
السعودٌة- مصدر الشهادة  الفرع العلمً- النتائج اإلسمٌة لمفاضلة السوري غٌر المقٌم 

2015 - 2014للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتراكمً المعدلالتفاضل معدلالجنسٌةالشهادة مصدرالمٌالد تارٌخاألم اسمالثالثً االسماالكتتاب رقمالتسلسل

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997خلف زهرهمحمد الحاج خلف اٌمان111148403

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996لمىامٌن حسن فهد النا211160503

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996سامٌهالسٌوفً طالل ألٌس311154503

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997ناهداالدلبً غٌاث عالء411154003

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996نورهأحمد زٌن هدٌل511151603

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996هللا العبد ندهابراهٌم ناصر محمد611150803

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996حسٌبهمروه اٌاد ساره711166303

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997حنانالكٌاخً شعالن لجٌن811143503

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996رجاءالحاج تٌسٌر استبرق911146203

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996نوفهالعطٌش نشمً ٌارا1011145603

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996رفاهالوز هشام جودي1111145303

دمشق البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996مٌساءشماع الدٌن نور مٌس1211144103

دمشق البشري الطب10099.99سوري عربًالسعودٌة1996رزاناللبابٌدي بسام النا1311143603

دمشق البشري الطب10099.97سوري عربًالسعودٌة1996مٌساءالخطٌب قصً محمد زاهد محمد1411146203

دمشق البشري الطب10099.96سوري عربًالسعودٌة1996صباحالمفتاح محمد سندس1511160903

دمشق البشري الطب10099.95سوري عربًالسعودٌة1996رناالمالح حسان راما1611146303

دمشق البشري الطب10099.93سوري عربًالسعودٌة1997سمرالجواله كسرى تقى1711148603

دمشق البشري الطب10099.91سوري عربًالسعودٌة1997روالالمعصرانً جهاد النا1811146903

دمشق البشري الطب10099.84سوري عربًالسعودٌة1996غادةالحافظ العبد رٌاض عبدهللا1911143703

دمشق البشري الطب10099.67سوري عربًالسعودٌة1997وسامالحمصً نعٌم وئام2011153603

حلب البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997سعادكعدة مطٌع أحمد2111144803

حلب البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996رٌمانالخطٌب جمعة هٌا2211145203

حلب البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997أروىعطار صباح محمد روان2311143203

حلب البشري الطب10099.99سوري عربًالسعودٌة1996مٌادةأعرج عبدالباسط عباده2411147403

حلب البشري الطب10099.99سوري عربًالسعودٌة1997تماضرعقٌل جمعة فاطمة2511146103

حلب البشري الطب10099.97سوري عربًالسعودٌة1996لمىجزماتً محمد نهاد2611144403

حلب البشري الطب10099.97سوري عربًالسعودٌة1996سناءلطوف أحمد إٌهاب2711143703

حلب البشري الطب10099.95سوري عربًالسعودٌة1996ضحىاللطٌف عبد ولٌد سحر2811145503

حلب البشري الطب10099.95سوري عربًالسعودٌة1996لمٌسالخلف مصطفى ندى2911146503

حلب البشري الطب10099.95سوري عربًالسعودٌة1996سهاالصابونً اٌمن محمد تولٌن3011153203

حلب البشري الطب10099.75سوري عربًالسعودٌة1997غازٌةالصالح صالح ممدوح3111143303

حلب البشري الطب99.7199.75سوري عربًالسعودٌة1996سلوىقناعة عبدالعزٌز راما3211145703

حلب البشري الطب99.6399.71سوري عربًالسعودٌة1996لٌناصباغ محمد دعاء3311143403
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حلب البشري الطب99.7599.65سوري عربًالسعودٌة1996رٌمالهالل تركً ٌمام3411156003

حلب البشري الطب99.3899.5سوري عربًالسعودٌة1995فطومةاالسعد حسن هبة3511153503

حلب البشري الطب99.599.15سوري عربًالسعودٌة1997جنانخلٌل اللطٌف عبد بوران3611145003

حلب البشري الطب10099.14سوري عربًالسعودٌة1997سعادالقادر عبد شٌخ محمد بٌان3711149203

