
جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة88.639089.178يعقوب غسان ملكي1111314

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة88.439089.058رهام مازن عاشور2110458

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة87.729088.632محمد محمد جهاد ادلبي3111041

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة86.289288.568سلسبيل سليم الخطيب4110559

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.139388.278محمد أنيس العلي5110956

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة87.19088.26محمود ياسين أبو التوت6111092

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة86.029087.612نسرين محمود عبد الرحيم7111193

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة86.788887.268ميرزا جريس دحدل8111168

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.749287.044طارق فادي منصور9110618

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.698987.014نغم محمود مصطفى102310209

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.0219387.012ضحى علي المحاميد11210844

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.678987.002مجد الدين نزير جميلة12110935

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.949386.964حنين خالد العجلوني13110318

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.519286.906انعام محمد الكلش14110084

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.139186.878زينه عدنان الشمص15110529

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.469286.876مجد تميم النجار16410390

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة86.088886.848ريما سعيد المشهور17110512

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.059186.83مروه احمد العبيد18111104

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.929186.752محمد طارق خالد الرتا19110998

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.58886.5سندس محمد عبد الغني20110579

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.169086.496نذير نادر ابو ارشيد21111191

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.139086.478بديع قصي العاني22310112

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.688986.408سوزان عدلي ابو حجر23110581

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.938786.358علياء محمد عليا24110739

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.069186.236عمر سهيل مومنه25110754

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.969186.176محمود فرحان الحالج26310827

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.249286.144سيدرة اكرم ابو علي مهنا27110584

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة86.118686.066محمد عز الدين معتز الحموي28111013

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.438885.858محمد أغيد مسلم الطباع29110954

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.048785.824دانيال بهجت خلوف30110343

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.79585.82عصام ماهر حراره31110695

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.019085.806نوران محمود عراط32111227

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.378685.622محمد حسن محمد علي نظام33110973

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.689085.608الحارث عبد اللطيف سعود34110057

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.298985.574سميه عبدالكريم سعدون35110573
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 
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 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.619085.566ياسمين محمد ادريس36111302

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.578785.542عادل عماد كباره اللبابيدي37110626

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.168685.496ردينة علي هالل38110087

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.389085.428محمد علي منذر الجيرودي39210872

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.329085.392همسة أيمن الجباعي40111268

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.618885.366علي محمد غميض41110725

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.98985.34وسام وليد شاهين42111282

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.58885.3محمد نور محمد نبيل الخطيب43111062

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.758685.25خالد جمال الدين هزاع44110325

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.718685.226آية غطفان عمار45310099

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.678985.202محمد احمد حاج بكري46110944

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.648685.184حسن محمدمنير الواو47110296

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.558985.13بتول سليمان البيشيني48110186

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.149185.084روي جورج كفوري49110492

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.118585.066تمام بسام حماش50410091

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.748785.044علي فايز عبد العال51110723

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.049185.024محمد أحمد اسامة االسود52110949

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.419084.846طارق جورج األحمر53110614

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.758984.65محمد عمر بدر الدين القصار54111024

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.268584.556وعد عبد الرحمن الحسين552110305

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.919084.546محمدنور خالد الجوالني56111081

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.218884.526محمد ناصر الشامي57111058

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.198584.514زكيه فتح هللا فتح هللا58110519

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.188884.508عال عبد هللا كحله59110700

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.58984.5محمد عدنان نور الدين سوار60111012

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.118884.466رامه مهند الفرا61110389

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.328684.392عمر محمد بسام الخياط62110761

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.658784.39حنان يسار يونس63110316

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.828884.292أحمد غياث الكردي64110119

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.778884.262أمجد محمد حجي عبد القادر652110038

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.39084.18احمد عبدالقادر الطالع66510135

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.98684.14امل سامر يوسف67110075

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.548884.124ريم خالد أبو عساف68110503

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.718984.026مؤيد الدين حسين المصري69111158

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.948783.964فرحات جمال كوسى70110832
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.598683.954هبة حسام الدين الواع71111247

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.088883.848ربيع أيمن مرزاق722110112

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.648783.784حنين فهد تميم73110320

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.958583.77نور غياث حمصي74111218

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.888583.728عادل مروان العلي75110627

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.878583.722عدي ماهر الزين76110688

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.7458883.647هاني علي عايد77210891

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.378783.622علي رياض شعبان78110718

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.348783.604يمان احمد الزبيبي79111315

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.678583.602عبدهللا عدنان عمران80110671

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.918983.546مجد ناظم الحمد81110941

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.758983.45ريم رياض لبش822110323

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.738683.438عمر فهمي الوادي83110760

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.068483.436ربيع نضال محمد84110403

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.228583.332امجد منير الحاج محمد85110073

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.488683.288لينه زياد قره86110908

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.018883.206عمار غسان جربوع87110745

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.648783.184هدى أحمد الرفاعي88410496

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.938883.158شذا ايمن الشعار89110591

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.578483.142سليم رضوان الزبيبي90110566

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.478483.082اسراء عمر قابل91110038

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.138083.078مؤمنة خالد جالل92111157

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.678583.002علي منذر محمد93110731

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.318482.986راما أحمد مسلماني94110366

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.598882.954مصطفى عبدالرزاق العطيه95410598

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.838382.898مرح عمر الحمش96111097

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.0968782.857عمار ياسر االصفر97210854

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.678382.802براء محمود فياض98110196

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.768782.656احمد عدنان القيسي99110014

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.348682.604أثير نعيم الحلبي100110105

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة82.148382.484رنيم علي الجاسم101110444

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة80.778582.462عامر عمار محيسن102110630

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.148782.284عبد الكريم حسين سعد103310818

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.128782.272رؤى احمد العلي104510035

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة82.38282.18آالء محمد زاهر الحسكي105110162

3 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.978881.982زينب مصعب الشحمه106310353

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة80.638481.978عبد الرحمن عبدو شيبان1072110325

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.8358681.701نيبال محمد الحسين108210890

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.548781.324اسامه فاروق خلوصي109510006

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة80.548281.124تسنيم مصعب ضبعان110110249

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.778981.062لورين محمود محمد111510069

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.028481.012محمد خالد زيدان112110974

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.8518580.71ادم رضوان محمد113210803

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.638380.378عمر جاسم الرفيع1142110326

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.238280.338أحمد محمد القطيني115110121

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.28580.32علي طه محمد116210853

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.898580.134همرين كمال خنجر117510098

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.198380.114رحيق محمد عرفان مسلماني حريره118110406

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.58180.1حمزه محمد حسان شموط119110310

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة80.148080.084ايناس محمد محمد120110095

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.798580.074صالح محمد الفتوحي الجندي1212110141

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.138179.878ابراهيم غياث جابر1222110001

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.377979.222غاليه حسن الحسين123510062

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.6988379.218دعاء محمد شيخ بكري124210825

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.357979.21ياسمين يوسف الجبه125111303

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.618379.166احمد حوران سليمان126110009

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.158279.09نايف ماجد حسن127510088

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة80.467779.076يمان محمود العاقل128111320

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.118579.066الرا هيثم العساف129110864

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.358079.01عباده عبد الرحمن جليالتي130410579

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي95.729695.832يزن تمام ابو طوق131111307

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي93.119794.666كنان مازن ويس132110857

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي91.459693.27بشار عماد برغله133110208

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي92.199492.914سنا أحمد وسوف134110574

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.769391.656محمد علي أحمد درويش135111017

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.29391.32رنيم عزات الزعبي136110443

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.159391.29كميل مطانس سمعان137410367

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.559291.13مارون فرج هللا عنقه138111346

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.99490.94عبادة قاسم باشا139110634

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.719190.826رحمه رضوان ابراهيم140110405
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.79490.82نور ربيع القيم141111213

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.989590.788اسامه محمد فاتح عز الدين142110034

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.69190.76هبه أحمد نجيب143111253

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.989390.588بيان عبد الناصر دهمان144110231

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.639590.578محمد بالل احمد يحيى محيش145110963

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.969690.576عبدهللا محمود العلي146410285

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.69390.36محمد معاذ محمد عماد شيباني147111053

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.399390.234الحارث سفيان السليمان148110056

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي89.059290.23عبد الرحمن محمد الساعاتي149110643

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.359690.21بشار طالب القاسم150110206

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي88.729290.032علي محمود غصه151110729

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي87.879389.922جنى عمر البوظ152110270

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي88.589189.548رهف علي مخلوف153110468

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي87.29389.52هالة هيثم الرشيد أبازيد154111244

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي87.499289.294غيث محمد فواز التيناوي155110790

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي86.789389.268مرح أسعد العبود156111095

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.769895.456محمد تيسير نضال عباس157110967

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية94.129594.472حيدره محمد عبود158410141

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.829694.092سمير حمدي يوسفان159110572

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.739694.038حسام هيثم زين الدين160110292

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.879593.722عبدو مطانيوس العبدهللا161110677

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.779593.662عمر طريف علي الحاج بدران162110755

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.639593.578يزن ناظم الوادي163111310

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.939693.558جون سهيل لطيفه164110285

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.989493.388مهند ابراهيم ضاهر165111154

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.349592.804محمد حماده جنيد166410400

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.239592.738عباده محمد العباس167410273

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.689492.608أريج طالل حسين168110127

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.389492.428علي أحمد المحمد169310467

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.89492.08منيف نايل السحوم170111152

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.979591.982يزن خير الدين خير الدين الجبان171111308

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.939391.758ميسا غالب الحصري172111173

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.99391.74عمران صالح الحسون173110768

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.019491.606محمود ايمن حليمه174111083

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.649491.384محمد هيثم لؤي عبدالحليم175111066
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.39391.38محمد ياسر الحاج علي176111069

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية88.769591.256عبد السالم محمد الحسن177110647

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية91.179191.102معاذ معتصم السعدي جباوي178111133

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية89.649390.984محمد عبدالرزاق الحسين179111008

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية90.239290.938محمود عبدالكريم الصالح1802110247

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية90.399190.634يامن محمود رسالن181310800

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية88.989390.588عبد الوهاب محمد غالب ازرق182110660

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي87.899289.534شيران محمود حسن1832310107

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.199388.914عمرو عصام حديفه184110771

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي87.059188.63حيان أديب اسحق185110322

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.319388.386أنس محمد دحدوح186110148

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.169188.096عماد احمد شيخ اسعد187410319

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.819088.086ساري فاروق حوريه188110540

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.649087.984فادي سامر عيد189110800

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.579387.942فاتن ياسر عبده190110797

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.179387.702لبابه خالد المعتصم191110870

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.739287.638ضياء اكرم حيدر192110611

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.329187.592ناتالي غسان ايشوع193111182

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.19187.46اماني خالد موسى حسن194110068

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.749087.444مروان محمد عليا195111102

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.359287.41الياس نبيل دباس196110065

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.828887.292آية محمد خورشيد197110173

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.39087.18مجد سلمان الشمالي198111347

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.259387.15حمزه علي الشيخ محمود199110309

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.869287.116سالم رضوان خميس200110556

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.59187.1منير غسان الكعده201111151

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.069087.036آيه حسين المحمود202310102

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي86.298886.974محمد زيد جميل نصري203110984

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي86.928786.952بتول غسان الجنادي204110188

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي86.028886.812أشرف محمود دلول205230015

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي82.659386.79خالد احمد الهويدي206510027

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي85.28986.72مايا ناصر طيب207110930

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.849186.704منار محمد الخطيب208111145

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية91.029492.212رنيم محمد سالم قرمش209110449

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية90.149190.484علي رامز بالل210110717

6 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.119390.066رهام فؤاد النحاس211110457

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.439490.058راما سامر التكله212110370

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.89289.48عليا هيثم تقي213110737

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.329289.192أنس ناصر حمزه214110151

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.89189.08هيا محمد محمد215111272

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.099188.654هبة هللا محمد عبد القادر الحمصي216111249

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.859188.51رهف عرفه عرفه217110466

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.788988.268رغد بركات رشوان218110420

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.789288.268هبه محمود شاهين2192310219

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.638988.178مصطفى محمد رفعت تحسين220111124

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.289188.168نسرين حسن يوسف221111192

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.269188.156مديحة كمال النشار2222110253

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.169188.096منال اسامه درخباني223111146

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.899187.934ديانا حسين مقلد224110352

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.499087.894راما نبيل فرحات225110387

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.68887.76لين ماهر اللولو226110901

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.099087.654زينب محمد حسام الدين227110528

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.299187.574اميره سامر حمودي228110079

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية94.579594.742نور الهدى عبد الهادي القاوقجي229111205

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية91.99291.94أبي معن الزاقوت230110104

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية88.579591.142مجتبى جمال زهوه231110934

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية90.519291.106ندى عبد الباسط العادل232111189

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية90.499190.694رهف بشار الديوب233410187

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية88.569390.336عال عبد الستار القاسم234110699

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.079489.842نور الدين منذر كلش235111203

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.489389.688جيزيل سمير البحري236110287

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية88.079289.642محمد يزن محمد مجدي شكري237111076

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية88.519189.506بتول عبد الرزاق العبيد السعد238410064

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية89.588989.348رزان عدنان عقيل239110410

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.259589.15عبد هللا هشام ايوب240110658

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.369188.816اسماء احمد ياسين بني المرجه241110043

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية879188.6رشا جمال عثمان242110412

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية86.899188.534عمر طالل شكري243110756

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.429088.452ايات بسام درويش244110085

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.349088.404محمد همام محمود رضوان الحمامي245111065
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.29088.32روان عائد استانبولي246110480

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.829288.292زينب مالك عليا247110527

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.89288.28تقى احمد ابو السل248110251

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية88.468888.276عمر محمد حسام الدين العسه249110763

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية87.119088.266عبادة مازن الحلبي250110635

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية84.469287.476ماري ميشيل عربش251110916

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية85.089187.448لينا محمد سمير البغا252110906

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية87.018887.406راما ابراهيم الحالق253110364

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية85.669087.396ربا محمد عيد طبرنين254110400

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم88.299490.574مروة سمير ضميريه255111103

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم87.89490.28كريستينا شحاده يوسف256110854

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم88.469390.276نيرمين محمد عماد الكردي257111239

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم88.029390.012الياس جميل جرجس258110063

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم87.739289.438راما رامي حافظ259110368

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم86.579087.942راما عبدالسالم الخن260110374

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم85.729187.832هادي ظافر عطايا261111242

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.129286.672باوال طالل اسعد262110183

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم85.498886.494روان محمد حمدان263110483

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم85.398886.434دانه اوبي الدوجي264110339

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم85.048886.224تمام معين عبد الخالق265110256

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.69086.16عال محمد نهاد الحلبي266110704

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم82.89186.08محمد رائد منصور267110981

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم84.248885.744جنى محمد حسيب عبيدو268110271

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم84.798785.674كنانه محمد انس جمال الدين269110860

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم81.389285.628لينا يوسف األوسكان270510070

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم82.368985.016محمد فرحان مسور271111031

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم82.88884.88حيدر سميح جشي272110296

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم80.639184.778كابي راتب صائغ273410355

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم78.78882.42محمد فيض هللا الكمخلي274111034

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية89.219089.526نورالهدى فواز الحفار275111225

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.599386.754طارق موفق البابا276110620

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.429186.452ري عدنان التال277110495

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.618985.766رضوان ايمن المعراوي278110417

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.459285.67غاليه محمد بكري النطفجي279110780

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية80.789385.668طيب بسام ابو نبوت280110624
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.768985.256أماني أحمد سجيع281110137

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.578985.142ألين سامر طلس282110135

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.018885.006أنس محمد رضوان عالوي283110149

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.988884.988ناديا فراس مدور284410462

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية84.388584.628محمد عمار أيمن حافط285111021

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.048784.624عبد هللا صالح الشولي286310819

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.039084.618رؤى ياسين حبش287110494

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.628684.572هبه محمد علي النشار288111256

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية84.088584.448مصطفى حسان الحاج قدور289111118

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية80.838984.098ماهر معين شاهين290110927

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية80.558883.53محمد عبد القادر محمد الرفاعي الحبال291111006

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية80.818783.286راما محمد الخطيب292110380

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية82.148583.284مها عبدالحميد التوفيق293111153

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية78.278982.562راما عدنان خواجكيه294110375

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي85.259287.95النا أيمن عمرو295110867

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي85.929087.552آيه ايمن حمد296110174

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي84.999086.994نورس حسين صقر297111228

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي86.328886.992الهام احمد الخراط298110061

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي83.439286.858ميس يوسف الرواشده299111172

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي84.549086.724صبا محمود اليوسف300110600

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي84.379086.622تاله تمام ببيلي301110242

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي83.219186.326بيان جميل كوبا302110229

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي83.739086.238دنيا لؤي حمدان303110348

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي84.918886.146عال احمد عماد طرابلسي304110698

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي84.878886.122روالن حسام الدين ايوبي305110489

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 81.538482.518عدنان فادي فارس306110686

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 80.88582.48منار حسين شحاده307111143

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.498781.894عقبه جابر المغوش308210431

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 77.38881.58محمد موفق االسدي309111056

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 79.698481.414انتصار محمد اللحام310110082

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.8058480.883رهف هالل موسى311210265

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 81.387980.428حال عدنان العبود312110302

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.647978.784آيه سامر االكراد313110177

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.878078.122ضياء ابراهيم المصري314110610

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.078178.042محمد محمود ديب3152110327
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 75.378177.622مرجان عقله عبد الكريم316111094

