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

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.388482.428بطرس حمٌد عالم1110424

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.838082.298السالم سلٌم كامل2110504

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.58382.1قبالن مكرم محمد3110597

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.67981.76العلً حافظ ٌزن4110761

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.818081.686حبٌب ؼسان ابراهٌم5110055

دمشق(عام)الباطنة األمراض83.747881.444التوم عدنان أحمد6110010

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.188280.908الرٌس الدٌن بدر محمد7110572

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.837880.898هللا العبد علً سلٌمان8410131

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.778180.862االسود سمٌر عبدهللا9410148

دمشق(عام)الباطنة األمراض818080.6رفاعً الرحمن عبد عمر محمد10110615

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.818380.486الخلؾ خلٌل أحمد11110007

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.428080.252طعمه ؼطاس الٌان12110099

دمشق(عام)الباطنة األمراض79.768079.856البربري الؽنً عبد طاهر13110376

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.538279.318هللا عبد هشام حمزة14310115

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.578079.142الجاعونً علً باسم15110121

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.428079.052العٌسى أحمد اسامة16210007

دمشق(عام)الباطنة األمراض82.217478.926األرنب العزٌز عبد تسنٌم17110148

دمشق(عام)الباطنة األمراض81.47578.84الرجى ناصر نصر18110695

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.787578.468كتب عماد شروق19119918

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.998377.594المحامٌد نصوح محمد20110601

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.457977.47موسى علً حسن21110184

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.327777.192شتات جمال ٌزن22110760

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.148077.084الصالح السرور عبدو عمر23110459

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.237576.938الوهبً جهاد مٌشٌل24410222

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.757776.85عٌسى فٌصل عل25110437ً

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.267976.756الزخور معروؾ بشاره26310076

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.797576.674شنو عمر وفاء27110048

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.437476.658كاظم فاضل هند28110727

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.27776.52داود محمد رولى29110291

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.847676.504عاروب عمر سندس30110334

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.767976.456الؽزالً احمد ٌوسؾ31110768

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.757976.45الدٌن زٌن عساؾ فواز اكثم32310043

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.637976.378الكاس ابو نواؾ صاٌل33110363

دمشق(عام)الباطنة األمراض80.497076.294سلٌمان أٌمن همام342110132

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.457676.27محمد محمد سلمان35310222

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.467575.876مروة عمر احمد36110068

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.267575.756الزاٌد محمود محمد37110595

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.587675.748طالب الدٌن محً ٌنال38110766
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.857475.71محمود محمود هٌف39110735ً

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.177575.702حامد محمود حنٌن40110191

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.387675.628الٌوسؾ نبٌل جود41110097

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.417775.446علً شٌخ صالح القادر عبد42110393

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.977375.382محمد حسن براءة43110131

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.547875.324أبونبوت عبدالسالم مارٌنا44110543

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.87375.28زٌدانً مجد طاهر45110377

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.787075.268نهري رازق رٌم46110293

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.967775.176المواس محمد ملهم47310367

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.267575.156الخضر أنور أحمد48110002

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.187875.108فالح مصطفى بشار49110798

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.1687575.1قنبس حسٌن محمد50210023

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.487075.088خلٌل بشار سائد51110340

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.17575.06منزلجً سمٌر محمد حال52410015

دمشق(عام)الباطنة األمراض78.437075.058حماده الرحمن عبد نعمان53410022

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.047875.024الصاٌػ فهد مجدي54310429

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.677775.002زورو فائق صالح55110362

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.617174.966الصٌدناوي عبدهللا خلٌل56110200

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.827574.892زرٌبً اصؾ حسٌن57410077

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.097374.854تاجً سامر محمد أٌمن58110049

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.647274.784ؼنام خٌرالدٌن ٌوسؾ59110771

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.727374.632خضر محمود محمدثائر60110181

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.347274.604الحمدو عبدهللا شادي61110100

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.857574.31مراد عبدالرحمن احمد62110064

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.487174.288اللحام سمٌر راما63110244

دمشق(عام)الباطنة األمراض777074.2الشٌخ نمر ٌوسؾ64410252

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.547574.124ؼزاله برهان بثٌنه65110128

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.187573.908مفضً عبدو مصطفى66110651

دمشق(عام)الباطنة األمراض757273.8جربوع حسٌن خزمة67110199

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.987273.788شقٌر نضال أب68110001ً

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.637473.778عثمان علً رٌم69110295

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.957273.77مٌرو ٌعقوب ساندرا70110216

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.217373.726الضٌؾ عدنان العزٌز عبد71110392

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.57173.7العبدو أحمد الدٌن عالء72410270

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.727273.632الحرٌري شحادة سالم73110327

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.827373.492العلوش سلٌمان داود74110224

دمشق(عام)الباطنة األمراض77.796773.474عمار ابو نبٌل سلٌمان75110332

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.77073.42قاسم نسٌم محمد76410202
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.427073.252عباس صالح محمد77410199

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.987573.188المصري خلٌل محمد78310436

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.287373.168احمد اسماعٌل أرٌج79110005

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.937573.158الحمصً النحاس ماجد ؼزل80110470

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.4416873.064بركات أٌمن بانه81210104

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.037073.018زٌنو الكرٌم عبد جمان82110165

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.67572.96ٌوسؾ فاٌز فواز83110493

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.147172.884المطر بعث آالء84210114

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.437572.858نونو نجٌب جورج85110170

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.357272.81حسن حبٌب حسان86310104

دمشق(عام)الباطنة األمراض69.987772.788شاكر الرحمن عبد آراس87110004

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.977172.782كناكري ابراهٌم نور88110702

دمشق(عام)الباطنة األمراض69.277872.762أرطوش أحمد روان89110084

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.57072.7سالم خالد محمد90310435

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.787472.668حسن محمد احمد91110072

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.446772.664ابوجٌش مصعب محمد عمر92110461

دمشق(عام)الباطنة األمراض76.366772.616الرومً ؼازي أحمد932110003

دمشق(عام)الباطنة األمراض72.347372.604العلً عوض فاطمه94110486

دمشق(عام)الباطنة األمراض75.586872.548سلٌمان سهٌل ؼرام95310346

دمشق(عام)الباطنة األمراض72.167372.496طناطره محمد محمد96110593

دمشق(عام)الباطنة األمراض73.367172.416أحمد أمٌن سومر97310235

دمشق(عام)الباطنة األمراض71.967372.376الواكد الدٌن بهاء انس98310050

دمشق(عام)الباطنة األمراض74.556972.33الشاطر عارؾ مجد99110552

دمشق(عام)الباطنة األمراض72.517272.306العٌد هٌثم عماد100110449

دمشق(موازي)الباطنة األمراض72.937071.758الفاعوري فاروق صفاء101410035

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.117471.666كرٌز محمد مٌالد102110683

دمشق(موازي)الباطنة األمراض74.116771.266الحسن احمد عل103210019ً

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.687271.208عنقٌره اسامه أحمد104110001

دمشق(موازي)الباطنة األمراض71.457070.87عٌزوقً كمال مجد105110555

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.597070.354ؼانم محمد إٌاس106310027

دمشق(موازي)الباطنة األمراض71.556870.13بالنً هٌثم رئاب107110818

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.866769.316سلٌمان السالم عبد اسامة108310043

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.36868.78التل محمد جهاد109110167

دمشق(موازي)الباطنة األمراض72.226368.532عطٌه الشٌخ عزام جادهللا110110159

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.66568.36قوٌدر الفتاح عبد لٌنا111110538

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.746367.044سرٌة عماد مهند112110675

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67.176566.302صباغ محمد منٌر113110671

دمشق(موازي)الباطنة األمراض66.836566.098نصر نظام نوفل محمد114110624
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70.16066.06الدروٌش مروان نزار115410226

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69.116165.866عقٌد سعٌد رهؾ116110838

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67.766365.856الفالح ابراهٌم معاذ117110653

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67.566064.536حجٌج رضا محمد فاطمة118110484

دمشق(موازي)الباطنة األمراض66.586063.948قاسم أنور قص119110867ً

حلب(عام)الباطنة األمراض83.8368483.901نجار محمد ٌاسمٌن120210424

حلب(عام)الباطنة األمراض83.3188282.79نداؾ ٌاسر محمد فاطمة121210282

حلب(عام)الباطنة األمراض83.4237881.253بدوي انور محمد122210244

حلب(عام)الباطنة األمراض81.938081.158الدرٌس الرحمن عبد عماد محمد123210342

حلب(عام)الباطنة األمراض78.67978.76سروجً احمد عبدالرحمن124210243

حلب(عام)الباطنة األمراض78.4987878.298عقاد الرحمن عبد الرحٌم عبد125210237

حلب(عام)الباطنة األمراض81.3537177.211جعارة حسن أنس126210068

حلب(عام)الباطنة األمراض75.7117876.626دروٌش محمود طاهر127210230

حلب(عام)الباطنة األمراض79.617276.566كناس زكرٌا عمر128210269

حلب(عام)الباطنة األمراض75.5357876.521السماعٌل الكرٌم عبد بشار129210113

حلب(عام)الباطنة األمراض74.4257875.855عبدالرحمن محمد فاطمه130210285

حلب(عام)الباطنة األمراض77.1987375.518حكٌم عادل محمد131210317

حلب(عام)الباطنة األمراض75.6267474.975الرزاق العبد الرزاق عبد احمد132210082

حلب(عام)الباطنة األمراض77.8767074.725الحسٌن عبود محمد133210324

حلب(عام)الباطنة األمراض76.9087174.544الناشؾ القاسم جمعة ملك134210140

حلب(عام)الباطنة األمراض75.8887274.332نجار صالح بكري135210017

حلب(عام)الباطنة األمراض77.5816974.148دعبول حسن محمد براء136210110

حلب(عام)الباطنة األمراض76.9037074.141شكشك محمود الرحمن عبد137210236

حلب(عام)الباطنة األمراض76.7687074.06علً المحمد علً شماء138210220

حلب(عام)الباطنة األمراض74.6287373.976اسعٌد هللا عبد محمد139210077

حلب(عام)الباطنة األمراض77.4266873.655اسحاق فإاد فادي140210280

حلب(عام)الباطنة األمراض75.347173.604رزوق الرحمن عبد محمد141210319

حلب(عام)الباطنة األمراض76.6366973.581جً بصمه اللطٌؾ عبد مصطفى142210091

حلب(عام)الباطنة األمراض74.3787273.426موسى شٌخ محمد نوري143210390

حلب(عام)الباطنة األمراض73.6237373.373الشبلً اسماعٌل امان144210098ً

حلب(عام)الباطنة األمراض76.8636873.317ططري مازن باسل145210103

حلب(عام)الباطنة األمراض75.0467073.027مٌرزا فهمً عبود146210251

حلب(عام)الباطنة األمراض76.6886772.812شبلً أحمد آٌة147210026

حلب(عام)الباطنة األمراض74.5716972.342مصطو قاسم مرٌم148210359

حلب(عام)الباطنة األمراض73.787072.268الحمٌدي مروان صفٌه149310255

حلب(عام)الباطنة األمراض72.4367272.261الحصرم سمٌر باسل150210102

حلب(عام)الباطنة األمراض75.0816872.248البر جمٌل محمد صالح151210223

حلب(عام)الباطنة األمراض73.7257072.235خضر سعٌد فراس152210061
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التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)الباطنة األمراض78.3836372.229أعرج الباسط عبد دارٌن153210101

حلب(عام)الباطنة األمراض69.617672.166السل أبو مدٌن هبا154110210

حلب(عام)الباطنة األمراض72.6757172.005عاصً حمزة محمد بٌان155210033

حلب(عام)الباطنة األمراض75.9586671.974ابوحسان حسن منى156210095

حلب(عام)الباطنة األمراض75.2336771.939قنٌنة علً محمد بسمة157210112

حلب(عام)الباطنة األمراض75.1356771.881سلٌمان ابو محمد موسى158210475

حلب(عام)الباطنة األمراض72.3517171.81جبان سلٌم محمد كامل159210291

حلب(عام)الباطنة األمراض72.0957171.657عرب كولٌن محمد لٌالؾ160210065

حلب(عام)الباطنة األمراض72.7417071.644جبس زٌاد طارق161210229

حلب(عام)الباطنة األمراض74.066871.636كلش عبدو رازق162310026

حلب(عام)الباطنة األمراض72.6457071.587الحمادي مصطفى بشرى163210120

حلب(عام)الباطنة األمراض72.5537071.531السالمة عمر أحمد164210050

حلب(عام)الباطنة األمراض73.496871.294حجار موفق عبدهللا165210049

حلب(عام)الباطنة األمراض75.1486571.088العبد الحمد علً الكرٌم عبد166210047

حلب(عام)الباطنة األمراض73.5236770.913دواره الرحمن عبد ٌاره167210419

حلب(عام)الباطنة األمراض71.517070.906المحمد اسماعٌل المثنى168110092

حلب(عام)الباطنة األمراض72.0766970.845مكانسً الكرٌم عبد نور169210385

حلب(موازي)الباطنة األمراض69.1386165.882محمد اسماعٌل عدي170210254

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.7937174.475قناعة مالك محمد فاروق محمد171210177

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض74.637474.378الرحال فهد الٌاس172110098

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض72.397673.834الكردي علً مهٌار173310481

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض73.77473.82بدور ٌوسؾ سومر174310237

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.766873.256صالح الشٌخ صالح عمار175310330

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض73.237373.138احمد احمد محمود176310457

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض71.237673.138قواؾ نافع مصطفى177310472

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض76.276872.962العلوش العمر محمد نور178310515

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض73.437172.458ناعوس علً ٌوسؾ179310567

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض72.617272.366الصالح كمال راما180310148

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض73.197172.314ابراهٌم الٌاس دانا181310129

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض72.447272.264عباس محمد بشرى1822110021

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض72.787172.068خضور منجد نؽم183310507

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض71.027371.812سلٌمان محمد مٌران184310484

الالذقٌة(عام)الباطنة األمراض73.226971.532قرحٌلً علً هبه185310528

الالذقٌة(موازي)الباطنة األمراض72.476469.082صواٌا بولص لٌنا186310405

الالذقٌة(موازي)الباطنة األمراض68.266667.356الشهوان نهاد روان187310180

الالذقٌة(موازي)الباطنة األمراض69.936266.758معال نضال مادلٌن188310410

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض88.019189.206خضور مشهور عل189410012ً

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض88.588888.348النفاخ نذار سوزان190110339
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض87.88687.08الخضراء محمد الرحمن عبد191110389

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.668786.796أسعد وحٌد عل192110442ً

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض87.98586.74سامً مصطفى خالد193110196

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.758686.45الذٌاب سمٌر سوزان194110338

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.468485.476جدعان الدٌن سٌؾ اسراء195110076

دمشق(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.428485.452محمد آصؾ سلٌمان196310223

دمشق(موازي)الهضمً الجهاز أمراض83.648784.984درٌرش عمر أنس197110040

دمشق(موازي)الهضمً الجهاز أمراض85.938384.758قضباشً محمود مهند198110676

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض90.4918889.494كفا جمال دٌما199210160

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض87.4318787.258نجار عامر صالح محمد200210340

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض88.3868486.631فرواتً هٌثم عمرو201210273

حلب(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.4558485.473سالت نجدت العذراء مرٌم202210360

حلب(موازي)الهضمً الجهاز أمراض77.9657576.779كنجو حسن محمد203210010

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض89.518688.106معوض جرجس عٌسى204310342

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض86.628585.972جبور عدنان أحمد205310002

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض81.688783.808ماوردي ؼسان جوزٌؾ206310098

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض83.248483.544رٌشه حسٌن عل207310298ً

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض82.258583.35عباس حسٌن كنان208310384

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض81.898382.334محمود عادل عل209110434ً

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض82.18181.66معٌطة ٌاسٌن ٌزن210310562

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض83.827881.492هللا عبد علً حنان211310119

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض77.438781.258ؼلٌونً كرٌم بشار212310075

الالذقٌة(عام)الهضمً الجهاز أمراض79.428481.252الحاج ادٌب عل213310296ً

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض74.768277.656شرٌؾ محمد دارا214310127

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض73.727775.032أٌو فواز آزاد215310010

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.369291.616علوش ابراهٌم احمد2162110008

