌعاريامٌنالمهدي محمد9999169786

30.3تشرٌن جامعةصبحٌةالسعدؼسانأحمد10000169831

28.8حماه جامعةرلىالطواشًزكرٌاأحمد10001169902

27.7دمشق جامعةجمٌلهحمٌدمحمدقاسم10002169726

27.7دمشق جامعةقدرٌهالعجاجالعزٌز عبدالرحمن عبد10003169624

27.6دمشق جامعةرناجٌجاويالدٌن كمال محمدراما10004169639

26.7دمشق جامعةروالبكرالكرٌم عبدإٌناس10005169582

26.6دمشق جامعةاحالمالعٌساويعلوانسمر100061610082

26.4دمشق جامعةمٌرفتالعٌنٌهعمٌدشهد10007169703

26.1دمشق جامعةمادلٌنهللا النصرجورجوسام10008169754

24.9دمشق جامعةسوزانالباب دكخالدبشرى10009169666

19.7دمشق جامعةلٌناجازٌهجمالنسب10010169679

18.1البعث جامعةروالطرادمحمداحمد10011169887

15.5دمشق جامعةمرٌمهللا عبد مالاحمدانس10012169655

0دمشق جامعة-العلبًحسن محمدأسماء100131610095

0دمشق جامعةسوزانالعبدالرحمنجمعهرشا100141610093

0دمشق جامعةسحرالصمصامحسانحنان10015169700

0دمشق جامعةرناعلوشظافرطارق10016169673

0دمشق جامعةرحابخوالنًخٌر محمدلٌالس10017169593

0دمشق جامعةزهٌهالحسٌنرجاأكرم100181610098

0دمشق جامعةذبحهالعنزي سعد عٌدصالحمشعل10019169735

0حماه جامعةروالحورحكم احمدشهد10020169916

0حلب جامعةأملصالح شٌخؼسانسٌنٌال10021169799

0دمشق جامعةابتسامعرنوسمعضاداسامه10022169785

0حلب جامعةمروةمصطفى الحاجقدريدٌاال10023169381

0دمشق جامعةفلايرنابلسًتحسٌن محمداٌمان10024169627

0دمشق جامعةولٌدهرحالطارقشام10025169767

0دمشق جامعة-عبارةاحمدكنان100261610092
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