



الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)الكيمياء التحليلية التطبيقية78.708580.590علي جمال ابراهيم1130044

دمشق(عام)الكيمياء التحليلية التطبيقية78.828179.474مرح محمد سامر الحالق2130890

دمشق(عام)الكيمياء التحليلية التطبيقية77.458479.415رغد عامر الحو3130292

دمشق(عام)الكيمياء التحليلية التطبيقية80.967579.172تسنيم عمار غيالن4130202

دمشق(عام)الكيمياء التحليلية التطبيقية79.427778.694أوفى نضال الباروكي5130119

دمشق(موازي)الكيمياء التحليلية التطبيقية76.438378.401لين نواف محيسن6130806

دمشق(موازي)الكيمياء التحليلية التطبيقية79.987478.186يوسف علي عبد هللا7430574

دمشق(عام)الصيدلة الصناعية87.178887.419ندى عدنان مبدى8130970

دمشق(عام)الصيدلة الصناعية83.618684.327نور محمد العبدهللا9131020

دمشق(عام)الصيدلة الصناعية87.727583.904مرح بديع حمود102330160

دمشق(موازي)الصيدلة الصناعية80.498682.143محمد عبد الموجود احمد11130856

دمشق(عام)العقاقير والنباتات الطبية82.847279.588دعاء حكمات الجهني12330157

دمشق(عام)العقاقير والنباتات الطبية77.718178.697نايا عيسى حنا13130698

دمشق(عام)العقاقير والنباتات الطبية75.758578.525رؤى قصي االسعد الخازم14130363

دمشق(موازي)العقاقير والنباتات الطبية80.567478.592محمد خير دياب شخاشيرو15130847

دمشق(عام)علم تأثير األدوية84.88083.36روان حسن مهنا162130014

دمشق(عام)علم تأثير األدوية86.087783.356غنى محمد بطرش172130053

دمشق(عام)علم تأثير األدوية83.387681.166فرح اكرم حالق18330361

دمشق(موازي)علم تأثير األدوية81.987379.286ميراي عمار موسى19130314

دمشق(شواغر العرب)علم تأثير األدوية73.466370.322مي مازن صالح20130681

دمشق(عام)التشخيص المخبري89.887986.616باسمه بسام الياس212330021

دمشق(عام)التشخيص المخبري84.428985.794نور فاروق الخيمي22131016

دمشق(عام)التشخيص المخبري87.518185.557منة هللا محمود شناتي23430472

دمشق(عام)التشخيص المخبري86.587683.406زينب غسان زاهر24330254

دمشق(عام)التشخيص المخبري83.448383.308ميريام يعقوب دافيد25130941

دمشق(عام)التشخيص المخبري84.477481.329غوى سامي مصطفى262330122

دمشق(عام)التشخيص المخبري79.928180.244الرا وليد سنبل27130051
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)التشخيص المخبري84.986980.186عمر عبد الهادي دواليبي28130644

دمشق(عام)التشخيص المخبري83.087380.056آالء عارف الطحان29130125

دمشق(عام)التشخيص المخبري83.847179.988كرم وليد خدام30430376

دمشق(موازي)التشخيص المخبري81.217779.947انجي حسان الهبج31130054

دمشق(موازي)التشخيص المخبري81.047779.828منال محمد هشام الفرا32130673

دمشق(موازي)التشخيص المخبري77.528579.764حال علي عباس33130191

دمشق(شواغر العرب)التشخيص المخبري74.17273.47دانا إياد الشعراني34130283

دمشق(عام)البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية87.799589.953علي يوسف حسن35130639

دمشق(عام)البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية79.128480.584مريم محمد ياسين صافي36130904

دمشق(عام)البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية78.648379.948ريم هيثم الحسين37130475

دمشق(موازي)البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية82.977279.679محمود محسن رنجوس38430446

دمشق(عام)العلوم الطبية الحيوية79.638280.341مريم محمد تمام حسن39130903

دمشق(عام)العلوم الطبية الحيوية79.128279.984آالء محمد سعيد الحمصي40130097

دمشق(موازي)العلوم الطبية الحيوية80.257979.875فاديه فادي الطرابيشي41130688

دمشق(عام)الكيمياء الصيدلية التطبيقية84.218985.647محمد وليد محمد سامر شحرور42130877

