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

2015 - 2014للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتفاضل معدلالجنسٌةالشهادة مصدرالمٌالد تارٌخاألم اسمالثالثً االسماالكتتاب رقمالتسلسل

دمشق البشري الطب98.3سوري عربًاالمارات1997انعامشقفه عمار الجبار عبد111146803

دمشق البشري الطب97.93سوري عربًاالمارات1996جمانةعشماوي ٌحٌى اٌة211156203

دمشق البشري الطب97.83سوري عربًاالمارات1996اٌمانعبٌد حسان محمد احمد311161703

دمشق البشري الطب97.16سوري عربًاالمارات1996مٌساءالفٌومً الرحمن عبد االء411156303

دمشق البشري الطب97.04سوري عربًاالمارات1996ناصر جمانهناصر بشار رزان511147403

دمشق البشري الطب96.81سوري عربًاالمارات1996غٌداءمنصور فتحً الدٌن عالء611147003

دمشق البشري الطب96.74سوري عربًاالمارات1997العمور نبالفالح عصام نور محمد711148303

حلب البشري الطب96.67سوري عربًاالمارات1996عبٌربكور الهادي عبد رؤى811148803

حلب البشري الطب96.39سوري عربًاالمارات1996منالبدوي محمد بٌان911148903

حلب البشري الطب95.96سوري عربًاالمارات1997سمرالقدسً محمدصالح أحمد1011146603

حلب البشري الطب94.69سوري عربًاالمارات1997حسناءدهنً نجد محمد نور أحمد1111148103

حلب البشري الطب94.69سوري عربًاالمارات1996إبتسامالزق الرحمن عبد رهف1211143503

حلب البشري الطب92.77سوري عربًاالمارات1997بثٌنهالفروح محمد بشرى1311147903

حلب البشري الطب91.66سوري عربًاالمارات1997صباحالنفوس محمود اٌناس1411153003

الالذقٌة البشري الطب97.44سوري عربًاالمارات1996آمالضاحً موسى ساره1511144203

الالذقٌة البشري الطب96.2سوري عربًاالمارات1996داللكابور علً أحمد166665403

الالذقٌة البشري الطب95.77سوري عربًاالمارات1997فوزصقر عادل ساره1711149103

الالذقٌة البشري الطب94.17سوري عربًاالمارات1997اسماءاالبراهٌم محمد هادي1811144303

الالذقٌة البشري الطب94.14سوري عربًاالمارات1996حمٌدةالبوٌضانً محمد بالل1911162703

طرطوس البشري الطب97.83سوري عربًاالمارات1996صفاءالحسن احمد سارة2011143103

طرطوس البشري الطب95.63سوري عربًاالمارات1997بثٌنةالجول العلً أحمد دولة أحمد شام2111145803

حمص البشري الطب98.5سوري عربًاالمارات1997هدىالشرابً راسم امتثال2211144203

حمص البشري الطب98.23سوري عربًاالمارات1996سوسنقدسٌة احمد سال2311143603ً

حمص البشري الطب95.61سوري عربًاالمارات1996انتصارآغا محمد محمود ضحى2411146403

حمص البشري الطب94.97سوري عربًاالمارات1997داغر غٌثحجل عماد طون2511152603ً

حماة البشري الطب96.39سوري عربًاالمارات1996تغرٌدالتركاوي احمد باسل محمد2611145603

الزور دٌر البشري الطب89.76سوري عربًاالمارات1996كطنهالمعاند خلوف زٌنب271010603

الزور دٌر البشري الطب88.06سوري عربًاالمارات1996سحرالفروح أحمد وفاء2811147803

الزور دٌر البشري الطب86.41سوري عربًاالمارات1997سهٌرالبادي فٌاض محمد2911151703

دمشق األسنان طب98.34سوري عربًاالمارات1997فاطمةسبسبً محمود غنى3011155403

دمشق األسنان طب96.56سوري عربًاالمارات1997غانم غادهغانم موسى روان3111150903

دمشق األسنان طب96.14سوري عربًاالمارات1996رٌمسعد فادي فٌولٌت3211150003
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دمشق األسنان طب95.97سوري عربًاالمارات1997إٌمانشعار هشام أرٌج3311164503

