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دمشق البشري الطب97.96األولىعراقً عربًسورٌا1996لمىنجار هادي بسام ضحىدمشق رٌف152158

دمشق البشري الطب97.93الثانٌةعراقً عربًسورٌا1995خالدةالدوهان احمد احسان محمددمشق226754

دمشق البشري الطب95.04األولىعراقً عربًسورٌا1996زٌنبكمرالجشعمً صباح سمىدمشق رٌف352157

دمشق البشري الطب94.7الثانٌةصومالًسورٌا1995اسٌةعواتً كرار رواندمشق رٌف4201330840

دمشق البشري الطب94.56األولىعراقً عربًسورٌا1996خولةنعمان سنان فاطمةدمشق رٌف552159

دمشق البشري الطب94.56الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996مهاالكبٌسً اسماعٌل علً زٌنبدمشق رٌف648675

دمشق البشري الطب93.19األولىعراقً عربًسورٌا1997داللالمحمدي عبد جبار زٌنبدمشق رٌف747833

دمشق البشري الطب92.59الثانٌةسعودي عربًسورٌا1996ثناءالمحمدي سلٌم الفً رٌمدمشق رٌف852519

دمشق البشري الطب91.33الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996نادٌاالركابً كاظم منقذدمشق9201326631

دمشق البشري الطب90.89الثانٌةلبنانً عربًسورٌا1995ٌوالالٌاس امٌران مًدمشق10201340398

دمشق البشري الطب90.52األولىعراقً عربًسورٌا1996مٌسونمرسومً احمدابراهٌم عالدمشق1134429

دمشق البشري الطب89.7الثانٌةعراقً عربًسورٌا1997سمٌةخلف زٌدان سارٌةالحسكة1252214

دمشق البشري الطب89.48األولىعراقً عربًسورٌا1996مهىالراوي الكرٌم عبد المجٌد عبد مصطفىدمشق رٌف1334471

دمشق البشري الطب88.74الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996هدىعوٌن طالب حمزةدمشق1422434

دمشق البشري الطب88.59األولىاردنً عربًسورٌا1997فلكعثمان فؤاد محمد عمردمشق1524074

دمشق البشري الطب88.26الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996نهادرضا محمد فائز محمد قٌسدمشق رٌف1632479

دمشق البشري الطب87.44الثانٌةعراقً عربًسورٌا1995شذىكامل انمار مرٌمدمشق رٌف1751841

دمشق البشري الطب86.33األولىلبنانً عربًسورٌا1997الهامالدٌن صالح عماد هاللالسوٌداء186825

دمشق البشري الطب85.74األولىلبنانً عربًسورٌا1996سوسنالقضمانً لبٌب الكرٌم عبددمشق1922409

دمشق البشري الطب85األولىفلسطٌنً عربًسورٌا1997هالهسوٌلم مازن محمددمشق2023326

دمشق البشري الطب81.44األولىعراقً عربًسورٌا1996بسمهاالعرجً  حاكم ثامر زٌنبدمشق2130822

دمشق البشري الطب81األولىعراقً عربًسورٌا1995حوراءالنجار حمٌد صفاء هٌثمدمشق رٌف2234135

دمشق البشري الطب80.37الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996ملوكجاسم عباس فاضل خٌرٌةدمشق رٌف2351910

حلب البشري الطب87.33األولىبحرٌنً عربًسورٌا1995فاطمهفهد هللا عبد سالم محمدحلب2441937

الالذقٌة البشري الطب94.04األولىعراقً عربًسورٌا1997زهورالدباغ عاصم ٌعقوبالالذقٌة2515377

الالذقٌة البشري الطب90.59الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996هالهحمد صبر حمٌد اٌاتطرطوس2612503

الالذقٌة البشري الطب81.33األولىعراقً عربًسورٌا1996سالمةالزٌدان غانم محمدالالذقٌة2718584