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.579191.342داود ابراهٌم مرع217110637ً

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض91.549191.324بركات موسى فادي218410172

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض92.079091.242مهنا هٌثم احمد219310039

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.499190.094ٌازجً منٌر وائل220110738

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.669089.796زٌن بشار مصطفى221110648

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض90.038989.618الدعاس أحمد محمد222110562

دمشق(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.059389.43شناتً ناصر الرحمن مجٌب223410196

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض88.718888.426قندح صالح الرحمن عبد224110387

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض91.338488.398عجً محمود هادي225410231

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض94.0158992.009سٌجري حسٌب نجدت محمد226210012

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض93.2269091.935عقٌلً بشار محمد شوقً احسان227210008

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.769391.056معراوي بدر احمد هللا عبد228310272
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الوطني
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حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض92.3518890.61العلً الحسٌن الدٌن صالح محمد229210075

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض90.2288588.136عفاص أحمد ناصر محمد230210345

حلب(عام)واألوعٌة القلب أمراض89.9818587.988السماعٌل محمد سعٌد231210209

حلب(موازي)واألوعٌة القلب أمراض84.3367781.401امٌن نبٌل الدٌن تاج232210128

حلب(موازي)واألوعٌة القلب أمراض79.278481.162بً احمد الرحمن عبد233210234

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.729088.632ؼانم آصؾ نزار234310502

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.538987.518بوراس نزٌه جون235310099ً

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.88787.48ناصر عصام هادي236310524

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض88.88486.88العبدهللا مالك رجب237410104

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.048886.824حمودي رافع كرم238310380

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض87.268586.356اسماعٌل عماد كنان239310386

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.968586.176منصور نهاد انطوان240310051

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض84.658584.79الٌاسٌن سرحان قاسم241110495

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض86.658083.99الخلٌل حسن عل242410161ً

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض81.398783.634جاموس الحلٌم عبد طارق243310261

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض81.268582.756ناصر ابراهٌم ناصر244310496

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض83.98082.34المصطفى عدنان محمد245410200

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض80.78381.62خضور عبدهللا المإٌد246310046

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض82.028181.612تنوره عدنان الدٌن نجم247410223

الالذقٌة(عام)واألوعٌة القلب أمراض79.638481.378الجربا الدهام فهد فارس248310358

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض77.567978.136شٌخو جمٌل جوان249310094

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض74.868177.316الشواخ حامد مجد250110551

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض74.5667675.139حسٌن الحاجً جمال عل251210266ً

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض84.737982.438المحمد سلٌمان الرزاق عبد252410143

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض82.38282.18البندقجً المنعم عبد خانم فاٌزه253110488

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض82.518081.506المحمد قحطان أحمد254110013

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.638281.178زٌد خالد عل255410162ً

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض83.057881.03الٌوسؾ محمد منى256110669

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض79.388280.428ٌونس الرزاق عبد دانه257110209

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض79.128280.272القنبر عبدالرزاق رانٌا258110254

دمشق(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.487979.888القٌسً ٌوسؾ أحمد صالح2592110062

دمشق(موازي)التنفسً الجهاز أمراض73.527373.312الحفار جمال محمد نبٌه محمد260110623

دمشق(موازي)التنفسً الجهاز أمراض73.87072.28العقله اٌمن ٌوسؾ261110770

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض78.9718581.382زكرٌا فإاد محمد عدي262210255

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض83.0767881.045اعرابً اسماعٌل الحاج عبدالرحمن رنا263210181

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض76.0417977.224شراباتً عبدهللا مصعب264210363

حلب(عام)التنفسً الجهاز أمراض77.4667476.079الرز عادل أحمد265210111

حلب(موازي)التنفسً الجهاز أمراض73.2286770.736مستو محمد نهاد266210381
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الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض80.988080.588خوري سمعان دنٌا267310131

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض77.748279.444ابراهٌم قصً بشرى268310080

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض76.448178.264سٌفو نبٌل الرا269310392

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض77.77978.22طنوس خٌرهللا ساندي270310217

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض78.047878.024جمل منٌر باسل271310063

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض77.297777.174عدره علً لٌن272310404

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض76.477877.082حماد علً محمد273310442

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض79.017477.006داوود احمد جعفر274310088

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض78.267576.956خدام جمال بثٌنه275310070

الالذقٌة(عام)التنفسً الجهاز أمراض75.167976.696سلوم عبود رئاب276310137

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض73.596971.754الصوفً العلٌم عبد صفوان277410138

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض70.777070.462ٌزبك ماهر عائشة278310268

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض87.8638687.117فالح أحمد عال279210260

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض84.888484.528نابلسً خالد نور280310513

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض83.158684.29مقدسً حسان براءة281110130

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض83.78584.22الخانً ٌاسر محمد الدٌن عالء282110423

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.48083.84صفاٌا منٌر نوار283110701

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض82.848583.704علً محمد الرحمن عبد284110390

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض83.948182.764الخلؾ هللا عبد رؼد285110264

دمشق(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض80.938582.558طبٌخ أبو حسام مروة286110639

دمشق(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض79.788581.868الخطٌب فٌومً الدٌن عالء دٌمة287110232

دمشق(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض74.858378.11اسماعٌل اسماعٌل ؼفران288110471

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض89.5758888.945موالدي مصطفى ندى289210377

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.6118686.366زكور المنعم عبد دٌب محمد290210338

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض86.0538384.831ابراهٌم عارؾ آمنه291210066

حلب(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض84.3758584.625حمال أحمد آالء292210062

حلب(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض75.67876.56حمندوش عمر كوثر293210294

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض81.868081.116صوفً الدٌن بهاء دعاء294310130

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض78.388581.028سلٌمان عاطؾ سلٌمان295310225

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض80.968080.576خلٌل رزق نورا296310518

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض80.817879.686ٌوسؾ احسان رنٌم297410110

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض78.028279.612جدٌد علً ٌارا298310553

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض80.457779.07منصور محمد رإى299310143

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض77.668078.596محمد خلٌل مرام300310463

الالذقٌة(عام)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض77.77978.22ناصر ٌونس هدٌل301310535

الالذقٌة(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض76.348077.804علً شجاع دٌمه302310136

الالذقٌة(موازي)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض73.87172.68دعبول سمٌر دٌانا303410021

دمشق(عام)العصبٌة األمراض90.558688.73البؽا مصطفى زكرٌا أحمد304110018
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السورٌة العربٌة الجمهورٌة
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)العصبٌة األمراض84.698685.214ورور حمود عهد305110463

دمشق(عام)العصبٌة األمراض85.818485.086حبوس ابراهٌم ؼزوان306310347

دمشق(عام)العصبٌة األمراض85.918384.746عكاري عادل عل307410163ً

دمشق(عام)العصبٌة األمراض85.098384.254ماردٌنً احمد مجد محمد308110621

دمشق(عام)العصبٌة األمراض83.848483.904ٌاسمٌنه مؤمون عبٌر309110409

دمشق(عام)العصبٌة األمراض80.118883.266الحسٌنً هٌثم محمد أٌهم310110051

دمشق(عام)العصبٌة األمراض84.338082.598الحسٌن العبد خالد محمد311110578

دمشق(موازي)العصبٌة األمراض79.018380.606خطٌب أحمد ٌوسؾ312110767

دمشق(موازي)العصبٌة األمراض81.1017679.06قادر مسلم شٌخ صالح محمد313210025

حلب(عام)العصبٌة األمراض81.598582.954حسٌن الحلٌم عبد سقراط314310219

حلب(عام)العصبٌة األمراض82.8017981.28مؽربً ٌاسر منال315210368

حلب(عام)العصبٌة األمراض79.7388381.042هوى زكرٌا احمد هنادي316210406

حلب(موازي)العصبٌة األمراض73.6616570.196صابونً عبدهلل دانٌه317210156

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض78.238480.538لحدو كبرو سٌبٌال318310238

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض76.158178.09شومان نزهت عزٌز319310285

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض77.227977.932خٌربك رفٌق صبا320310250

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض76.38077.78سوسان حنا مجد321310425

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض79.677377.002القصٌر عادل عبدهللا322310278

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض77.177576.302صلٌبا آرام هبة323110039

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض75.717776.226بدره وجٌه مرٌم324310091

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض75.657675.79برشٌنً ؼزوان محفوض3252110098

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض75.357675.61خضور ؼسان رؼد326310159

الالذقٌة(عام)العصبٌة األمراض73.517674.506اسبر محمود اسٌل327310042

الالذقٌة(موازي)العصبٌة األمراض66.076164.042دٌب اسامه طارق328310259

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض84.818183.286ٌازجً رامً آنا329310021

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض82.118382.466اسعد محمد عل330110438ً

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض82.718182.026البنً الحكٌم عبد قتٌبه محمد331110619

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض80.068080.036الزاقوت كندي عبٌده332110406

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض76.58579.9حٌدر اٌاد م333110678ً

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض79.548079.724تامر الٌاس إلس334310015ً

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض80.817779.286الصباغ أسامة بانة335110122

دمشق(عام)الدم ونقل الدم أمراض78.448079.064القاسم محمد اٌالؾ336110109

دمشق(موازي)الدم ونقل الدم أمراض74.546570.724العلً اكرم الوهاب عبد337110852

دمشق(موازي)الدم ونقل الدم أمراض70.556769.13هارون ابراهٌم عدله338210016

حلب(عام)الدم ونقل الدم أمراض77.8017877.88آؼا علً ناصر نور339210387

حلب(عام)الدم ونقل الدم أمراض73.1817172.308سلٌمان عبدالكرٌم أٌوب340210006

حلب(عام)الدم ونقل الدم أمراض76.86471.68مشنوق ٌوسؾ فاطمة341210283

الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض80.148582.084حسنا بن حبٌب محمد عل342310600ً
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الالذقٌة(عام)الدم ونقل الدم أمراض76.797676.474قنجراوي أكثم نور343310510

دمشق(عام)الكلٌة أمراض84.7038384.021القدور رمضان الدٌن عالء344210264

دمشق(عام)الكلٌة أمراض80.0268582.015السلطان خالد محمد345210314

دمشق(عام)الكلٌة أمراض81.98081.14كزكز فاٌز رٌم3462110043

دمشق(عام)الكلٌة أمراض79.978280.782العسراوي جودت محمد عباده347110384

دمشق(عام)الكلٌة أمراض80.268180.556رجب اسماعٌل قاسم محمد348110592

دمشق(عام)الكلٌة أمراض75.878278.322شحادة نبٌل ٌامن349310558

دمشق(عام)الكلٌة أمراض78.467878.276السالم عبد زٌاد خالد350110194

دمشق(عام)الكلٌة أمراض77.957877.97القادر عبد خلٌل براءة351110132

دمشق(موازي)الكلٌة أمراض75.267876.356العامري كاظم عبدالرضا بسمله352110134

دمشق(موازي)الكلٌة أمراض76.517174.306العلٌان عمر سماح353410134

حلب(عام)الكلٌة أمراض84.2087881.724مكانسً أٌمن محمد محمد354210328

حلب(عام)الكلٌة أمراض86.1517581.69حللً أحمد عبدهللا355210247

حلب(عام)الكلٌة أمراض79.9258079.955االبراهٌم خالد أحمد356210048

حلب(عام)الكلٌة أمراض79.2768079.565الموسى عٌسى حسٌن357210144

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض77.277375.562صالح الشٌخ صالح ٌاسر358310555

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض74.547675.124عباس أحمد أؼٌد359410039

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض73.877473.922بشاره سمٌر جان360310087

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض71.597773.754الدخٌل حسٌن دانٌا361110211

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض74.787273.668خوري قسطنطٌن جان362110008

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض76.426672.252قباوي محمد مدٌحة3632110110

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض71.477372.082ابراهٌم حسٌن محمد364310433

الالذقٌة(عام)الكلٌة أمراض70.557371.53ٌاسٌن احمد شروق365310242

الالذقٌة(موازي)الكلٌة أمراض72.626569.572ضاهر ادٌب كنده366310388

الالذقٌة(موازي)الكلٌة أمراض69.046567.424خلٌل الرحمن عبد الدٌن خٌر367110201

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض80.38582.18ابراهٌم عبدالقادر مٌدٌا368110680

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض81.688281.808حدٌفه عصام ٌارا369110752

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض80.598381.554الؽاوي رفعت محمد الزهراء فاطمة370110485

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض83.047981.424حمشو احمد سعاد3712110048

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض80.318180.586الهوها العبد بشٌر ؼفران3722110086

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض79.28179.92كٌالنً حازم حاتم3732110026

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض78.677878.402سمعان سامً والء374110749

دمشق(عام)الحركً الجهاز أمراض81.567378.136درٌعً سامر تسنٌم3752110023

دمشق(موازي)الحركً الجهاز أمراض78.177878.102حٌدر مازن ؼنى376110473

دمشق(موازي)الحركً الجهاز أمراض72.917674.146الرحمن عبد حسن رٌم377310193

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض76.058378.83جونً أحمد هٌا378310540

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض80.067477.636حداد مازن بتول379310067

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض78.527275.912الحلبٌة كمال محمد حكمت380410080
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الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض76.657475.59ؼضبان محمد عمار381310335

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض75.737374.638جمعه تمام ماري3822110096

الالذقٌة(عام)الحركً الجهاز أمراض73.377674.422ٌاسمٌن ٌونس ؼفران383310350

الالذقٌة(موازي)الحركً الجهاز أمراض71.467472.476اسكندر ؼسان صفاء384310254

الالذقٌة(موازي)الحركً الجهاز أمراض69.047169.824الناٌؾ مصطفى هوزان385110501

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض72.427473.052جنات صبحً سوزان386110098

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض76.886371.328عبٌد السالم عبد أمٌر387110036

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض72.116870.466ضاهر ماجد احمد388110069

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض71.16970.26الفروان نزار كرم389110508

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض70.566969.936علً آزاد احمد390110056

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض66.957168.57الحسن حسن محمد391110575

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض70.716568.426ناصر محمد سلمان392110330

دمشق(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض71.246468.344قطان محمد قمر393410083

الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض73.216670.326داود هالل أمان394310016ً

الالذقٌة(عام)(الخمجٌة) المعدٌة األمراض69.246768.344ابراهٌم حاج ابراهٌم محمد395310086

دمشق(عام)النفسً الطب84.718484.426عبده ربٌع نور396110705

دمشق(عام)النفسً الطب82.138282.078صعب فراس حسن397110185

دمشق(عام)النفسً الطب80.918381.746عباس محمد ؼدٌر398110468

دمشق(عام)النفسً الطب78.687276.008عدره محمد عل399310320ً

دمشق(عام)التؤهٌل وإعداد والرٌاضً الفٌزٌائً الطب69.947170.364بقلة الناصر عبد مالك400110157

دمشق(عام)العامة الجراحة82.988282.588الحمد علً ممدوح401110661

دمشق(عام)العامة الجراحة83.218182.326آقبٌق مروان محمد فراس محمد402110618

دمشق(عام)العامة الجراحة82.838182.098الدٌن شرؾ ناٌؾ رهؾ403110283

دمشق(عام)العامة الجراحة83.448082.064محمد أحمد أنس404110038

دمشق(عام)العامة الجراحة82.088282.048قوادري ٌاسر أحمد405110017

دمشق(عام)العامة الجراحة81.948281.964سوٌدان مؤمون مجد406110556

دمشق(عام)العامة الجراحة81.918281.946ابوزعل اٌمن كناز407110513

دمشق(عام)العامة الجراحة82.3518181.81عنجرٌنً أقطم طالل علً محمد408210341

دمشق(عام)العامة الجراحة78.838581.298حاٌك عدنان عمار409310332

دمشق(عام)العامة الجراحة81.678081.002المخلؾ عطاهللا احمد410110065

دمشق(عام)العامة الجراحة80.318280.986دروٌش احمد عبدو411410151

دمشق(عام)العامة الجراحة82.187980.908الدٌن عالء الدٌن صالح وائل412110736

دمشق(عام)العامة الجراحة82.7367780.441أسدي الدٌن صالح سعٌد محمد413210339

دمشق(عام)العامة الجراحة80.488080.288الطباع خالد االء414110085

دمشق(عام)العامة الجراحة79.818180.286كمون علً الدٌن ضٌاء415310258

دمشق(عام)العامة الجراحة79.028280.212حسن حمزه اسماعٌل416110081

دمشق(عام)العامة الجراحة82.037679.618الحسٌن خالد القادر عبد4172110066

دمشق(عام)العامة الجراحة80.427879.452ؼنٌم مروان بهاء418110142
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)العامة الجراحة78.958079.37الخرٌوش عدنان ٌوسؾ419110773