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 74.888076.928تقى هللا خالد الحالوش317110252

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.8717776.922آية مأمون سخل318210810

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.837776.898طارق زياد انيس319110617

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.037576.818شيرين مكرم قبالن320110582

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 74.248076.544هاشم بشار النصير321410604

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 76.0117374.806أحمد عبدهللا عمار322230011

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 71.947372.364فرح شوقي حامد323110823

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 74.196570.514عبد الرحمن احمد الجباوي324110619

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 72.056770.03عبدهللا محمود بشار325510055

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي87.919289.546اسامه محمد خير عزيزيه326110033

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي86.598786.754رغد مازن المهايني327110429

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي83.928985.952احمد ممتاز لؤي دعدوش328110026

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي82.189085.308عمار جابر شقير329110741

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي78.869484.916نارام مصعب خاليلي330111183

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي81.798984.674ساره هاني عمران331110538

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي83.58684.5فاطمة تامر قيلوح332110808

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي80.938883.758مجد محمد سمير تيناوي333110939

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي82.368583.416سلوى عبد الرحمن برمو334110563

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي80.438783.058أنس ديب الحلبي335110146

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي79.168882.696تيماء معاذ الخش336310136

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي79.418782.446اناغيم عبد الغني الياس337110081

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي76.899082.134هدى سلطان الغانم338111258

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي80.398381.434عال فاروق نحالوي339110702

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي78.378179.422صميل داوود وهبه340110608

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي75.668378.596عفاف عبدالسالم أحمد341110697

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي77.727978.232محمد جمال الدين جاويش342110968

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي78.197074.914عبد الرحمن احمد باسل غيبه343110640

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي73.276569.962رنيم عبد المسيح خلف344110442

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل81.448984.464احمد علي ذبيان345110019

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل77.7568279.453راما خالد اليونس346210829

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.388479.428جورج ماهر ديب3472110091

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.238378.338ليندا ماجد عبود348110907

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل74.498377.894شادي جهاد بيرام349110587

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.6987776.218مجد سليمان االحمد350210864
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل74.767775.656دانية توفيق المديني351110344

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل71.77874.22محمد مثنى ايمن الحسين352510077

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل71.177773.502يوسف احمد الحاج احمد353510102

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل72.046870.424عالء محمد علي نحاس354110711

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة86.919389.346آيه عبد الكريم سليمان355110178

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة88.868888.516باسمة مازن عون3562110058

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة86.469188.276يزن هايل الدرميني357111312

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.949388.164عالء انور فريسان358110706

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.929388.152قمر محمد سامر ابو زيد359110843

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة88.058888.03عبدالرحمن مازن حداقي360110665

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة86.578987.542ميلدا باسل الخطيب361111180

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.199187.514رنيم رياض الدين البغدادي362110441

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.229287.332يعرب جهاد الحمدان363410544

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.869187.316عبد العزيز اسماعيل علي364110648

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.89487.28احمد محمد عثمان365110021

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.779187.262عالء حسين الحسين366410300

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة87.868687.116جمال ياسر األحمد367410098

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.989086.988يوسف عدنان عطيه368111327

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.168986.696نوح رضوان مصري369111201

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.619186.566هوشنك محمدصالح حاجي370510100

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة86.218786.526عمرو أحمد نصر المصري3712110171

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.049086.424عمر رياض الفروان372510059

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.99386.34محمد محمود العلي373111046

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.629086.172علي غسان علي374310489

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة85.968685.976برهان الدين سعد نعساني375110200

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة85.848685.904عامر نوفل المصري376110632

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة83.828985.892فاتن نعيم العبد هللا377110796

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة83.678985.802ضياء هشام الحالق378110612

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة81.469285.676عبد العزيز علي الناصر379510053

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة84.768685.256مالذ عالء الدين الحمصي380111137

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية88.729490.832لبيب احمد عزو381110876

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية91.448990.464أحمد مصطفى بكورة3822110029

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية87.179489.902محمد عادل محمود383110999

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية89.069189.836محمد بهجت صالح3842310169

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية88.229189.332بالل محمد بسام القصيباتي385110221
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية86.729288.832محمد ايمن فهد سحلول386110947

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية84.669588.796مصطفى وليد المويل387111125

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية86.669288.796احمد عبدالصمد العبدهللا388110013

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية87.189188.708محمد علي الفروح389111016

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية85.719388.626عهد محمد شتيوي390110774

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية85.4439388.465عمر عبد الجبار العبد391210453

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية86.669188.396عبدالملك محمدعلي كنعان392110674

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية86.949088.164احمد حمدان الحمد393110008

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية86.99088.14سليم خالد حقوق394110565

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية85.869087.516براء محمد اسليم395110194

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية84.519086.706عبدالرحمن محمد نادر التوبه396110667

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية92.69392.76عروه محمد الحاج قدور397110690

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية91.699492.614حسين مدين الحسين3982310057

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية90.999291.394نوفل غدير محمد3992310217

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية88.69591.16عادل سلمان شرف400110625

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية89.779391.062محمد عيسى ذياب401111028

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية88.869490.916مهدي بهجت سليمان4022310190

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية88.179490.502محمد شهيد مصطفى4032310171

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.129590.272نادر علي برهوم404410459

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية86.39589.78جوزيف رامز يوسف طبش405110279

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية88.269289.756مصطفى حسين حوريه406111119

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية86.779489.662محمد ساهر عدنان قاووق407110989

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.349389.604علي هايل مبدي408110734

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية86.799389.274جعفر اسماعيل تلي409310141

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.179289.102علي محمد خزامه410110724

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.599488.954علي عماد الدين علي411310488

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية86.99288.94عامر أحمد الشيخ بكور4122110144

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية89.018888.606محمدنسيب احمد العبار413111080

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية87.019088.206يزن احمد رامي ظاظا414111306

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية86.239188.138يوسف محمد ايمن الشققي4152110313

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية84.829388.092احمد ابراهيم العثمان416110006

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية82.819186.086محمد وصفي ايمن سحلول417410422

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية81.068381.836امجد سامر األشقر418110070

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية80.368481.816احمد علي الداالتي419110017

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.6058881.763أحمد نجيب نبهان420210074

12 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية79.4618481.276محمد علي حسام مكي421210592

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية81.518080.906محمد حسام أحمد الحسن4222110213

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.688480.208يوسف حسين عباس423310811

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.248479.944حسن محمد المحمد424510025

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.558379.73حيدر هيثم الدرويش425310212

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية79.298079.574احمد هيثم عبدالفتاح426110028

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة الصدرية78.218179.326حمزه مصطفى الحالق4272110100

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة الصدرية78.987978.988بالل محمد غسان عثمان4282110072

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة الصدرية77.647978.184محمد أديب صالح القضماني429110951

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية93.619493.766ايمن احمد حسن4302310015

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية92.239593.338بشير رجب خلوف4312310033

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية88.399390.234محمد محسن محمد432111040

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية88.429289.852سليمان قيس يوسف433110569

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية88.459189.47ياسر نبيل خليل434310794

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية84.2619488.156مجد محمدصبحي كيالي435210541

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية86.179188.102محمد علي علي436111020

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية84.779388.062علي محمد وجيه عوكر437110726

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية86.079188.042عمار محمد عواطة438110747

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية84.669387.996محمد سعيد فيصل شموط439110992

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية84.699287.614تيسير سمير والي440410094

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية84.979187.382علي سيف الدين األحمد441110719

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية84.839086.898أحمد عزات رفاعي442110117

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية90.169190.496كنانه نبيل زينب4432310156

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.069490.436إيهاب هيثم قاسم444410034

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية89.529190.112راما محمد اسامه الحجي445110379

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.659589.39طارق جمال المؤذن األيوبي446110613

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.79089.22عمار بهجت صالح4472310143

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.859189.11يامن نعيم حيدر448310801

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.469089.076أنس محمد هدال449110150

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.919288.946ديانا سليمان محمد450110353

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.149088.884يحيى دولت االحمد451410540

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.899388.734محمد خير الدين حسين452510073

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.159188.09ريما جمال عجميه453310325

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.749388.044علي هيثم حرفوش454110735

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.599587.554عبد العزيز أكرم بدوي455110649

13 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب82.648985.184خضر سلمان خليل4562310063

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب82.448884.664نديم محمد نصر هللا4572110329

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب83.768684.656محمد رضا محمد ياسين بزازه458110982

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب83.618684.566أحمد محمد ربيع النابلسي459110123

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب81.978884.382مصطفى محمد المعو460510081

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب80.968783.376يزن مفيد قريط461410606

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب80.548682.724نعيم اكرم الشبلي462111195

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب79.168882.696عبد القادر حسين حسن463110650

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب81.068582.636باسل رمضان الشيخ ديب النميلي4642310024

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب78.698882.414سلمان محمد عكاري465410244

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب78.538781.918علي عبد الحميد ديب4662310133

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب81.298281.574ورد احمد جوريه467111279

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب78.948480.964محمد نبيل البيطار468410419

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية83.519086.106فرح نضال العطيه469110831

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية86.458585.87محمد إحسان البرتاوي470110948

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية84.658484.39عماد هشام جعمور471110740

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية82.78583.62احمد طالل صطيف4722110005

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية80.478883.482محمد منار بشار المنجد473111055

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية82.088282.048علي بديع علي4742310126

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية84.017982.006محمود كمال شما475310662

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية79.458581.67عمر حسن عبد هللا476110752

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية81.378181.222يوسف معن العودات477111239

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية77.548580.524أحمد رامز أحمد478310060

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية79.0368179.821عمر ابراهيم عبدو479210856

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية78.348279.804محمد ياسر عمار دياب480410423

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية77.4668379.679محمد يوسف عسكر481210878

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال82.339085.398اغيد حسن تويتي482110046

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال85.248484.744ريم احمد راتب شيخ البساتنه483110501

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال83.798584.274رحيم شمس الدين ابوقاسم484110407

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال76.879282.922محمد أشرف خالد المكاري485110952

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال79.558581.73حميدة محمد الطه486110311

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال79.748481.444فاطمة الزهراء عماد حامد487110806

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال79.638481.378احمد محمد غسان الشربجي488110022

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال78.7658581.259مصطفى عبد الرزاق فشتوك489210657

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال81.938081.158ايناس محمد لطفي المنجد490110094
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال77.858681.11محمد شامل بدر491410406

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األطفال76.7158379.229محمد نادر الشرع492210877

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األطفال75.727776.232محمد بسام صبح493110961

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب الطوارئ76.5538077.931وجدي عاطف حريز494210894

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب الطوارئ75.77876.62هبه عدنان عبدالحي495111152

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب الطوارئ74.057875.63أمجد عاطف جبور496110140

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب الطوارئ74.6467775.587احمد محمد ايمن مغربيه497210802

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب الطوارئ73.4237272.853هديل وفيق ابراهيم498210908

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء91.619592.966هبه هللا بشير حموي499111252

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء91.889492.728راما محمد لوباني500110384

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء90.789592.468ميس شفيق الضرف501310703

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء90.719492.026ماري زياد األحمد502110913

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء90.629291.172فرح محمد ديب روميه503410350

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.129491.072هبه عامر الحسن504111254

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.649490.784رغده عماد شله505110431

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.49290.44صبا وحيد سليمان506110601

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.499390.294داليا احمد بالن507110337

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.229390.132نيرمين عدنان صالح508111238

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.359190.01هديل جميل معنا5092310221

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.559589.93عبده ايمان لقطينه510110676

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.539289.918مي حسين احمد511310699

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.159489.89مريم مالك الكوسا512410443

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.989489.788لمى سائر السالمه513110881

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.59389.7سنا بسام الطويل514110575

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.419389.646ضحى يحيى الكفري515110609

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.949289.564قهرمان عبدالرحمن سلو516110845

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.29389.52رغد محمد عبدالباسط عبد المالك517110430

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.829289.492نغران غسان النعمان518410473

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.939089.358ريم غسان الحوراني المناع519410208

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.49289.24نور محمد الفهد520111221

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.69389.16صفوان يوسف الحمصي521110607

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.929189.152مريم فيصل الحنون522111111

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.379389.022خالد وليد حسن523110330

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.199088.914سارة علي عباس524111356

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.758988.85روان هاشم سيفو525110486
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.729288.832باسكال الياس هيلون526110180

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.019388.806حنين فؤاد حسين527310204

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.179188.702لمى تيسير الجردي528310581

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء87.149188.684مالك رضوان مهدي529111138

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء879188.6رغد غسان المصري530110428

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء84.019588.406عصام سليم محبوب الحاره531110693

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء86.399188.234تسنيم محمود ظاظا532110248

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء85.969187.976سلمى محمود سفاف5332110130

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء85.149287.884وائل غسان وزان534111277

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء87.48887.64فاتن رضوان قسومة535110795

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء86.668987.596النا حسان اورفه لي536110868

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء85.499087.294فائز يوسف قصاب537110818

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة88.319189.386طالل بشير بدوي538110621

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.778783.862اياد علي الحمد539510010

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.018883.806ابراهيم محمد توفيق االورفه لي540110005

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.798683.474آرام جمال عباس541110155

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.858883.11احمد فاروق الحاج علي542110020

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.598481.954نمر فادي زحالوي543111198

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.68480.76محمد سامي محمد غياث الصعيدي544110988

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.038280.218خضر وائل القطعان545110332

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.718379.826همام سليمان كحته546510086

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.68379.76محمد رامي محمد غياث الصعيدي547110980

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.078179.242محمود رضا ياسين حربا548310660

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.447978.664حال جهاد سكريه549110299

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.697778.014حال محي الدين سعد550310196

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.5118177.106محمد حسن محمود عبد الجليل551210867

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.428076.652علي دياب صبوح552310479

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.778076.262أحمد مهند رجب553410039

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.587776.148مصطفى عزام النيربية554510110

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.377675.622عامر موفق الحمصي555110631

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.597275.354مدين سعدهللا عسليه556111348

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.677975.202امجد محمد مأمون الرفاعي557110072

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.747474.444صفاء فؤاد محمود558510048

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.117374.266إنليل علي علي559310840

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.747574.244راما ميشيل دخيل560110386
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.837573.698لجين عهد عبود5612310159

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.316970.386يزن رياض األسمر562310805

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.936970.158حمزه احمد احمد563110307

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.556064.53اسعد عماد صواف5642110010

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها94.359594.61محمد مازن محمد يسار القده565111038

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها94.899394.134ميسم أحمد حمشو5662110274

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها93.179593.902عبيده سعيد المشهور567110679

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.979692.982محمد يمان محمد نذير المتني568111077

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها91.259592.75ساره ميالد سموع569110537

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها91.099492.254محمد فارس عصام ظريف570111030

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.939492.158راما قاسم ادريس571110377

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها92.759192.05اغيد رياض طيفور572110047

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها89.759491.45ميالد عبدالباسط سلطان573111179

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.129391.272رجاء مازن الحداد5742110113

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها89.199491.114غدير مفيد الدبيسي575110782

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها87.629690.972ريم بكري السقعان576110502

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها88.849490.904مياس مصطفى عبدو577111165

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها92.839593.698محمد محمد سلمان578111043

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.719693.426فارس معن العقباني579110805

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها92.369593.416بشر نزار الدين كشكه580110213

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.379693.222عبدالهادي خالد الخالد581110675

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.599392.154جان ادمون ضومط582110264

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.229592.132عالء عبداللطيف الزناتي583110707

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.179592.102قصي أحمد جديد584110838

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.99291.34االء عادل علي585110049

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.249191.144خالد جميل الخطيب586110326

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.239290.938فارس فراس فلوح587110804

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.099190.454سوزان رجب ناصيف5882310105

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.629390.372نجدات عماد الخطاب5892110282

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.269590.356ريم عيسى منون5902310089

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.529390.312هند محمود الهنيدي591111269

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.669490.196يونس علي رعد592111328

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.239390.138مجد وليد الزعيتر593110942

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.379490.022مؤيد فايز مهدي594111160

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.79489.62بسام جرجس بشاره595110201
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دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.59189.5يارا اسامه القواريط596111291

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.419489.446ديانا سهيل الصعوب597110355

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال87.789490.268يمنى محمد خطبا598111322

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال88.259390.15إيمان محمد غنام599110098

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال88.638787.978عبير سعد احمد6002310116

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.579286.942أماني تامر صديق601110138

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.319286.786نورهان مروان عيسى602111234

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.189086.508هال عبد الرحمن احمد603410503

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.089086.448وديعه عصام مارينا604111278

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.19286.06بيان ناصر عبد القادر605110236

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.958985.97بشرى احمد السعدي606110215

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.728685.832رامه أحمد السقا607110358

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.578685.742ساره علي جنيدي608410231

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.338685.598تسنيم سليم العاص609110246

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.919185.546بدور ياسر النقشبندي610110191

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.288885.168دعاء محمود ابو حمزه611110346

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.349084.804رغد عمر عبيد612110427

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.318884.586كنانه عدنان محفوظ613110859

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.828784.492شيم محمد ونوس6142310108

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.488984.488ميساء سالم الشمندي615111174

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.648784.384احمد عقله عبد الكريم616110016

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.898884.334رهف جهاد خليفه617110460

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.828884.292بيان مصطفى جبنه618410086

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.728884.232نور طريف عبد الحميدي619111214