دمشق(عام)الكيمياء الصيدلية التطبيقية82.187078.526آية ياسر الخير43330049

دمشق(عام)الكيمياء الصيدلية التطبيقية79.697578.283رغد شعيب خليل44130117

دمشق(موازي)الكيمياء الصيدلية التطبيقية78.807677.960روان مازن نصور45130346

دمشق(عام)المراقبة الدوائية82.579185.099رانيه ايمن عرنوق46130027

دمشق(عام)المراقبة الدوائية83.688383.476لوجين نزار اسبر47130772

دمشق(عام)المراقبة الدوائية83.847480.888جان يوسف بطي48130019

دمشق(عام)المراقبة الدوائية82.787379.846السوسن طارق خولي49430011

دمشق(عام)المراقبة الدوائية79.538079.671ندى معن عرنوس50130707

دمشق(عام)المراقبة الدوائية73.859379.595هبة هللا عماد الدين الحلقي51130348

دمشق(موازي)المراقبة الدوائية83.017179.407عبير عناد سرور52130614

دمشق(موازي)المراقبة الدوائية80.027779.114مناف علي الحميدات53130915

دمشق(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات82.757379.825سهى محمد قشعور54330299
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 
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:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات84.356979.745منى يونس محمد552330167

دمشق(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات77.138579.491خليل موريس منصور56130277

دمشق(موازي)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات71.359678.745محمد وسيم عباس57130092

دمشق(عام)مراقبة األغذية86.468385.422جعفر غسان محمود582330031

دمشق(عام)مراقبة األغذية86.867683.602مايا ياسر رزق592330153

دمشق(عام)مراقبة األغذية82.97781.13ساره غسان الشلوف602330086

دمشق(موازي)مراقبة األغذية79.447979.308أليسار نبيل ملحم61130024

دمشق(عام)الكيمياء الحيوية السريرية82.937480.251نوال كمال الجهني622330181

دمشق(عام)الكيمياء الحيوية السريرية80.947880.058لمى بسام زيتون63130567

دمشق(عام)الكيمياء الحيوية السريرية81.347679.738ريما احمد الجارح64130037

دمشق(موازي)الكيمياء الحيوية السريرية79.747778.918ليلى بدر الدين حميدي65130783

دمشق(عام)الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي82.739285.511تاله ايمن عرنوق66130013

دمشق(عام)الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي80.718481.697رامه محمد أيمن الصواف67130026

دمشق(عام)الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي81.557980.785ريتا فريد النصر68130457

دمشق(موازي)الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي80.167979.812نينار نبيل ملحم69131035

دمشق(عام)علم السموم83.277480.489نغم عفيف ابو كرم70130262

دمشق(عام)علم السموم79.728280.404جيزيل حسان الخوري71130240

دمشق(عام)علم السموم80.697679.283لين عزت عمران72330396

دمشق(موازي)علم السموم81.217378.747آيه علي عمار732330018

حمص(عام)المراقبة الدوائية92.798389.853جعفر سليمان محمود74430107

حمص(عام)المراقبة الدوائية91.367285.552ايلينا معن عبدهللا75430024

حمص(عام)المراقبة الدوائية89.067183.642آالء محمد يحيى76430061

حمص(عام)المراقبة الدوائية86.847382.688سوزانا عبد الكريم الضاهر77430286

حمص(عام)المراقبة الدوائية86.557382.485بشرى عبدالحكيم النعسان78430096

حمص(عام)المراقبة الدوائية86.247382.268هيا نزار حلواني79430544

حمص(موازي)المراقبة الدوائية82.287780.696هبه عيسى سبله80430536

حمص(موازي)المراقبة الدوائية82.717480.097يارا ربيع بدور81430268

حمص(شواغر العرب)المراقبة الدوائية76.3187275.022مايا منذر الناصر82430048
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