دمشق(عام)العامة الجراحة80.157879.29الدٌري هللا ضٌؾ سفٌان420110324

دمشق(عام)العامة الجراحة79.357979.21الحسن محمد وائل421110737

دمشق(عام)العامة الجراحة78.6188079.17الٌوسؾ محمود أحمد422210056

دمشق(عام)العامة الجراحة79.917879.146شمس سلٌمان محرز423110560

دمشق(عام)العامة الجراحة78.468079.076هللا العبد وحٌد احمد424110074

دمشق(عام)العامة الجراحة81.537578.918عوض فإاد جهاد425410005

دمشق(عام)العامة الجراحة81.387578.828عٌده محمود آصؾ426410038

دمشق(عام)العامة الجراحة78.048078.824زعزوع نورث باسل427410059

دمشق(عام)العامة الجراحة77.378178.822ٌاسٌن محمود عدنان محمد428110611

دمشق(عام)العامة الجراحة78.6057978.763الرجا محمد احمد429210005

دمشق(عام)العامة الجراحة81.197578.714الكردي عبدهللا عل430110435ً

دمشق(عام)العامة الجراحة79.677778.602صندوق أحمد ٌاسر محمد431110625

دمشق(عام)العامة الجراحة76.718178.426التلً عٌد محمد خالد432110195

دمشق(عام)العامة الجراحة77.238078.338علً صالح محمد آمد433110034

دمشق(عام)العامة الجراحة75.8718278.322الكلٌب سكران موسى434210098

دمشق(عام)العامة الجراحة79.867678.316الٌوسؾ حمٌد سمٌر محمد اسامه435110027

دمشق(عام)العامة الجراحة78.967778.176حمدو حاج الدٌن صالح عمر436110457

دمشق(عام)العامة الجراحة80.247578.144ٌوسؾ محمد أحمد437410033

دمشق(عام)العامة الجراحة76.838078.098الشمالً عدنان عبدالرحمن4382110070

دمشق(عام)العامة الجراحة78.77778.02الدعاس فٌصل احمد439310037

دمشق(عام)العامة الجراحة76.528077.912حمد ابو ٌوسؾ ماهر محمد ٌوسؾ محمد440110626

دمشق(موازي)العامة الجراحة79.517577.706الشلبً اللطٌؾ عبد أنس محمد441110604

دمشق(موازي)العامة الجراحة76.178077.702الهادي عبد رضوان قص442110496ً

دمشق(موازي)العامة الجراحة77.527777.312العرفً مؤمون عبدهللا443110404

دمشق(موازي)العامة الجراحة77.647676.984البطل زٌاد باسل444110116

دمشق(موازي)العامة الجراحة76.847676.504نعٌم وهٌب وسٌم445110744

دمشق(موازي)العامة الجراحة74.377775.422اللبوانً سامر عبدالقادر446110396

دمشق(موازي)العامة الجراحة75.717475.026الرحال محمد حسٌن447410081

دمشق(موازي)العامة الجراحة74.687574.808الحسٌن محمود العزٌز عبد448410144

حلب(عام)العامة الجراحة86.1437882.885لبابٌدي العزٌز عبد نور449210384

حلب(عام)العامة الجراحة84.7217982.432مصري جمال رقٌة450210179

حلب(عام)العامة الجراحة87.4987381.698عرفه عصام محمد عبدالؽفور451210246

حلب(عام)العامة الجراحة81.748181.444رشو الدٌن فخر عبدهللا4522110071

حلب(عام)العامة الجراحة84.2137781.327استانبولً اللطٌؾ عبد عبٌده453210252

حلب(عام)العامة الجراحة82.4837981.089زٌدانً جمال عامر454210232

حلب(عام)العامة الجراحة79.6988180.218جركس تراس محمد بكري455210123

حلب(عام)العامة الجراحة81.5717779.742امٌن نادر فهد456210287
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)العامة الجراحة81.9757579.185طرابلسً الرحمن عبد محمد457210320

حلب(عام)العامة الجراحة76.2368278.541الحسن محمد حسن458210143

حلب(عام)العامة الجراحة81.1457478.287حارس احمد بدر محمد459210080

حلب(موازي)العامة الجراحة74.877574.922الحجً خلؾ طارق460210228

حلب(موازي)العامة الجراحة73.4537473.671تمو احمد شٌركل461210222

حلب(موازي)العامة الجراحة69.897571.934مطر محمد هالل462110723

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة78.338179.398أسعد علً محمد463310440

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة76.938379.358معروؾ نظٌر عل464310326ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة75.858378.71طوٌل سهٌل ٌوسؾ465310566

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة77.038078.218حسن جبر حسام466310102

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة75.888177.928شاهٌن ٌوسؾ زٌاد467310202

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة76.358077.81االسكندر عٌسى فاطر468310360

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة80.767277.256الجزار الناصر عبد عل4692110079ً

الالذقٌة(عام)العامة الجراحة75.917977.146دٌب أحمد عل470310291ً

الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة74.127775.272سعد علً الحسن471310011

الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة72.727372.832كاسو هٌثم مجد472310427

دمشق(عام)البولٌة الجراحة86.278987.362السلٌمان ٌوسؾ الرزاق عبد4732110065

دمشق(عام)البولٌة الجراحة84.629187.172عثمان شندٌن ٌوسؾ474110772

دمشق(عام)البولٌة الجراحة84.488685.088ادرٌس موفق محمد475110599

دمشق(عام)البولٌة الجراحة85.638284.178محمد هٌثم محمد476110602

دمشق(عام)البولٌة الجراحة83.618483.766العلً الذٌاب محمد عل4772110080ً

دمشق(عام)البولٌة الجراحة80.068883.236بقلة الدٌن نور منار478110663

دمشق(عام)البولٌة الجراحة84.468183.076قاطوع محمود محمد479110596

دمشق(عام)البولٌة الجراحة79.938782.758سلٌمان هللا عبد مهند480310479

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة81.647980.584الحرٌري احمد بشٌر481110141

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة81.97779.94المتنً سالم وسام482410238

حلب(عام)البولٌة الجراحة85.318283.986قازان جمال محمد نور محمد483210346

حلب(عام)البولٌة الجراحة85.058083.03الجول العلً أحمد عل4842110077ً

حلب(عام)البولٌة الجراحة81.9258382.355الحجاج محمد ماهر485210308

حلب(عام)البولٌة الجراحة82.7158182.029طالع مطٌع محمد محمد486210330

حلب(موازي)البولٌة الجراحة80.8138080.487دبابو محمد أنس487210003

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة77.478078.482المواس محمد أمجد4882110005

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة76.668077.996حمٌدان مالك ماهر489310421

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة79.597577.754عوكان مٌالد مجدي490110559

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة75.498077.294داود موسى كاوا491310376

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة75.028077.012الٌوسؾ فاروق خالد492310123

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة76.87776.88ؼنام عماد محمد493310443

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة76.067876.836العٌد ٌاسر طارق494310266
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

الالذقٌة(عام)البولٌة الجراحة74.48076.64رزوق خلدون عل495310301ً

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة73.637875.378الصمصام حسان تٌسٌر496110051

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة75.6887173.812العٌسى محمد منذر497210371

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة91.569090.936قزح نبٌل ٌوسؾ498110774

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة87.418988.046عبود عبود فادي499110480

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة88.38586.98الشعبان رامز زٌاد500310201

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة88.228486.532ابراهٌم الشٌخ رئٌؾ أحمد501410030

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة85.068886.236السماعٌل سعٌد حسن502110182

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة85.018886.206الموسى ابراهٌم أحمد503110003

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة88.248285.744رزوق احمد محمد504110568

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة86.178384.902كٌالنً محمد أحمد505110009

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة83.378784.822شٌخو ؼسان باسل506110119

دمشق(عام)العظمٌة الجراحة85.978384.782حلوم عبدالمنعم وائل5072110135

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة81.698884.214كوشكار محمد ضٌاء508110371

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة83.848483.904الحٌجً نزٌه أنس509110041

حلب(عام)العظمٌة الجراحة90.2119090.126شعار نضال نبٌل510210376

حلب(عام)العظمٌة الجراحة86.6468585.987المرطو المصطو احمد مصطفى511210361

حلب(عام)العظمٌة الجراحة85.4788183.686سقار حسن انس محمد512210336

حلب(عام)العظمٌة الجراحة82.68483.16السلوم محمد عبدالرحمن513210244

حلب(عام)العظمٌة الجراحة81.758583.05قبانً مروان محمد هللا سعد514210208

حلب(عام)العظمٌة الجراحة82.9218382.952بوشً محمد ادٌب احمد515210085

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة77.428279.252العاسمً عمار مراد516110634

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة79.337778.398الحمد العلً محمد الصدٌق517110090

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة84.837882.098سموع نزٌه ورد518110740

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة83.577981.742األحمد كمال أحمد5192110004

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة82.887981.328حداد منٌؾ مهاب5202110119

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة78.128380.072عساؾ محمود مضر521310475

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة79.757979.45سلٌم جمٌل ماهر522310418

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة76.748178.444قلٌشة محمود الكرٌم عبد523410145

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة76.948078.164حزوري السالم عبد عزام524410010

الالذقٌة(عام)العظمٌة الجراحة76.918078.146حداد عماد عالء525410159

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة73.997875.594الناشً الدٌن عماد خالد526210009

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة74.617173.166أسعد راؼب بشار527410066

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة83.818182.686الحموٌه مهند احمد5282110010

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة81.47880.04إبراهٌم محمد معاذ529110654

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة76.7937776.875افندر فواز محمد530210042

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة75.077876.242المحمد هٌثم عل531110441ً

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة77.037174.618ؼزال فهد مجد532110554
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)الصدرٌة الجراحة75.227374.332العبدهللا نضال أنس533110042

دمشق(موازي)الصدرٌة الجراحة69.826668.292صقر عماد عامر534110850

دمشق(موازي)الصدرٌة الجراحة72.886067.728فارس محمد مسعود535110647

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة73.787674.668الحكً محمد ابراهٌم536310032

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة73.097674.254فروح محمد براء537310071

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة74.957374.17ٌوسؾ نبٌل عزام538310284

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة74.537273.518الضرؾ رفٌق باسل539310060

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة76.086872.848مرعً نزار بالل540310082

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة73.937072.358اسماعٌل ابراهٌم احمد541310033

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة72.337272.198السوٌد محمود مضر542410212

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة71.257171.15جورج رامً عٌسى543310343

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة71.317070.786دراج ٌحٌى دٌما544310135

الالذقٌة(عام)الصدرٌة الجراحة72.676770.402حسن خضر باسل545110114

الالذقٌة(موازي)الصدرٌة الجراحة68.616567.166الضامن الحسن أنور ٌوسؾ546110251

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة91.288990.368شباط محمد مهدي محمد547110622

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة90.638889.578وهوب ٌاسر محمد548210334

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة88.358888.21الحمٌد عبد ؼسان دانٌال549410089

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة88.058888.03االسماعٌل تحسٌن محمد550110573

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة88.658386.39الدٌن زٌن ناجً رام551110252ً

دمشق(عام)العصبٌة الجراحة85.778585.462الشرهان احمد رائد552110240

دمشق(موازي)العصبٌة الجراحة81.618783.766المقداد بسام أشرؾ553110024

دمشق(موازي)العصبٌة الجراحة80.3218180.592عنٌزان نادر المإمن عبد554210035

حلب(عام)العصبٌة الجراحة85.1258283.875حٌدر خالد عزٌز555210258

حلب(عام)العصبٌة الجراحة81.5018482.5حسٌن نور محمد منان556210369

حلب(عام)العصبٌة الجراحة85.3367782.001مصري الخالق عبد همام احمد557210086

حلب(موازي)العصبٌة الجراحة78.7638179.657أصالن مازن سلٌم558210210

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة83.588282.948سلهب ٌحٌى باسل559310064

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة82.748282.444حامد محمد عل560310317ً

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة82.847880.904محمد ابراهٌم عل561310294ً

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة79.727879.032محمد ؼرٌب سومر562310236

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة76.048077.624الشرٌدة الكافً عبد محمد563210076

الالذقٌة(عام)العصبٌة الجراحة77.697677.014هبره عدنان وسٌم5642110136

الالذقٌة(موازي)العصبٌة الجراحة73.967273.176سوٌقات جهاد ٌوسؾ565310564

الالذقٌة(موازي)العصبٌة الجراحة73.986269.188القاسم حسن خرٌم عل5662110081ً

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة86.928887.352هالل محمد هند567110728

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة87.728586.632ضومط ادمون لورٌٌه568110529

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة87.238485.938سلطانً علً أمجد569310018

دمشق(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة87.688285.408صالح ؼسان عزٌز570410154
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دمشق(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.768180.256االحمد نجدات حكمت571110187

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة86.1938083.715سنون ابو الكرٌم عبد هال572210403

حلب(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة81.6968583.017قاسم زعٌم فات573210279ً

حلب(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة83.8137881.487عبجً نبٌل محمد بٌان574210127

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة77.128580.272راعً عدنان عٌسى575310344

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة80.037879.218عباس حسان لجٌن576110525

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.317577.586شرٌبا ندٌم عمار577310336

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة79.9287477.556مصطفى الحمٌد عبد حنٌن578210149

الالذقٌة(عام)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة75.868077.516ابراهٌم محمود فراس579310365

الالذقٌة(موازي)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة76.337776.598البب ابراهٌم ؼفران580310348

دمشق(عام)القلب جراحة82.778884.862سقور محمود محمد581310447

دمشق(عام)القلب جراحة82.6157981.169دوٌدري شكري بشر582210116

دمشق(عام)القلب جراحة80.317778.986شقروؾ خالد فادي583110478

دمشق(عام)القلب جراحة81.397578.834نجار العزٌز عبد محمد584210322

دمشق(عام)القلب جراحة80.077578.042العظم الفردوس مجد رؼد585110287

دمشق(عام)القلب جراحة75.538177.718حماده علً معن586410214

دمشق(عام)القلب جراحة78.677677.602جبور راشد عامر587410269

دمشق(عام)القلب جراحة777777الفتحً نبٌل لٌث588110149

دمشق(موازي)القلب جراحة76.37776.58حاطوم أسعد نوار589410228

دمشق(موازي)القلب جراحة68.976968.982الرشو محمدصالح دٌار590110815

حلب(عام)القلب جراحة75.2357876.341علً محمد بوزان591210124

حلب(عام)القلب جراحة72.187573.308مقصود حسام مالك محمد592310454

حلب(عام)القلب جراحة75.526772.112العبد الحمد علً العزٌز عبد593210238

حلب(عام)القلب جراحة76.1266370.875ضبٌط ربٌع محمد محمد594210469

حلب(عام)القلب جراحة71.0237070.613األحمد عمر مالك595210307

حلب(عام)القلب جراحة71.236970.338جمعه الٌاس ٌوسؾ596110769

حلب(عام)القلب جراحة73.1356670.281العلً العزٌز عبد ٌحٌى597210481

حلب(عام)القلب جراحة71.516769.706عدنان حاج ابراهٌم محمد598110565

حلب(موازي)القلب جراحة68.116767.666سالمه عماد ٌوسؾ599110915

الالذقٌة(عام)القلب جراحة76.57174.3سلٌمان محمد قٌس600410178

الالذقٌة(عام)القلب جراحة72.657573.59سلٌمان فاٌز عمار601310333

الالذقٌة(عام)القلب جراحة73.127373.072المقدم ناظم عل602310322ً

الالذقٌة(عام)القلب جراحة73.257272.75خلٌل حمزه رٌباز603310187

الالذقٌة(عام)القلب جراحة73.756971.85شلٌل رفعات ماهر6042110097

الالذقٌة(عام)القلب جراحة72.256870.55المصطفى احمد عوض605110465

دمشق(عام)األوعٌة جراحة81.957378.37المرهج فإاد مرهج606410211

دمشق(عام)األوعٌة جراحة79.417577.646الناصر أحمد بشٌر607410033

دمشق(عام)األوعٌة جراحة78.547577.124عبٌسً معروؾ مهند محمد6082110106
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دمشق(عام)األوعٌة جراحة767776.4صقر محمد عل609310319ً