دمشق األسنان طب95.91سوري عربًاالمارات1996فاطمهالحرٌري محمود خالد3411151503

دمشق األسنان طب95.1سوري عربًاالمارات1996منىبكر الحاج خضر محمد3511156903

دمشق األسنان طب94.43سوري عربًاالمارات1996منىعاجً منٌب دانه3611149703

حلب األسنان طب90.71سوري عربًاالمارات1996حسناءمهمندار مظفر سلمى3711148303

حلب األسنان طب90.39سوري عربًاالمارات1997هالبٌطار أسامة اٌة3811146703

حلب األسنان طب90.33سوري عربًاالمارات1996خلودالحمد عوض بشرى3911152303

حلب األسنان طب90.21سوري عربًاالمارات1996اٌمانالجندي مهدي محمد بشر4011146803

الالذقٌة األسنان طب93.41سوري عربًاالمارات1996روضةحور حسان محمد رغد4111143903

الالذقٌة األسنان طب91.97سوري عربًاالمارات1997رٌماحجل طالل جود4211165003

الالذقٌة األسنان طب89.37سوري عربًاالمارات1996اعتمادقسطون جهاد بٌرال4311144603

الالذقٌة األسنان طب88.1سوري عربًاالمارات1997فٌروزنزهه عدنان احمد4411144403

حمص األسنان طب96.06سوري عربًاالمارات1996القشلق سمرنعٌم هشام إسراء4511145803

حماة األسنان طب94.43سوري عربًاالمارات1996سوسنبظ ابراهٌم اٌه4611145203

حماة األسنان طب89.16سوري عربًاالمارات1997عالٌهالنٌربٌه عماد حٌاه4711145403

الحسكة األسنان طب85.77سوري عربًاالمارات1996ابراهٌم وصالحسن عادل بشار4811143203

دمشق الصٌدلة95.99سوري عربًاالمارات1996سناءمحروقه محمد ساره4911159003

دمشق الصٌدلة93.36سوري عربًاالمارات1997ألٌسبدور بشار مٌار5011149003

دمشق الصٌدلة93.27سوري عربًاالمارات1997امثالنوفل سامر دانا5111144503

دمشق الصٌدلة93.17سوري عربًاالمارات1997فاطمهالقاروط محمد هبه5211145403

دمشق الصٌدلة90.57سوري عربًاالمارات1997اسماعٌل نجاحاسماعٌل محمد شٌماء5311158903

دمشق الصٌدلة89.49سوري عربًاالمارات1997االحمد بلسماالحمد ابراهٌم جمانة5411164603

حلب الصٌدلة89.39سوري عربًاالمارات1995اسماءاالبراهٌم محمد بتول5511143903

حلب الصٌدلة89.34سوري عربًاالمارات1996مفتاح باسمةهللا عبد مصطفى دٌمه5611158403

حلب الصٌدلة87.59سوري عربًاالمارات1997منىالحمد محمد فاطمة5711162203

حلب الصٌدلة85.36سوري عربًاالمارات1996ندىعجاج رضوان مروة5811143603

حلب الصٌدلة82.34سوري عربًاالمارات1997وصالشحنة محمد صالح محمد5911148203

الالذقٌة الصٌدلة97سوري عربًاالمارات1996بسمهرجب احمد بشرى60666603

الالذقٌة الصٌدلة83.46سوري عربًاالمارات1997وفاءلبس فؤاد مارٌن616662203

حمص الصٌدلة94.11سوري عربًاالمارات1996امٌمهنسب زكً زٌنه6211145903

حمص الصٌدلة85.41سوري عربًاالمارات1997تماضرالصفوه فٌصل رزان6311143803

حماة الصٌدلة87.74سوري عربًاالمارات1997فاطمةالحسن الجمعة أحمد نادٌا6411144003
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الرقة الصٌدلة86.89سوري عربًاالمارات1996عائشهجابر سامر حال6511143303

حلب المعلوماتٌة الهندسة80.2سوري عربًاالمارات1996رٌماشحادة عماد زٌنة6611149003

دمشق المدنٌة الهندسة89.3سوري عربًاالمارات1996نرٌمانالسلٌمان الوهاب عبد اماره6711144703

دمشق المدنٌة الهندسة85سوري عربًاالمارات1997مهاالشحف منٌر دانه6811145103

حمص المدنٌة الهندسة93.64سوري عربًاالمارات1997االحمد ابتسامبدر فؤاد مازن6911144103

حلب (الحٌوٌة الهندسة تقانات) التقنٌة الهندسة89.13سوري عربًاالمارات1997منىعقاد زٌاد رشا7011145903

دمشق االقتصــــاد88.3سوري عربًاالمارات1996ماجدهنصر سالم مهند7111165303

دمشق االقتصــــاد86.33سوري عربًاالمارات1997حسٌن الشٌخ رٌمصبح هٌثم ورد7211155303

دمشق االقتصــــاد84.6سوري عربًاالمارات1996خلودكركوتلً االله عبد نٌفٌن7311157203

دمشق االقتصــــاد84.46سوري عربًاالمارات1997نارٌمانالرضا بعث وسمه7411163803

دمشق االقتصــــاد79.79سوري عربًاالمارات1996هدىجبان توفٌق محمد سارة7511157303

دمشق االقتصــــاد75سوري عربًاالمارات1996الدروٌش ثناءالكالس خالد آالء7611165403

السوٌداء االقتصــــاد94.56سوري عربًاالمارات1996عامر سناءحمزة سامر هالة7711155503

الالذقٌة االقتصــــاد83.73سوري عربًاالمارات1997فتاحً هٌامراعً جمال ابراهٌم786661003

الالذقٌة االقتصــــاد75.61سوري عربًاالمارات1997سرابفروي غٌث كالرا796664603

مرفوضة الرغبات جمٌع96.44سوري عربًاالمارات1997وفاءالدباغ البوشً مازن كرٌم محمد8011161003

مرفوضة الرغبات جمٌع93.66سوري عربًاالمارات1997زهورالزٌدان فؤاد عال8111165703

مرفوضة الرغبات جمٌع90.11سوري عربًاالمارات1996الحسٌن زلوخالحسٌن جموع محمد بٌان8211163303

مرفوضة الرغبات جمٌع87.51سوري عربًاالمارات1997وضحهزمزم شعبان رٌم83666903

مرفوضة الرغبات جمٌع86.76سوري عربًاالمارات1996منالدعمش طالل مٌري8411148103
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