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.368784.216محمد عمرو محمد غسان هبا620111026

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.628884.172نور وحيد العبدهللا621111223

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.688984.008ميرا نائل حمزه رافع622510085

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.059183.83رنيم محمد الزير623410183

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.5458783.727احمد خليل فروخ624210801

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.658883.59ايناس هايل خطاب625410562

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.098883.254عبير محمد عيسى626110683

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.068683.036غفران عمر زغموت627110783

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.178482.902أسماء عمر عاشور628110130

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.478882.882رشا كاسر عسيكريه629110415

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.778382.862غيد محمد غياث االبطح630110791
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.758782.65ليلى أيمن مسلماني631110892

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.718782.626لما احمد الزعبيه632410376

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.868582.516عمار شكري الفروان633410320

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.848882.504هبه عزيز زهره634410631

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.158382.49رند ميخائيل الحصري635110404

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.468782.476رشا علي عثمان636410169

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.438482.458نور أنس الكسم637111207

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.378482.422علياء الطارق الرفاعي638110738

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.038682.418مريم سمير الرشواني639111109

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.998682.394رانيا محمود كبكب640110397

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.288482.368دانا هشام حمزه رافع641110338

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.568582.336ذكريات علي دويري642110360

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.158782.29فرح محمد الصفار643110827

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.478582.282اليسار محمد جمال خضير644110066

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.188582.108نورا احمد سليمان6452310215

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.188381.908آالء أيمن عطايا646110157

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.2969081.777آيه نبيل حمود647210811

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.98381.74آية فايز سعده648110171

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.888081.728فرح محمد هيثم زكور6492110182

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.8158981.689جمال حسين البلخي650210819

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.468581.676ُعال شامل صقر651410270

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.468281.676فاطمه خليل المشهد652410344

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.968781.576شذا مصطفى احمد653410620

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.948781.564امنه رامز الضحيك654110078

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.878481.522احمد صادق الضيف655110011

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.838781.498غاده كريم قزما656410326

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.988581.388محمد موسى العباس657510078

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.958581.37ياسر عمر الراضي658410533

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.38481.18آيه محمود صيبوح659410056

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.178481.102االء محمود داويده660110051

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.798381.074هيا المعز نصر6612110301

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.688381.008الزا فؤاد محمدصبري662310564

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.138580.878براءه صبحي يونس663110197

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.768480.856محمد أحمد نجم664410590

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.758480.85محمد محسن شحاده665111039
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.38680.78بشرى عامر الصحن666510018

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.258680.75عمر محمد وليد البحره667110765

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.568180.736روان محمد سعيد طافش668410198

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.758580.65آيه محمد جمال قطان669410565

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.278480.562رباب محمد جديد6702310068

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.818380.486سوزان ناصر حماده671410253

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.818380.486لمى طارق الحايك672110882

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.458580.47نهال جدعان النبهان673510091

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.28280.32سناء عامر الحيجي674110577

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.498380.294نور الهدى صائب المسعود675111329

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.448080.264ازهار هايل القعيد676110030

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.348080.204عبيده بشير حموي677110678

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.98280.14راما محسن الحلبي678110378

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.418480.046علي عبد هللا حسن679310483

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.868079.916جعفر سامي يوسف680310144

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.188579.708محمد شفيق العباسي681510074

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.088579.648حياة أيمن كوكش682110321

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.028279.612ربا فهد الشريباتي683410165

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال75.938579.558سارة فؤاد النقاوة684410573

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.858279.51هبه علي دره685210892

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.128079.472محمود عبد الرحيم عميش686410427

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.628279.372ابراهيم خليل الرجب687510001

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.2658479.359رنا أحمد منصور688210901

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.8938379.335راما أيمن الزعبي689210828

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.98179.14شفاء حمدي التمكي6902110324

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.28279.12بالل نادر درويش691310121

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.4558079.073محمد اسماعيل محمود692210866

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.458379.07منال نديم عبدهللا693410447

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.778179.062صفاء احمد وفا694410578

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.378379.022رزان نصر محمد6952110316

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.348079.004حسن محمود ديبو696310184

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.628178.972دارين يوسف ابراهيم697410149

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.768078.656شهد اياد عوض698110595

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.347878.204أحمد نور محمد حاجي سليمان699310068

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80.0767578.045مريم يوسف طربوش700210614
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دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.568177.736سمايا سمير ابراهيم عابدين701410577

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.557777.33محمد أغيد محمد بشار أرنبه702110953

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.967977.176فرح نهاد عال703110753

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.288077.168قصي محمد المحروس704110840

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.598177.154بانه جهاد الدروبي705410061

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال76.247876.944شحاده ابراهيم عيون706410256

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.4487976.868عمار ياسر الشرع707210855

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال72.048376.424االء غسان الدرويش708110050

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال72.538276.318حسام الدين عارف جومرد709510024

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.077876.242احمد عبدالهادي حاجو710510002

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.368076.016بيداء محمود االسعد711110238

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.187875.708رغد منهل لوحو712310279

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.487975.688كنان مدين ربيع713410368

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.427675.652لجين عامر الدقاق714410374

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.577775.542مجدولين عباس الجالد7152110208

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.237675.538نورهان محمود سحلول716111233

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال76.1737475.303بتول خالد الخوص717210812

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.777675.262دعاء خالد مظلوم718410152

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.2287674.936آالء حسين البج719210809

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.077574.442سجود مصعب الواكد720410576

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال71.9837673.589حسين قاسم العامر721210824

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.157273.29ديما عبد العليم الحوراني722410571

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.117373.066محاسن عماد شيخ خليل723310621

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.286672.768عبد الرحمن ايمن المحمود724110641

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.267272.756عبدهللا جودت الحاج علي725110668

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال74.466771.476محمد هادي محمد عصام مرتضى726111064

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال70.697070.414رهف محمد مارديني727110421

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.269694.356ابراهيم عكيد باشا728110004

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.149593.884مايا منح زغبور729110929

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.19593.26ماريا نديم سليمان730110917

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.769493.256يارا مفيد المرعي731410531

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.549493.124عالء لويس زينه732110709

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.069693.036راما امين ديب733310251

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.59592.9عروب صابر الحمدان734110689

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.989492.788رنا فواز سليمان7352310074
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.839392.298راما احمد العلي736110365

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.49692.04رهف صفوان البعجوري737110464

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.699492.014رهف جمال غزال738110459

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.449491.864شام ماهر الحليبي739110590

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس909491.6االء نصوح المعراوي740110052

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.019291.406فرح ماجد بديري741110825

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.629491.372شريف مجدي الصيادي الرفاعي742110593

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.939391.158جنى مالك حسن7432310039

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.69390.96زهراء حسن الشيخ744110521

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.039290.818ديانا هيسم العاقل745110357

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.439490.658مايا يعقوب شمعون746110931

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.569390.336محمد حازم حميدان747110970

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري89.789391.068فراس بسام زيود748110819

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري86.718987.626بيان جمال فتوح749110228

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري84.089287.248بثينة رزق غانم750110190

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.658983.39صبا سعيد الخضر751510047

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.078582.042رنيم محمد الصياد752110447

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.518481.906شذى رائق ملحم753410160

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.938280.758آياز محمد داوود754110168

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.128480.472رنيم وليد ناصيف755110454

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.347980.404محمد محمد خلدون زريق756111042

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.568279.936ملك سامي طليعه757111140

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.48079.04نسرين علي ابراهيم758410469

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري76.068178.036اغيد محمد التباع759110048

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.077577.442أميره محمد شيخ القصابين760110142

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري77.157777.09مي سليمان سليمان7612310191

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري77.457476.07نور نصر شباط762111222

ع763210247 دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.2867675.571رزان محمد مطيع طالا

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.937374.758آالء مروان رمضان764110164

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.217474.726دعاء جهاد بركات765410053

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري71.817974.686عبدالرحمن علي ضياء الدين766110028

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري71.347974.404سدرة قتيبه الباقر الصالح767510039

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري73.467574.076مها سلمان الرضوان768410451

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.977173.982دانيا عبدالرزاق قويدر الفرا769110341

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري74.956972.57آيه علي ابراهيم7702310023
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري73.7567072.253محمد احمد علي771210793

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.76772.22رنا محمد الخطيب772110059

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري71.966870.376نور عبد الرحمن بريص7732110331

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري68.47069.04نرمين عامر وتي774310717

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري71.0266468.215براءه محمود العدوي775211000

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري70.296568.174هبة مصطفى البكري776110135

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري69.296667.974عبد اللطيف عبد الملك السيد777110652

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري68.136767.678بيان حسين خطاب778110230

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري69.746467.444افستا نضال حمي779110038

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري68.976466.982ساره محمد ديب بحش780110536

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري70.776166.862محمد أمين محمد فراس الرهوان7812110091

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري69.736065.838مرح شفيق زغيبي7822310180

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 89.39591.58فادي جورج الخوري783110799

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 89.019591.406نور عماد الصابوني784111216

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 90.069391.236تاج رياض داود785110240

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 90.569291.136صفاء محمد طراف786110605

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 89.069491.036حازم ابراهيم القدور787111360

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 89.539390.918همام هيثم ابو راس788111267

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.169590.296محمدارهم محمدشريف احمد789111078

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.89389.28ساره  محمد المحمد790110533

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.929189.152محمد فيصل الحنون791111033

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.979588.982أنس نصوح نبعه792110152

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.099188.654يارا سمير العيش793111296

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.339188.198جوليا علي هدبا794110283

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.559288.13عمار عبدهللا خضر7952310144

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.49387.84رامي قصي درويش796110392

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.89087.48ريم محمد دلة797410212

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.588887.148حسن علي برقوقي798110294

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.279186.962معاذ مصطفى الحمش799111132

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.488986.888جاد ميشيل حداد800110263

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.149186.884ميشيل عادل وهبه801111178

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.589086.748فادي عماد خوري802110801

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.569086.736يزن نبيل بدليسي803111311

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.469086.676عمار يعرب ناصر804110750

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.099286.654راغب جهاد عيد805110361
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.538886.518عمر خميس الخميس806510058

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.059086.43جول نيقوال داراني807110282

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.518885.906مجد جورج حاجي فيليبو808110936

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.258685.55عيسى سامر زينه809110776

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.549085.524جوزيف نبيل لطفي810110280

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.78885.42ندى عبدالحميد صادق811111190

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.368885.216محمد راتب البلخي812110978

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.838785.098صفاء انور المستريحي813110604

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.898884.934عمر باسل النسر814110751

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.538784.918عبد هللا محمد نبيل نصري815110657

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.138984.878كرم حي كفى8162310154

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.738884.838محمد شهاب لباب الزعبالوي817110994

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.948684.764عمرو ابراهيم المحمد علي818110770

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.258784.75يمان عمار صادق819111318

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.948484.564عمار مزاحم اسمر820110748

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.498684.494غيث أسعد حمشو8212110176

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.498684.494محمد عزام مردم بك822111014

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.159184.49سامي باسل صنوفه823110544

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.478684.482إيلي نديم الفارس8242110023

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.448384.464توفيق عزام األسود8252110083

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.328684.392عمار عرفان سكر826110744

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.518784.306غفران محمود حسن827110784

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.428484.252هالله صبحي فخر الدين828111177

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.078384.242سليمان عبد الكريم ابو عويضة829110568

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.718884.226عبد الرحمن محمد احنف رحمه830110642

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.398884.034زينه زياد الخوجه831410224

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.668383.996محمد مخلوف سليمان832111049

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.668683.996امل محمود الحموي833110076

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.958783.97رامي سمير ناصيف834110391

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.918683.546مثنى بسام رشيد835110933

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.028483.412حسن علي يوسف8362310052

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.198583.314جوليانا نضال معماري837110284

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.18583.26مؤيد محمداديب الرحبي838111162

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.058883.23روان صالح الغزالي839110479

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.618783.166اسامه رشاد حج موسى840510004
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.558483.13سامح محمد سليم تقي الدين841110543

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.538783.118محمد عالء حسن السمان8422110229

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.649182.984آيه محمود اسماعيل843410610

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.259082.95سامي عماد مسعود844110547

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.548882.924محمد عبد القادر قادر آغا845111005

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.618682.766ليث علم الدين ابو عاصي846110889

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.278582.762ماريه نبيل الفتحي847110919

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.148582.684نجمة أسعد جمعة848410466

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.138582.678ريبال نبيل مخول849110497

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.438082.658عمر هشام البوشي8502110169

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.069182.636محمد رشاد عبد الوهاب العلي851510129

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.858282.51منى باسل عبد هللا852111148

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.178682.502ميرنا صياح بحصاص853111169

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.818882.486نورمان عمر حسين854111230

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.018382.406هال عبد الرحمن رحمه855111264

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.749282.244عمر فاروق جاسم الشيخ856110759

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.988182.188محمد كرم عامر شعبان857111036

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.938581.958محمد حيان بحري8582110216

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.588481.948محمد بدر مسلم حمدان859110959

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.678281.802ماري شانتال جورج بحري860110914

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.918681.746محمد سعد رشيدرباح861110990

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.718381.626مرح قصي عباس862410597

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.568381.536رانيا عمار المصري863110396

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.538481.318ريعان محمد رفيق الحبال864110500

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.468181.276يارا عبد الرزاق تقي الدين865111298

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.18081.26محمد نورس سيف الدين حمامه كمرجي866111063

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.718281.226اسراء وليد احمد867410009

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.78581.22حسن علي علي8682310050

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.668281.196لين احمد جراندوقة869110896

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.998381.194بيان وليد حنفي870110237

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.178781.102لجين أحمد الفرقش871110878

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.458581.07روميو غسان حموي872110490

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.738681.038هدى عبدو الرفاعي873111259

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.969080.976علي محمدحسام بالل874110727

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.358380.81عز الدين عبد الحكيم عليا875110649
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 788580.8يزن هيثم الخطيب876210898

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.648780.784محمد رياض الحسين877110983

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.788280.668كارول ايمن الدخل هللا878110849

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.118380.666هبه عبد السالم الحلبي8792110332

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.018380.606راما عامر الياسين880110373

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.638580.578طالل خالد خطار مسعود881110622

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.458280.47لين فايز دواره882110900

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.388580.428ريم مازن شموط883110509

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.248280.344عبد القادر محمد العمر8842110150

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.077980.242رواد محمود حسن885110473

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.048580.224مايك فرحان سويد886110932

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 778580.2محمد عمر الطرابلسي887111023

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.278380.162غيداء عربي عثمان888110792

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.558480.13سالم عبد العزيز العواد889110531

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.428180.052عمر ماهر ابراهيم الياسين8902110168

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.428780.052هانيبال آصف جعفر891111245

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.938079.958زكريا محمد يحيى كزكز892110518

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.868079.916محمد تميم خالد ظاظا893110966

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.818079.886ندى رزق سجاع8942110328

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.748679.844محمد كرم أحمد المحمد895111035

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.528379.712يزن حافظ المرعي896410605

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.098279.654ديانه صالح حسن897310243

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.758479.65عيسى طالل خير بك898410625

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.987679.588نور الدين علي شعبان899111415

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.578479.542كنان سالم جريره900110855

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.588379.148محمد أحمد كمال الدين الحوتري901110950

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.218279.126ريما محمد شاكر الكفري902110513

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.1338279.079عائشة محمد الفخري903210849

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.437779.058أحمد بشير محمد خالد شاهين904110110

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.768479.056راما عماد الخطيب905110376

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.928078.752محمد جهاد أحمد أيوب906110969

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.748078.644محمد يمان صالح جابر9072110243

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.947578.564خليل ابراهيم حسن908111194

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.9217878.552ابراهيم عبدهللا سعدون909210005

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.228278.532لبنى خالد تميم910110873
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.558078.53ليلى فادي كزكو911110894

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.888178.528تيتار رافي اموغليان912110258

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.538378.518أبوبكر رفعات العصري913110102

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.127978.472رنيم محمد معتز شلبي914110453

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.727878.432زين داوود طوبال علي915110523

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.718478.426ديانا محمد حمره916110356

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 787978.4راكان محمد نزار شريف مرعي917110363

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.898578.334ايمان محمد علي الصباغ918110092

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.418478.246راما مروان حمزه919110385

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.337878.198بيان امين ابو هايله920110225

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.288478.168عمر وائل الفرحان921510061

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.9338378.159رزان نضال العربيد922210832

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.68077.96علي مصطفى حمود923110730

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.98177.94اسامه هاشم عربش924110036

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.8068177.883تسنيم فؤاد محمد925210817

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.467777.876مصعب محمود الشيخ عثمان926111026

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.517977.506فائز فيضي علوني927110817

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.967877.376محمد محمد غسان دندشلي928111044

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.298277.374عال علي حجي علي929110701

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.267977.356عمرو محمد عصام عوض930410582

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.518077.306محمد بشير طوبجي931110962

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.8088177.284سالي غياث الكويدر932210837

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.557277.13محمود محسن احمد933111088

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.87977.08دنيا صفوح الصاج934410153

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.0937876.855محمد مؤمن محمد عدنان حوريه935210876

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.657576.59محمد مصطفى ذكور936111052

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.837776.298ميس ناصر ذبيان937410602

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.117576.266خلدون مازن عرابي938110333

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.117975.466حسام عارف صندوق939110270

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.987975.388يارا احمد سليمان940310695

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.267374.956محمد مصطفى العلوان9412110235

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.047474.624عبدهللا محمد خلف942510054

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.437174.258نور محمد أيمن الحلبي9432110289

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.576973.542فادي وليد عبود944110802