دمشق(عام)األوعٌة جراحة77.287576.368الخلٌل مفٌد عمار610110452

دمشق(عام)األوعٌة جراحة76.9117576.146الؽرٌب حمود ٌوسؾ611210429

دمشق(عام)األوعٌة جراحة78.237175.338بالطه أحمد براء6122110020

دمشق(عام)األوعٌة جراحة73.17875.06العبدهللا عبد محمد613310438

دمشق(موازي)األوعٌة جراحة75.497073.294الحسن جاسم عالء614210263

حلب(عام)األوعٌة جراحة77.1367475.881ؼرٌب ابراهٌم ملهم615210365

حلب(عام)األوعٌة جراحة78.3387075.002حمدان احمد محمد616210310

حلب(عام)األوعٌة جراحة78.2956974.577الضاهر محمود محمد617210331

حلب(عام)األوعٌة جراحة74.9587474.574الخضٌر هالل انس محمد618210905

حلب(عام)األوعٌة جراحة75.617374.566شقو بسام محمد619210311

حلب(عام)األوعٌة جراحة75.2167374.329عبٌدو نوري حسن أحمد620210047

حلب(عام)األوعٌة جراحة74.5087373.904خلٌل خالد ؼٌاث621210275

حلب(عام)األوعٌة جراحة76.0636973.237الجاسم علً محمد هاشم622210392

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة76.917375.346الدواي ؼازي اسامة623310041

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة71.977874.382عمران الدٌن مجد زهٌر624310200

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة73.57574.1الرعاد احمد سعد625310218

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة71.257873.95خلٌل محمد المثنى626310047

الالذقٌة(عام)األوعٌة جراحة74.187273.308بطرس الٌاس مارٌو627410191

الالذقٌة(موازي)األوعٌة جراحة72.646368.784ؼانم ٌوسؾ فراس628310366

دمشق(عام)األطفال جراحة81.249084.744مٌدع نعٌم أٌهم629110052

دمشق(عام)األطفال جراحة79.7788280.666العمر رضوان خالد630210150

دمشق(عام)األطفال جراحة78.347878.204المشرؾ العمر هائب عمر سعد631110322

دمشق(عام)األطفال جراحة74.167775.296جلول عادل عل632310308ً

دمشق(عام)األطفال جراحة78.197074.914باشً اوضه عمر هاجر6332110128

دمشق(عام)األطفال جراحة72.327874.592الحصان العزٌز عبد ماهر634110547

دمشق(موازي)األطفال جراحة70.867472.116فٌاض جمال لإي محمد635110620

دمشق(موازي)األطفال جراحة68.856768.11زوارعة نبٌل هنادي636110724

حلب(عام)األطفال جراحة82.2938181.775العٌسى العبٌد حسٌن حازم637210141

حلب(عام)األطفال جراحة81.0668281.439قواس حمزة هدٌل638210399

حلب(عام)األطفال جراحة82.5567679.933محمً ٌوسؾ باسل639210014

حلب(عام)األطفال جراحة78.3957878.237بري مضٌؾ محمد ٌاسٌن محمد640210347

حلب(عام)األطفال جراحة78.4317476.658صالحو حمزة ٌاسر641210421

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة78.4267275.855محمد شٌخ ابراهٌم إبراهٌم642210045

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة79.3456975.207شٌخو رشٌد محمد643210315

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة71.767372.256قصاب البٌر حنا644310117

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة72.8136971.287المكطؾ محمد عزالدٌن645210017

الالذقٌة(عام)األطفال جراحة74.996470.594ٌوسؾ ملك عمار646510019
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دمشق(عام)الطوارئ طب71.796870.274الشمالً الكرٌم عبد محمد647110586

دمشق(عام)الطوارئ طب68.066868.036الشٌخ حمود احمد امجد648110102

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد89.738889.038نوى سلٌمان ربا649410103

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد88.388587.028طٌفور عبدهللا وسام650110742

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.678687.002ضاهر مؤمون رٌم651110296

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد85.678886.602الطرقجً المصون محمد ماسه652110545

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد85.578886.542الفتوى امٌن فإاد محمد سعد6532110049

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.488586.488كنج بشار رزان654110259

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد83.139085.878العدوي سعٌد اٌه655410057

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.418585.846الدونً رشاد محمد ٌسر656110764

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.188585.708عرفات زٌاد رؼد6572110038

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.088585.648القوٌدر ٌونس سالم658110328

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد85.498585.294عصفور فهد ٌاسمٌن659110759

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.478285.282اللبابٌدي نبٌل محمد محمد660110594

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد87.418285.246الخلؾ علٌشان مها661110673

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.158384.89سكر محمدبسام رحاب662110258

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد81.338984.398ناصر احمد اودٌت663110107

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد83.218684.326السعدي رومٌة ابو احمد هاجر664110716

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد84.468484.276بردان توفٌق هبه6652110130

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد83.68584.16سمره اسماعٌل وفاء666110746

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد86.78084.02المعراوي علً سلٌمان667410132

دمشق(عام)النساء وأمراض التولٌد84.518383.906حداد سلٌمان لٌلى668110533

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد81.218683.126حبٌب محمد عال669110418

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد85.477982.882العلً احمد هبه670110717

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد83.488182.488الطنبولً رضا روان671110286

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد85.197882.314رشوان بركات طارق672110372

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد87.6768787.405موحد جمٌل محمد رهام673210186

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد88.5868285.951عتو نضال نسرٌن674210380

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.6488385.188شعار محمد رإى675210164

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.3738385.023العوض ثائر اٌمان676210100

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.1588384.894قعدونً الحكٌم عبد دٌمة677210161

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.5288583.516الجدي جمال مها678210373

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.158283.29بظ علً محمد راما679210168

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.2788482.966حسن ابراهٌم اسراء680210088

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.638382.778بانه المنعم عبد حال681210145

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.278282.762العبٌد العزو سلٌمان فاطمة682410173

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.3468082.607ماردٌنً زكرٌا بٌان683210125

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد86.3417782.604جابر احمد جود684210134
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حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.2528382.551الحمٌدي هشام بتول685210109

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.038382.418الجربوع المحمد تحسٌن حامد686110176

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.6537982.391الموسى ولٌد محمد راما687210169

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد83.2458182.347مستو حسن صالح688210226

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد81.038482.218االبراهٌم محمد سندس6892110055

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد82.298282.174القاسم شعبان الباسط عبد مدٌحة690210355

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد81.5418382.124الشهابً مصطفى سنا691210213

حلب(عام)النساء وأمراض التولٌد84.7237882.033خطٌب مروان دعاء692210159

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد82.928081.752اٌؽو اسكندر رٌتا693210190

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد77.4617676.876ؼالٌه نهاد ابرار694210079

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد73.838176.698العوده وهٌب محمد سامر695110316

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد76.3437676.205السوسو علً رٌم696210013

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد81.328582.792العٌسى المحمد خمٌس سمٌة697310227

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.518381.506دٌب محمد أنس698310025

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد78.258380.15طٌار جورج مٌشٌل699310492

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد81.137879.878العلً محمد مجد700110557

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.097979.654وسوؾ احمد رنا701310163

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد79.388079.628حبٌب محمد عل702310318ً

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد81.347779.604الحمد فرحان جازٌا7032110024

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.817779.286رفول شحاده مٌرنا704410221

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد75.448579.264حسٌن محمد م705310482ً

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد77.418279.246علً عدنان روال706310184

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد79.397979.234دٌاب أحمد هٌا الشٌخه707110089

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.987678.988تشتوش أحمد أمٌنة708310020

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد76.588278.748االحمد فواز هٌفرون709310544

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد77.828078.692مٌهوب علً فرح710310370

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد77.468078.476حسٌن محمود شٌرٌن711110355

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.727578.432الحسٌن العلً راؼب سومر712110239

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد76.038278.418سلٌمان ولٌد رائدة713310144

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد78.917778.146ٌحٌى لإي ٌحٌى714310560

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد76.848078.104دبٌس ابو علً حسٌن715410078

الالذقٌة(عام)النساء وأمراض التولٌد80.047578.024دٌب محمد خالد إٌمان716310029

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد75.887876.728حداد منذر الٌاس717310048

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد73.88076.28الصالح محمد ؼفران718310349

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد76.387575.828ابراهٌم تٌسٌر رإى719310139

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد72.37874.58ؼزال بدر سماء720310045

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر76.997977.794قوره ابو مرزوق محمد امجد721119917

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.567875.336ربٌع نزٌر صهٌب722110846
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دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر75.026771.812سٌد شاهر عطاهلل723110414

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.3767071.425محمد محمد باسل724210008

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.357171.21الخلؾ المحمد حامد أحمد725110006

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.277070.762وهدان احمد هللا عبد726310271

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.166970.296الحسٌان عبدالرحمن سال727110312ً

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.736769.838الحلبً بسام ملهم728110659

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.366669.816فخر ابو هللا دخل باسل729310059

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.926369.552الطرن سعٌد محمد محمد7302110102

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.236868.738الشحادات رضا محمد أحمد731310006

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.166568.096المصول خالد ابراهٌم732410003

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.156367.89برازي حسان حسام محمد733310015

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر68.916667.746الزعبً عاصم ؼالب734110466

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.146467.084الفزع احمد زاهر735110652

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.856166.31الشكال سعٌد محمد نشوان736110694

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.116266.266بشور سلٌمان مهند737110674

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر67.426365.652الٌوسؾ أحمد عل738110426ً

دمشق(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر67.326265.192خضر ؼسان م739110679ً

حلب(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر73.3486770.808الحمزة حسٌن باسل740210101

حلب(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.616268.366الحسون مختار محمد7412110153

حلب(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.3086166.584حافظ المحسن عبد ورد742210411

حلب(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.1116065.466سلون أحمد حسن743210444

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر75.227575.132األسعد سعود رام744310150ً

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر74.097574.454علً الدٌن حسام ؼٌث745310352

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.37070.78جونً عدي ندٌم746310501

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.387170.628سمره الرحٌم عبد مناؾ747310476

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.447270.464الدنكاوي الدٌن محً عل748310321ً

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر72.096569.254مؽرقونه علً حسٌن749310108

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر70.696668.814زؼٌبه محمود الحسٌن750310044

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر69.86467.48ابراهٌم خلٌل الدٌن ضٌاء751310257

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر71.226066.732عمران محمد مسار752310471

الالذقٌة(عام)المشددة والعناٌة واإلنعاش التخدٌر68.976266.182عباس حامد صالح753310248

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.958988.97عبود عبود الرا754110518

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض87.468988.076شحاده سلٌمان كرٌستٌن755110509

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.329087.792بكور تٌسٌر محمود756110628

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.99087.54معمر فاٌز شاهٌن757110345

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.578986.942الجمال الرزاق عبد بشٌر محمد758110605
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دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض84.98886.14علً أسعد كرم759310378

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.668585.996التركاوي الفارس هشام محمد بتول7602110019

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض87.138485.878اسماعٌل بسام لبانه761410184

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.028785.812كورو حسٌن جومرد762110172

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض85.168685.496علٌا نضال دٌانا763110228

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.828385.292القاسمً اكرم المى764110095

دمشق(عام)وجراحتها العٌن أمراض86.18384.86عٌون بشٌر عامر765110382

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض85.888384.728عجً محمود هٌا766410235

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض84.228383.732زرٌق فإاد آلمى767110031

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض83.068483.436مخزوم ٌاسر والء768110750

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض92.8958890.937دباغ الدٌن مجد محمد فاتح محمد769210344

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض89.5058888.903العتر ٌحٌى هدٌل770210402

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض90.7838387.669سلٌمان نظمت لٌنا771210302

حلب(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.7258687.635خلؾ جمٌل عبدهللا772210248

حلب(موازي)وجراحتها العٌن أمراض82.3958583.437بوشً عارؾ نوران773210389

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض88.038888.018عٌسى ٌوسؾ مٌالد774310493

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض84.788484.468حسن باسم راما775310147

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض81.78482.62حسن كمال محمود776310459

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض81.318482.386بٌشانً محمد أحمد777310005

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض79.788682.268خضور ؼسان محمد778310445

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض82.418282.246سٌؾ ابو هٌثم الدٌن نور779310517

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض82.058282.03كروم اسبٌرو رنٌم780310165

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض83.857981.91ابراهٌم علً احمد781310034

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض81.848281.904حرفوش اٌمن روان782310178

الالذقٌة(عام)وجراحتها العٌن أمراض80.378481.822احمد طالل هللا عبد783310273

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض80.927980.152ٌوسؾ سنان هدى784310534

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض77.68279.36خلوؾ محمود بتول785310068

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض87.588586.548عٌزوقً محمد هبه786310532

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.48885.84محمد نزٌر كلستان787110511

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.868384.716الجاسم مثنى عبدالقادر788110398

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.778384.662هٌفا برهان الهادي عبد789310275

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.438384.458الدوجان عوض محمد7902110100

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض83.588584.148عمران عزت حمزه791310116

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.478383.882ابراهٌم حاج خٌر محمد رإى792110238

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.728583.632اللحام شاهر دٌما793110230

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.238183.538طه السٌد نجٌب محمد نعمان794110696
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دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض83.198483.514اسماعٌل فإاد مضر795310474

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض85.038183.418حالوٌك رفعت نؽم796110698

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.357983.41النجرس محمد خلٌل نجرس797110687

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.948183.364نعوم جورج نٌكوال798110715

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.198583.314بدران الحاج ابراهٌم قمر799110498

دمشق(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض81.148683.084القصاص الفتاح عبد عمر800110458

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض78.818782.086نجٌب ابراهٌم احمد801110058

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.938081.758المناسترلً تحسٌن عل802110431ً

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض81.917980.746الحرٌري احمد جهٌنة803110168

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض88.1358185.281مصري جورج جوزٌؾ804210138

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض86.6858084.011قفاؾ فإاد بشار805210114

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض84.0018484ٌاسٌن طاهر الخالق عبد زٌنب806210197

حلب(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.3658583.419الشٌخ المحمود محمد رضوان807210178

حلب(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض82.1818181.708شٌخونً بسام رٌان808210189

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض80.148381.284ابراهٌم أدٌب عل809310292ً

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض81.418181.246عبدهللا سلٌمان أمجد810310017

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض79.958280.77ٌونس محمد هبه811310533

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض79.328280.392الٌاس ٌوسؾ كاب812310375ً

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض79.628079.772ابراهٌم الكرٌم عبد شروق813310243

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض77.968279.576خلوؾ علً دٌانا814310132

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض76.858379.31خضر أبو سلٌم أحمد كرم815310377

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض76.768379.256عٌد مروان نوار816310509

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض78.728079.232المصطفى محمود عبدالرحمن817410147

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض77.328279.192اوسو سلٌمان مٌاؾ818310483

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض77.118279.066حلوم سمٌر جعفر819310089

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض80.187778.908درؼام هٌثم ضرؼام820310256

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض75.148478.684محمد علً رٌان821310186

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض78.437978.658رمضان نذٌر بٌار822310084

الالذقٌة(عام)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض77.97978.34الخوري جبران مارٌا823410190

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض74.138076.478المسٌح عبد مالك فارس824310359

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض73.837775.098إسماعٌل اللطٌؾ عبد نوار825310700

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض74.497675.094حرفوش جابر وسام826110741