حمص(عام)التشخيص المخبري91.027987.414لبنى منذر الشعراني83430382

حمص(عام)التشخيص المخبري91.287686.696مرح ميشيل دوري84430453

حمص(عام)التشخيص المخبري86.8387984.486زها خالد نادر85430227

حمص(عام)التشخيص المخبري87.237583.561فرح طاهر حيدر862330129

حمص(عام)التشخيص المخبري85.947783.258فرح يونس محمد872330131

حمص(عام)التشخيص المخبري85.187782.726أماني يوسف مصطفى88430048

حمص(موازي)التشخيص المخبري83.617581.027صبا وفيق علي89330214

حمص(موازي)التشخيص المخبري81.6367980.845غفران محمد النجار90430323

حلب(عام)الكيمياء الصيدلية التطبيقية78.3838078.868محمد جودت خلوف91430396

حلب(موازي)الكيمياء الصيدلية التطبيقية78.497778.043علي فائز احمد922330115

حلب(عام)المراقبة الدوائية79.447176.908هبه محمد كدور932130099

حلب(موازي)المراقبة الدوائية76.167575.812محمود عبد القادر مكاراتي94230010

حلب(عام)العقاقير والنباتات الطبية78.877778.309ايزابيل فادي مقدسي95330016

حلب(موازي)العقاقير والنباتات الطبية79.926776.044علي محمد الخضور96430339

حلب(عام)التشخيص المخبري82.717480.097سنا محمد العاكوب97230064

حلب(موازي)التشخيص المخبري78.318279.417محمد علي العلي السويدان982130076

حلب(شواغر العرب)التشخيص المخبري75.516171.157روكسانا سعيد حيدر99230048

حلب(عام)مراقبة األغذية90.178287.719هزار زين الدين عبدهللا1002330199

حلب(موازي)مراقبة األغذية79.397176.873محمد شهد عبد العزيز جريخ101330416

الالذقية(عام)الصيدلة الصناعية86.338385.331نيروز ياسر عيسى102330507

الالذقية(عام)الصيدلة الصناعية84.788283.946ميسلون سمير الجدي103330464

الالذقية(عام)الصيدلة الصناعية85.317582.217حنان قحطان علي104330132

الالذقية(موازي)الصيدلة الصناعية81.098281.363لمى خالد حايك105330275

الالذقية(عام)تصميم ومراقبة الدواء90.598087.413عال جهاد ابراهيم106330327

الالذقية(عام)تصميم ومراقبة الدواء84.268383.882نيرمين علي سعيد107330506

الالذقية(عام)تصميم ومراقبة الدواء82.777981.639منار محرز عديره108330446

الالذقية(موازي)تصميم ومراقبة الدواء81.028281.314آيه قيس صقير109330056
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج
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:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقية(عام)علم تأثير األدوية88.538386.871زينب احمد مصطفى110330247

الالذقية(عام)علم تأثير األدوية87.568586.792حيدر هيثم محمد111330148

الالذقية(عام)علم تأثير األدوية83.928985.444حال راتب قنجراوي112330005

الالذقية(موازي)علم تأثير األدوية82.568182.092جنان محمد ريحاوي113330072

الالذقية(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات85.628384.834نماء اكرم حسن114330483

الالذقية(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات87.207583.540لجين غياث زوان115330383

الالذقية(عام)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات82.038181.721نور عبد العزيز حسن116330358

الالذقية(موازي)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات81.148381.698رند ياسر العساف117330138

الالذقية(عام)التشخيص المخبري89.817986.567سميا فراس يونس118330293

الالذقية(عام)التشخيص المخبري87.428486.394نور لؤي عباس119330498

الالذقية(عام)التشخيص المخبري85.638585.441نور سليمان سليمان120330491

الالذقية(موازي)التشخيص المخبري857682.3اية حسن احمد121330014

رغبات مرفوضة84.677381.169جولي نقوال الريم122330063

رغبات مرفوضة82.887480.216آية حمزه الشكوحي123330047

رغبات مرفوضة77.718579.897راما أحمد الشغري124330114

رغبات مرفوضة83.657179.855اريج محمود حسام الدين125330003

رغبات مرفوضة80.557879.785الزينه حماد علي126330009

رغبات مرفوضة82.947279.658رغد حافظ قيمر127430196

رغبات مرفوضة85.016779.607يارا محمد غانم1282330215

رغبات مرفوضة81.927479.544رند وليد عباد129330194

رغبات مرفوضة82.467179.022بتول رياض شيحا130330060

رغبات مرفوضة82.367178.952روان وفيق ديوب131330217

رغبات مرفوضة80.827478.774رنين نورالدين دريباتي132330197

رغبات مرفوضة80.757478.725ريم خضر الخضر133430245

رغبات مرفوضة78.867878.602راما حمزه الغاشي134330115

رغبات مرفوضة80.097578.563رغد غسان حواصلي135130294

رغبات مرفوضة83.066878.542زينب محمد عبود136330258
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة78.347978.538إسراء فرحان الحموره137130078