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.717573.026اشراق عيسى نصور945310041
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دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.397072.634أحمد محمد حميدان946410038

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.766971.256كارال انطون جمال947410585

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.726671.232سالي صالح الدين صالح948110019

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.686670.608محمد عبد الحكيم قسوم9492110225

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.116369.066نور ابراهيم قطاش9502110122

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.26768.32فرح سامر حلباوي951110749

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.346568.204احمد ذيب الهزيم952410080

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.356267.01مادلين جمال ابراهيم953410027

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.446366.864ربيع نزيه عباس954410167

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.946266.764احمد منصور الحسين955110027

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي68.156366.09علي غسان صالح956410310

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.78377.42سليم بشير عربي957110564

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام74.647976.384فرح نورس عيد958410351

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام72.3037171.781سامي عبدالقادر عبدالقادر959210839

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام83.819186.686ألين منذر محمود960110136

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام84.578885.942حال عماد سكيكر961110303

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام82.948684.164كارين ماجد فروح9622110190

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام83.098583.854أليسار خضر عباس963110134

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.578783.742تغريد ايسر الضماد964110250

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.459083.67أحمد محمد خلوف965310066

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام82.628483.172سالم محمد راتب الحارس966110558

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.758682.25رنا محمد حاج زيد967110437

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.758382.25رزان بسام عيد968110409

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام80.118582.066لميس معن أبو عمار969110885

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.458581.67دانه يزن الخانجي970110340

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.0968380.657حسن مصطفى بكور971210822

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.548280.524ايثار سمير سليمان972110087

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.147980.284غزل هيثم الجوماني9732310148

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.927979.552رامي محمد فواز الموصلي974110395

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.948179.164رنيم محمد عدنان البردان975110450

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.268279.156محمد شهم اياد عوض976110995

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.918179.146محمد عبدالكريم عمار977111009

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.197878.114أنجيال فايز معمر978110145

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام75.558177.73عمار ياسر خطاب979110749

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام74.268076.556ايناس حسين مروش980410029
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دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام73.717975.826هزار رياض طيفور981410499

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام71.787372.268بشر عبد الغني الشلبي982110212

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام73.0056670.203دعاء عدنان محمد983210220

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام70.8036468.081محمد عباده فراس بابان984210869

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام70.4266467.855منار محمود حداد985210932

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النووي73.677473.802علي ميمون القابقلي986110732

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النووي72.067372.436بشار جمال العيسى987510016

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية86.189188.108محمدأدهم محمد شريف احمد988111079

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية86.898586.134ريما سعد قطيع9892110122

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.639084.978عمار محمد عثمان شمس الدين990110746

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.159284.89ريبال الياس بطرس991110496

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.248883.344أسامه مازن الحبال992110129

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.328782.392حازم بسام موصلي993110291

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.778682.262ايمان يوسف مربيه994110093

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.188181.708نجاح رضوان دهيمش9952110280

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.338080.798هدى جوزيف البخيتان996111257

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.858280.71ناصر عماد الدين علي997111184

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.88280.68مصطفى مازن حميدان الصمصام998111122

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.368280.416محمد سعيد حسان المسكي999110991

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.688380.408الياس رزقو ججو1000110064

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.398178.234سنا نديم الطياره1001410249

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.197877.514مريم محمد عدنان الخطيب1002111114

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.628177.172قتيبة محمود ارناؤوط10032110185

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.197876.914روز حاتم شعبان10042310080

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.627776.772براءه محمود الغاوي1005110198

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.297976.174سالي محمد يونس الجردي1006410234

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.547975.724صالح ابراهيم يزبك1007310411

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.157374.29كارين ماهر بلجوس10082110191

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.697574.214عبد الرحمن ماهر الحبال10092110146

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.037072.418حسين محسن قزق1010110298

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية72.177071.302معتز باهلل موفق الحالق1011111134

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية70.677170.802علي اسعد عباس1012110713

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية69.356969.21عمار بنكين مال عبد هللا1013111245

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األسرة90.099290.854غالب عامر سمعان1014110778

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األسرة87.89189.08هاشم عمار صندوق1015111243
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دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األسرة89.28788.32بيير بشار قاروط1016110239

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األسرة86.729088.032الياس اليان معراوي1017110062

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األسرة87.668887.796شام أحمد الباقوني1018110589

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األسرة75.947475.164ميديا عبدهللا علي1019111166

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي93.729594.232عمار عدنان اسماعيل10202310145

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي86.959088.17احمد شفيق محرز1021110010

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي85.049187.424براء محمد يحيى زين سبتو1022110195

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي83.678584.202ريتا أنور العسافين1023110498

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي83.537981.718ريم فواز خيربك1024110507

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي79.268280.356أحمد عمر المصري1025110118

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي74.847876.104محمد محمود مصطفى1026111048

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي75.447776.064محمد وسيم محمد أيمن نصري1027111068

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الشرعي73.5017975.7سالم محمد نتوف1028210840

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح77.827877.892روان عبد الحليم خطاب1029110481

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح70.046768.824االن جميل حمو1030110098

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة75.668278.196ملهم محمد حسام الضاهر1031111142

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج69.686869.008مجد محمود عقيل1032110940

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي80.8158582.489فارس نصوح فلوح1033210860

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي79.798481.474علي أحمد قلعه جي1034110715

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي75.838378.698يونس أغيث الجنيدي1035410548

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي75.38378.38محمد عبد القادر جمال برغوث1036111004

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي77.547978.124قتيبه موفق الكعيد1037110837

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الصحة البيئية والمهنية76.677475.602محي الدين نضال الصمودي10382110252

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية89.279491.162عبد اللطيف غسان األوتاني1039110653

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية87.469389.676محمد مؤيد محمد منذر المعراوي1040111057

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية86.959188.57حاتم احمد حشمه1041110289

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية73.718578.226رامي محمد المفلح1042110393

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية75.837776.298ريتا مروان قطاع1043110499

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة87.139188.678غيث زياد الزحيلي1044110788

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة87.359088.41عبد الهادي محمد تيسير الكوكو1045110659

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة81.999285.994علي نواف محمد1046510057

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة82.418583.446منير امجد علوش1047111150

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة77.178379.502سالفه احمد جاجان1048510125

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)العلوم الطبية الحيوية74.898679.334لقاء محمد ملحم1049310578

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي79.599184.154محمد سامي محمد رسمي السباعي1050410403
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دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي74.818076.886فاطمه جهاد حراجلي1051110737

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض القلب واألوعية74.177674.902جورج جوزيف النوح1052110277

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض القلب واألوعية74.617173.166اسامة عبدالكريم شريدة1053110036

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية75.858177.91زهره العال وليد الزبديه1054110522

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العامة75.698278.214محمد عبد الناصر جمعه1055111007

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العامة71.757372.25محمد عبد الحكيم كيوان1056111003

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العظمية82.949085.764محمد مصطفى المحمد1057111051

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العظمية76.259182.15عمر محمد ماهر الخباز1058110764

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية77.649082.584جوفان فيروشه العلي1059110281

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء87.188385.508سالي احمد راتب الرشيد ابازيد1060110541

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء75.58177.7رشا هيثم عباسي1061110416

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء71.6758175.405سام خميس سليمان1062210838

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها85.039187.418محمود هيثم بكور1063111089

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها80.628682.772سالم خالد الحجي1064110555

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها80.038381.218عدي عماد العلي1065110687

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس82.559286.33محمدبشر سعد كعيد10662110244

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى االسد الجامعي - (ملتزم)االمراض الباطنة 79.848280.704هبة محمد مجذوب1067111250

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى البيروني الجامعي -  (ملتزم)أمراض الجهاز الهضمي80.058582.03نادر مازن علوش1068410460

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى البيروني الجامعي -  (ملتزم)أمراض الجهاز الهضمي76.578579.942أماني نضال ادناوي1069110139

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى البيروني الجامعي - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 80.037678.418محمد علي عبد العزيز رضوان1070410413

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 82.4258884.655همام ايمن السيد1071210893

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى الجلدية - (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.5959386.757علي نصر وسوف1072210915

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)جراحة القلب76.68379.16محمد علي عالء الدين الجبان1073310647

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)جراحة القلب76.466672.276عمر فاروق اليوسف1074210455

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى التوليد الجامعي -  (ملتزم)التوليد وأمراض النساء83.318583.986فرح مازن أبو شملة1075110826

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى األطفال الجامعي - (ملتزم)طب األطفال71.287171.168فاطمه خالد كحله1076110812

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى األطفال الجامعي - (ملتزم)طب األطفال69.017169.806رشا امين حسن1077310270

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى الجلدية-(ملتزم)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85.969489.176زينب صالح الدين الشماع1078110526

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها87.369389.616ساره حنا الخوري1079110534

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها87.69289.36رواد احسان سالمه1080110471

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.268482.956البتول محمدسامي مرير1081110070

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.538181.918ساره غسان االسعد1082110496

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.638076.778مصطفى محمد ماشطه1083410599

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.727276.632لجين خالد عزالدين1084110718

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.377575.222صبا يعرب مرجان1085310417
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دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.467674.476حنان حسان ابراهيم1086110314

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.647173.184عمر عصام العربيد1087110757

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.187472.908اسامه محمود ناصيف1088110035

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.777372.262بيان كنان نور الدين1089110232

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.797571.874وئام نعيم الحمصي1090111290

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.17070.66اسماء خالد حليمه1091110044

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.996569.794سالم محمد خميس1092110059

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.646569.584ميرنا عساف الحوش1093110126

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال86.399288.634رنا محمد ددو1094110438

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال83.559286.93نيرمين حسن بوطي1095111237

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال84.218484.126آية زياد شقير1096110170

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال81.638783.778ماسه محمد ياسين1097110921

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال80.98582.54كنانة محمود الطباع1098110858

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال78.558681.53سدره سهيل األسعد1099110550

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.68680.96لميس أيمن النوفي1100110884

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.188680.708علي محمد ديب1101410624

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.38580.38لين صالح الصالح1102410589

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال76.538680.318وائل شكور الغناش1103111276

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية82.9458784.567مصطفى محمد فوزي نبهاني1104210805

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية81.468783.676ليا هشام الوز1105110887

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية85.837983.098عبادة محمد جمال أصفري1106110536

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية83.058383.03محمد عمار محمد علي زلزله1107111022

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.728582.432عبد هللا أسامة كم نقش1108110654

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية78.498882.294محمد اسماعيل عثمان1109110945

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية81.168381.896محمد وسام غسان النحاس1110111067

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية79.8268581.895فارس علي صقر1111210859

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري85.728685.832هناء محمد شفوني1112111180

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري66.956465.77ساره شكري حسن1113110069

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي80.148582.084صبا عبد الفتاح باقي1114110587

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي72.416167.846زين العابدين نعمان سلمان1115310341

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية85.969087.576محمد حسام الزيناتي1116110971

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية84.439187.058بشار احمد شمس الدين1117410075

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية85.738786.238حسن محمد الرحيل1118110295

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية86.328686.192اسامه عمار القصص1119110032

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية83.349086.004وليد عصام مصطفى1120111289
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دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية83.998885.594محمد ساريه محمد أيمن قاسم1121110985

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة83.279085.962محمد عدنان محمد جهاد حاج اوغلي1122111010

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.239085.338امجد بشار المنصور1123110069

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة83.558885.33عمرو محمد معتز عناية1124110773

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة84.098785.254مؤيد قاسم الشايب1125111161

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.79285.22نور بسام حيدر1126111208

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.549285.124سليمان خالد معراوي1127110567

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة81.199185.114ديب غسان ابراهيم1128410156

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.338984.998حنان محمد وفا أوجي1129310200

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة85.428484.852محمد عارف السليمان1130111000

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.649184.784محمد احمد بصل1131410396

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة83.288784.768قيس انور الطويل1132110846

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية84.139287.278قصي حكمات رعد1133110839

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية82.69185.96مضر مرشد المتني1134310684

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية85.399288.034وجدي وجيه ابراهيم1135310781

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية85.179287.902محمد بهاء الدين محمد الكردي1136110965

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية84.949187.364تمام ابراهيم خالد1137110254

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية86.168987.296سلمان احمد الوادي1138110561

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية84.039287.218محمد أيهم حسن الحبيب1139110957

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية84.598986.354محمد عمر عبد الرزاق الجمال1140111025

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية83.779086.262محمد عماد عبد الخالق11412110230

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس92.419693.846نتالي رمزي ضيف هللا1142111188

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس90.689291.208غيث كمال كرم1143110789

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة88.278888.162مهند زهير رباح1144111054

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة84.098785.254اسراء مصطفى الصفير1145110040

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الشرعي69.286065.568احمد سليمان طه احمد الفنوش1146110012

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ77.498982.094نور الهدى خالد الحميدي1147111204

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ77.577476.142فاطمه فياض الدرع1148110663

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ74.0217072.412بدرالدين برهان السقرق1149210814

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ70.267070.156مروه محمود العمار1150110718

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ71.716769.826حمزة أسامة جبر1151410134

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ70.5786568.346حازم احمد تقي1152210189

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل74.078076.442افين عبد القادر حاج محمد1153510008

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب النفسي80.478080.282المراس بالل سلوم1154110059

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية85.368986.816ماهر سامر ابو النيل1155110925
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دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية82.959286.57محمد صبري عبدهللا1156110996

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها90.329692.592هبه عبد الرزاق عبود1157310755

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها89.439390.858النا سامر العشي1158110869

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها89.349390.804بتول عبد هللا المهدي1159110187

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها87.099489.854بيان عبد الرزاق فاعور11602110075

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها87.59389.7ميريام اسحق يعقوب1161111171

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها87.369389.616بشرى حسن االبرص1162410079

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها88.8188888.49دعاء عادل كلتوم11632310064

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها87.259088.35والء عبد الحميد المرعي11642310231

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم82.559386.73لين موفق خازم1165110904

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية84.798384.074سفيان ضياء الموسى1166110551

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية81.48582.84أبي عبد الرحيم ديراني1167110103

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية81.568482.536اياد مهند القده1168110086

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية80.718582.426دعاء مهند محمد1169110347

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية82.648282.384راما محمد جالل مرتضى1170110382

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية79.598682.154زكاء عبد السالم السالم1171110516

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام79.689083.808هيا موفق خازم1172111273

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام78.497677.494ريتا فيصل الجبر11732110322

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام77.237676.738أديل بولس الجط1174110126

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال76.128178.072اسامه فريد قاهريه1175410560

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال74.987876.188ينال سلوم عيد1176111324

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية84.229086.532عبيده عبد الرزاق عبد العزيز1177110680

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية81.818583.086احمد محي الدين عوض1178110024

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.739187.238نوفا محمود أمين1179111236

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.079087.042هديل احمد الحريري1180111260

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.739287.038تمام محمود حمزه1181310683

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.459086.67آالء أمين وسوف1182310090

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.049186.224ليلى رمزي البعيني1183110893

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية79.228481.132أحمد رياض بليش1184110113

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية78.198279.714يارا برهم العوض1185111292

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية74.58578.7يحيى خلف الزيدان1186510101

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب81.168482.296محمد عدنان ابراهيم11872310172

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب78.48279.84بشار حمد الركاض1188510017

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي84.869086.916ريم عبد الحميد البيش1189110504

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي84.569086.736ايمان فريد شمس الدين الصغير1190110091
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دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي85.488886.488روى طالل المأمون1191110491

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي84.778986.462راما محمد المحاسنه1192110381

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي85.418886.446محمد ضياء محمد حسان الخوام1193110997

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي83.939086.358آية لبيب احمد1194110172

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب85.589187.748جمانه عالء الدين عدي11952110090

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية88.779591.262محمد يزن محمد راجح1196111075

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية87.999691.194عصام عماد الدين سرور1197110694

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية89.659190.19محمد ياسر عماد السيد1198111070

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية88.019390.006قصي مصطفى ديب1199110841

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية87.59389.7آمنة زياد زقزق1200110165

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية85.369689.616كنان سليم داود راجحه1201110856

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي84.328885.792مرح مروان البيروتي1202111098

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي85.548685.724يمن مهند الغبرا1203111321

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي82.579085.542هنا احمد عامر1204410507

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي81.59084.9رشا عالء الدين البطح1205110414

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي79.249384.744رهف محمد ممتاز ابو راس1206110469

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي82.498884.694تاله محمد فايز زرزور1207110244

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي88.929089.352ماجد سليم دياب1208110910

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي87.459289.27لؤي لطفي المسرابي1209110886

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.969789.176عصام نبيل الميدعاني1210110696

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي89.798889.074راما سامر داود1211110371

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي86.729288.832حال محمد ياسر قدوره1212110305

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي87.289088.368محمد احمد الروماني1213110943

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)العناية المشددة71.37472.38آواد علي حسين1214110166

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها79.718381.026إيناس احمد زيد1215310056

دمشقوزارة التربية- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها72.156870.49رزان حسام الدين العالم1216510005

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة البولية71.316267.586علي عطاهللا الحراكي1217110614

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العامة78.117777.666معاذ عبد الستار النداف1218111129

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العامة71.647171.384الحسن حبيب حسن1219111142

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العظمية79.557376.93منتصر عدنان العبدهللا1220110930

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83.028684.212بيان أحمد عبود1221110226

دمشقوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73.887574.328محمود علي حمود1222410429

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض العصبية68.636667.578باسل محمد اكرم القش1223110182

دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها73.158176.29رهف سمير اشريفه1224110463

دمشقوزارة التربية- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها69.326366.792عبد الرحمن حسين الرحيل1225110442
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دمشقوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها73.237774.738ربا اسماعيل المصري1226110371

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها83.399186.434أحمد صالح الدين برغوث1227110114

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها829085.2ألما جمال حسن1228410563

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها83.748584.244جود حسين العباس1229110275

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها80.2419084.144حازم محمد خويص1230210821

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها80.828984.092لمى نظير ديوب1231310584

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها83.418885.246علي محمود عيسى1232110728

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.86870.88أسماء عبد الحميد القدور12332110032

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال74.657976.39ريا عبد الكريم محب الدين1234410201

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال74.227976.132حسين محمد مهدي موسى1235510024

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال76.377575.822ديمة سامر الهالك1236110335

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال71.237873.938نوفا محمد محمدامين1237111235

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال72.327673.792اسراء شحاذه المحمد1238510104

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال75.087073.048صالح علي طه1239110068

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)طب األطفال71.027773.412حميدة يوسف خالد1240110312

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية79.328280.392طلعت نوفل سفر1241110609

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية74.528277.512هيا رامي الحسين1242510087

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية75.558077.33ابراهيم علي الخزاعي1243210798

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية74.38176.98اسراء ياسين يوسف1244110041

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية76.217776.526براءه نادر طيب1245110199

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.677476.202عمار حسن العمر1246110742

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية73.557875.33ياسمين اكرم اسعد1247210896

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية74.857574.91عامر زياد العقباني1248110611

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.178580.302يوسف جاسم منديلي1249310828

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية707070أحمد قاسم صالح1250110120

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية85.649488.984طه محمد نور شمه1251110623

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية80.139084.078محمد حسين المحمد1252510071

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية77.728781.432ضاري احمد االحمد1253510049

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية80.978783.382بشار قاسم الحلبي1254110209

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.878784.522علي حسين جلغوت1255110716

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.088882.048وسام محمود الكيالني1256111281

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة77.958781.57فراس محمد الرفاعي1257110820

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.198481.114نورالدين موسى العمارين1258410603

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة77.558680.93عزام وليد العر1259410581

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.078580.842رائد محمد المحمد1260410572

36 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة77.38680.78محمد خير محمود دعيبس1261410591

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.318480.586رواد عبدالرحمن اسامي1262110472

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة76.968580.176رنيم مروان الصالح1263410184

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية77.818480.286عبدهللا محمود القجة1264410580

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية78.4058480.643منذر احمد ثلجه1265210884

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية79.3268882.795احمد عواد العوض1266210015

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية82.588382.748محمود سمير الشيخ1267111085

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية78.768882.456محمد عمر الحاج طحطوح1268210873

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية78.9988782.198محمد خير جمال الفالح1269210868

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية76.269182.156محمد عبدالوهاب الحمود1270510076

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.218984.326محمد خير وليد العقله12712110217

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس85.788987.068مرح مهنا موسى1272111099

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية78.1318480.478محمود احمد امين المصري1273210880

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية75.978378.782رال رمزي الجباوي1274110434

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها83.868684.716حسن سمير صفتلي12752310048

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها81.069084.636ثناء زياد القشااش12762110085

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها80.329084.192المعتصم عبد الكريم المقداد1277410561

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها80.889184.928رزان محمد ديب حريكي1278110411

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها82.429185.852نها نذير خنشور1279111199

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها84.778785.662كنده محمد رمضان1280110862

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.998885.594ديانا سمير الكسابره1281110354

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.798885.474براءه علي ادريس1282410008

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها78.039584.818عروه هشام صالح1283110691

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها81.768984.656رهام عامر البريدي1284110456

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.578684.542بلقيس خالد التيم1285110222

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها82.618784.366ميسون بالل درويش1286111176

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها79.8739083.923عبادة عدنان عودة1287210850

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها81.078883.842سيرين طالب الياس1288310401

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.178985.502لبنى احسان العك1289310568

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض الدم72.716971.226نور عدنان أبو علي1290310736

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية76.9258178.555رغد نايف الالفي1291210834

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية71.438677.258صالح عبد الرحمن خريبه1292110599

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية74.417875.846اكسم رفعت العلي1293410015

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية77.417074.446وفاء محمد الحمود1294111285

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية75.27374.32آحمد عدنان ابراهيم جيجان1295110153
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ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية72.627673.972بشار علي سوقي1296110207

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية68.726968.832محمد تمام نديم شاغوري1297110902

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية73.987373.588عبد الكريم خالد استانبولي1298210851

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية78.418681.446علي أحمد الشيخ1299110714

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية79.788481.468ماهر مأمون حاج ابراهيم1300110926

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية78.247878.144عبدالرحمن علي خلوف1301110664

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية73.248075.944محمد حسن عثمان1302110972

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي75.278880.362إيناس ابراهيم هيشان1303110099

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي77.4358078.461مؤيد مروان كاتبه1304210690

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي73.098075.854احمد عمر الجدعان1305510003

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب75.759081.45سناء علي مخلف1306110578

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب77.478680.882رشا جاسم الحميد1307510033

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب78.278380.162هدى سليمان الحفيان13082110297

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب78.898179.734هبة اياد الخالد1309111246

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب77.5538178.931بيان مناع الهنيدي1310210816

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب71.387673.228اسراء علي اليوسف1311510007

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية87.428887.652محمود وحيد غالي1312111090

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية85.939087.558معتز خالد غدي1313111135

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية80.7088783.224محمدعلي عبدالفتاح قشوم1314210879

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية78.198480.514أحمد محمود ذيب1315110124

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي77.288178.768نهال نضال الزير1316111200

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي78.719083.226نور كمال تمو1317510093

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.348383.204مرح هيثم تلي1318410436

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي81.278381.962محمود ياسين العبدهللا1319111091

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي76.468981.476عبيده علي رشيد1320410287

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي79.28380.72احمد حمزه اسماعيل13212110004

ريف دمشقمشفى الشرطة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي79.2568481.153بثينة فوزي عقدي1322210813

ريف دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها70.947672.964فاتن محمد الحسين1323410337

ريف دمشقوزارة الداخلية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها68.346065.004فاديا ابراهيم السليمان1324110803

ريف دمشقوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها71.636870.178منال جهاد حسن1325410425

ريف دمشقوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض القلب و األوعية66.476164.282خالد وليد النجار1326110329

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة88.39189.38ايه منير شيخ حسن1327410031

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة87.079188.642كندة ياسر العسكري1328410370

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.569086.136عباس محمد الخضور1329410274

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.848985.904يحيى محمد رشاد تدمري1330410541
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حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.358885.81بشار صبحي قصاب1331410076

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.739085.638عبير ابراهيم مخول1332410288

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.928885.552عبدالرحمن مظهر هزاز1333410280

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.649084.984نغم بسام بركات1334410474

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.988284.388مالك عبد الحفيظ العوير1335110923

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.098984.254كريستين نبيه باصيل1336410364

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.598783.754فاطمه محمدخير المصري1337410348

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.298582.774ليلى عبد الحسيب طرابلسي1338410355

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.568382.736كاتيا سامر سعد1339410357

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.318782.386فادي مطانس عازار1340410339

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.178582.102نادر أيهم ابراهيم13412110276

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.678581.802غزل سهيل سلوم1342410329

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.548281.724شوق رضوان بكر1343410262

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.738381.638ديما موفق دنهش1344410157

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.258281.55ريم عبدالكريم بيرقدار1345410207

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.568781.336ديانا محمود حديد1346410155

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة81.77880.22نسرين محمدمحسن السبسبي1347410471

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.18179.86جنى محمد جهاد حوا1348410100

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.68178.96عدي عادل عكاري1349410291

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.418278.646فراس اميل طعمه1350410349

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.57878.3اعتدال منيف منصور1351410012

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.428077.252خالد عبد الناصر مندو1352410142

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.079392.442محمد طارق ناصر التركاوي1353410407

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية91.419392.046الياس رضوان سمعان1354410022

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.089290.848صبا تمام عقاد1355410263

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.299390.774ربيع صفوان رجوب1356410166

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية86.999590.194عبد الحكيم فهد الكحيل1357410275

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية86.469489.476علي عدنان مهنا13582310134

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية84.349187.004حسين عبدالقادر الحمصي1359410127

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية84.188885.708عبد الساتر محسن اللبابيدي1360110646

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة87.319590.386ليث غسان هرموش1361410380

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.719388.626محمد رامي محمد راضي السويد1362110979

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة839487.4كمال ماجد الحسن1363410366

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.958886.77وائل نبيل دحدوح1364410516

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.799086.274هيثم غياث الخلوف1365410511
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حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.069085.836ناصر محمد الحسين1366410463

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.499084.894محمد ياسر محمد عمار السباعي1367410424

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.688684.608عيسى غسان احمد1368410325

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.068784.036علي ايمن المحمود1369410303

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.978483.982حسام علي عبد هللا1370410119

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.338983.798عبدالمالك أحمد الحالق1371410286

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.078582.642علي عبد هللا يزبك1372310484

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.28481.72مارينا وائل عابد1373110754

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة78.768681.656محمد خالد ضوا1374410401

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.398581.634اسماعيل يوسف مجد13752310012

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة77.998681.194عبد الرزاق عامر حجازي1376410278

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة78.488581.088محمد إحسان عامر الحلواني1377410397

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.148181.084أنس هيسم سعد1378410048

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة77.988580.788خليل عبد الكريم التالوي1379410148

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة77.228680.732عالء حسان درويش1380410299

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة80.138180.478حازم محمد رضا جعفر1381410115

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة76.128780.472خالد عبدالرزاق السباعي1382410143

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة74.38779.38جوزيف بديع شبوع1383410105

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة76.868278.916وسام الياس الحايك1384410520

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة76.018378.806جمال محمد مفيد الحاج يونس1385410097

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة77.098178.654طلعت محمد سالم الموسى1386410268

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.599490.154ياسين خليل حوا1387410536

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية82.369185.816طه ناصر فطايرجي1388410269

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.668885.396علي أكرم سلطان1389410304

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية84.888685.328حازم سحبان الحسامي1390410111

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية80.069084.036عبد الرحمن تمام المنزلجي1391410277

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية78.449183.464محمد رشاد محمد فراس ناصيف1392410402

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية78.688982.808عالء عبدهللا العيسى1393111357

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية78.998581.394عمرو سمير الجسري1394410322

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء90.28788.92هبه عاصم العكاري1395410493

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.599288.754صبا خيرهللا الطرشه1396410264

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.028988.412بدور فواز الشامي1397410069

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.419386.646مدين بسام خويص1398410596

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.248886.344ليالس رامز محمد1399410382

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.599185.954يمن محمد نزار جحجاح1400410545
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حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.318985.586آالء فاروق سالم1401410051

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء81.849185.504عليا علي القبالوي1402410318

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.138685.478حسام جهاد المخول رزق1403410118

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.638885.378هدى حمزه النجار1404410497

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.758685.25مروة شوقي هوال14052310185

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.418885.246فادي عادل غصب1406410338

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.058785.23ندى نضال عنتر1407410468

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.228885.132البتول نايف الحايك1408410017

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء81.789085.068غزل عماد صبح1409410330

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.458784.87سونيا حيدر مصطفى1410410255

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.398884.634نور مروان أتماز السباعي1411410485

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.658684.59ألين يوسف برهوم14122310019

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.588684.548مروة محمد شرحولي1413410441

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.918784.546مرشد جابر ابراهيم1414410438

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.188684.308هزار محمد نزار هزاز1415410500

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء84.498484.294لمى بسام الحمد1416410377

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء82.218784.126آيه رياض حالو14172110056

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.968483.976محمد بسام عاقل1418310632

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء81.658783.79تيما ناصر بحصاص1419110261

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء79.898983.534يارا غياس احمد1420310790

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.298079.574عبدالرحمن ماهر السكاف1421110666

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.567978.736سماح منير رحال1422410224

ي خليل الخليل1423410238 حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.748078.644سرا

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.557777.33جاد صموئيل معماري1424410096

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.077777.042يحيى ايمن السعدي1425410504

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.497976.894روالنا برهان عابد1426410199

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.777172.062سارة عبد الباري وحود1427410226

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.936971.358أسامة محمد فاخر األخرس1428410041

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها86.929188.552علي نصر خضور1429410316

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها86.519188.306روان جهاد الحمصي1430110477

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها84.099086.454بيلسان حسن عيسى خزامي1431410087

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها85.368685.616يمان عبدالرحمن الحمود14322110310

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها83.258985.55دعاء عمر الخاني14332110107

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها83.188985.508رنيم عماد الدين فطوم1434410182

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها82.519085.506مايا عبد االله عزوز1435410389
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حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها82.018984.806أميرة محمود النعمة14362110040

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال86.149188.084روان عارف اسبر1437410195

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال86.928686.552براءه محمد موفق الطرشه1438410073

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.028584.412براءة خالد رضوان1439410071

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.068683.636رنا محمود العجي1440410179

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.738783.238بتول قدور العليان1441410065

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.18983.06حنان محمود محفوض1442410136

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.548782.524ايه ماهر المصري1443410030

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.988581.988كريستينا طوني زغبور1444410365

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.438781.858حال نورس ابو دبيس1445410133

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.848981.704أماني عبدالسالم الشامي1446410044

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.488681.488فلة محمد لبيب صفوة1447410352

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.338381.398براءة عبدو الطالب1448410072

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.568481.336يانا نجم عمران1449410539

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.288481.168روان عبد القهار دامس1450410196

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.788381.068ريم وديع السبعه1451410213

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.527780.912رنيم غانم وسوف14522310075

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.518380.906بكر عمر عرواني14532110069

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.788180.868زينب علي الحسن1454410222

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.5838480.749محمد عدنان العباس1455210589

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.058480.43سارة سالم سفور1456410225

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.668380.396فاطمه عبد الحميد الحديد1457410345

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.578279.942عبير حسان القدسي1458410289

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال76.918278.946فرح زياد شريف الحداد1459410325

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال76.238278.538هاجر عبد السالم الكردي1460410487

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.87878.48اسعاف فواز شربك1461410010

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.668578.196هبه محمد السيد1462410494

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري87.088887.448احمد فهد حربه1463111354

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري82.318482.986هبه صالح الدين الجاني1464410492

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.148681.284ايلي عدنان عدواني1465410028

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.58480.7رهف حسين المير محمد1466410189

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.227980.332عائشه عبد العزيز المصري1467410272

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.637979.978ناتالي بسام ملوحي1468410458

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري73.298276.774رغد محمد جمال كعوش1469410177

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري75.647876.584بشار نورس سبع1470410078
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حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85.749589.444جود غسان ابراهيم1471410103

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86.649188.384آيه محمد فواز الداغستاني1472410055

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85.648886.584نور تمام دربي1473410480

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.328984.392حسن علي طه1474410123

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.258784.15تامر جمال جندولي االبيض1475410088

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.628783.772بتول مجد عطيه14762310027

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.268783.556ساره محمد جندلي1477410232

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.468783.076صفاء صفوان عجم1478410265

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.868982.916خليل ابراهيم يوسف1479410147

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.858682.91علي صالح الدين قاسم1480110720

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.318381.986كرم أديب الشعبان1481410361

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.398581.634رامي اياد الخوجة1482110390

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.798181.474نور الهدى ياسر السماعيل1483410308

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.128581.472لونا نديم العبد هللا1484410379

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.518480.706الياس حسام حداد1485410021

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.738580.038عبدالرحمن ناصر الدين الصابوني1486410281

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.738679.838رهف محمد عاصم شما1487410192

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.218279.726ورد رامي عبود1488410518

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.068679.436تيمى محمد غالب الحمصي1489410095

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.158078.89نور محمد بشار األتاسي1490410484

حمصوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العظمية75.547976.924محمد علي أحمد الشعار1491410412

حمصوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء72.177874.502لين قصي محمد1492310573

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث - (ملتزم)أمراض الجهاز التنفسي 79.027175.812هبه ياسر امين1493410495

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث - (ملتزم)أمراض الجهاز التنفسي 76.246973.344مايا حافظ الضاهر1494410388

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث -  (ملتزم)الجراحة العامة68.626065.172عبدهللا غانم السمان1495410030

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث -  (ملتزم)التوليد وأمراض النساء75.388478.828كنان ياسر عباس1496410369

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث -  (ملتزم)التوليد وأمراض النساء76.768178.456ساره حسين سليمان1497410229

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث - (ملتزم)أمراض العين وجراحتها72.227272.132بشرى محمد ماجد الحسن1498410082

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث - (ملتزم)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73.058276.63امل احمد الياسين1499410023

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها80.169485.696علي أيمن شدود1500410622

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.468080.276مها أيمن السباعي1501410450

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال79.068782.236ساره اسماعيل النبهان15022110075

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.247977.944بيان ايمن مجج1503410085

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال74.768277.656آمال عمار نجوم1504310096

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال75.678077.402عزيزه احمد ميالد1505410294
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حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال74.968177.376ريتا حمزه ابراهيم1506410204

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.388281.028محمد محمود العجي1507410418