دمشق(عام)األطفال طب82.878182.122بدور هٌثم مٌساء827310491

دمشق(عام)األطفال طب83.538082.118العكله الحنان عبد العزٌز عبد828110391

دمشق(عام)األطفال طب80.798281.274العبهول خلٌؾ محمد829110580

دمشق(عام)األطفال طب80.68281.16كرٌم عباس حسٌن830110186

دمشق(عام)األطفال طب81.758081.05المحمد ناظم عبدهللا831110402

دمشق(عام)األطفال طب837881العبٌد المحمد العبد رشاد محمد نادٌا832110201
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+
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام)األطفال طب81.628080.972الدعاس أكرم محمود833110627

دمشق(عام)األطفال طب76.888780.928جبرائٌل رزوق لٌزا834310402

دمشق(عام)األطفال طب80.718080.426مراد الدٌن محً دٌانا835110227

دمشق(عام)األطفال طب80.5618080.336العبٌد مناع بشرى836210121

دمشق(عام)األطفال طب79.598180.154عبار علً محمد آٌة837110047

دمشق(عام)األطفال طب81.617779.766قرقوط منٌر لٌنا838110539

دمشق(عام)األطفال طب76.858479.71العبود سامر كنان839110515

دمشق(عام)األطفال طب80.127879.272خلوؾ سمٌر شٌماء840410137

دمشق(عام)األطفال طب78.098179.254الخلٌل حسن آالء841410040

دمشق(عام)األطفال طب77.968179.176الزٌتون الرحمن عبد دٌانا842110225

دمشق(عام)األطفال طب80.697678.814زمر ابً مرهؾ ؼزل8432110083

دمشق(عام)األطفال طب75.848378.704المسلم الحمد انور علً محمد844110613

دمشق(عام)األطفال طب78.037878.018سلوم ؼسان وعد845410239

دمشق(عام)األطفال طب75.868077.516الكٌال عبدالرحمن أحمد846410031

دمشق(عام)األطفال طب79.1787577.506علً حاج عامر محمد847210318

دمشق(عام)األطفال طب77.727777.432العلً عدنان عادل848410267

دمشق(عام)األطفال طب75.338077.198كلش احمد لٌالن849110150

دمشق(عام)األطفال طب75.947977.164قاسم حاج محمد دعاء850110220

دمشق(عام)األطفال طب78.127576.872طعمه عدنان محمد تسنٌم851110150

دمشق(عام)األطفال طب75.7857876.671هوشو محمد والء852210416

دمشق(عام)األطفال طب75.457876.47عبده قاسم عبٌر853110408

دمشق(عام)األطفال طب74.048076.424البلخً خٌر محمد اسحار854110075

دمشق(عام)األطفال طب73.838076.298االوتانً حاتم ٌاسمٌن855110914

دمشق(عام)األطفال طب75.87776.28كده خالد رهؾ856310169

دمشق(عام)األطفال طب75.0657876.239الٌوسؾ فاروق أحمد857210003

دمشق(عام)األطفال طب77.727476.232العمار موسى لم858410187ً

دمشق(عام)األطفال طب74.827876.092قطٌش ٌاسر عمار859110453

دمشق(عام)األطفال طب76.487575.888دروٌش دروٌش رنا860110266

دمشق(عام)األطفال طب75.77675.82العٌاش احمد بركات محمود861110632

دمشق(موازي)األطفال طب73.787574.268الكرش فاٌز عمر محمد862110616

دمشق(موازي)األطفال طب74.497373.894كّروم عبدهللا مٌس863310489

دمشق(موازي)األطفال طب72.647573.584جٌب ابو الدٌن بهاء نور864110704

دمشق(موازي)األطفال طب75.117173.466جعاره ٌحٌى هدى865110719

دمشق(موازي)األطفال طب74.77072.82المطلك جاسم دالٌه866110204

دمشق(موازي)األطفال طب70.927572.552الحمدان الكرٌم عبد ساجده867110306

دمشق(موازي)األطفال طب72.827272.492العٌسى علً محمد868310441

حلب(عام)األطفال طب83.347981.604الحسن شحاده اسماء869210093

حلب(عام)األطفال طب82.727981.232كنو صبحً لإي870410182

23 / 46



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

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)األطفال طب84.3987681.038كناس زكرٌا اسراء871210089

حلب(عام)األطفال طب80.5988080.358فضٌله محمد روان872210188

حلب(عام)األطفال طب80.4758080.285جبلً عمر بتول873210107

حلب(عام)األطفال طب79.4567878.873العثمان الدٌن عالء شماء874210219

حلب(عام)األطفال طب79.1417878.684عمو آل ولٌد خالد راما875210166

حلب(عام)األطفال طب77.6717777.402عطري القادر عبد أنس876210069

حلب(عام)األطفال طب76.6657877.199حشاش أحمد هبه877210394

حلب(عام)األطفال طب76.3757776.625قدٌمً عبدالهادي هال878210404

حلب(عام)األطفال طب76.1667676.099ؼفري مصطفى والء879210417

حلب(عام)األطفال طب78.447175.464مواس حاج محمد بتول880210108

حلب(عام)األطفال طب75.657575.39المجٌد احمد لورا881210299

حلب(عام)األطفال طب76.9787375.386الصوص دعبول مالك لبانة882210296

حلب(عام)األطفال طب76.8237375.293العبادي صالح بسام883210111

حلب(عام)األطفال طب78.9566974.973الطه مروان عزة884210257

حلب(عام)األطفال طب75.4617474.876المصري الجلٌل عبد ٌاسمٌن885210110

حلب(عام)األطفال طب74.647574.784حبش طاهر محمد القادر عبد886210239

حلب(عام)األطفال طب75.9457374.767زرزور مازن زكاء887210195

حلب(عام)األطفال طب75.4087374.444بنباش هللا عبد شمسه888210221

حلب(عام)األطفال طب73.3767674.425محمد حاج منٌؾ محمد خالد889210151

حلب(عام)األطفال طب77.3167074.389هالل مصطفى قمر890210288

حلب(عام)األطفال طب74.5237474.313الٌاسٌن صبحً محمد891210074

حلب(عام)األطفال طب75.917173.946دملخً عدنان عال892210261

حلب(عام)األطفال طب76.5017073.9حمٌدي جهاد منار893210367

حلب(عام)األطفال طب76.377073.822مطور ابراهٌم راما8942110036

حلب(عام)األطفال طب74.317373.786دالً اسماعٌل رهام895210185

حلب(موازي)األطفال طب75.0717073.042عتٌق علً محمد بشرى896210118

حلب(موازي)األطفال طب64.8557669.313احمد بشٌر خوشناؾ897210155

حلب(موازي)األطفال طب70.676568.402احمد العزٌز عبد شادي898110344

الالذقٌة(عام)األطفال طب82.348282.204حسن كامل عل899310313ً

الالذقٌة(عام)األطفال طب79.118079.466منٌؾ محرز هزار900310537

الالذقٌة(عام)األطفال طب77.888078.728حربة نادر محمود901310461

الالذقٌة(عام)األطفال طب76.558077.93شمعون مصطفى جنان902310093

الالذقٌة(عام)األطفال طب78.797677.674جرٌكوس حسن ابراهٌم903310030

الالذقٌة(عام)األطفال طب78.037677.218خلٌل ؼسان بشرى904310079

الالذقٌة(عام)األطفال طب75.437876.458الجرمقانً ؼسان ماهر905310420

الالذقٌة(عام)األطفال طب75.527776.112ساره هللا سعد كنده906310389

الالذقٌة(عام)األطفال طب76.087676.048صالح محسن رهؾ907310176

الالذقٌة(عام)األطفال طب71.28375.92صارم آصؾ بتول908310065
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الالذقٌة(عام)األطفال طب76.317575.786محمد حاج الدٌن خٌر جٌالن909310100

الالذقٌة(عام)األطفال طب76.977475.782عٌد ابراهٌم محفوض910310430

الالذقٌة(عام)األطفال طب76.287575.768ابراهٌم احمد مرح911310464

الالذقٌة(عام)األطفال طب75.417575.246بدعه ٌوسؾ شٌراز912310246

الالذقٌة(عام)األطفال طب72.597975.154ابراهٌم عزٌز فرح913310368

الالذقٌة(عام)األطفال طب72.67874.76عٌسى نهاد لٌال914310081

الالذقٌة(عام)األطفال طب72.287874.568ناصٌؾ سعٌد عل915310304ً

الالذقٌة(عام)األطفال طب74.7157474.429محمد فواز آرٌا916210482

الالذقٌة(عام)األطفال طب75.377374.422صبٌره بشٌر عبٌر917310282

الالذقٌة(عام)األطفال طب73.117674.266عبدو خالد هنر918310539

الالذقٌة(موازي)األطفال طب73.517373.306كناج الحمٌد عبد زٌن919310203

الالذقٌة(موازي)األطفال طب74.116871.666محمد رمضان أرٌج920310009

الالذقٌة(موازي)األطفال طب72.576870.742عٌسى جهاد مانوٌال921310417

الالذقٌة(موازي)األطفال طب69.966668.376فقٌه حسان رانٌا922310151

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض90.468889.476إبراهٌم خلٌل رؼد923110263

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.248887.544ماردٌنً محمد االء924110086

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض88.898587.334صمون اٌمن دٌنا925110234

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.718786.826طنوس توفٌق رهؾ926110280

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.528786.712حربا ٌحٌى معال927410213ً

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض878686.6عمران سامً عالء928310289

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.318786.586الذٌاب عبدالعزٌز اسماء929110080

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.158786.49المذٌب ٌاسر بتول930110127

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض86.068686.036سلٌط شحاده مها931110672

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض85.348786.004محمد اسماعٌل اباء932110053

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض82.858784.51وسوؾ أحمد ٌمان933110765

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.678384.002االبراهٌم روحً اوسكار9342110015

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.568383.936وسوؾ العزٌز عبد رزان935310154

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.828183.292عباس سهٌل رٌان936310185

دمشق(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض82.448483.064صالح علً عدي937310283

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.248282.744شروؾ ٌحٌى رهام938110279

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض82.988282.588عبله اسماعٌل سدره939110321

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض81.518382.106الممسانً أكرم ندى940110690

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض92.1338890.479دوبا محمد الهدى نور941210388

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض91.5938689.355كابرئٌلٌان واسكن أرٌن942210061

حلب(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض88.6238386.373المعراوي طه المحمد محمد منى943210372

حلب(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84.5688685.14الحكٌم معن محمد ساره944210200

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.138887.478احمد سٌد سلٌم ازهار945310040

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض85.238886.338جم سامً محمد سنا946310229
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الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض87.478486.082محال كمال حسن947310106

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.988985.988ادرٌس مروان سمى948310226

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض85.158585.09احمد الدٌن عز سالفه949110326

الالذقٌة(عام)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.78785.02ضاما ٌاسر محمد رؼد950310160

الالذقٌة(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض83.698584.214جركس محمود ناتال951310495ً

الالذقٌة(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض82.638382.778عسكر الكرٌم عبد ٌارا952310552

دمشق(عام)المخبري الطب81.457880.07المحمد معاوٌة جود953510004

دمشق(عام)المخبري الطب76.838078.098حمود خالد محمد954410277

دمشق(عام)المخبري الطب78.037878.018أحمد بالل رهام955110274

دمشق(عام)المخبري الطب79.797075.874سراج ظافر محمد عدنان9562110074

دمشق(عام)المخبري الطب73.027774.612ابراهٌم بهٌج حال957310110

دمشق(عام)المخبري الطب77.447074.464الحداد بدٌع جوزفٌن958410075

دمشق(عام)المخبري الطب73.967473.976عثمان جمال روجان959110288

دمشق(عام)المخبري الطب74.067373.636البنً تٌسٌر نجم960110688

دمشق(عام)المخبري الطب76.036872.818عدي ؼازي نائل محمد9612110107

دمشق(عام)المخبري الطب72.567071.536حمود محمد لٌان962110530

دمشق(عام)المخبري الطب71.547070.924المساح محمد احمد963110070

دمشق(عام)المخبري الطب74.526570.712دٌب سلٌمان ٌارا964410242

دمشق(عام)المخبري الطب73.576670.542هللا العوده الناصر عبد عدي965110412

دمشق(عام)المخبري الطب72.736770.438تكله حسان براءه966110816

دمشق(عام)المخبري الطب72.856569.71واصل نزٌه طون967210015ً

دمشق(عام)المخبري الطب70.86769.28الشاهٌن عماد أمٌن968110013

دمشق(عام)المخبري الطب71.346669.204شحادة أحمد مرٌم969410021

دمشق(عام)المخبري الطب69.946869.164عثمان فإاد نٌرودا970110714

دمشق(عام)المخبري الطب70.016568.006الهزاع الناٌؾ ؼسان عروه971110413

دمشق(عام)المخبري الطب69.786567.868عمر حسٌن شٌار972110353

دمشق(عام)المخبري الطب71.526167.312الرواشده مفتخر أسامه973110021

دمشق(عام)المخبري الطب69.666366.996عواد امجد احمد974110059

دمشق(عام)المخبري الطب70.636166.778المصري أحمد خلود975110810

دمشق(عام)المخبري الطب68.576366.342السقا موسى خالد بٌسان976110072

دمشق(عام)المخبري الطب69.096266.254الٌوسؾ مهدي آنٌا977110043

دمشق(عام)المخبري الطب69.056266.23الرهبان قاسم محمد978310087

دمشق(عام)المخبري الطب66.526164.312الحمود محمد مٌرا979110900

دمشق(عام)المخبري الطب63.336162.398البعلً مصطفى عنان980110462

حلب(عام)المخبري الطب81.6567880.193خورى نٌكوال الٌاس981210097

حلب(عام)المخبري الطب76.227977.332واحدي خالد هدى982210396

حلب(عام)المخبري الطب77.4437576.465دروٌش نادر حال983210024

حلب(عام)المخبري الطب81.3616574.816مطافٌان كٌورك آنا984210067
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

حلب(عام)المخبري الطب76.6656571.999جلب الدٌن بدر نور985210327

حلب(عام)المخبري الطب72.0666970.839الحالوة ممدوح هبة986210104

حلب(عام)المخبري الطب71.4266870.055الحمشو أحمد عدنان987210253

حلب(عام)المخبري الطب71.176869.902دوله أحمد رهام988310129

حلب(عام)المخبري الطب74.2736269.363صاٌػ طونً نٌقوال989210391

حلب(عام)المخبري الطب72.7336268.439المحمد محمد عل990210459ً

حلب(عام)المخبري الطب72.0466268.027الشهابً ابراهٌم امل991210099

حلب(عام)المخبري الطب70.396467.834االبراهٌم الحسن طارق رائد992210073

حلب(عام)المخبري الطب71.6566167.393المرعً ؼازي عرب993210256

حلب(عام)المخبري الطب70.2916367.374السدحان أحمد عل994210190ً

حلب(عام)المخبري الطب71.9366067.161الوهاب عبد أمٌن محمد أوٌس995210073

الالذقٌة(عام)المخبري الطب75.688479.008ابراهٌم زهٌر باسل996310061

الالذقٌة(عام)المخبري الطب77.077877.442أحمد جودت رإى997310140

الالذقٌة(عام)المخبري الطب77.417777.246حمدان احمد رؼد998310157

الالذقٌة(عام)المخبري الطب74.937876.158مفتً جمٌل عال999310287

الالذقٌة(عام)المخبري الطب74.567775.536بوجكٌان بشاره هاٌك1000310525

الالذقٌة(عام)المخبري الطب73.147071.884اسماعٌل أصؾ أمان1001310004ً

الالذقٌة(عام)المخبري الطب71.827071.092هارون أسامه شذى1002310241

الالذقٌة(عام)المخبري الطب72.726870.832الخضر محمد زٌنب1003310209

الالذقٌة(عام)المخبري الطب72.346870.604علً الشٌخ احمد عٌسى1004310341

الالذقٌة(عام)المخبري الطب70.817070.486ساره عٌسى راف1005310145ً

الالذقٌة(عام)المخبري الطب71.886870.328الخالدي محمد ٌارا1006310554

الالذقٌة(عام)المخبري الطب71.886769.928الشامات أبو ولٌد محمد دٌما1007310134

الالذقٌة(عام)المخبري الطب73.116569.866الشمالً حسٌن دٌانا1008410095

الالذقٌة(عام)المخبري الطب716769.4حاتم بسام رٌم1009310190

الالذقٌة(عام)المخبري الطب70.196869.314عنتر محمد دٌانا1010310133

الالذقٌة(موازي)المخبري الطب68.476968.682ٌوسؾ محمد ساره1011310215

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر82.797780.474سلوم خالد محمد1012110579