حلب البشري الطب99.8898.76سوري عربًالسعودٌة1996قدرٌةالعجاج عبدالعزٌز هبه3811143103

حلب البشري الطب99.7897.89سوري عربًالسعودٌة1996الجابر صفاءمصطفى حاج علً اسامه3911144803

حلب البشري الطب99.2582.49سوري عربًالسعودٌة1994مٌساءحسانً ٌاسٌن اسٌل4011146903

الالذقٌة البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996غادهسعده محمود شام4111147103

الالذقٌة البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996سلوىبٌرقدار علً محمد4211143803

الالذقٌة البشري الطب10099.99سوري عربًالسعودٌة1997هناءقاسم عهد سلٌمان4311147903

الالذقٌة البشري الطب99.6799.93سوري عربًالسعودٌة1996مٌادةشعبو الرحمن عبد مصطفى4411145303

الالذقٌة البشري الطب99.7899.9سوري عربًالسعودٌة1996امٌمهٌوسف جمال سلٌمان4511145703

الالذقٌة البشري الطب10099.89سوري عربًالسعودٌة1996فاطمهغانم زكرٌا فرح4611143603

الالذقٌة البشري الطب99.6399.72سوري عربًالسعودٌة1997داللالمحمود محمد لٌلى4711145303

الالذقٌة البشري الطب99.5999.65سوري عربًالسعودٌة1997هالهالقطٌفانً سامر لٌن4811146803

الالذقٌة البشري الطب10099.59سوري عربًالسعودٌة1996مهاالنصٌرات ابراهٌم اسامة4911150703

الالذقٌة البشري الطب99.4899.53سوري عربًالسعودٌة1997سوسنحمدون شٌخ حٌان جهاد5011145503

الالذقٌة البشري الطب10099.52سوري عربًالسعودٌة1996سحراألحمد ابراهٌم الخلٌل5111163403

الالذقٌة البشري الطب99.599.52سوري عربًالسعودٌة1997منالالحلبً جهاد امٌمة5211143703

الالذقٌة البشري الطب10098.18سوري عربًالسعودٌة1997حمٌدي حورٌةحمٌدي علً حسٌن5311155803

الالذقٌة البشري الطب99.8896.14سوري عربًالسعودٌة1996فاطمهعقاد خلدون بدور5411148903

الالذقٌة البشري الطب99.587.68سوري عربًالسعودٌة1996ودٌانالشبٌب ابراهٌم ساره5511147203

طرطوس البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997مٌساءحسن علً ٌزن5611145803

طرطوس البشري الطب10099.99سوري عربًالسعودٌة1996مهىغانم صالح عزة5711147403

طرطوس البشري الطب99.3399.25سوري عربًالسعودٌة1996وفاءترابً أبو صاٌل حٌان5811145503

طرطوس البشري الطب9998.35سوري عربًالسعودٌة1997رانٌةقدور حاج مضر محمد رشا5911144003

حمص البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1997مٌادهعشٌره تركً مرهف6011163903

حمص البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996جمٌلةالعلً حسان أالء6111144903

حمص البشري الطب10099.97سوري عربًالسعودٌة1997امٌرهالقطاش جهاد هاله6211143703

حمص البشري الطب10099.59سوري عربًالسعودٌة1996فاطمهالوعري محمد مرام6311145603

حمص البشري الطب99.5399.58سوري عربًالسعودٌة1996هناءالقاري صفوه مصعب6411145703
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حمص البشري الطب99.7599.55سوري عربًالسعودٌة1997نهالسلٌم قدح محمد راما6511155703

حمص البشري الطب99.5699.52سوري عربًالسعودٌة1997حلٌمةالمحمد شٌن شعبان محمد6611155903

حمص البشري الطب99.7599.23سوري عربًالسعودٌة1996مٌادهالسرحان ٌحٌى مٌس6711145403

حمص البشري الطب99.6399.17سوري عربًالسعودٌة1996عبٌراالبرش حذٌفه رهف6811145103

حمص البشري الطب10099.16سوري عربًالسعودٌة1996نوالالٌوسف المجٌد عبد رغد6911148803

حماة البشري الطب100100سوري عربًالسعودٌة1996مٌساءالعبود الرزاق عبد أسامة7011143403