طرطوس البشري الطب88.07األولىلبنانً عربًسورٌا1997انعامفرح فؤاد ماريطرطوس2814559

طرطوس البشري الطب84.93الثانٌةلبنانً عربًسورٌا1996ترازالعبد حاتم حسنطرطوس299554

حمص البشري الطب95.41األولىلبنانً عربًسورٌا1996هدىعبدالكرٌم احمد حسنحمص3026770

حمص البشري الطب94.81الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996سناءمحمد مبدر محمدحمص3124421
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حمص البشري الطب89.44األولىعراقً عربًسورٌا1997املالدلٌمً احمد ثائر سالًحمص3233900

حماة البشري الطب83.04األولىتونسً عربًسورٌا1996منىبنعلً هللا عبد سالم هللا عطا محمدحماة33201322810

دمشق األسنان طب86.63األولىعراقً عربًسورٌا1997هٌفاءكاظم رمزي سارةدمشق رٌف3452153

دمشق األسنان طب84.33األولىعراقً عربًسورٌا1996وفاءالحملدار رائدجابر علًدمشق3524133

دمشق األسنان طب82.59األولىلبنانً عربًسورٌا1996امالخاشوق سمٌر أٌمندمشق رٌف3632469

دمشق األسنان طب81.37الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996سمٌةخلف  قٌس محمددمشق رٌف3734694

دمشق األسنان طب81.11الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996انعامالكرٌم عبد ضٌاء الكرٌم عبددمشق رٌف3833241

دمشق األسنان طب80.52الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996وفاءشاكر تحسٌن سجىدمشق رٌف3946235

الالذقٌة األسنان طب95.44الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996عبٌرالطائً الزم حمٌد اٌةالالذقٌة4021512

الالذقٌة األسنان طب93.74األولىاردنً عربًسورٌا1996رناغٌدا ابو احمد راسم رالداالالذقٌة4122279

دمشق الصٌدلة84.63األولىعراقً عربًسورٌا1995لٌلىرمضان محمد محموددمشق رٌف4232965

دمشق الصٌدلة84.07األولىعراقً عربًسورٌا1996هاشم ثائرةمٌران ال مصطفى سلوان مصطفىدمشق رٌف4334328

دمشق الصٌدلة82.26األولىعراقً عربًسورٌا1996سعادابوعمتً راضً بسام هدٌلدمشق4432478

حماة الصٌدلة92.22األولىاردنً عربًسورٌا1997سوزانالحموي نصر االءحماة4540606

طرطوس الصٌدلة85.37األولىعراقً عربًسورٌا1994سحرنجم هللا عبد طٌبهطرطوس4615868

دمشق المعلوماتٌة الهندسة92.48األولىعراقً عربًسورٌا1996سحرالمفتً باسل ٌوسفدمشق رٌف4738644

دمشق المعلوماتٌة الهندسة82.81األولىفلسطٌنً عربًسورٌا1996سوزانهللا العبد احمد حسٌن احمددمشق رٌف4833980

دمشق المدنٌة الهندسة83.89األولىعراقً عربًسورٌا1995عائدهٌوسف عبدالمعٌن ٌونٌلدمشق رٌف4938371

دمشق المدنٌة الهندسة79.07األولىلبنانً عربًسورٌا1998إٌمانالخرفان سمٌر رأفتدمشق رٌف5037890

دمشق المدنٌة الهندسة78.15األولىعراقً عربًسورٌا1996سهادممدوح منٌر مرٌمدمشق5133856

دمشق المدنٌة الهندسة78.11األولىعراقً عربًسورٌا1997زوزانحسن ذنون فواز اٌناسالحسكة5250704

دمشق المدنٌة الهندسة75.74األولىفلسطٌنً عربًسورٌا1997سناءخلٌفة بسام محمدإٌاددمشق5326160

دمشق المدنٌة الهندسة75.26الثانٌةعراقً عربًسورٌا1994زٌنبجاسم محمد نوردمشق رٌف5446624

دمشق المدنٌة الهندسة75.22األولىلبنانً عربًسورٌا1997منىالشغوري هشام محمددمشق5523924

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة81.22الثانٌةمصري عربًسورٌا1996منالهللا عطا رأفت ابانوبالالذقٌة5615081

حمص المدنٌة الهندسة81.41األولىلبنانً عربًسورٌا1995عٌد هٌلٌنخضور احمد حسٌنحمص57201326273