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر77.588379.748اسكٌؾ ٌوسؾ محمد1013310453

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر79.067878.636عامر زهٌر عامر1014110383

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.057878.03اٌوب ؼسان انطون1015110105ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.527977.512بكداش محمدعبدالجلٌل تولٌن1016110050

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر758177.4جادهللا محمد حسام1017110177

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.787576.068حسو حسٌن حسن1018110181

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.947675.964حداد منصور زٌنة1019110305

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.058075.83البٌطار هانً مٌشلٌن1020110043

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.557373.93الملوحً ملهم اٌهاب1021110040

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.467373.876نادر ناجً حٌدر1022110192

27 / 46



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

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.2267373.135الؽرسً الدٌن بدر سبؤ1023210338

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.027073.012جرجوس جورج مٌري1024410048

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.717172.626عٌد حسٌن شام1025310011

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.027172.212الكٌال مصطفى أحمد1026410034

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.176672.102النمٌر الدخٌل ناجً دانا1027110207

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.827172.092القاضً محمد عائشة1028110404

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.846871.504رباح رشٌد سعد عبٌده1029110856

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.026971.412بلجوس ندٌم ندى1030110693

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.157371.29مدنً محمد نافع أحمد1031110003

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.987071.188قدٌسه أنور ابراهٌم10322110006

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.756771.05ابراهٌم مطانٌوس لٌنده1033410123

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.017171.006دنحو حنا كبرئٌال1034110506

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.6156870.769اسماعٌل أحمد عماد1035210020

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.457170.67حٌدر جمال ٌزن1036310561

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.417270.446الحورانً أحمد محمد1037110561

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.947170.364القٌسً ٌحٌى سٌسٌل هدٌل1038110472

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.436870.058عدي عزام محمد امٌر10392110013

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.386870.028نوري محمد اسامه محمد1040110569

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.596969.954جورٌه احمد عل1041110427ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.036369.618األحمد عبد عبٌدة1042110405

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.216769.526ظاهر علً احمد1043110066

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.846669.504اقدح خالد تمٌم محمد1044110606

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.286869.368الحسٌن علً عفراء1045310059

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.786769.268علً الحاج محمد بٌال1046110143

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.876569.122الخرابة الخلؾ سفٌان مصعب1047110929

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.876569.122األبرش السالم عبد المعٌن عبد1048410300

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.216668.526سلٌمان محمد عل1049410037ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.656268.39مطلق محمود نهى1050110905

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.886668.328دواه محمود لٌنا1051110152

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.176367.902عرٌشة أحمد حسن1052110179

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر71.466167.276عالوي عمر سماح1053110333

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.576567.142الفنوش احمد طه سلٌمان االٌهم1054110087

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر696467العروه العاٌش احمد عائش1055110380

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.526666.912بطحه سعٌد احمد اسراء1056110028

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.866566.716خلٌل عباس كردٌه1057110523

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر696366.6ٌوسؾ عطٌه طون1058110378ً

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.726266.032علً بدران آالن1059410002

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.326265.792محمد ناٌؾ الفا1060110536
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الجامعةبها المقبول الرغبة

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.646065.784العبود محمد عمار1061410166

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.396365.634اسماعٌل عدنان ؼدٌر1062110028

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر66.576164.342الؽزالً علً كمال1063310383

دمشق(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.096064.254نكد خلٌل عبدهللا1064110399

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر78.7966974.877شرخٌث أحمد كرم1065210292

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.0066872.803اٌمش اسامة محمد لجٌن1066210297

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.4156772.649الدٌن سراج ابراهٌم جود1067210133

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر74.1716871.702المالكً الرحمن عبد راما1068210167

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.0586971.434العزٌز عبد العزٌز عبد محمد1069210321

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر75.3736370.423كورانً جالل مصطفى هللا هبة1070210393

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.2586770.154كردٌه أحمد دعاء1071210157

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73.416570.046الطه أحمد محمود1072210350

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.836569.698مهندس نحاس نبٌل هدٌل1073210401

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.826869.692العمر الخلٌل محمود خلٌل1074410020

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.726869.632الخلٌل عبدهللا احمد1075210010

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.7436769.245الجمعه صبحً حسان1076210120

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.356469.01الحسٌن حسٌن عبدالرحمن1077410146

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.526768.512احمد عٌسى عمر المثنى1078110093

حلب(عام) الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.076568.042العبدهللا عبدالخالق عماد1079210267

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر76.637375.178عبدهللا زخور دانٌٌل1080410090

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.017071.206حسٌن عبدالرحمن آلند1081310570

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.216869.326ابراهٌم عبدالقادر عمر1082310338

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر69.376969.222ابراهٌم ٌحً قص1083310076ً

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر72.696268.414كبٌبو فٌصل نٌروز1084310523

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.356667.41شمٌس مالك سارة1085310212

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر70.136367.278دٌب مبارك كرم1086310588

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.176165.302معماري اٌلٌا تمارا1087310075

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68.176064.902ابراهٌم ٌاسٌن محمود1088310462

الالذقٌة(عام)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر67.986064.788حجً محمد محمود1089310460

دمشق(عام)لألورام الشعاعٌة المعالجة74.2656670.959امٌن العزٌز عبد ابراهٌم1090210080

دمشق(عام)األورام طب81.647880.184حسٌن امٌن رهؾ1091410113

دمشق(عام)األورام طب77.137475.878حجابو الٌاس منى1092110667

دمشق(عام)األورام طب76.947274.964الموعً ٌاسر عل1093110443ً

دمشق(عام)األورام طب74.47574.64الفٌحان حامد آالء1094110027

دمشق(عام)األورام طب75.627374.572احمد محمد طارق1095110375

دمشق(عام)األورام طب71.577673.342المٌدانً بشار دٌمة1096110231

دمشق(عام)األورام طب72.897372.934الكردي محمود ممدوح1097410215

دمشق(عام)األورام طب73.467072.076قاسم حامد انؽام1098410052
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دمشق(عام)األورام طب71.437372.058عزام عاصم فرح1099110489

دمشق(عام)األورام طب70.757472.05السعدي راضً محمد رهام1100110082

دمشق(موازي)األورام طب71.546870.124الساعور سعٌد ربا1101110255

دمشق(موازي)األورام طب71.776468.662األٌوبً ٌاسٌن علٌاء1102110448

حلب(عام)األورام طب83.1738182.303ناصر عاطؾ مإٌد1103210305

حلب(عام)األورام طب77.2987074.378شماع ماهر رامً محمد1104210011

حلب(عام)األورام طب74.5717273.542موصللً معن محمد اسعد1105210091

حلب(عام)األورام طب72.347272.204جولجً نعٌم وحٌده1106210410

حلب(عام)األورام طب75.2286470.736ابراهٌم ؼسان محمد احمد1107210083

حلب(عام)األورام طب73.216770.726زكور سلٌم محمد زٌنة1108210198

حلب(عام)األورام طب73.2186670.33المخلؾ نور محمد نور1109210386

حلب(عام)األورام طب70.9866668.991قنٌنه رضا محمد ٌاسمٌن1110210425

حلب(عام)األورام طب73.4716268.882كورٌة نبٌل أوراما1111210072

حلب(عام)األورام طب73.7356168.641ؼزال ابراهٌم امٌل1112210049ً

الالذقٌة(عام)األورام طب76.777877.262رسالن وائل مجد1113310428

الالذقٌة(عام)األورام طب74.597474.354عٌسى عادل محمود1114310458

الالذقٌة(عام)األورام طب72.277171.762فاضل زهٌر بشار1115310073

الالذقٌة(عام)األورام طب73.856871.51زٌدان قصً ٌعرب1116310563

الالذقٌة(عام)األورام طب70.37371.38محمد صالح هداٌا1117110212

الالذقٌة(عام)األورام طب72.466971.076فٌوض محمد رهؾ1118310177

الالذقٌة(عام)األورام طب70.657170.79ابراهٌم ابراهٌم سهر1119310230

الالذقٌة(عام)األورام طب70.357170.61ؼنٌمه مصطفى هٌا1120110056

الالذقٌة(عام)األورام طب69.587170.148الشٌخ طالل نور1121310127

الالذقٌة(عام)األورام طب71.026669.012شموط فراس ابراهٌم1122310031

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا83.647881.384زٌدان موفق نور محمد1123410206

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا82.767981.256علً محمد مصطفى رٌحان1124110292

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.467777.876عجوب أسامة روان1125110309

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا76.357375.01حٌدر باسم حسن1126110180

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا76.347174.204الكردي فاٌز هشام1127110721

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.577272.942وردة شعبان ربٌع محمد1128110175

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا75.486872.488بلوق علً محمد عالء1129110127

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.817072.286األٌتونً منٌر محمد علٌاء1130110447

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.426972.252النهار محمد احمد1131110071

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا72.887172.128الحموي جالل أمل1132410001

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.467072.076الحصان عادل راما1133110246

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا72.0137171.607نعمان ماجد هٌلدا1134210409

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.826871.492البٌطار جمال زٌنة1135110304

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.496570.694عبٌد أٌمن آٌة1136110046
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دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.456470.27الخالد ناصر احمد1137110073

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.76469.82علً الرزاق عبد آالن1138110797

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69.596868.954الفاكوش المجٌد عبد بشار1139110136

دمشق(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.826168.692الحسن سمٌر عل11402110078ً

دمشق(موازي)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا68.896065.334فرمان احمد مها1141110042

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا84.227982.132اسجٌع الحكٌم عبد مطٌعة1142210364

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا79.087677.848دروٌش نادر هال1143210107

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.076974.442حفار ناظم عبدهللا1144210249

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.0436974.425الهوها العبد محمد آالء1145210115

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا75.6657073.399سلٌمان مصطفى احمد1146210084

حلب(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا70.2837070.169البكور المعطً عبد كاتبة1147210290

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا78.828480.892نصٌر هٌثم النا1148310393

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا74.847273.704مهنا هٌثم فرح1149310371

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا73.247473.544قصرٌن ضٌاء وسٌم1150410296

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69.97069.94حرابا محمد هٌا1151310543

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69.956969.57حماد جهاد فارس1152310074

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69.16868.66الصائػ الٌاس فادي1153310357

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69.76668.22داإد الدٌن عماد نورا1154310104

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا71.66066.96الهوشً الحلٌم عبد عال1155310013

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا68.736266.038حسن نادر مرح1156110892

الالذقٌة(عام)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا66.96465.74صلٌبً عكرمه أنس1157310024

دمشق(عام)األسرة طب72.327272.192بكرو خالد فاطمة1158110340

دمشق(عام)األسرة طب68.957169.77زعرور توفٌق محمد1159110574

دمشق(عام)األسرة طب67.26465.92ؼضبان بهاءالدٌن اسراء1160110790

دمشق(عام)األسرة طب67.326064.392كساب نبٌل سٌزار1161110842

دمشق(عام)التشرٌح فً الماجستٌر درجة69.076065.442بك مردم عمار عال1162110259

دمشق(عام)والوراثة الجنٌن فً الماجستٌر درجة73.57674.5حسٌن فرج رواء1163110180

دمشق(عام)والوراثة الجنٌن فً الماجستٌر درجة73.027373.012كبول عقاب رٌم1164110087

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة77.977275.582الحرك بسام أنس1165110039

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة76.477375.082شباط نصر عل1166110440ً

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة72.6087071.564الحمش مصطفى معتز1167210026

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة72.447071.464الهفل خلٌل محمد1168110581

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة71.067271.436فلوح جمال مجد1169110550

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة72.656971.19القوارٌط الوهاب عبد محمد1170110587

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة70.227270.932الشعٌب فٌصل أحمد1171110011

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة69.837069.898النصرهللا رجا سالم1172110311

دمشق(عام)والمداواة األدوٌة فً الماجستٌر درجة69.236768.338العبدهللا الخلٌؾ ابراهٌم احمد1173110057

دمشق(عرب شواؼر)الهضمً الجهاز أمراض70.116266.866داوود محمود باسل1174110120
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دمشق(عرب شواؼر)واألوعٌة القلب أمراض77.448178.864صعٌدي باهلل معتز الهادي عبد1175110395

دمشق(عرب شواؼر)والتؽذٌة واالستقالب الصم الؽدد أمراض66.646867.184حسوانً مٌشٌل حسام1176110067

دمشق(عرب شواؼر)(والحروق الترمٌمٌة الجراحة)والتصنٌعٌة التجمٌلٌة الجراحة68.516868.306عدنان عمر رهام1177110073

دمشق(عرب شواؼر)النساء وأمراض التولٌد80.1458582.087شحادة أحمد هٌا1178210027

دمشق(عرب شواؼر)النساء وأمراض التولٌد76.8118178.486الجوابره فواز ابراهٌم1179210003

دمشق(عرب شواؼر)النساء وأمراض التولٌد75.257173.55نورهللا نبٌل محمد فرح1180110491

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها العٌن أمراض76.647475.584الٌحٌى احمد محمد1181110566

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها العٌن أمراض76.8867274.931المقداد اسامه دانا1182210030

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض72.126970.872شمسً محمدسلٌم شفان1183110102

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض73.366570.016الصادق حافظ مصطفى1184110649

دمشق(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض70.356869.41الصالح حسونً المنذر1185110094

حلب(عرب شواؼر)وجراحتها والحنجرة واألنؾ األذن أمراض78.6417075.184عقاد حمدي احمد سال1186210201ً

دمشق(عرب شواؼر)األطفال طب70.436769.058الحسٌن المحمد محمد بشرى1187110139

دمشق(عرب شواؼر)األطفال طب73.586268.948القسطً أكرم مروى1188110641

دمشق(عرب شواؼر)األطفال طب68.146466.484العلً سالم أحمد1189110775

دمشق(عرب شواؼر)األطفال طب70.096066.054العمري اٌمن محمد1190410016

دمشق(عرب شواؼر)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض74.837876.098الحنٌؾ خلؾ كنان1191110514

دمشق(عرب شواؼر)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض76.437575.858بنود سامً ماري1192110542

حلب(عرب شواؼر)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض75.6167073.369كالو سمٌر سدرا1193210205

مرفوضة الرؼبات جمٌع86.2758184.165ابراهٌم عارؾ فاطمه1194210284

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.088484.048المبارك زاهر محمد مازن1195110544

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.6818183.808نجار ماهر محمد عفاؾ1196210259

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.328183.592شنو حسن ربا11972110037

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.0788583.246مامو مروان آٌه1198210077

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.1718482.902عزٌزي عماد رٌم1199210193

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.368582.816حمدان محمد هبة1200310526

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.28682.52ٌاسٌن محفوظ محمد1201110172

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.478482.482وسوؾ حٌدر هٌام1202410236

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.728282.432عصفورا انطانٌوس جودي1203310095

مرفوضة الرؼبات جمٌع808682.4عودة نبٌل فإاد1204110476

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.348282.204محرطم عٌسى رهؾ1205410027

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.418382.046المهاٌنً خالد محمد تؽرٌد1206110152

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.738182.038الكنامه صبحً الرحمن عبد1207110386

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.198081.914حمدي الحمٌد عبد حمدي صالح1208110361

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.198081.914مصطفى أحمد محمد1209110563

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.138081.878جودت رٌاض محمد عال1210210262

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.0787781.846سودة صفوان بتول1211210105

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.687981.808الزور شٌخ حٌان عبٌر12122110072
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العالً التعلٌم وزارة    
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:التفاضل معدل
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+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.928381.752خانكان بشٌر محمد هللا عبد1213110394

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.28481.72بشار العزٌز عبد سولٌن1214110342

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.588081.548زٌات سعٌد محمد رشد1215210177

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.998581.394ابراهٌم صالح هٌا1216410233

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.298081.374سلٌم حسٌن مها1217310477

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.568481.336البٌوش مخلص بشرى1218210119

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.888281.328االبرص قاسم نور1219410229

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.817981.286الزراعً الرحٌم عبد حنان1220310118

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.148381.284القبالن عبدالمنعم أحمد12212110002