رغبات مرفوضة75.298678.503نور هيثم عبدهللا138130737

رغبات مرفوضة82.56978.45ماريا صالح جديد1392330146

رغبات مرفوضة81.957078.365أمل هاني ابراهيم1402330012

رغبات مرفوضة78.817778.267أريج زهير قهوه جي141130067

رغبات مرفوضة80.097478.263آالء وهب ونوس142130134

رغبات مرفوضة81.737078.211كارال بسام بدر143330206

رغبات مرفوضة81.237178.161هيا مازن ابراهيم1442330204

رغبات مرفوضة77.368078.152اليسار معن حماد145130033

رغبات مرفوضة76.778178.039ماريان ميالد الزيتون146130597

رغبات مرفوضة79.2897578.002ميس مالك حمود147430457

رغبات مرفوضة76.538177.871عبد هللا ابراهيم الصيدناوي148130607

رغبات مرفوضة76.898077.823ماريا خاشير اوت جيان149130814

رغبات مرفوضة80.2927277.804انعام حسام الشامي1502130006

رغبات مرفوضة78.137777.791فاطمة أحمد سالم نابلسي151130659

رغبات مرفوضة77.997777.693ساره شاليش رستم152330273

رغبات مرفوضة79.257477.675علي حيدر مرهج1532330112

رغبات مرفوضة77.927777.644تقى عمر فاكهاني154130207

رغبات مرفوضة80.487177.636آية كمال سليمون155430064

رغبات مرفوضة80.037277.621فرح محمد محمد156430169

رغبات مرفوضة79.177477.619آيه عثمان مارديني157130157

رغبات مرفوضة78.267677.582ريم فاتح احمد158330230

رغبات مرفوضة80.777077.539هيا حسن عيسى1592330202

رغبات مرفوضة77.307877.510هيلدا شفيق خير الدين160130789

رغبات مرفوضة75.538277.471صالح الدين محمد اياد الصالح161130586

رغبات مرفوضة80.177177.419ليندا سامر درويش162430408

رغبات مرفوضة77.537777.371فرح ضرار الجندي163130530

رغبات مرفوضة79.647277.348عبير فواز حسين164130226
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الحكومية للجامعات 2023-2022 الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة   

العلمي والبحث     

االسم الثالثيرقم االكتتابالتسلسل
معدل 

التخرج

عالمة 

االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة80.3677077.256ضحى مصطفى بركات165430281

رغبات مرفوضة79.457277.215احمد علي الدكنجي166330001

رغبات مرفوضة80.217077.147راما فادي البطرس167130332

رغبات مرفوضة78.917377.137ميس جهاد رنجوس168330272

رغبات مرفوضة77.097777.063والء عبدهللا أبو العروس169330548

رغبات مرفوضة77.047777.028ميسم جميل طالب170130947

رغبات مرفوضة76.977776.979رند حسن عبود171130393

رغبات مرفوضة79.067276.942زينب غسان بدور172330253

رغبات مرفوضة77.237676.861ماريا جرجس ملكي173130812

رغبات مرفوضة77.157676.805ريم محمد اليوسف174130474

رغبات مرفوضة81.796576.753ساندي برهان وهبي175430276

رغبات مرفوضة77.857476.695علياء محمد غزوان النقطه176130640

رغبات مرفوضة77.347576.638علي مثنى الجاسم177130496

رغبات مرفوضة80.166876.512حيدر علي الحبيب178430145

رغبات مرفوضة75.817876.467رنا عدنان ابو راشد179130391

رغبات مرفوضة76.667676.462جميل جورج لطف هللا180130223

رغبات مرفوضة80.076876.449أيه علي طوفان1812330013

رغبات مرفوضة81.316576.417رنا حيدر منصور182430205

رغبات مرفوضة79.9326876.352ابتسام موسى صالح183130002

رغبات مرفوضة82.856176.295سناء جمال عفيصه184330297

رغبات مرفوضة79.406976.280بتول احمد احسان185330057

رغبات مرفوضة75.097976.263اريج عبدهللا عبود186130012

رغبات مرفوضة80.186776.226مايا محمود يونس187430419

رغبات مرفوضة81.776376.139نور رجب محمد1882330183

رغبات مرفوضة77.057476.135هبةهللا سامي شيخ األرض189131056

رغبات مرفوضة76.587576.106رزان اكرم زوباري190330125

رغبات مرفوضة79.486876.036هيا يونس حسون1912330211
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة72.98375.93ضحى محمد فيصل مارديني192130041