حماة البشري الطب10099.18سوري عربًالسعودٌة1997شذىالعثمان طارق حٌاه7111144503

حماة البشري الطب99.6398.49سوري عربًالسعودٌة1997غالٌةالنبهان غالب محمد ٌاسمٌن7211146003

الزور دٌر البشري الطب99.2299.28سوري عربًالسعودٌة1998صاحٌةمحمد حجً خلف ٌوسف7311157103

الزور دٌر البشري الطب99.3899.13سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمالعجٌل علً ٌارا7411163103

الزور دٌر البشري الطب98.598.45سوري عربًالسعودٌة1997كفاححمزه مروان راما7511144603

الزور دٌر البشري الطب98.1598.1سوري عربًالسعودٌة1996بدرٌةاألحمد عمر زٌاد7611149303

الزور دٌر البشري الطب98.5697.97سوري عربًالسعودٌة1996السالمه بشرىالضاهر عمر محمد7711164803

الزور دٌر البشري الطب98.7596.69سوري عربًالسعودٌة1996فادٌةالقطاش إبراهٌم نور7811143703

الزور دٌر البشري الطب9993.94سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمالجاسم عٌسى هللا عبد7911151103

دمشق األسنان طب100100سوري عربًالسعودٌة1996فٌروزالرفاعً حسان رقٌه8011156503

دمشق األسنان طب10099.92سوري عربًالسعودٌة1996القطب اٌمانهللا مال ٌحٌى محمد بنان8111164703

دمشق األسنان طب99.9799.9سوري عربًالسعودٌة1996رناالزعبً نضال رندا8211146503

دمشق األسنان طب99.8899.86سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمالباشا ٌاسر نور8311156803

دمشق األسنان طب99.8299.85سوري عربًالسعودٌة1996سمٌهالحاجً خالد أفنان8411146103

دمشق األسنان طب99.8999.82سوري عربًالسعودٌة1997غنىالنفاخ نذار زاهر8511154103

دمشق األسنان طب10099.81سوري عربًالسعودٌة1996هٌامالمدنً صباح محمد محمد8611159803

دمشق األسنان طب99.8899.78سوري عربًالسعودٌة1996سلوىالكنج ٌوسف عال8711146003

دمشق األسنان طب99.7599.76سوري عربًالسعودٌة1996الخراط سهٌرالداٌه أٌمن رؤى8811148803

دمشق األسنان طب99.599.74سوري عربًالسعودٌة1996العبٌد سحرالعبٌد نضال هٌا8911161303

دمشق األسنان طب99.7199.73سوري عربًالسعودٌة1996اسماعٌل داللباغ عدنان ساره9011149203

دمشق األسنان طب99.599.65سوري عربًالسعودٌة1996غنوم نسٌبهعبده محمد مرٌم9111150503

دمشق األسنان طب99.6399.56سوري عربًالسعودٌة1996دررصالحٌه شكٌب محمد عبٌر9211152403

دمشق األسنان طب10099.46سوري عربًالسعودٌة1996رحابالغبره طاهر ٌوسف9311163203

دمشق األسنان طب99.399.38سوري عربًالسعودٌة1996مهارشٌد محمود فلاير9411153803

دمشق األسنان طب99.8999.32سوري عربًالسعودٌة1996آمنهطه احمد حازم9511143203
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دمشق األسنان طب99.6799.11سوري عربًالسعودٌة1996خولهالمحمد محمد رضوان9611147203

دمشق األسنان طب99.4498سوري عربًالسعودٌة1996سطاس ندىالكرٌم عبد خلدون سعد9711158803

دمشق األسنان طب10094.38سوري عربًالسعودٌة1996روٌدهالدٌن سعد ولٌد أنس9811147603

دمشق األسنان طب99.6392.02سوري عربًالسعودٌة1995فاٌزههللا العبد خلف أرٌج9911162903

حلب األسنان طب10099.94سوري عربًالسعودٌة1996عبسٌةالدقس هٌثم شفٌق10011149503

حلب األسنان طب99.8899.89سوري عربًالسعودٌة1996فتونالشعبانً صبر جمان10111145103

حلب األسنان طب99.8899.75سوري عربًالسعودٌة1997اهٌبهحسن الرحمن عبد هبه10211149103

حلب األسنان طب99.7899.56سوري عربًالسعودٌة1997خدٌجةزعتري بشار محمد عمر محمد10311146903