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية81.697880.214هالل محمد بديع منزلجي1508410228

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.978179.182نغم عبد هللا العبد هللا1509410475

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش77.437777.258اكرام نظير شحود1510410014

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري80.517779.106هيلين عبدهللا الجردي1511410512

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري78.627878.372وفاء اياد المرعي1512410525

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي79.117376.666سعاد بسام أبو ربعية15132110079

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية76.78680.42منير يوسف الصقر1514111359

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية78.368279.816يازد ابراهيم عيد1515410532

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.748380.444محمد معين أسعد1516310652

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.468080.276عالء نزيه العاشور1517410302

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية75.158478.69شفيق ماهر عنتر1518410260

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية82.988583.788بديع سامر كنوزي1519410070

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية84.288082.568علي محمد الحسين1520410312

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس89.929391.152خضر عبدالهادي علي1521111355

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس87.399188.834نور عمران عمران1522310737

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة77.777978.262جوانا سمير موصلي1523410101

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة79.087376.648ايه محمد عامر الحموي1524419078

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة74.877876.122يارا سامح صليبي1525410530

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الشرعي70.677572.402اسامه حاتم عيسى1526410007

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ71.77673.42ساره ديب النجم1527410230

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب النفسي73.27875.12نور نخله ملص1528410486

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها85.28986.72سالي سبيع عبد العال1529110542

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها80.798984.074آالء محمد عمران1530410052

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها80.568983.936مرح سمير بيطار1531410433

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم77.058881.43مرح غسان سلوم1532410434

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية79.048983.024رنا ابراهيم مخائيل1533410178

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية74.818679.286حسان محمد علي السعيد1534410120

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.168783.496ريما يحيى الغنظاوي1535410215

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب77.688580.608اسعد نصرات ابراهيم1536410011

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي83.58584.1محمد علي الشعبان1537410411

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب82.079085.242ريم فايز سليمان1538410209

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية88.579089.142مارك سمير الرحال1539410364

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية80.348883.404زكريا عبد الرزاق عابده1540110517
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حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي80.558682.73سانتا كمال ديب15412310102

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي77.818881.886أمجد نادر الخضر1542410047

حمصوزارة التربية- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها75.947575.564بتول محمد الحسن1543410066

حمصوزارة الصحة- (ملتزم)التشخيص المخبري74.7687474.46اولغا مفيد البيطار1544210846

حمصوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس72.077673.642ريم تيسير دال1545310316

حمصوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس71.116568.666غمار ازدشير الديب1546410047

حمصوزارة التربية- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها71.166869.896ياسمين خضر ضاهر1547410534

حمصوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها73.337875.198روان عبدهللا حبوس1548410197

حمصوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض القلب و األوعية73.58879.3احمد محمد عباس1549410005

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها86.558786.73روان خليل قنبور15502110068

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها86.028786.412تسنيم هشام الراعي15512110082

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86.039288.418حسين أسامة حمود1552110297

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.549086.724آيه موفق بارودي15532110057

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.219085.926ثائر بسام طقم15542110084

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.819085.086سليمان بسام الدبيات1555410246

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.398985.034حيدر مهدي الدقس1556111341

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال85.978786.382ميس عبد الحكيم طروية15572110272

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال85.448484.864تسنيم اسماعيل سراقبي15582110081

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال83.068784.636غاليه مصعب ورار15592110174

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال828884.4راما محمد قلفه15602110110

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال80.388883.428رؤى عيسى الورد1561410200

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية81.468683.276سندس عبد الرزاق البرازي15622110132

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية76.398379.034عبد الرحمن عبد المنعم بركات15632110098

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية76.038378.818نائلة محمد عادل اليوسفي1564111186

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.117678.466كمال نزار جراد15652110195

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.547477.924رعد احمد المبيض1566110418

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.317877.586محمد نصر محمد يحيى فرهود15672110239

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش74.357574.61ميساء طالل سكاف15682110273

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش71.277673.162باسل علي سليمان1569410057

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش70.546267.124عبير عمر دعدوع15702110013

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري87.089188.648امل محمد احنف السمان15712110014

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي92.039191.618مايا مسدد زهور عدي15722110205

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية85.059087.03عبد العزيز محمد العيسى15732110147

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية84.618785.566محمود وردان العوير15742110250

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.698784.414عبد الهادي أحمد الصمصام15752110153
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حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.858984.11ابراهيم زكوان ضوا1576410001

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.148883.284ظالل غياث عشي15772110142

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.688883.008أنس حسن سالمي15782110044

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.958682.37محمد كمال الخاني15792110231

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية87.328987.992عالء نضال ريشة1580110712

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية84.578885.942جمال مخلص النبهان15812110089

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية82.228784.132عيسى راشد العكاري1582110775

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية79.978983.582بسام غسان العز الدين1583410074

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية80.418883.446محمد محمد عمار عدي15842110234

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.518683.306مصطفى محمد علي شيخ النجارين15852110261

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس91.019291.406تاله احمد عبد الواحد15862110079

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88.889591.328أميه أمجد بدي البرازي15872110042

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الشرعي85.378786.022وضاح عبد الحميد الصباغ15882110304

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ75.027273.812كمال محمد حنيظل1589510111

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل85.188886.308بيير حنوش االبراهيم15902110078

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية90.499090.294هيفاء عبد القادر السمان15912110177

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية83.868584.316رحمه وليد الكردي15922110114

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها88.269088.956نور الهدى امجد سللورة15932110286

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها86.549087.924نور وليد بنود1594111224

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها84.469287.476نور خالد طيار15952110287

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها89.68186.16إبراهيم يوسف وهبي15962110020

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها90.679492.002بيان هاشم الفارس التركاوي15972110077

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها89.459290.47رزان عماد االحمد15982110115

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها87.338787.198آيه بسام النجار15992110055

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها85.29087.12شهله عمر الريس16002110137

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها85.768886.656كريستينا عيسى طبولي16012110194

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام82.198583.314بتول زياد الحكيم16022110061

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية77.87677.08علي حسن عموري1603410305

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية75.647976.984محمود محمد مرزا16042110249

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.818886.086محمد طارق القوجه16052110223

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية76.998479.794عبدالمنعم محمد نجم جدوع نجمة16062110159

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية76.017174.006عبدالفتاح سمير النصار1607410283

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب77.387978.028علي سليم سعد1608410306

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي76.878379.322صفا موفق جنيد16092110140

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي78.188179.308زهيده ماجد حورية16102110123
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حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب82.78985.22نور غسان المليح16112110288

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب84.088584.448عال عوض االحمد16122110162

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية83.258282.75نديم حسن الجمال16132110283

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية80.328682.592عبد الرحمن غازي طالس16142110146

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي78.568380.336نادره محمود الرجب1615410461

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي89.479591.682زينة أيمن جوالق16162110124

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي84.288986.168فاطمه خالد عليها16172110179

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)العناية المشددة71.537572.918يوسف مصطفى الفرخ16182110314

حماةوزارة التربية- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها76.748379.244بتول ابراهيم معال16192110059

حماةوزارة التربية- (ملتزم)طب األطفال74.897574.934براءة محمد علي حالول16202110064

حماةوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العظمية74.158277.29محمد محروس كالل شميط16212110233

حماةوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس78.137777.678رنه حافظ الشعبان16222110063

حماةوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73.388276.828آمه حسن حسن1623410551

حماةوزارة التربية- (ملتزم)طب األسرة80.579184.742ابراهيم سليمان ابراهيم1624310004

حماةوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها71.038275.418رشا علي حيدر1625310272

حماةوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها73.026770.612دعاء حسن علي1626310230

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها93.069694.236محمد علي سليمان16272310174

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها86.259690.15مجد جمال خضور16282310167

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86.49589.84يزن اياد الضابط1629111349

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88.119289.666جولي ماجد الجردي16302310044

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88.719189.626إيلي عيسى موسى16312310017

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي87.149389.484مجد وجيه رستم1632310835

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88.218988.526ورد بسام محمود16332310229

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86.529188.312علي باسم الجبل16342310125

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال82.78684.02جنى محمد سليمان16352310040

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال82.368683.816لجين طالل عمار1636310571

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال81.428783.652رهام حسين االبراهيم شعبان16372310076

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال81.298783.574نوال ايمن اسماعيل16382310210

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال84.1138283.267سارة حسن غانم16392310097

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال82.218282.126ميس مالك ابراهيم16402310198

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.968982.376بشار علي عثمان16412310029

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.278981.962أحمد ياسر محمد1642310829

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية79.8538381.111حسن علي مرعوش16432310051

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية78.468380.276طوني جورج القحط1644410621

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية76.378680.222ريم مالك درويش1645410210
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طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية78.038279.618المار سيف الدين محفوض16462310014

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش80.448783.064حسن سمير حسين1647310831

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش76.98580.14احمد حسن دعكور16482310001

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش74.548679.124ريما/ حسين علي علي1649310186

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش76.217977.326ماري عبد الكريم نمنوم1650310609

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش73.587473.748راما محمد معال1651410616

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش74.577273.542وائل رغيد العاني16522310228

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري85.799187.874بتول طالب علي1653310830

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري87.2288787.136احمد مصطفى قدور16542310005

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي94.799193.274لجين بسام عيسى16552310158

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية84.959187.37حمزة سامي عثمان16562310059

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية82.848985.304محمد أنور عبد هللا1657310631

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة86.188987.308حيدر خليل جابر16582310060

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة87.998385.994جورج ادمون رضا16592310043

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة84.1168885.669جعفر موسى السليم16602310036

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية92.479593.482حسان محمد ديوب16612310047

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية85.728786.232مجد فاطر ابراهيم1662310619

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية85.868685.916علي محمد ديب16632310135

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية85.188685.508علي محمد ضابط16642310136

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية82.728985.232علي شريف أبو رحال16652310132

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس86.779690.462ساره عماد رمضان16662310100

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس87.29389.52رهام محمد العريان16672310078

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة84.279086.562جنان وجيه نده16682310037

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة78.658279.99هال علي الونوس1669310766

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة79.28179.92ياسين زهير خليل1670230160

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة80.577277.142محمد علي حمدي1671310542

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة73.058176.23كريستين سمير الخوري1672410363

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ77.3587978.014رضا نزار مصطفى16732310072

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ76.688078.008ألين الياس متري1674410043

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ77.267777.156فاتن مأمون نادر1675310540

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ75.157876.29علي سليم غانم16762310131

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ73.6017072.16مؤنس نزيه ريشه1677210907

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل89.829491.492ريم ركن الدين داؤد16782310087

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية85.058986.63احمد خليل حمود1679410003

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية81.758884.25ريم غالب احمد16802310090
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طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها92.849493.304لميس مالك السقا16812310161

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها88.249088.944ناتالي جدير الخولي16822310201

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها849387.6عال علي عاقل1683310458

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها88.318687.386جودي محمد سلوم16842310042

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها88.478587.082هديل تيسير عليان16852310220

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها86.068886.836ريم حسن دالي16862310086

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها85.918786.346هفاف علي عيسى16872310222

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.649086.184راما رفيق علي16882310066

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم81.657478.59ليث علي احمد16892310164

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية85.968384.776علي وائل حسامو16902310140

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام76.337575.798رغد محمد علي16912310073

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال77.748681.044اسامه ياسر محمد16922310010

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية77.8338781.499احمد عمار ديب16932310003

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية90.759492.05اسامه حسام حسن16942310009

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.489087.888نور عبد الناصر محمد16952310212

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية79.18983.06حيدر سمير مراج16962310061

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب78.7068882.423علي عالم عباس1697210904

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي81.689085.008نور أيمن الموحد1698310732

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي82.9718884.982راما ناصر ابراهيم16992310067

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي82.938684.158بلسم يونان حبيب17002310034

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب83.359186.41حسين مالك معيطه17012310056

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب84.988584.988منار عيسى ابراهيم17022310187

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية89.398989.234يعرب بدر علي17032310235

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية84.59086.7اسماعيل محمد سلمان17042310011

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي81.687679.408زين علي حسن17052310094

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي84.439387.858علي تمام شاليش17062310128

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي86.968987.776سوزان معال يونس17072310106

طرطوسوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها76.777977.662زينب محمد يوسف1708410223

طرطوسوزارة الصحة- (ملتزم)طب األطفال72.677473.202روان حبيب اسماعيل1709310300

طرطوسوزارة الصحة- (ملتزم)التشخيص المخبري79.347376.804مرح بسام حسن17102310124

طرطوسوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس82.638884.778عبير محمود محمد17112310117

طرطوسوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس81.128783.472مرح نبيه حسن17122310184

طرطوسوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها83.488584.088عدي عصام الدعبول1713310421

طرطوسوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها78.688480.808منال نوفل حسن1714310691

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.069384.636سفيان مصطفى المحمد1715310380
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.729084.432محمد مهدي أحمد الخليل17162110237

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.618584.166صالح أحمد رحال1717310413

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.428983.852جمال محمد باسم حلبي1718310154

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.418683.846طارق زياد ترك1719310425

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.278783.562سمر مهدي العبد1720310393

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.088783.448حيدر منير يحيى1721310211

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.969183.176احمد عبدالرحمن السويلم1722310012

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.648582.984طيف نزار زهرة1723310431

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.238782.938عزيزه خالد بكري1724310453

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.118582.666لين لؤي فحام1725310604

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.878582.522حمزه عبد الناصر معتوق1726310196

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.238782.338جعفر سميع الخطيب1727310146

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.148582.084لين انمار حسن1728310598

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.698581.814ثراء مهدي طبه1729310137

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.358781.81رغد نبيل سخطة1730310280

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.258781.75زيد هيثم االحمد االبراهيم17312110317

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.648481.384يوسف عز الدين عاقل1732310814

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.918281.346خالد مصطفى زعبي1733310222

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.298181.174محمد صبحي سليمان1734310640

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.28280.92منهل وائل اخته بك1735310693

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.168280.896عبدهللا أحمد حسين1736310438

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.478680.882لباب ابراهيم الخير1737310566

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.088280.848ابراهيم حسين سالمه1738310003

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.058580.83علي محمد وسوف1739310494

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.228280.332يوسف سليمان وسوف1740410546

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.078380.042علم احمد غانم1741310464

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.648379.184تسنيم قاسم فحصه1742310129

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.758278.85جوليا سالم احسان1743310165

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.788077.468جبرائيل عبد الكريم موسى1744310139

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.967775.776بشره محمد منال احمد1745310117

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.847775.704رجاء رامي شومان1746310268

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.177875.702علي هاشم الحالق1747410295

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي89.759591.85والء خالد قيراطه1748310785

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي90.59291.1نور الدين احمد غبيش1749310729

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.049390.024رزان عثمان حجوز17502310070
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.8159189.689سماح محسن خلوف17512310104

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي869489.2معاذ عبد القادر الهويس17522110263

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.899189.134محمد عماد حاج حمود1753310648

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي879289محمد جالل سلهب1754310634

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.299088.974غسان نبيل خوري1755310533

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.119088.866محمد أحمد ديب1756310629

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.389188.828محمد عبدالمنعم حيدان1757310644

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.469288.676رغد مصطفى موسى17582110116

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.378988.622آالء محمد مثبوت1759310095

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.659188.39دانية عبد القادر عيد1760310229

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.139188.078ندى يوسف الشيخ1761310716

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي85.419288.046ورود فؤاد ابراهيم1762310782

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.719088.026سعد مصطفى العاقل1763410239

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.328987.992أيمن كمال ظالم1764310086

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي84.129387.672أحمد عبد الرحمن العليوي17652110025

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي85.29187.52أسامه حسان قرحالي1766310072

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي83.19487.46لطيفة خلدون قسام1767310576

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي84.289287.368محمد عبد الحميد عثمان1768310642

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي85.668986.996محمد حسان قره17692110214

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي85.548886.524رنيم علي الظفير1770110445

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي84.858886.11جرجس نبيل خربوط1771310140

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي82.739186.038محمد يحيى مكاوي1772310657

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.468985.676رهف مصعب جلول17732310079

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية95.129394.272عبدهللا نصر منصور1774310443

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.739493.838طارق محمد مرهف الدحروج1775310429

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.959393.57علي ممدوح اسماعيل17762310138

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.539393.318اديب محمد حشاش17772310007

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية92.19492.86صديق عمر عجان1778310419

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.749591.244محمد تيسير وطفه1779310633

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.29390.72حيدر هيثم حمود1780310213

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.389490.628جول اسبر الخريش1781310164

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.159290.29وجد مروان اليازجي17822110303

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.089290.248حبيب محمد يوسف17832310045

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.249489.944علي محمد بشالوي1784310493

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.229189.932عالء ادريس المرهج1785110705
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.049489.824علي هشام شهال1786310499

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.999289.594ميس يوسف رجب1787310705

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.919289.546محمود محمد علي1788310664

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.2269389.535يوسف سمير حسن17892310237

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية86.959389.37عمر ايمن مثبوت1790310508

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية87.469289.276علي طاهر فرج1791410308

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية86.69389.16علي تمام ديب1792310471

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.479089.082محمد رامز سلوم1793310637

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية87.478988.082يزن ياسر محمود17942310234

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية85.149087.084عبدالرحمن جمعه علوش1795110663

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية84.619086.766غدي نبيل نحال1796310521