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.177881.102مراد ربٌح محمد ربا1222110257

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.748081.044شدود علً م12232110120ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.738081.038الور ؼزوان محمد12242110101

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.537480.918عثمان الدٌن عز كانٌوار1225110505

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.518080.906القنصل بسام كرم1226110507

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.378380.822ؼطاس حسان شادي1227410034

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.6357880.781الزنار زٌاد راشا1228210031

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.27780.72الحروٌل ؼزوان الزهراء فاطمة1229110141

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.838280.698االبراهٌم شفٌق محمد سولٌاز1230110341

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.1518680.69االحمد محمد محمود1231210354

مرفوضة الرؼبات جمٌع83.127780.672سوٌلم مازن هٌا1232110734

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.7038280.621جحا فائز لٌن1233210066

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.347880.604نمر عمر اشرؾ12342110011

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.847780.504صوفان عهد نرفانا1235410298

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.87780.48المحمد الرزاق عبد سناء1236210214

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.378280.422الصاٌم علً آٌة1237310028

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.937880.358طحطوح الحاج عبدالرحمن عال1238110415

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.438380.258هللا عبد محمود صافٌه1239110360

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.488180.088مخول فإاد دٌانا1240410022

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.798280.074محمود موفق أحمد1241310007

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.458279.87الصدقة عماد االء1242410006

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.678079.802الحالوش احمد روان1243110285

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.987879.788العبٌد المحمد العبد رشاد محمد عال1244110126

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.2937679.775الكلش سالم بٌان1245210126

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.58079.7الحبال محمد ٌاسر1246110757

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.768179.656أسما اٌمن رنٌم1247110270

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.088279.648خلؾ محمود مروه1248210358

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.747879.644تسابحجً لإي تالة1249110146

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.9467679.567بابنسً خالد نور1250210383
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.878279.522ابراهٌم علً مها1251310478

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.777679.462الحالق بدٌع والء1252110748

مرفوضة الرؼبات جمٌع85.067179.436عٌطة أحمد إٌناس1253110050

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.057779.43الؽضبان الصكر احمد مناؾ1254110664

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.197879.314وهبً حبٌب كارمن1255110503

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.517979.306الفالح محمد قص1256110497ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.838079.298المحمد ؼسان نور1257110707

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.648079.184احمد صالح مٌس1258310488

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.277679.162معٌوؾ حسن حمزه12592110033

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.967678.976بالمٌدانً الشهٌر حبنكه حسٌن بتول1260110123

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.627578.972حٌروقه مهند بالل1261410067

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.587878.948الحمد سعٌد اٌمان1262410055

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.97978.94بكار الكرٌم عبد رماء1263110265

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.797678.874الفاعوري نصر صفاء1264110367

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.918378.746بعله نعٌم نده1265110689

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.848078.704بعكر الرحمن عبد حارثه1266210140

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.487978.688جاوٌش حسو محً نهى1267110700

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.068178.636الشومري سعد لٌن1268110151

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.017878.606عدلة امٌن محمد الرحمن عبد1269210235

مرفوضة الرؼبات جمٌع778178.6قرٌو جوزٌؾ رٌتشارد1270310141

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.37678.58سبنان علً رفاه1271310162

مرفوضة الرؼبات جمٌع84.2037078.521خالد هٌثم دٌمه1272210011

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.827278.492مسعود بو راضً هدٌل1273110720

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.157978.49شامٌة نمر لٌنا1274110502

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.147978.484ابراهٌم محمد رضٌة1275110262

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.147978.484الشرعان حسٌن آالء1276410041

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.478078.482نوح محمد مروة1277110188

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.7967878.477صالح سٌد محمد رندة1278210183

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.788178.468الصمادي رزق مرٌم1279110644

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.17678.46السلٌمان مإنس حسن1280410076

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.257778.35عباس ابراهٌم رنٌم1281110269

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.237778.338فلٌفل عزٌز باسل1282310062

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.567878.336ونوس هشام ؼنوه1283110472

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.57578.3عبٌدٌن طالل محمد آٌة1284210074

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.488178.288اسعد احمد زٌنه1285310211

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.957778.17المصطفى نصرهللا عبدهللا1286410150

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.748078.044مجدالوي علً راما1287310005

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.027878.012الجردي موسى رهام1288110277
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مرفوضة الرؼبات جمٌع79.347678.004ابراهٌم عبدالكرٌم ساره1289310214

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.598077.954اقجه عدنان صفا1290310252

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.237977.938االحمد ؼسان عبدهللا1291310280

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.567777.936األحمد حسان حنٌن1292110016

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.227677.932العصفر المحمد ناصر حال1293110188

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.177977.902الفرداوي عماد خدٌجة1294410085

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.1487377.888المحمود المحمد محمود دٌمة1295210162

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.767577.856الشدهان محمد هللا عبد1296210171

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.647577.784الحلبً حسن محمد هللا عبد12972110067

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.537877.718الطعمه ابراهٌم محمد1298110564

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.837677.698دبٌس صفوان انس12992110014

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.967777.576الحمٌد طه سلٌمان13002110051

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.267877.556دروٌش عبدالسالم رنكٌن1301110268

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.267577.556برادعً عبدالقادر زٌن1302110302

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.918077.546الحمود محمود الدٌن ناصر13032110121

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.567677.536الخضر جمعه مرهؾ1304110638

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.857777.51ٌوسؾ راشد محمد دنٌا1305410007

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.148177.484ؼلٌونً كرٌم نؽم1306310506

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.7557777.453الدوده نوري عبدالحكٌم1307210036

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.757777.45فاعور أحمد شؽؾ1308110350

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.757777.45قنزوع ابراهٌم شآم13092110058

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.347977.404الموسى اكرم صبا1310110364

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.2617377.356بركات اسامه آٌه1311210076

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.157977.29الرمان الدٌن نصر رهام1312110278

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.427777.252سكرٌة موسى سالم1313110094

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.717577.226كنعان محمد منى1314110670

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.027677.212عشماوي زكرٌا أحمد1315110008

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.687577.208العكاري ٌاسر عبٌر1316410153

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.847677.104الحماد بهجت عادل1317410141

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.097177.054جعفر الدٌن صالح ٌارا1318210418

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.3857577.031حسن حاج محمد جود1319210136

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.327876.992هواري ٌوسؾ نبٌهه1320310499

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.257576.95رفاعً عبدو الدٌن عز محمد1321110612

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.587076.948الحرٌري مبارك أحمد1322110014

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.237576.938الخراط بسام محمد ربا1323110256

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.867776.916المحٌمد أسود إسراء1324110006

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.197576.914اسمر موسى سٌده1325410135

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.197876.914الشباب حسن رٌم1326310191
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مرفوضة الرؼبات جمٌع77.517676.906سالم حسٌن نؽم1327410227

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.477976.882بكداش احمد محمد1328410198

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.688076.808السروجٌه شٌخ سمٌر محمد أسعد1329310045

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.637776.778اوزون نزار نورا1330410230

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.618076.766اللحام ٌاسٌن دعاء1331110136

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.928176.752الفاضل الكرٌم عبد معتز1332110190

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.257676.75الزمزوم حسٌن محمد1333210313

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.557476.73جمول عماد مرام1334310271

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.877276.722خضور محمد سنا1335310228

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.867876.716سعٌد ؼسان عبٌر1336310057

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.857876.71هالل الخالد محمد هدى1337410053

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.5018076.7المحمد جاسم مصعب1338210092

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.837576.698خزام عارؾ فرح1339410177

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.7837876.669إبراهٌم الحاج حامد مها1340210096

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.437776.658عكاشه عادل عهد1341110464

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.758176.65المحرز نصر رئام1342410099

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.337776.598الشامً عبدهللا شهال13432110059

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.927376.552حالوي نبٌه دٌدون1344410097

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.247476.544المهنا بهاء جولٌا1345110171

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.57576.5حدٌفه خالد احمد1346110062

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.827676.492محفوض علً مارٌنا1347310414

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.147776.484الشرٌقً منٌر سهٌر1348310232

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.097476.454شاحوت جمعة عدنان1349110122

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.367576.416دٌوب نوفل عل1350310327ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.677676.402عوض نبٌل محمد1351110600

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.967776.376الحفً ٌاسر حال1352310113

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.557376.33هنٌدي الحاج ماهر سال1353110313ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.537376.318مصٌنً محمد حسٌن13542110030

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.727776.232العلً علً سام1355310041ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.657776.19فرٌفر أدٌب باسل1356310058

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.888176.128خشفة خالد صفٌة1357110105

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.528076.112العلً اسماعٌل الرٌم مٌس1358110681

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.837576.098شعبان سلٌمان عل1359310305ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.817876.086ؼزاله عماد محمد1360110589

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.737576.038جرٌكوس حسن رٌم1361310192

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.057376.03وطفً احمد سال1362310216ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.027376.012الخنافر عبدالحلٌم براءه1363310067

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.3417476.004العثمان علً محمد وفاء1364210414
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.987675.988حواري اسماعٌل حمزة1365110189

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.647575.984مزنر آصؾ صبا1366310249

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.1737175.903حسٌن قره رشٌد لما1367210298

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.347575.804ؼانم علً مازن1368310416

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.677375.802المهدي مازن محمد نورشان1369110713

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.337575.798صوٌتً ناصر شذى1370110348

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.997775.794عثمان بسام زٌنب1371310205

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.617075.766تامر فواز هبه1372310530

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.257575.75عٌسى الٌاس راوٌة1373410102

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.587375.748محمود الفتاح عبد روان1374410119

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.247875.744انٌس راتب محمد دعاء1375110221

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.247875.744الفروان الؽفار عبد دعاء1376110218

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.117575.666ٌوسؾ احمد سلٌمان1377310224

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.417675.646احمد اكرم الهادي عبد1378310274

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.077575.642علوش أحمد زٌنب1379310204

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.47675.64اللحام بولس الٌاس1380110096

مرفوضة الرؼبات جمٌع767575.6شهاب نزار فاطمه1381410175

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.967275.576سطوؾ جورج ٌزن1382410247

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.287375.568الصباغ محمد رشا1383110261

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.947575.564مصطفى اسعد عل1384310297ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.947875.564سعٌد حسٌن باسل1385310014

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.937875.558علً الحاج فاٌز دعاء1386110219

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.267975.556علً عقل مرح1387110635

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.927875.552جانسٌز المجٌد عبد آالء1388110005

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.557775.53العامر هاٌل انوار1389110106

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.527475.512سنبل عمر امان1390110101ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.497175.494زٌدان مصطفى روزٌؾ1391110290

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.797875.474محمود وجٌه رؼد1392310161

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.457775.47مفتاح سمٌر راما1393110245

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.6687275.4زٌد حاج محمد لٌنا1394210021

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.8337675.299ضبٌط ربٌع محمد رٌمه1395210036

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.837375.298الحسٌن مروان عدي1396110124

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.4817575.288جعرور محمود محمد1397210332

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.797075.274سفاؾ فواز مرٌم13982110113

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.17475.26كنجو علً فرح1399310369

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.47575.24النبهان الكرٌم عبد خالد1400110064

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.047475.224الدٌب سهٌل ماٌا1401310422

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.67675.16عرنوس احسان حسان1402110178
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.2656975.159عالمو محمد االمٌر الزهراء فاطمة1403210058

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.136675.078حمود جمال باسل1404110113

مرفوضة الرؼبات جمٌع81.126675.072الترك زٌاد طارق1405110396

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.437375.058نقول حلٌم أسامة1406410036

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.327674.992ابوراس نبٌل سهٌر1407110336

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.297074.974النن كمال رإى1408110237

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.627174.972سمعان انطانٌوس ماري1409310411

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.277074.962العٌسى الخلؾ فرحان امٌرة1410410004

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.927274.952نابلسً احمد ندى1411110691

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.5857474.951الخلؾ المحمد احمد خدٌجة1412210152

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.257674.95صبوح حسام رام1413310149ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.247674.944علً تٌسٌر روان1414310179

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.437474.858السٌد صالح رٌتا1415310188

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.087674.848الفرٌج محمد جالل1416110163

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.687874.808عابدٌن ماهر نور1417310514

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.347474.804دٌوب سامر الٌس1418310049

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.597574.754الشمه محمد حٌدر1419410083

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.8157674.689العزو محمد فجر1420210060

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.457274.67الٌوسؾ ٌحٌى محمد14212110103

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.757374.65الصوعه خلٌل محمد1422410017

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.47574.64ضاحً محمد روان1423110287

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.77074.62معري الجبار عبد محمود14242110109

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.696774.614السوادي ضرار والء1425110221

مرفوضة الرؼبات جمٌع796874.6الفزع نصر سمٌة14262110053

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.6567374.593حمادة حاج الدٌن عالء آالء1427210064

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.317574.586الهٌبه احمد حنٌن1428110190

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.217574.526فهده نقرش محمد لبنى1429110522

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.547674.524علً محمود محمد1430310448

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.817174.486الخلٌؾ حمزه عمر1431110456

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.127574.472حٌدر بسام فرح1432310367

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.4187374.45منون بالل لٌلى1433210301

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.417374.446شالح سامر سام1434110318ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.047874.424الدٌن صالح سمٌر قص1435310372ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.037274.418شقوؾ مالك ٌارا1436410243

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.697474.414سلٌمان سلٌمان أفٌن1437110026

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.37374.38حسون خالد مإٌد1438110540

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.297374.374محمود سلٌمان ؼٌثاء1439310353

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.947574.364شال جمال طارق1440310260
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السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.937274.358محمد محمود رهام1441110276

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.27374.32األحمد سلٌمان عدنان1442110123

مرفوضة الرؼبات جمٌع80.336574.198حسن رفٌق مازن1443310415

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.297474.174مخ أسامه تقال1444110153

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.947674.164موسى حاج المنعم عبد رٌتا1445310189

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.197474.114عثمان شكري محمد1446110584

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.847074.104االبراهٌم خلٌل رنٌم1447410111

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.4956674.097اسكندرانً عصام محمد رٌما1448210194

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.147774.084شرٌؾ علً وفاء1449310547

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.476974.082ؼبره ابو علً زٌنب1450310207

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.747074.044الجندي إٌاد نجوى1451410224

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.396974.034عوش منجد عزٌز14522110075

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.047474.024كبٌبو عادل ساره1453310213

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.566773.936الصلٌخ الحوٌج جمعه علٌه1454510015

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.877173.922البخاري جالل مصطفى لٌن1455110537

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.877173.922امٌرداش صفوان دعاء1456410091

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.797473.874خللو خلٌل باسل1457110115

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.4517373.87الخشاب احمد أنور1458210001

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.097573.854محمد خلٌل روز1459310182

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.087573.848سلٌمان عبدو عفراء1460310012

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.037273.818النقار خالد ؼصون14612110085

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.016973.806عوض سمٌر مسره14622110114

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.576873.742الخرابه الخلؾ مروان صهٌب1463110370

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.147073.684محمد موسى فٌصل1464110056

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.7836973.669األحمر محمد حذٌفه1465210021

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.787573.668حسن عمران رٌما1466310196

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.737273.638اسماعٌل ابراهٌم عل1467310293ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.967373.576وهبً رفعات انطون1468410051ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع78.4986673.498المولى ابراهٌم الرحٌم عبد1469210172

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.797073.474بؽدادي بدر رؼد1470310158

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.126873.472سعٌد حسٌن سوزان1471210216

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.456973.47حمصً تٌسٌر سماح1472410133

مرفوضة الرؼبات جمٌع82.426073.452الحمٌد شحاذة حسن1473510030

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.0887173.452عكٌدي الحمٌد عبد اسراء1474210090

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.747373.444المراد محمود احمد14752110009

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.067173.436القصابٌن شٌخ احمد راما1476210165

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.057473.43درزي سمٌر عبدهللا1477110400

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.677673.402هالل جرٌس اما1478110100
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السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.3136973.387اعبٌد علً أرٌج1479210060

مرفوضة الرؼبات جمٌع79.566473.336العالوي بشار أصٌل1480110023

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.8917173.334مؽالج محمود مصطفى1481210362

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.57373.3عالمه حمزه دانه1482110208

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.977573.182بالن هٌثم دانٌال1483410019

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.37073.18خصً رجا منار1484110662

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.37073.18معروؾ علً محمد سهر1485310231

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.597173.154أسود طالل هدٌل1486210400