حلب األسنان طب9999.35سوري عربًالسعودٌة1996لطفٌهعلً ابراهٌم مصطفى عل10411144503ً

حلب األسنان طب99.599.34سوري عربًالسعودٌة1996ألفتشرٌفة عماد إٌالف10511144203

حلب األسنان طب98.8198.98سوري عربًالسعودٌة1996عالالفاخوري المجٌد عبد انس10611146503

حلب األسنان طب98.6798.45سوري عربًالسعودٌة1996فاطمةاصفر نوري احمد10711144703

حلب األسنان طب99.3397.96سوري عربًالسعودٌة1996مجدٌحٌى زهٌر العزٌز عبد10811144103

حلب األسنان طب10097.68سوري عربًالسعودٌة1996رٌمارسالن حسٌن سناعائشة10911143603

حلب األسنان طب98.8889.9سوري عربًالسعودٌة1996فطومالسلمو زهٌر وصال11011145003

الالذقٌة األسنان طب100100سوري عربًالسعودٌة1996ادٌبهعدل محمدرائد أبرار11111144303

الالذقٌة األسنان طب100100سوري عربًالسعودٌة1996ٌوالسلٌمان آصف جمٌل112666403

الالذقٌة األسنان طب10099.95سوري عربًالسعودٌة1997صفاءعكرمة منٌب رغد11311162003

الالذقٌة األسنان طب10099.91سوري عربًالسعودٌة1996عبٌرسلٌمان ولٌد جودي11411144903

الالذقٌة األسنان طب10099.84سوري عربًالسعودٌة1996جوماناناٌف محمد زٌنب11511144103

الالذقٌة األسنان طب99.399.3سوري عربًالسعودٌة1997وفاءابراهٌم داوود احمد11611143203

الالذقٌة األسنان طب99.2299.28سوري عربًالسعودٌة1996فاطمةابوردن عدنان محمد11711146403

الالذقٌة األسنان طب99.7599.2سوري عربًالسعودٌة1996مٌسماحمد الدٌن علم الٌسار11811146003

الالذقٌة األسنان طب98.8898.88سوري عربًالسعودٌة1997اٌماندبالٌز الرحمن عبد خالد11911148703

الالذقٌة األسنان طب99.1198.3سوري عربًالسعودٌة1997منارعتر محمدحسام محمد12011143803

الالذقٌة األسنان طب9998.18سوري عربًالسعودٌة1996مٌادهعثمان مازن باسمه12111144703

حمص األسنان طب100100سوري عربًالسعودٌة1997القشلق قمرعلوش سامر نور12211144603

حمص األسنان طب10099.78سوري عربًالسعودٌة1996نسرٌنالكحٌل موفق محمد قمر12311143903

حماة األسنان طب99.7599.82سوري عربًالسعودٌة1997وفاءالمحمد زٌاد إسراء12411143303

حماة األسنان طب10099.75سوري عربًالسعودٌة1996سناءالٌاسٌن عمر رهف12511145303

حماة األسنان طب99.3699.4سوري عربًالسعودٌة1997بانةالواحد عبد مصطفى رفٌف12611146303
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حماة األسنان طب9999.34سوري عربًالسعودٌة1997حكمهابرش رفعت عمر12711167203

حماة األسنان طب10099.09سوري عربًالسعودٌة1996رغداءاالصفر موفق محمد12811147003

حماة األسنان طب99.3398.63سوري عربًالسعودٌة1996حارس سوسنالحورانً سمٌر طارق محمد1294432303

حماة األسنان طب99.598.24سوري عربًالسعودٌة1996ٌسرىالمعراوي الرحمن عبد سراء13011146703

حماة األسنان طب10098.18سوري عربًالسعودٌة1997رهٌفالطماس الرزاق عبد وسام13111144603

حماة األسنان طب99.6395.48سوري عربًالسعودٌة1997غالٌةالنبهان غالب محمد نسرٌن13211146203

حماة األسنان طب98.8990.13سوري عربًالسعودٌة1996رهٌفالعطار صفوان محمد عدنان13311167103

الحسكة األسنان طب97.1197.04سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمالخلف فٌاض العزٌز عبد13411148703