رغبات مرفوضة76.297575.903محمد ياسر عبد الحسيب لك193430444

رغبات مرفوضة78.37075.81مريم عيسى مصري194130901

رغبات مرفوضة79.566775.792حنين المعز نصر1952130018

رغبات مرفوضة76.8637375.704لمى تركي العباس196430361

رغبات مرفوضة78.077075.649احمد محمود الغوثاني197130012

رغبات مرفوضة75.887575.616زينه محمد خالد رمضان198130404

رغبات مرفوضة75.017775.607صبا مصطفى الشيخ سليمان199130576

رغبات مرفوضة76.627375.534آية محمد يوسف الكرم200130146

رغبات مرفوضة76.167475.512مايا محمد رستم2012330152

رغبات مرفوضة75.717575.497روان أسامة صادقة202130144

رغبات مرفوضة74.417875.487محمد حسام محمد خالد علبي203130842

رغبات مرفوضة80.806375.460حنان محمود اشقر204330133

رغبات مرفوضة74.357875.445مروه عيسى عيسى205130649

رغبات مرفوضة77.37175.41صالح حسام الدين الشرع206130587

رغبات مرفوضة77.707075.390جوى نبيل علي207330105

رغبات مرفوضة75.937475.351فرح علي عبد الحميد208130706

رغبات مرفوضة80.526375.264هال سليمان حسن209330530

رغبات مرفوضة79.986475.186ريم فوزات الشيخ علي210330231

رغبات مرفوضة78.216875.147هبه نزار عمار211330520

رغبات مرفوضة76.037375.121هيا رضوان الشامي212131098

رغبات مرفوضة79.756475.025رشا عدنان خضور2132330053

رغبات مرفوضة76.317275.017سالم محمد باسم حورانية214130537

رغبات مرفوضة74.477674.929وفاء انس عثمان215131114

رغبات مرفوضة76.587174.906دارين مصطفى مزق216130280

رغبات مرفوضة76.97074.83زينب نضال اسماعيل217430257

رغبات مرفوضة79.816374.767أيوب غازي المحمد218430055
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.576874.699غوى محمد أبو درة219330191

رغبات مرفوضة78.796574.653يارا جابر حسن220330550

رغبات مرفوضة74.027674.614بتول مسلم بيشلي221130173

رغبات مرفوضة73.537774.571أريج مصطفى شيخ محمد222330026

رغبات مرفوضة76.527074.564محمد ممدوح بهجت الجندلي223430439

رغبات مرفوضة76.0357174.524ميس مغيث ابراهيم224430458

رغبات مرفوضة78.486574.436نور عبدو العلي225430517

رغبات مرفوضة74.477474.329رنيم بسام جبري226130457

رغبات مرفوضة72.177974.219علي عبد الرحمن الحسين227130045

_رغبات مرفوضة75.167274.212محمد اديب زكريا يغمور2282130074

رغبات مرفوضة78.056574.135ندى محمد علي229430494

رغبات مرفوضة75.297174.003ابتسام واصف اندراوس230130001

رغبات مرفوضة73.927473.944سعاد محروس بقله231130525

رغبات مرفوضة75.637073.941زينه سمير المحمود232430260

رغبات مرفوضة75.077173.849لين مروان شعبان233130803

رغبات مرفوضة78.166373.612بسمه خلدون شربجي234130060

رغبات مرفوضة74.37273.61ليث محمود مقصود235130780

رغبات مرفوضة75.157073.605حنين حسين قاسم236130265

رغبات مرفوضة75.576973.599ندى محمد اسامه سرور مالح237130705

رغبات مرفوضة74.177273.519رنيم معن البرغلي238130408

رغبات مرفوضة76.76673.49مروه علي المنصور239430456

رغبات مرفوضة77.546473.478لين آصف صقر240130790

رغبات مرفوضة74.547173.478تقال عبد االحد سفر241130205

رغبات مرفوضة75.796873.453نور حسام الدين السوفاني242131149

رغبات مرفوضة73.67373.42نور الهدى انس المالح243130999

رغبات مرفوضة75.276973.389دانه يوسف مهدي244130289

رغبات مرفوضة77.326473.324ماسة عدنان بني المرجه245130818
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة73.037473.321غفران منصور طه246130508