حلب المعمارٌة الهندسة78.3الثانٌةجزائري عربًسورٌا1996نضالجزائرلً عامر دروٌش أحمدحلب5832317

الالذقٌة المعمارٌة الهندسة86الثانٌةعراقً عربًسورٌا1993زٌنبالعانً سلمان احمدالالذقٌة5918127

حمص المعمارٌة الهندسة76.26األولىعراقً عربًسورٌا1996سمٌرةالناصري هللا عبد مازن هدٌرحمص6034827

حلب اإللكترونٌة النظم هندسة78.74األولىفلسطٌنً عربًسورٌا1996مٌادةابوركاب عمرسلٌمان وسٌمدمشق رٌف6137998

طرطوس واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة79األولىلبنانً عربًسورٌا1993ترازالعبد حاتم مروىطرطوس6216549
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الالذقٌة حاسوب تقنٌات/ التطبٌقٌة الكلٌة72األولىعراقً عربًسورٌا1996خمائلحامد رٌاض نبراسالالذقٌة6316455

الالذقٌة الزراعة65.89الثانٌةلبنانً عربًسورٌا1995سوزانالدندشً محمد نتالًطرطوس6416153

دمشق االقتصــــاد82.59الثانٌةفلسطٌنً عربًسورٌا1996الهامحجاج سلٌمان رجب حماد رشادمشق رٌف6547760

دمشق االقتصــــاد72.07األولىعراقً عربًسورٌا1995ودادعزٌز عاٌد مصطفىالحسكة66201338104

دمشق االقتصــــاد66.85الثانٌةأردنً فلسطٌنً سورٌا1995روالنامطلق حسن قاسم اسامهدمشق6722626

دمشق االقتصــــاد61.44الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996زٌنبالخشالً سلمان عصام مضرالقنٌطرة6816731

دمشق االقتصــــاد52.37األولىعراقً عربًسورٌا1991اٌمانالحجازي سمٌر دالٌادمشق69201347162

السوٌداء االقتصــــاد86.48األولىلبنانً عربًسورٌا1995سوزاندقدوق ربٌع نغمالسوٌداء70201311051

السوٌداء االقتصــــاد61.52األولىلبنانً عربًسورٌا1996ٌمنىدقدوق بسام ضٌاءالسوٌداء7120138724

الالذقٌة االقتصــــاد60.33الثانٌةعراقً عربًسورٌا1996غادةالقادر عبد احمد مروانالالذقٌة7214764

دمشق (الحٌاة علم) العلوم64.7الثانٌةعراقً عربًسورٌا1994مناهلالكراطً جابر سارهدمشق رٌف73201334889

دمشق (الحٌاة علم) العلوم61.77الثانٌةصومالًسورٌا1995رقٌةهللا عبد حسن فاطمةدمشق74201341656

دمشق اإلنكلٌزٌة اللغة74.93األولىعراقً عربًسورٌا1996هدىالدلٌمً الرحمن عبد فالح خطابدمشق7521450

دمشق اإلنكلٌزٌة اللغة72.81الثانٌةعراقً عربًسورٌا1995رجاءخمٌس نزار خمٌسدمشق رٌف7633053

دمشق اإلنكلٌزٌة اللغة70.89األولىعراقً عربًسورٌا1995ذكرىعبدالهادي غسان احمددمشق رٌف7737794

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد83.78الثانٌةأردنً فلسطٌنً سورٌا1996مهاابوالجلود احمد النادمشق رٌف7845537

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد66.22األولىاردنً عربًسورٌا1994فادٌهعمر أبو حسٌن خالدالسوٌداء7920139466

دمشق (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد62.89الثانٌةلبنانً عربًسورٌا1996فٌولٌتاصالن سلٌم مجددمشق8022532

حماة (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد80.78الثانٌةفلسطٌنً عربًسورٌا1996خولهموسى ابراهٌم زاهٌهحماة8141047

دمشق الصحــــً المعهد77.96الثانٌةعراقً عربًسورٌا1988مهاالكبٌسً علً سارةدمشق رٌف8252154
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