الحسكة األسنان طب91.7893.75سوري عربًالسعودٌة1995مهىالعبد حسٌن مصطفى13511151903

الحسكة األسنان طب93.1193.72سوري عربًالسعودٌة1996سوزانمرشد نزٌه سامر13611146803

دمشق الصٌدلة100100سوري عربًالسعودٌة1997عاصً بهاءعاصً ناصر راما13711149903

دمشق الصٌدلة10099.92سوري عربًالسعودٌة1997سنىرٌا هٌثم هٌا13811150203

دمشق الصٌدلة99.8899.87سوري عربًالسعودٌة1996رناالرفاعً امٌن مروة13911145803

دمشق الصٌدلة99.8899.8سوري عربًالسعودٌة1996فتاةاحمد السٌد فصٌح محمد اروى14011157003

دمشق الصٌدلة99.599.46سوري عربًالسعودٌة1996سمٌرهاألحمد علً ٌسرى14111150303

دمشق الصٌدلة99.3899.35سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمسلٌمان مهند محمد لجٌن14211147703

دمشق الصٌدلة99.599.09سوري عربًالسعودٌة1996ربٌعةالعشاوي محمد خالدٌه14311146703

دمشق الصٌدلة99.8898.99سوري عربًالسعودٌة1996حورٌهنموره جهاد نور14411163703

دمشق الصٌدلة99.6398.97سوري عربًالسعودٌة1996اٌمانشاهٌن ابو مأمون ٌارا14511159203

دمشق الصٌدلة98.6398.36سوري عربًالسعودٌة1997مهاالحلبً قاسم راما14611155103

دمشق الصٌدلة98.3898.13سوري عربًالسعودٌة1996رنااعسر محمد لمى14711147303

دمشق الصٌدلة98.7597.96سوري عربًالسعودٌة1997ندىبكر حاجً مازن مرٌم14811155203

دمشق الصٌدلة98.8897.57سوري عربًالسعودٌة1997سوقٌه جمانهخاروف اٌاد لونا14911148703

دمشق الصٌدلة98.8897.11سوري عربًالسعودٌة1996فادٌامشنتف احسان دانه15011148003

دمشق الصٌدلة98.6796.16سوري عربًالسعودٌة1996حلٌمةالدٌن زٌن ٌوسف أحمد15111146603

دمشق الصٌدلة99.7895.2سوري عربًالسعودٌة1996نوارالحً العبد رأفت ابراهٌم15211152803

حلب الصٌدلة99.6399.19سوري عربًالسعودٌة1996بدرٌةالخطٌب أٌمن سارة15311148603

حلب الصٌدلة98.8897.79سوري عربًالسعودٌة1996عبٌرالبٌك معن حال15411148403

حلب الصٌدلة98.3897.59سوري عربًالسعودٌة1996هدىحلبٌة عمار دانٌا15511144803

حلب الصٌدلة96.6395.83سوري عربًالسعودٌة1996الهامالرحمن عبد هللا عبد سهى15611148503

حلب الصٌدلة97.8895.55سوري عربًالسعودٌة1996عائشهالجعفري مهاب محمد حٌاة15711161503
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حلب الصٌدلة95.8895.41سوري عربًالسعودٌة1997شهرزادمداراتً هللا عبد بتول15811146303

حلب الصٌدلة98.1394.77سوري عربًالسعودٌة1996األحمد تركٌهالعٌسى العلٌوي محمد ماجدة15911167303

حلب الصٌدلة94.3893.78سوري عربًالسعودٌة1997نعٌمهأحمد محمد رقٌه16011151203

حلب الصٌدلة91.2592.4سوري عربًالسعودٌة1997هنادياألوس محمود بشرى16111147603

حلب الصٌدلة9691.81سوري عربًالسعودٌة1997منالالعلً علً رنٌم16211167003

حلب الصٌدلة93.1189.92سوري عربًالسعودٌة1996سماحنقو خٌاط زٌاد أحمد نور محمد16311147503

حلب الصٌدلة9089.18سوري عربًالسعودٌة1996أسماءالخطٌب الباقً عبد روان16411145403

حلب الصٌدلة92.5686.99سوري عربًالسعودٌة1995سمٌرةاحمدوك مالك احمد محمدرضوان16511143903