رغبات مرفوضة76.886573.316رفيق هيثم ورده247430203

رغبات مرفوضة73.457373.315ماسه حماده حبيب248130820

رغبات مرفوضة72.17673.27أميرة محمد الحسين قويدر249130112

رغبات مرفوضة75.816773.167شام لطفي حمصي250130564

رغبات مرفوضة72.777473.139حبيب عدنان ابراهيم251130021

رغبات مرفوضة77.0506473.135ناتالي سهيل صمالجي252130950

رغبات مرفوضة76.456573.015كنان بشار سرور253330371

رغبات مرفوضة76.366572.952محمد ضرار عصام الكوسى254430433

رغبات مرفوضة74.197072.933أريج عبدالوهاب السليمان255130099

رغبات مرفوضة78.396072.873ساره محمد شوكت ساعاتي256130176

رغبات مرفوضة77.886172.816مايا مالك الرحيه257330408

رغبات مرفوضة74.456972.815كارال موريس الصعوب258130727

رغبات مرفوضة76.126572.784بشرى موريس لطيفه259130187

رغبات مرفوضة77.386272.766اميره قاسم نمور260130011

رغبات مرفوضة77.206272.640عال محمد حاتم261330333

رغبات مرفوضة76.36472.61هبة محمد الشحاذة262131050

رغبات مرفوضة74.516872.557ميس الكميت حاتم263130943

رغبات مرفوضة71.397472.173ناديا معاذ البرغلي264130952

رغبات مرفوضة76.56272.15ايلي مخائيل البيطار2652330008

رغبات مرفوضة72.147272.098كلودين كمال المتسلم266130742

رغبات مرفوضة68.6978072.087حنين بديع سالمة2672130024

رغبات مرفوضة74.246772.068هنادي قيس عبود268330533

رغبات مرفوضة73.766872.032ساره خالد بزازه269130511

رغبات مرفوضة70.667571.962اسراء جودت الياسين270130016

رغبات مرفوضة74.926571.944هيا مأمون الحسيكي271131101

رغبات مرفوضة75.66371.82طارق بهاء الدين العك272130596
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رغبات مرفوضة76.436171.801علي عهد الدين حامد2732330111

رغبات مرفوضة73.686771.676علي سمير الترزي274130635

رغبات مرفوضة75.346371.638لين أمين أصفهاني275130789

رغبات مرفوضة74.296571.503سارة منير كنعان276330269

رغبات مرفوضة71.147271.398رزان عزت شاهين277130019

رغبات مرفوضة75.856171.395صبا خليل جنود2782330095

رغبات مرفوضة74.536471.371محمد سامر محمود حيدر279130851

رغبات مرفوضة73.666671.362ميريل حسان الخوري280130942

رغبات مرفوضة73.226771.354غفران حسن أحمد281330351

رغبات مرفوضة74.56471.35احمد حسان معروف282130003

رغبات مرفوضة74.696371.183كارول عماد السابا283130729

رغبات مرفوضة75.446171.108النا مرهف حامد284130757

رغبات مرفوضة71.427070.994ديمة علي حسن285130321

رغبات مرفوضة72.576770.899كاترين سبع نعمه286130724

رغبات مرفوضة70.757170.825أيه ماهر إدريس287130122

رغبات مرفوضة72.896670.823ضحى بسام سليمان288130590

رغبات مرفوضة74.446170.408محمد سليم سيد احمد289330415

رغبات مرفوضة71.696669.983بشرى مريم محمد تقي الدين290130185

رغبات مرفوضة72.396469.873برلنت محمود جبر291130180

رغبات مرفوضة74.066069.842نور نبيل متوج292330501

رغبات مرفوضة736269.7رواد مروان الخوري293430228

رغبات مرفوضة71.286569.396رؤى جهاد القناطري294130450

رغبات مرفوضة71.876369.209لمى عدي سليمان295330385

رغبات مرفوضة71.256469.075محمد حبيب رضوان األسعد296130839

رغبات مرفوضة70.116568.577فاطمه محمد النقشي297130048

رغبات مرفوضة71.886068.316محمد منار دسوقي298130874
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