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية85.738786.238رفعت غيث الشيخ1797310282

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية85.658786.19اسماعيل احمد ديب1798310028

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية85.428685.652أغيد فريد رسالن1799310076

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي88.189189.308سارين ضاهر جرجس1800310368

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.999188.594ابراهيم قصي محمد1801310007

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.299287.374محمد عماد صالح1802310649

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.28987.32جعفر حسين محمود1803310142

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.158987.29مريم سمرا محمد هالل1804310677

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.789187.268جعفر سائر بدور1805310145

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.778987.062ليديسيا عيسى بشير1806310593

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.99086.94راما مصطفى أرشوكية1807310258

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.048886.824آالء حسن شقوف18082310020

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.829186.692بشار حسان داود1809310114

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.058986.63هاليت محمد يوسف1810310747

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.299086.574عبدهللا محمد حاج جمعه1811310441

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.279086.562دينا عمار امون1812310246

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.558585.93جنى منذر سكيف1813310159

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.788985.868ريم ياسر عبد الرحمن1814310324

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.698785.614راما هيثم ابو خضر1815310262

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.338985.598زينب مازن جديد1816310350

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي83.768885.456مجد ماهر كردي1817310620

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي84.198785.314جويل بطرس خوري1818310169

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.478585.282ريم صالح احمد1819310319

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي81.199084.714رشا ياسر مهنا1820310274
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.348684.404ياسمين عدنان ميا1821310797

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي81.948884.364رؤى مازن ديوب1822310309

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي80.579084.342لجين هيثم عليا1823310574

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي82.58784.3والء علي ططر1824310786

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي84.168484.096ضياء جمال ياسين1825310423

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية91.039090.618ريتا مرهج محمد1826310312

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.689187.208علي هيثم حسون1827310500

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.418887.046أحمد عبدالرحمن حمود1828310063

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.49187.04حسام وضاح خضر1829310177

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.599386.754ذوالفقار احمد جوني1830310248

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.558886.53محمد ابراهيم كاسو1831310624

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.488986.288عال محمد جوالق1832310459

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.129186.272شذى نجم الدين ديري1833310408

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.418986.246ساره عبد هللا جاموس1834310342

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.359086.01يارا محمد خضور1835310792

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.978985.982اورنينا محمد علي جعلوك1836310047

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.38785.98ياسمين عاصم النجار1837410535

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.378885.822رهف حسن ابراهيم1838310294

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.669085.596ريما نور الدين وقاف1839310328

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.998885.594آالء خلف الخلف الجاسم18402110051

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.698985.214شهد صالح حسن1841310409

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية81.139185.078علي غيث مخلوف1842310490

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.98884.94رهام وليد سليمان1843310292

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية80.779184.862زينب محمد شيخ محمد1844310351

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية80.118983.666زوزان حسين ابراهيم1845310333

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية86.129188.072عمران محمد باقي حسين1846310516

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.768987.056رامز عماد شاهين1847310264

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.378586.422جعفر نعمان خضرة1848310152

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية84.298986.174لطيفه عماد شاويش1849310577

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.718585.426بيير جبرائيل غالم1850310125

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.339085.398عبد الرحمن ماهر عاشور1851310436

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية83.398885.234أحمد حسين علوش1852310059

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.278984.962لبيب معتز االبيض1853110877

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية80.899184.934علي حسن خالد1854310473

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية83.238784.738رهف ماهر خيربك1855310298
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية83.28784.72رامز أمين السويد1856310263

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية83.138784.678عمر طالل أحمد1857310511

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية81.128984.272اسامه بشار جديد1858310025

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية80.658983.99بثينه علي علي1859310110

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية84.948283.764يونس إياد المحمود1860111350

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية80.048983.624ريم محمد معال1861310322

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية81.888683.528زين حاتم غانم1862310343

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية80.538883.518هادي نزار القصيري1863310746

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.298583.374ميس حسن أحمد18642310197

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.238583.338محمد علي جريوا1865111018

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية78.488380.288محمد شادي محمد عبد الباسط الحمزة الربيع18662110221

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية77.777978.262مصطفى محمد حموده1867410445

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية73.78076.22معتصم خليل حميدي الخليل1868510130

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية72.117472.866يارا مالك بلديه1869310791

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية70.347070.204روشدا موفق بنكو1870310307

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية73.656570.19نور علي عثمان1871310101

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.448885.264الرا حسين سعيد1872310563

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم82.248984.944احمد علي عباس1873310015

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.549084.924اماني عبد السالم كليه1874310042

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.548784.924علي مناع سعود1875310498

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.329084.792صباح فاطر سليطين1876310418

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.219084.726حامد فواز وطفه1877310172

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.788984.668ضرغام عمار زيتي1878310422

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم82.718784.426ساره محمد الخالد هالل1879310366

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم82.258784.15راما عبد الحكيم شيخ خميس1880310255

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.478884.082وئام نجد صيوم18812110307

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.78483.82رزان احمد حرفوش18822310069

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم80.358682.61لودي أحمد شعبان1883310585

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم80.988582.588غريتا نهاد حداد1884310527

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم80.958582.57رغد جمال دراج1885310275

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم78.898882.534نانسي غسان محمود1886310710

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم81.348482.404ريتا بسام اسكيف1887310310

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم81.578382.142وضاح رياض ابراهيم1888510133

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم79.978280.782راغدة عبد القادر عبد القادر1889310250

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم75.598478.954رشا عبدالكريم عياش1890310271
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االسم الثالثي
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:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم73.647373.384عبد الكريم شريف المصري18912110151

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية84.699086.814االء حسن سنا1892310032

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.798785.074هبة هللا ناصر بيشاني1893310750

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.779085.062حيدر حسن محمود1894310208

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.448984.464صالح احمد امين1895310412

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.018883.806زين لؤي صقر1896310344

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية80.968883.776محمد القاسم طالل بشير1897310627

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.018783.406إنانا عطا الشماس18982310016

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.948382.364ريما علي شروف1899310326

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية80.868482.116ميشيل تامر تركماني1900310706

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية79.78581.82اندرية جاك بشاره1901310045

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.078281.442كرم اسامه ميهوب1902310557

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية79.738481.438لمى أحمد الحسن1903310579

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية78.338681.398النا مروان أبوديب1904310565

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية80.78281.22ندى طارق درويش1905310714

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية78.688380.408حسين منير الجردي1906310190

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية75.7218479.032صالح فيصل جمو1907210373

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية77.837275.498علي سهيل علي1908310449

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية73.17774.66عبد الرحمن إبراهيم النصيرات1909310435

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية72.27573.32محمد شاكر محمود الصوفي1910410405

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية71.587572.948أورنيال حنا وستين1911310083

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي81.99085.14راما نعمان حمدان1912310261

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي81.19084.66نغم عدنان العمر19132110284

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي81.098984.254حسن قصي ابراهيم1914310182

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي82.038784.018إلهام جهاد جحى19152110021

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي79.959083.97لينا ابراهيم جزعه1916310606

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي81.68582.96روان خيرات علي1917310302

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي84.828082.892عبدهللا كمال طريفي1918310440

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الحركي79.718782.626أسامه فاضل سليمان1919310073

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي76.448379.064نوال محمد رستم1920310727

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي77.328078.392سالي اكرم جحجاح1921310370

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الحركي79.477678.082بتول ابراهيم حداد1922310107

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 79.568079.736محمد علي درويشو1923310646

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.138279.678روان احمد سعيد1924310299

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.9018178.54ليما فيصل ماخوس1925210917
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 71.867974.716أحمد محسن حسن1926310065

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 74.737374.038ساره حنا فرح1927310362

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 72.617372.766مجد محمد شميس1928410556

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 73.247172.344سليم عدنان القطيفان1929310387

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 73.767072.256زين العابدين عيسى فرحات1930310338

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 70.136969.678فاطمة محمد حداد1931310542

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 70.956367.77طارق زياد جبور1932310036

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الخمجية)األمراض المعدية 67.396466.034احمد غازي حميشه1933310014

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي80.38481.78محمد جميل منى1934310635

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي78.657978.79محمد يحيى حسين1935310656

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي75.238177.538هبه نصر خضر19362110296

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي75.128077.072راما نضال اسماعيل1937310260

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي74.197775.314محمد سمير السلموني1938410404

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي75.347474.804علي احمد عباس19392310124

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي74.567373.936ساره عمر جوني1940310364

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي70.217270.926جوهره محمد الوعري1941410108

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النفسي72.066468.836شذا بديع سعيفان1942310405

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي77.588379.748نور يحيى حمدو1943310718

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.648077.384محمد سلمان عرابي19442310170

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل747273.2إيلي معن زروف19452110022

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل71.617171.366عزام منذر خوري1946310451

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل69.857170.31خضر احمد عمار1947310223

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل67.656064.59هال طوني حداد1948310765

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.559488.33مصطفى ثابت شيخ يوسف1949310680

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.899287.734محمد عزت احمد حاج احمد1950310645

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.199186.914مايا محمد حمو1951310615

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.318986.786مدين حاتم غريب19522310178

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.879186.122غدير فؤاد حمودي1953310524

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.158986.09احمد محمد حميدوش1954310019

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.689085.608محمد سمير ناصر1955310639

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.018685.406لؤي علي العجي19562310162

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.378985.022عادل يوسف ملك1957310432

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.018885.006بيداء غانم يونس19582310035

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.258784.75مياس منذر خدام1959310702

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.098884.454مازن محمد علي1960310612
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.448784.264زين العابدين محمد يوسف1961410219

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة78.419384.246نور حسين رحال1962410630

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.558884.13يامن مجيد معوض1963310799

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.539184.118محمد ياسر العواد1964310655

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.118784.066مصطفى شريف خضر1965111120

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة77.89383.88لمى عمار ابراهيم1966110883

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة81.678482.602نور حيدر حيدر1967310734

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة80.328682.592بيتر بول يوسف1968310124

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة76.459182.27اسامة عبدالكريم الحمد1969310023

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة75.769282.256روزبا جناده الهيفي19702310081

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة81.038482.218يزن يوسف دال1971310809

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة80.448481.864نوار عادل اسماعيل1972310726

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية83.769086.256علي حسين اسعد1973310477

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية81.499084.894محمد ابراهيم وهبه1974310625

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية82.818884.886محمود انور السلوم19752110245

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية84.328584.592مكرم وائل اخته بك1976310687

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية81.198984.314طارق محمد دغيم19772310110

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية79.019284.206نافع أحمد الحسين19782110277

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية80.688984.008ابراهيم سعيد الحمد1979510116

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية81.878783.922عبود سلمان دال1980310445

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية83.198583.914محمود أحمد السماعيل19812110246

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية79.689083.808حيدره يائل منصور1982310219

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية79.558983.33عيسى محمد العتيق19832310146

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية81.388683.228نور الدين ساطع األصفر19842110285

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية81.188482.308حسن محمود مرعوش19852310054

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية80.788482.068احمد عبد الرحمن المحيميد19862110006

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية79.918481.546محمد مسلم مسعود1987310651

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية80.8838281.329مأمون عمر الثلجه1988210538

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.2219389.532حسن عدنان خطيب19892310049

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.269388.356كريم عاطف خليل1990310560

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.88987.08محمد بسام عمران1991410399

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.129087.072سليمان انطون مرعي1992310388

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.779086.262محمد نصر شيخ محمد1993310654

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية84.338986.198عبد الغني محمد أسامه قيطاز19942110149

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية82.699085.614ابراهيم احمد حيدر1995310001
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.898885.534علي سمير دوبا1996310482

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.28985.52محمد يعرب أنس المحمد19972110242

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.838885.498أيهم حسين عياش19982110045

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.128985.472عيسى آصف الجهني1999310519

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية82.938985.358سلمان جميل احمد2000310384

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية81.369185.216محمد عبدالكريم حسين2001410410

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية84.018785.206علي جهاد بركات2002230083

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.1268885.075خالد غازي الطويل2003210213

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية80.248983.744علي عبد الكريم عيشه2004110721

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية82.098683.654خلدون عماد الدين حماده2005410146

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية81.348683.204قصي ماهر ملحم2006410354

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية77.969183.176علي عبدالرحمن السويلم2007310486

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية78.028982.412محمد نعيم المحمود2008111060

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية79.698481.414جعفر عبد الكريم خليل2009310147

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية75.28478.72علي سفير حبيب2010310481

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.087977.848غدير جالل خيربك2011310523

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية76.278077.762كابي اسعد الياس2012310554

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية78.397677.434محمد نبيل ابراهيم20132310176

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية77.937576.758موفق تحسين شيخ ديب2014111156

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية74.897976.534مصطفى سامي بركل2015310681

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية74.47976.24يزن داوود طوبال علي2016111309

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية73.77574.22سلمان عدنان جوهره2017310386

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة الصدرية74.057373.63جعفر قيس عمران2018310149

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة الصدرية69.986467.588حسام باسل سعد الدين2019310174

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية91.549592.924زين العابدين فايز حسن2020410218

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية85.249187.544يزن طالل حمد2021310806

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية84.378986.222سلمان محمد الخليل2022410243

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية83.388985.628سام غانم علي20232310101

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية80.338883.398حسين علي احمد20242310055

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية81.7188482.63عالء عبد الرزاق الحمد2025210913

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية78.5758882.345حمزه علي ديب2026210912

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية81.748382.244بالل خالد غزال2027310120

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية81.68382.16غيث عبدالكريم الحسن2028410336

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية79.758581.85رشا سليم خضور2029110413

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية75.39181.58روان محمد حسن2030110482
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية79.538481.318علي حسن صيداوي20312310129

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية78.048179.224خليل كمال كش2032310227

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.649390.384ابراهيم جودت ملحم2033310002

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية90.279090.162ميمون محمد علي سلوم2034310708

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية90.069090.036ماري مريس حسون2035310610

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.938988.358ماهر علي اسعد20362310166

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.969287.776آالء ايمن هيفا2037310089

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.918887.346ابراهيم محمد عجيب2038310008

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.269087.156يارا صالح غصه20392310232

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.919286.546علي فراس سالمه2040310491

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.4189286.25عامر مجيد مرداس2041210847

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.739086.238حيدره ربيع حبيب2042310217

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.049485.624ميرنا عيسى أسمر2043111170

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.349085.404زينه قحطان حسن2044310356

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.858984.71سليمان داوود حسين2045310390

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب80.159184.49هشام هاني ودح2046310763

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب82.868382.916رند صفوان يونس2047310286

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب78.828882.492يزن هيثم دهني2048310808

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب79.788381.068عمار محمد الراهب2049310507

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب77.6658680.999علي حسين حسن2050210914

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب78.358079.01يوسف سهيل ابراهيم2051310813

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب76.498178.294ماهر شوكت سلوم20522110202

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب75.588177.748حسن فارس شحود2053410124

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب75.548177.724محمد ماجد الشمالي2054410626

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب75.0468077.027جورج الياس اسمر2055210911

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب74.167976.096محمد أحمد طه2056310630

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب75.97575.54ميشيل عصام جراده2057310707

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب73.597473.754كامل فواز شيبان2058310556

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية81.068582.636عبدالرزاق محمد الخالد خشفي2059410282

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية78.398882.234محمد ابراهيم حماده2060310623

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية80.668281.196عبدهللا محمد سعيد سخطة2061310442

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية78.398581.034مسعود ياسر عصيفوري2062310679

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية80.688180.808محمود علي حسن2063310661

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية79.178380.702ابراهيم شهدات حسن2064310005

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية78.858380.51يوسف كمال حميش20652110312
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تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية77.718480.226عماد غسان الحنيش20662110167

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية75.618780.166باسل محمد صقر2067310101

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية77.198479.914محمد فواز العليوي2068510123

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية74.328478.192دلوفان عبدالصمد عثمان2069510030

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية79.487678.088يزن عيسى احمد20702310233

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية74.78378.02همام هاشم ريا2071310769

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال75.718077.426الحسن احمد الجمعة2072410019

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال75.957876.77جنى سمير جوني2073310157

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال73.198276.714مؤيد محمد العلي2074510084

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال75.287474.768لبنى عبد المنعم جانودي2075310570

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال73.0857272.651مهند محمد اسامه حجار2076210920

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال71.1617371.896سيزار كريم الحنتوش2077210340

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.699491.414مروه عبدهللا نعامه2078310675

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.059188.63حياة هيثم حمدو2079310206

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.959488.57وسام بسام عبسي2080310783

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.479088.482رؤى سماح بيريص2081310308

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.139188.078لين جرجس الياس2082310599

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.499187.694شذى احمد فاتح حوري2083310406

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.488887.688حنين حسان البني2084310201

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.198987.314مرح مروان دباغ2085310671

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.799187.274سندس حسين بلحوس2086310394

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.329087.192يارا علي حسن2087310789

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.2819387.168ابي صالح عجيب2088210007

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.828987.092دياال امير سلوم2089310232

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.158787.09بدر الدين محمد طيبا2090310111

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء859087شهناز تيسير الحاجي2091310410

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.88886.68ليال محمد داود20922310163

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.719186.626ليال محمد سلوم2093310592

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء85.718886.626آيه هشام احمد2094310105

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.269186.356مروه احمد مطرجي2095310673

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء84.238986.138سيف الدين احمد عبد الرحمن2096310403