الالذقٌة الصٌدلة98.6399.33سوري عربًالسعودٌة1996لٌناصبح اسامه دٌاال16611145103

الالذقٌة الصٌدلة98.3399.11سوري عربًالسعودٌة1996فاتنسالمه حسٌن احمد16711146403

الالذقٌة الصٌدلة98.6798.39سوري عربًالسعودٌة1996رئٌفةسالم الشٌخ خلٌل هللا عبد1686662903

الالذقٌة الصٌدلة98.3898.31سوري عربًالسعودٌة1996سعٌد سامٌةالعون ضٌاء مرح1696663003

الالذقٌة الصٌدلة98.2698سوري عربًالسعودٌة1997ثرٌاالجمال وائل نهى17011148303

الالذقٌة الصٌدلة98.597.07سوري عربًالسعودٌة1996نجوىحلٌس محمد اٌمان17111148503

الالذقٌة الصٌدلة97.595.09سوري عربًالسعودٌة1997خدٌجةحمد ولٌد رانٌا17211150603

الالذقٌة الصٌدلة98.5694.2سوري عربًالسعودٌة1996فاطمةعطار أسامة مصطفى17311145203

حمص الصٌدلة100100سوري عربًالسعودٌة1996رمضون صباالخباز صفوان غدٌر17411145303

حمص الصٌدلة98.5698.67سوري عربًالسعودٌة1996سهىالحموي الناصر عبد عمر17511145503

حمص الصٌدلة9798سوري عربًالسعودٌة1996مهامخزوم زٌاد صفاء17611146203

حمص الصٌدلة96.595.1سوري عربًالسعودٌة1997فادٌةخموسٌة سعٌد ختام17711143103

حمص الصٌدلة91.2290.64سوري عربًالسعودٌة1996ضٌاءالحمود عنتر عمران17811162503

حمص الصٌدلة87.5686.32سوري عربًالسعودٌة1997خدٌجةالمقداد رضوان محمد جبر17911165903

حمص الصٌدلة87.7881.9سوري عربًالسعودٌة1997ٌونس الحاج سالمالحسامً منار مالك محمد18011146103

حماة الصٌدلة99.7599.52سوري عربًالسعودٌة1996سناءشمٌط ٌاسر حفصه181443603

حماة الصٌدلة99.6397.53سوري عربًالسعودٌة1997خدٌجةعلً ابو القادر عبد صفا18211160003

طرطوس الصٌدلة97.7598.25سوري عربًالسعودٌة1996لطش هندأمون خالد رٌم1836664103

طرطوس الصٌدلة85.7686.8سوري عربًالسعودٌة1996منىحلبً صبحً محمد ٌحٌى محمد1847775903

طرطوس الصٌدلة87.5682سوري عربًالسعودٌة1996سهٌلهحبٌش علً احمد18511149003

الرقة الصٌدلة9697.54سوري عربًالسعودٌة1996ملكعلوان ربٌع محمد مرٌم18611158603

الرقة الصٌدلة95.7596.02سوري عربًالسعودٌة1997فارعةالعمار فهد مرٌم18711159903

الرقة الصٌدلة95.1394سوري عربًالسعودٌة1997نداالعثمان حسٌن محمد دعاء18811148403
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دمشق المعلوماتٌة الهندسة97.4495.9سوري عربًالسعودٌة1996اٌمانبلبل سامر محمد باسل18911154803

دمشق المعلوماتٌة الهندسة95.7594.36سوري عربًالسعودٌة1995عائشةالبراك محمد فاطمة19011156703

دمشق المعلوماتٌة الهندسة96.6393.53سوري عربًالسعودٌة1997خلف شهنازنجٌب مازن محمد فرح19111160603

دمشق المعلوماتٌة الهندسة83.8976.42سوري عربًالسعودٌة1996رناالبقاعً فواز محمد19211166403

دمشق المعلوماتٌة الهندسة85.720سوري عربًالسعودٌة1996رشازنبركجً محمود لوران19311147303

حلب المعلوماتٌة الهندسة86.3386.67سوري عربًالسعودٌة1997علٌاالنغمٌش خالد ولٌد19411167403

الالذقٌة المعلوماتٌة الهندسة89.8992.57سوري عربًالسعودٌة1996قواس سعادجطل أمٌن طاهر محمد195666303