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.517773.106النصٌرات خالد سماح1487110095

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.847573.104عزٌز رضوان هٌا1488310541

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.847273.104حسن محمد لٌالؾ1489110532

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.157373.09ابراهٌم علً ٌوشع1490310568

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.137073.078الرحبً فجر اروى1491210006

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.047373.024األحمد جمال زاهٌة1492310198

مرفوضة الرؼبات جمٌع737373الزؼرٌنً مورٌس لمى1493310398

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.9757072.985عبدالقادر اٌمن اسماعٌل1494210094

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.647872.984الطوخً راتب محمد حاتم1495110065

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.37472.98الحوامده عدنان شذى1496110347

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.827372.892الصطٌؾ حسٌن احمد1497110061

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.8067072.883العصمان احمد عزت1498210050

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.437272.858كناج الحمٌد عبد أمل1499310019

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.077472.842جاوٌش زهٌر محمد لٌالس1500110531

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.357572.81نعسان اللطٌؾ عبد شهد1501310244

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.37272.78ٌوسؾ سٌد نادر أحمد1502210057

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.937172.758نده الدٌن فضل إٌاد1503110045

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.077272.642ؼانم عدنان شادي1504310239

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.377072.622دروٌش بدر خالد1505110216

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.536872.518الحورانً لإي رهؾ1506410116

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.797272.474اسماعٌل سمٌر بتول1507110124

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.117372.466سركٌس ماهر روجٌه1508110289

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.447172.464حلوم رافع رهؾ1509310170

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.0557072.433العثمان علً محمد تسنٌم1510210019

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.67272.36قصاب ٌحٌى لٌنا1511310408

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.8837072.329الرجب االحمد احمد ابتهال1512210002

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.157172.29الشٌخ طه محمود1513110037

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.36972.18حسن ماجد الحق عالء1514410160

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.257272.15فلحوط هٌثم قٌس1515110500

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.216972.126الحسٌن رجب سمٌر ؼانم1516110467
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.877172.122مؽربً زكرٌا وهٌبة1517310114

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.847172.104سكر عرفان معتز1518110656

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.176972.102خلؾ سلمان محمد1519110582

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.477072.082ابراهٌم زهٌر عل1520110432ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.4016772.04األفندي محمد ٌاسمٌن1521210423

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.066672.036الشٌخ طه عل1522310014ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.726872.032العابدٌن زٌن مروان ٌاسمٌن1523310557

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.347372.004الزعٌم نزار ؼٌث1524110474

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.966671.976حمدون حازم عائشه15252110064

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.627171.972المطرود موسى رئٌؾ1526110239

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.617171.966بهلوان عباس آالء1527210063

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.237371.938عٌسى حمزه ٌازد1528110755

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.526871.912زقزاق أحمد صالح محمد15292110104

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.527471.912الصالح حسن راما1530110233

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.497171.894الطبجً خالد تسنٌم1531110147

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.457171.87الشلش القادر عبد زمزم1532110301

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.436571.858الهزاع محمد عمار1533510123

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0357071.821قداد سهٌل رزان1534210174

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.666371.796مرٌم منجد خضر1535410087

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.646971.784شحاده طعمه روعه1536310183

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.617271.766صبح تٌسٌر رهؾ1537110083

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.186871.708السعدي طاهر محمد عمر1538110460

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.5016671.7متعب أحمد اسالم1539210092

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.1136871.667القاسم حمود صفا1540210225

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.417271.646علً هٌثم بسمة1541410261

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.747071.644الحجازي عصام اٌثار1542110108

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.0686871.64االبراهٌم علً منذر1543210370

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.7067071.623البكار عبٌد دعاء1544210158

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.026871.612الحرٌري احمد محمد15452110099

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.337271.598العساؾ بشار لورٌن1546410076

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.337271.598الفروح احمد هبه1547110718

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.37271.58السعد رمضان جولٌت1548110185

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.297271.574معروؾ احمد وعد1549310546

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.926871.552حاٌد محمد صباح1550210224

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.246671.544ٌوسؾ علً رٌتا1551410121

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.5686471.54عسانً مهدي محمد فاطمة1552210281

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.227271.532دٌب رضوان بتول1553310016

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.2156671.529بكور محمد هبه1554210395
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.216971.526حطاب بدٌع ٌارا1555310550

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.497071.494نعمان حسام عمران1556310339

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.496771.494مفلح حكم ٌزن1557110225

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.8156871.489محٌمٌد فاضل مرود1558210357

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.796871.474ٌونس باسم ثابت1559410070

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.457071.47محمد احمد عل1560310295ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.787171.468الحمصً سهٌل محمد1561110583

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.387071.428حسن سلٌمان محمد1562310437

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.716871.426علً ٌاسٌن دعاء1563410092

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.026971.412مٌهوب جهاد اوس1564310054

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.356771.41الملٌحان حسن نور محمد1565410205

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.6436871.385العمر أحمد هنا1566210405

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.287071.368صٌوح شرٌؾ لٌنا1567310407

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.67471.36الٌوسؾ طالل الهام1568110034

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.886971.328صالح حسن دعاء1569110217

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.517171.306ناٌؾ جمال مٌرنه1570310486

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.837571.298العسكر عبدالقادر بشرى1571110046

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.826671.292الزمار فٌصل مصطفى1572410016

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.796971.274سلٌمان محمد نبٌل1573310498

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.7386971.242الكود عٌسى امٌن محمد1574210335

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.047071.224كرشه ابو فرٌد رهؾ1575310173

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.346871.204عبٌد ابراهٌم لما1576310396

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.226871.132الحسامً صرٌح حسان15772110029

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.137171.078الخطٌب رزق هند1578310538

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0786871.046الضعٌؾ علً أحمد1579210431

مرفوضة الرؼبات جمٌع77.746171.044صنادٌقً حسان محمد سارة1580110848

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.46671.04دروٌش بالل مصعب1581310473

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.376971.022الصعٌدي ٌونس خلود1582110811

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.356971.01مرعً ولٌد عمر1583410013

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.956570.97الركاد ودٌع نسرٌن1584310504

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.437070.858الزمرٌق سامر أحمد الٌاسمٌن زهور1585110020

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.756870.85صقر مالك هٌا1586310542

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.066970.836خضور ؼسان فداء1587310364

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.336770.798هللا عبد معٌن دنٌا1588110223

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.96970.74حلوم فاٌز أروى1589310008

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.786970.668الخوري نجم رنٌم1590110273

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.776970.662هللا خٌر ماهر مروة1591110640

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.426870.652الزعوقً فارس ٌاسمٌن1592110782
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.036770.618كامل الرحمن عبد الرا1593310391

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.636670.578هللا العبد بشار دعاء1594110216

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.286870.568عبدهللا زٌاد زٌد15952110044

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.857070.51دله أبو وهٌب نور محمد1596410207

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.166870.496السلٌم عائش فارس1597110482

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.157170.49العلً صباح ماهر1598310419

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.717070.426ادٌب عاصم عمرو1599310340

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.377270.422بهلول جابر عامر1600310269

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.646770.384العوده منٌر محمد بشرى1601110140

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.246970.344رستم حٌدر لبنى1602110521

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.226670.332حموي الٌاس رهؾ1603410112

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.556470.33سابا اٌلٌا فٌنا1604110494

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.8656870.319المحمد السالم عبد رامٌا1605210170

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.467070.276المقبل الكرٌم عبد باهلل المعتصم1606110032

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.127270.272خالد احمد فرح1607110143

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.726870.232شلهوب توفٌق ؼالب1608310345

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.996670.194جارهللا علً ثرٌا1609110157

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.636870.178شبٌب هشام لمى1610410186

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.96670.14االحمد الحسن الكرٌم عبد عاتكه1611110381

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.8666970.119حمو حنٌؾ لٌالؾ1612210483

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.526870.112عابده محمد حسن1613410064

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.516870.106عثمان نبٌل زٌنب1614310210

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.116770.066امهان صفوت محمد طارق محمد1615110609

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.116470.066عربً بشار هٌا1616110729

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.6786670.006النداؾ حسان جمٌل محمد1617210337

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.36569.98حرش مٌاد ٌارا16182110137

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.266569.956الهوشً الحمٌد عبد ٌاسمٌن1619310556

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.826769.892رحال عدنان والء1620310549

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.826169.892عابد طائع نوار1621410288

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.426369.852نقوال جاهد رهؾ1622410115

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.6986769.818خلوصً فاروق ابراهٌم1623210081

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.667069.796هللا ظٌؾ امٌن مجد1624110549

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.296669.774همج كنان اٌمان1625110111

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.2856669.771الشٌخ هوٌش علً ثجٌله1626210130

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.957169.77طالب مؤمون ماهر1627110158

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.276969.762صبوح اٌمن نور1628310511

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.486769.688كفر عمر شٌروان1629110844

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.86569.68شقٌع مزعل حسنا1630210445
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.126969.672اسود علً محمد1631110588

مرفوضة الرؼبات جمٌع76.076069.642شربتجً منٌر الدٌن مجد1632210068

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.026369.612النصر أبو خلدون عمار1633110451

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.016669.606محمد محمد علوان1634110425

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.346769.604حسن حسن راما1635310027

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.976669.582السلٌمان طالل رنا1636410028

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.2916469.574ٌونس رمزي محمد مروة1637210296

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.266769.556ابراهٌم محمد اوسكار1638310055

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.256769.55فتح محمود آالء1639310014

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.826669.492األسود عبدالباسط نورشان16402110155

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.486569.488حجً مصطو جاندي1641110161

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.077069.442بالل راتب فاطمة1642110140

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.3736569.423صٌبعة علً ٌاسمٌن1643210422

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.76669.42عبدي محمد الحكٌم عبد1644110385

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0336469.419السلوم حسٌن شٌماء1645210014

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.327169.392العساؾ عمار سارة1646310040

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.266869.356ٌوسؾ الكرٌم عبد حال1647310111

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.926769.352الواكد سمٌر ؼٌداء1648110475

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.256869.35المبارك جمال محمد ؼرام1649110469

مرفوضة الرؼبات جمٌع74.866169.316محلً سلٌمان آٌه1650410046

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.4986369.298حماده احمد روان1651210187

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.146569.284سلٌمان الدٌن زٌن صفاء1652310253

مرفوضة الرؼبات جمٌع75.396069.234السلٌمان حافظ خلٌل1653410263

مرفوضة الرؼبات جمٌع726569.2العلٌوي حسٌن مجد1654410193

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.566769.136االحمد هللا عبد طارق1655310262

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.526469.112شاهٌن احمد راما1656110242

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.7656569.059دروٌش شٌخ ٌوسؾ عبدهللا1657210005

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.086669.048العبود اسعد دٌما1658110229

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.076369.042ابراهٌم محمد بشرى1659210117

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.056669.03خلٌفه عصام ماٌا1660310423

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.716269.026الحوٌش عادل أسامة1661110016

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.6836269.009رشو علً حال1662210146

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.996668.994الجوهري حسن وسٌم1663310545

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.616868.966الدرة خلٌل علً محمد1664110614

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.257068.95هللا عبد مال أحمد فاطمة1665110139

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.256468.95ٌوسؾ خالد اسامه1666510002

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.486568.888الصالح هالل زكرٌا1667110300

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.096768.854زٌد احمد عبدالرحمن1668310276
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2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

التخرج معدلالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسل
 االمتحان عالمة

الوطني

:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
 االمتحان عالمة 40% 

الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.716368.826العبدو علً دٌانا1669410096

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.96768.74الحمد هللا فضل مرح1670110636

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.236868.738نده الدٌن فضل كنان1671110516

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.496368.694دٌب علً حسن1672110183

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.86168.68السموع فٌصل ٌزن1673410250

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.456668.67المطر جمال إسالم1674110022

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.446668.664حرٌز طونً كرٌستٌنا1675110510

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.086868.648سلٌمان احمد شذا1676110346

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.276368.562االخرس خلؾ اسراء1677110010

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.916568.546المشوط احمد وفاء1678110745

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.246668.544جونً زهٌر عل1679310302ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.476768.482خلٌل بسام جودي1680310096

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.766568.456زٌنٌه الدٌن محً اٌمن1681110112

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.086668.448حماد رمضان مٌرنا1682310485

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.746568.444ثلجه محمد ابراهٌم1683410089

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.976668.382النصٌرات عبدالرحمن مرٌم1684110657

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.196468.314العٌسى األحمد محمد أحمد1685110015

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.136468.278هللا العبد مؤمون نور16862110126

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.46268.24العٌاده خضر مإٌد1687110875

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.4866668.091طاوش محمد أحمد1688210054

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.156268.09األصفر القادر عبد رٌمى16892110147

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.0486268.028شنٌن أبو صالح مضر1690210139

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.0336568.019قراجه عقٌل رنده1691210184

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.316367.986الزلمه عالم محمد1692410018

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.436467.858السراج زهٌر أسماء1693410037

مرفوضة الرؼبات جمٌع73.0736067.843بكً عبدالقادر شفٌن1694210043

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.46767.84كرٌم سمٌر محمود1695110183

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.286467.768عبود أحمد الٌانور1696110012

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.246467.744خلٌل الفتاح عبد نالٌن1697110685

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.896667.734خلؾ طالل إٌاس1698310006

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.556267.73السلوم مروان ؼسان16992110084

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.436267.658البكور علً محمد لمٌاء1700410188

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.096767.654عاٌدي ؼسان بدر1701110129

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.026467.612زؼٌبه فادي نوران1702310521

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.346567.604الجباوي علً مناؾ1703110665

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.656367.59صدور مصطفى سناء1704210215

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.296567.574شتٌوي محمد احالم1705210004

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.856467.51الشبلً سلٌمان سفانة1706110323

45 / 46



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

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    
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 االمتحان عالمة
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:التفاضل معدل
 التخرج معدل 60% 

+
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الوطني

الجامعةبها المقبول الرغبة

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.56667.5هواري ٌوسؾ عل1707310329ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.436367.458سمعان الٌاس كرٌستٌنا1708310381

مرفوضة الرؼبات جمٌع696567.4ؼانم اكثم محمد حازم1709110056

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.996567.394شعار سمٌر جمان1710110164

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.6066167.363برهاوي الدٌن صالح محمد1711210316

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.576767.342شكري سمٌر عبادة1712110114

مرفوضة الرؼبات جمٌع71.4636167.277الشعٌب نور محمد بشر1713210015

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.776267.262الخلٌؾ الرحمن عبد رؼد1714410107

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.16367.26عبداللطٌؾ اسامة هٌا1715110908

مرفوضة الرؼبات جمٌع72.046067.224السل ابو احمد عل1716410010ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.556366.93سعد حٌدر عل1717310300ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.556366.93بكري شٌخ عدنان نور1718310400

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.856466.91البوظة الناصر عبد صبا1719110365

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.8486166.908علً مصطفى ارام1720210087

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.956566.77حرح مصطفى مروة1721110893

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.26366.72خوجه عبدهللا مصعب1722110652

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.5286466.716السلطً فاٌز محمد1723210024

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.496466.694مخول راوي راما1724110243

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.9936066.595عسلً احمد رشا1725210175

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.36166.58فرهود عبدالرحمن تسنٌم1726410069

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.416266.446العٌسى الجاسم حمصً زهٌر رهؾ1727110281

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.516066.306محمد نافذ عل1728310323ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع70.1886066.112حسٌن الحاج فإاد محمود1729210353

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.46265.84قطلٌش جمال شٌرٌن1730110354

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.526065.712الخوري نجم انطوان1731110116

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.086265.648محٌفوض ٌوسؾ ٌوشع1732310569

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.246065.544أبوعقل بشار دٌاال1733110248

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.486165.488المحمود محمد حسام1734410262

مرفوضة الرؼبات جمٌع69.056065.43تركمانً كاسر مرح1735310467

مرفوضة الرؼبات جمٌع66.826365.292المسلمانً ؼسان سارة1736110829

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.676065.202خطٌب محسن عل1737310314ً

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.4356065.061العلً حسٌن ربى1738210172

مرفوضة الرؼبات جمٌع68.186064.908الشماس ودٌع سوزان1739110340

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.296164.774ابراهٌم حبٌب ربٌعه1740310152

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.346064.404علً عدنان هزار1741310536

مرفوضة الرؼبات جمٌع67.236064.338سراس حزوري عمار فاطمه1742410174
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