الالذقٌة المعلوماتٌة الهندسة92.8891.26سوري عربًالسعودٌة1997اغا امٌن ناهدعقده محمد اٌه196666503

دمشق المدنٌة الهندسة99.8299.85سوري عربًالسعودٌة1996فاطمهحجازي محمد أحمد19711166103

دمشق المدنٌة الهندسة99.1199.7سوري عربًالسعودٌة1996نحالوي هدىالضاهر ابراهٌم مهند19811164903

دمشق المدنٌة الهندسة98.2298.41سوري عربًالسعودٌة1996الشمري سمرالغواص محمد عادل19911161803

دمشق المدنٌة الهندسة97.6398.29سوري عربًالسعودٌة1997خلودالشامً خٌر محمد فرح20011143303

دمشق المدنٌة الهندسة98.1397.57سوري عربًالسعودٌة1996حنانالقادري شافع خدٌجة20111166903

دمشق المدنٌة الهندسة98.5697.56سوري عربًالسعودٌة1996أملالحمامً أسامة أحمد20211153403

دمشق المدنٌة الهندسة96.8296.98سوري عربًالسعودٌة1997سكٌنةالخلف محمود عمر20311160803

دمشق المدنٌة الهندسة9794.75سوري عربًالسعودٌة1996الفٌه امٌرهالخطٌب الدٌن بدر محمد20411149403

دمشق المدنٌة الهندسة94.794.55سوري عربًالسعودٌة1996هنادهبوظو محمد عمر20511158103

دمشق المدنٌة الهندسة96.8994.46سوري عربًالسعودٌة1996أمون نرمانهارون زٌاد طارق20611164103

دمشق المدنٌة الهندسة9189.35سوري عربًالسعودٌة1996مشلح سارةاللحام اسعد هللا عبد20711156103

دمشق المدنٌة الهندسة79.0680.58سوري عربًالسعودٌة1996راضٌهالحسن صالح مهٌدي20811165803

حلب المدنٌة الهندسة96.8995.61سوري عربًالسعودٌة1997شذىالٌمن ست محمد منٌر20911149403

حلب المدنٌة الهندسة96.5691.88سوري عربًالسعودٌة1996وفاءالرحمن عبد محمود مالك21011147703

حلب المدنٌة الهندسة90.6786.3سوري عربًالسعودٌة1996عبٌربهلوان حسان محمد صبحً محمد21111147103

حلب المدنٌة الهندسة85.140سوري عربًالسعودٌة1996رانٌاصباغ وضاح لولٌا21211146003

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة98.1198.42سوري عربًالسعودٌة1996سهاماحمد منذر حسٌن21311146203

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة9897.92سوري عربًالسعودٌة1996سهاماحمد منذر حسن21411146503

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة97.3397.46سوري عربًالسعودٌة1996رجاءحسون محمد ٌامن21511143403

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة95.4495.88سوري عربًالسعودٌة1996مرٌمالمحمد محمود هان21611148203ً

الالذقٌة التشٌٌد وإدارة هندسة93.6788.18سوري عربًالسعودٌة1996مهاالخلف احمد هللا عبد21711146603

الالذقٌة التشٌٌد وإدارة هندسة93.50سوري عربًالسعودٌة1996رناالرٌس خلٌل ملك21811147603

حمص المدنٌة الهندسة96.7997.1سوري عربًالسعودٌة1997حورٌه فادٌهحمدون شٌخ حسان عمر21911144403
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حمص المدنٌة الهندسة96.596.85سوري عربًالسعودٌة1996اٌمانالصمد عبد عمر أمان22011145003

حمص المدنٌة الهندسة9392.75سوري عربًالسعودٌة1996فاطمهحسٌن الشٌخ غسان بشر22111143403

دمشق المعمارٌة الهندسة100100سوري عربًالسعودٌة1996سحرشاكر رائد سالم22211154903

دمشق المعمارٌة الهندسة89.9191.13سوري عربًالسعودٌة1996ندىتللو هشام هانٌه22311143403

دمشق المعمارٌة الهندسة95.1190.03سوري عربًالسعودٌة1996عبٌدةحسٌن حاج محمود مؤٌد22411150403

حمص المعمارٌة الهندسة97.1395.27سوري عربًالسعودٌة1997روالباكٌر ممدوح راما22511145203

دمشق واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة98.2596.16سوري عربًالسعودٌة1997مخلالتً هنادياالدلبً حمدي رشا22611148003

دمشق واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة94.5994.93سوري عربًالسعودٌة1995فٌحاءحسن موسى علً محمد22711164203

دمشق الطبٌة الهندسة98.3598.33سوري عربًالسعودٌة1996هدىالحً عبد عدنان محمد22811150103

دمشق الطبٌة الهندسة97.8898.26سوري عربًالسعودٌة1996رنامراد سمٌر محمد لٌن22911151403

حلب الصناعٌة واألتمتة اآللً التحكم هندسة9192.48سوري عربًالسعودٌة1997فتونمزٌك رضا مروان أحمد23011144303

الالذقٌة واإلنتاج التصمٌم هندسة84.8886.75سوري عربًالسعودٌة1996وفاءالحوش جمال احمد راما23111147803

الزور دٌر البترولٌة الهندسة90.8991.38سوري عربًالسعودٌة1997ابتسامفتٌح فاتح محمود2321010403

الزور دٌر البتروكٌمٌائٌة الصناعات هندسة99.3899.44سوري عربًالسعودٌة1996الهامالعلً اٌمن لٌنا23311143003

حمص الصحٌة العلوم93.2586.28سوري عربًالسعودٌة1996نزٌهاهنداوي مازن محمد حال23411144103

حمص الحقوق87.5678.16سوري عربًالسعودٌة1996فاتنالفاخوري البر عبد اكرم اسامه23511146003

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد95.1195.95سوري عربًالسعودٌة1996الرٌس هنادياالٌوبً اكرم محمد23611162603

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد93.5690.06سوري عربًالسعودٌة1995رٌماغزال امٌن فٌصل23711144203

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد70.2572.08سوري عربًالسعودٌة1996جمٌلهالحمٌدي جمال ضحى23811163003

حماة (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد92.0392.65سوري عربًالسعودٌة1996ٌمنالنمر حسان شهد23911145103

حماة (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد91.1390.11سوري عربًالسعودٌة1996امٌرهموسى الدالً خضر فاطمة24011146503

مرفوضة الرغبات جمٌع98.6298.83سوري عربًالسعودٌة1996براءهالحسنً منقذ سالم24111145703

مرفوضة الرغبات جمٌع99.1398.75سوري عربًالسعودٌة1996منىالعظمه سمٌر دالل24211159503

مرفوضة الرغبات جمٌع98.2197.85سوري عربًالسعودٌة1996سوزانشرٌفة غسان هشام24311147303

مرفوضة الرغبات جمٌع99.1197.22سوري عربًالسعودٌة1997مرفتحتٌتانً عدنان فادي24411152903

مرفوضة الرغبات جمٌع97.3896.93سوري عربًالسعودٌة1996فاطمةبرغله اٌمن سمٌرة24511161403

مرفوضة الرغبات جمٌع97.6396.89سوري عربًالسعودٌة1996ضحىالموصلً خلدون نورا24611147103

مرفوضة الرغبات جمٌع10096.84سوري عربًالسعودٌة1995فاٌزهكٌفو حسان محمد اٌات24711165103

مرفوضة الرغبات جمٌع9796.6سوري عربًالسعودٌة1996مفٌدةالمدنً كنعان غزل24811143003

مرفوضة الرغبات جمٌع96.2294.84سوري عربًالسعودٌة1995نجاحالغزاوي محمد عمر24911149303

مرفوضة الرغبات جمٌع94.2593سوري عربًالسعودٌة1997هناءمعتوق ضرار هانٌة25011166703
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2015 - 2014للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتراكمً المعدلالتفاضل معدلالجنسٌةالشهادة مصدرالمٌالد تارٌخاألم اسمالثالثً االسماالكتتاب رقمالتسلسل

مرفوضة الرغبات جمٌع93.3892.27سوري عربًالسعودٌة1996حنانالبج حسٌن دعاء25111162103

مرفوضة الرغبات جمٌع98.30سوري عربًالسعودٌة1997هبهعرنوق بشٌر فادي25211146403
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