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء84.048986.024ليليان عصام حمودي2097310596

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة89.88889.08ابراهيم عدنان عبود2098310005

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة85.188685.508تانيا محمد سويقات2099310127

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة82.728884.832غزل حسام الكردي2100310529
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.938884.358ملهم محمد حرب حبوش2101310688

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.538682.118فرح سمير هيفا2102310549

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.518581.706لجين مصطفى بكداش2103310573

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.148181.084جونيور سعد مخول2104310167

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.818580.686عدنان نزار ديوب2105310833

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.498580.494أسامة ياسين سليمان2106310071

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.88180.28محمد اديب عبد الساتر2107310626

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.848479.704علي اكرم صقر2108310465

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.458379.67سليمان هيثم عيسى2109310391

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.718479.626عامر جادهللا سبور2110310433

ول2111310175 الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.848279.504حسام شفيق جما

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.828379.292الياس جبر حنا2112310039

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.798379.274ياسمين سمير حلوه2113310796

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.448278.664عبدهللا ابراهيم اشقر2114310437

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.648378.584طارق غدير يوسف2115410554

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.137978.478النا عبد هللا نيوف2116310541

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.647878.384علي بسام ابراهيم2117310027

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.458278.07لؤي شوكت ابراهيم2118310589

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.528077.912ريم عادل عطيه2119410205

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.418077.246عدي أيمن حسون2120310449

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.217777.126سالم محمود ديوب2121310369

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.628076.772جعفر كمال هيفا2122310150

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.687876.608حسان عصام حسن2123310178

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.328076.592يحيى عماد فخور2124310804

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.918076.346عدنان جهاد زينو2125310447

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.517975.706روان علم الدين سليمان2126310303

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.997875.594خالد مروان شاميه2127310221

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.597675.154وائل هيثم دهني2128310779

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.897574.934خالد عبد هللا عبد الجواد2129310220

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.227974.932هاني غسان مخلوف2130310748

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.747574.844زيد هاني البري2131310336

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.27674.32رال عدي عبد الحميد2132310283

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.827674.092محمود أحمد سالمة2133310659

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.047273.824أحمد زياد العثمان2134310062

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.887273.128يحيى عالء الدين جمام2135310803
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.877372.922فداء أحمد جنيدي2136310547

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.397572.834حيان صايل أبو ترابي2137310207

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.226972.732كارول كمال الريم2138310525

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة737172.2ايلي لويس اسكاف21392110018

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.366770.816مريم عدنان ابراهيم21402310242

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.927070.552فاطمه الزهراء احمد فاروسي2141310543

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.336670.398حيدر محمد أحمد2142310210

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.819492.086علي بسام ليال21432310127

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها91.379291.622يزن عيسى عيسى2144310807

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.149290.884دينا غسان المنصور2145310247

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها87.919289.546نجاح رضوان الشيخ2146410465

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها87.959189.17حال عماد خليل2147410132

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها88.219088.926ريم أحمد معال2148310314

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها87.919088.746لمى عبد المسيح فضول2149310583

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها85.779388.662آالء وليد القاضي21502310021

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها87.379088.422إلزا رامي جرجي2151310053

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها86.479188.282طارق بسام ناصر2152310424

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها86.169188.096دينا آصف حسن2153310245

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها86.818987.686روان حبيب ملحم2154310301

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها86.578987.542هال محمد صالح الدين احمدو21552110299

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها84.569287.536مريم غسان ديب2156310678

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها86.518987.506صبا بسام يحيى2157310415

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.089592.048لؤي مناف اسماعيل2158310590

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.549391.524كميت انور عروس2159310561

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.359289.81حسين غسان طه2160310188

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.889589.528رهف مروان مخائيل2161111352

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.419189.446مهدي محسن حاتم2162310696

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.18989.06نور بسام دال2163310733

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.419389.046اية يحيى وطفة2164310049

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.038989.018ساميال طالل منون2165310375

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.369089.016احمد هالل سليمان21662310006

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.329088.992غزل عبد الحليم نضوة2167310531

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.69288.76آيه علي علي2168310104

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.539288.718هدى عبدهللا فضه2169310757

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.468988.676حسن مالك الشيني21702310053
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.919188.546روال مياد حسن21712310082

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.519088.506لمى أحمد الكرع21722310160

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.129187.472جوى بسام غضبان2173310168

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.418987.446فرح مالك حسن2174310551

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.599087.354آية شادي صقر2175310098

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.529087.312آرام نديم الرحمون21762110047

از بركات2177310320 الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.158987.29ريم فوا

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.639087.378هنادي محمد احمد2178310771

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.48786.04ديانا يوسف الشيخ2179310241

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.48885.24روان غالب أحمد2180310304

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.898984.734نغم سمير غطروف2181310723

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.28784.72ديانا علي سعالء الدين2182310239

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.268984.356ريم أيمن ساعود2183310315

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.328683.792نور أحمد مخلوف2184410479

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.558783.73فيما ادوار شماس2185310553

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.638583.578ريم محمود شراق2186310323

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.448783.064مي منذر نجيب2187410557

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.728883.032بشرى شريف بدور2188310118

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.368483.016ريم جميل اسماعيل2189310318

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.578882.942سكينة علي جهني2190310381

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.858982.91نورا اسماعيل ابراهيم2191310741

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.968582.576هال ياسر مناع2192310768

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.888582.528جواد ثائر شحادة2193310160

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.518482.506الحسين مفيد العص2194310036

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.538582.318نسيم علي ابو طبيخ2195310722

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.068582.036آالء حسن خلوف2196310091

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.038582.018هبه حسن احمد2197310754

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.278981.962أشرف معن الشلي2198310075

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.838381.698زهور راتب اسبر21992310093

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال77.378881.622أويس مروان عديره2200310084

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.888481.528نور محمد حميدي2201310739

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.418681.446ديالرا ابراهيم عساف2202310242

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.388681.428بهاء شمس الدين درويش2203310123

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال81.347980.404نسرين نزار خليل2204310721

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.278580.362إبراهيم سردار محمد2205310052
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.698280.014سحر مضر سعد2206310378

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.888379.928نغم سلمان سليمان22072310206

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.418679.646محمدرشيد خليل محمد2208310658

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال73.868779.116ساره محمد وزان2209310367

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال75.268478.756عفراء سلمان الشمالي2210310455

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال76.198278.514فاطمه محمد علي حاج نجيب2211310546

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس95.619595.366بشرى هيثم احمد2212310119

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس94.049694.824هدى/حسين علي علي2213310187

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس94.579494.342لور حاتم حنا2214310586

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.689594.208ايفانا سيروب فرح2215310050

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.799393.474زينب يحيى محمد2216310354

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.29393.12أمجد هيثم عروس2217310079

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.129693.072مرح سامي حناوي2218310670

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.459493.07حيدر قيس غريب2219310209

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.289392.568آية عدنان اسماعيل22202310022

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.99592.54جعفر محسن صيوح2221310151

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.379492.422ملهم وفيق سعالي الدين2222310689

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.299491.774يانا يوسف حليبيه2223310802

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.59291.7رودي مطانيوس عدره2224310306

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.789291.268طارق صالح ياسين2225310427

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.659291.19أحمد محمد كنيفاتي2226310067

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.229491.132آيات عماد شاويش2227310097

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.669389.796هادي عبد الرحمن عبدو2228310745

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.969289.576ديانا بشار شهيره2229310236

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.899389.334راما هيثم درويش2230110388

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.289289.168مها عيسى عيسى22312310189

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري859087ديانا وفيق حسن2232310240

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري83.319085.986عبير منذر هاشم2233310446

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري83.28985.52غريس حسان شكور2234310528

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.758984.65زين معن علي2235310346

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري86.258284.55لمى جودت اصالن2236310582

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.498884.094زينب ابراهيم حسون2237310347

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.998783.994محمد عبادة مامون عودة2238310641

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.238883.938هديل انطانيوس مخايل2239310758

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري82.058683.63استير جميل عبود2240310027
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الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.428883.452أحمد ابراهيم عبد هللا2241310058

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.929083.352توفيق سهيل اسكاف2242410552

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري82.6358382.781ناتالي فواز رزق22432310203

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.248882.744هال فادي مخلوف2244310767

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.78882.42اسامه خليل المنصور2245310026

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.018482.206سيرينا محمود منصور2246310402

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري77.618680.966سارة صالح نيصافي2247310358

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.598380.954روبي كمال درويش أحمد2248310305

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري75.188880.308عمران علي سليمان2249310842

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.58380.3هيثم محمد هيثم قاضي2250310775

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري76.358680.21جعفر محمد حسون2251410553

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري79.057878.63جنى ماهر الريس2252310158

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري77.478078.482منار كريم صقور2253310690

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري75.898278.334نسرين اسعد حسين2254510131

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري75.957776.37بتول مصطفى ابراهيم2255310108

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري74.337273.398لينا خضر أحمد2256310607

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري70.987672.988ماريا ريمون حداد2257310580

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي89.29390.72مجد تامر كفى2258310617

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.969086.976احمد محمد زياد دهان2259310021

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.689086.808عمران خضر كلثوم2260310515

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.729086.232كريستين رامي حنا2261310559

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.328986.192ناي حسن قبالن2262310712

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.678886.002ساره خضر تيزيني2263310363

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.839185.498مريام جوزيف دنحو2264310676

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.538985.118علي درويش شاحوط2265310478

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.838785.098أحمد عصام سيد يوسف2266310064

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.968684.776زيد جمال الكردي2267310335

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.958684.77نور نبيل الجمل2268310740

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.418583.446تسنيم محمد العسكر2269310130

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.738783.238لونا عبدهللا سكاف2270310588

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.038583.218آالء مالك ورده2271310094

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.098683.054فاطمه زهير تجور2272310544

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.088683.048جوني فهد المشحره2273310166

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.158482.29ساميا محمد شريقي2274310374

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.648382.184جورجيت فهد منصور2275310163
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.948482.164لين علي العباس2276310601

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.188681.908ديانا بهاء قبوش2277310237

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.668581.796فيليب معين عوض2278310552

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.038581.418هيا بسام سعيد2279410632

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.588781.348علي محمود رقماني2280310496

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.298580.974ناجي تركي امحيمد2281310709

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.338380.798عصام علي طحموش22822310121

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.8838380.529أيهم رئيف سلوم2283210909

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.338680.198إيلزا جورج حناا2284310055

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.248479.344حال أنور ضوا2285310192

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.968278.976الزهراء حسن سلمان2286310037

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.078078.242محمد عامر بربور22872110224

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.488278.088اسامه ابراهيم محمد2288310024

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.868175.516علي آصف سعيد2289310470

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.877874.922جون سامي جرجس2290410107

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام75.368177.616نتالي شادي دليلة2291310713

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام72.828075.692ديمه عيسى خلوف2292310244

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.417674.446دعاء ابراهيم محمد2293310231

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.277272.762عبدالرحمن محمد المحمد22942110157

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.679085.002رغد عبد الناصر داود2295310276

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام84.178684.902رزان مصطفى طجميه22962310071

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام84.038684.818احمد اياد برهوم2297310009

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.938983.558غدير عارف حسن22982310147

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.438482.458عمر بهجت بالل2299310509

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.188882.108ذوالفقار غسان رجب2300310249

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.238681.938سوزان محمد زردة2301310395

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.588480.748البتول مازن حيدر23022310013

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام80.098180.454مضر فياض بدور2303310682

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.058280.23هديل شكيب زيتون2304310759

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.518180.106جنان طالل سبع الليل2305310156

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.158279.69حبيب عماد الدين النجار2306310173

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام74.758779.65سليمان بسام سعد2307310389

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.388179.428نور الهدى عماد فندي2308310731

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.278179.362رهف عثمان سلمان23092110117

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.317979.186أسامة محمد األزكي2310310069
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام74.358679.01طارق علي نصور2311310428

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.627978.772زين العابدين محسن احمد2312310340

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام78.327978.592ريم جمال اسماعيل2313310317

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام76.258278.55نورس محمود مصطفى2314310742

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام72.988376.988عفراء علي محمد2315310456

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية91.699091.014حيدره نوار خيربك2316310218

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية88.659089.19سومر عماد منصور2317310398

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية85.338986.798بشار سعاده نادر2318110205

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية84.658885.99ريما وائل داؤود2319310329

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية86.848485.704راما منذر غانم2320310259

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية83.738885.438لجين وائل زاهر2321310575

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.518783.706رندا احمد عبود2322310288

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.488880.488أمير حسن البوزان2323510127

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء71.657070.99ندى رضوان جعفر2324111099

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها69.517170.106علي وفيق وسوف23252310241

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها72.348677.804وائل احمد الخوجة2326310778

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84.569086.736ريم فواز خبازه2327310321

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس82.958884.97اليسار بسام سلمان2328310040

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)امراض الجهاز الهضمي80.768984.056علي حسن الحمود23292110164

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 77.27777.12لوريس أحمد الغدا2330310587

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)أمراض الجهاز التنفسي 76.438479.458لين علي خيربك2331310602

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)أمراض الجهاز التنفسي 71.717372.226يمن محمد الكردي2332310810

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي -  (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية76.58278.7أمثل ناجح سعيد2333310082

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي -  (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية75.818177.886حسام باسم عمران2334410117

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.176572.902حنان عدنان هالل2335310199

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها85.329087.192ضحى سالم أمون2336310421

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.978381.182جويل فادي اسكاف2337310170

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.848680.504حسين محمد مسلم2338310189

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.618579.966عبدو رفيق المواس2339310444

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال79.368682.016هديل يونس ميا2340310761

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال79.028681.812مي موريس عصفورا2341310701

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال78.338781.798هزار ابراهيم مصطفى2342310762

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال80.278481.762رزان عبد العزيز غانم2343310269

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.898381.734علي أمين سليمان2344310468

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.967980.176جعفر سامر زمزم2345310143

67 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري81.358482.41أمين محمد بالل2346310080

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي80.798582.474بشر محمد سعيد خطاب2347310116

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية80.88682.88مجد صالح أحمد2348310618

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.748883.644علي محمد علي2349410314

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.238583.338محمد علي موسى2350410414

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية79.868079.916جابر حسن شنو23512110087

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية74.628578.772مجد سامي الطويل2352410392

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.119185.066علي حبيب مسلم2353310472

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس87.099389.454ياسمين احمد ست الدار2354310795

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة80.218682.526علي نضال جناد2355310475

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة75.938479.158جودت خزام خزام2356410104

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة79.337878.798سام يوسف بكوره2357310373

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الشرعي79.268481.156تولين لؤي عالء الدين2358310133

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية82.598483.154عمر محمود سخطة2359310513

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها87.158987.89عبير مظهر اسبر23602310118

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها88.378888.222غفران بسام قبيلي2361310534

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها86.789088.068زين بسام نصور2362310342

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.589387.348رزان اديب حسنه2363110408

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها84.129287.272حال باسم حسون2364310193

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية77.778379.862آدم محمد بوبو2365310087

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية74.898779.734ليليان تيسير مياسه2366310595

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية75.018579.006أشرف محمد توفيق ديري2367310074

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية74.568177.136عمر حسن عالء الدين2368310510

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية75.247173.544حسن احمد سنا2369310179

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.78987.02طارق ياسر عبده2370310430

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.6859086.811غيد عبدالعزيز شحاده2371210480

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية72.717473.226علي معين يونس2372310497

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية71.747573.044علي آصف جعبري2373310469

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية69.837471.498مرام محمد الوعري2374410432

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة الصدرية70.676970.002احمد محمد الشيخ2375310018

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب78.698380.414توفيق عامر الوف2376310132

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب80.098080.054جعفر فايز ونوس2377310148

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب778178.6يوسف مازن يوسف2378310815

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي82.078683.642براءه محمد قاسم2379310113

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي78.89083.28زينب علي هدله2380310348
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الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب80.718883.626رهام عماد يونس2381310291

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب81.788583.068آالء عالء الدين جمام2382310093

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية83.229387.132محمد محمود الخليف2383111045

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية85.088886.248زين العابدين مازن متوج2384310339

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي78.078480.442أيمن خالد فارس2385310085

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.839186.698رزان علي الحائك2386410617

الالذقيةوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها76.888278.928سيلفا بسام جليكو2387310404

الالذقيةوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس82.918382.946سعاد عاطف كحيلة2388310379

الالذقيةوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس79.557678.13ماريا زهير درويش2389310581

الالذقيةوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها75.437173.658صبا محمود الحسين2390310391

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.9639087.577مهند محمد جبل2391210688

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة87.0518887.43صبا أحمد طارق كاتبة2392210368

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.529187.112كامل نعيم والي2393410360

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.4859286.291مرام عاشق خطيب2394210645

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.0138886.207بيان هيثم السعيد2395210145

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.1818885.708جيسيكا دكران مدفوني2396210187

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.868885.516احمد وضاح محمد ايمن حماده2397210923

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.7058885.423تميم غياس صناع2398210153

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.888685.328محمد خالد هيثم طباخ2399210562

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.5738985.143آالء محمد بسام ادلبي2400210096

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.6519084.99الين اوهانيس االقاش2401210038

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.188684.908محمد نور الدين علي سالم2402210625

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.2218784.732طاهر محمد السمان2403210379

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.7618684.656مرح احمد ديشك2404210646

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.3488584.608رند عبد القادر كتلو2405210256

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.0019084.6عبدهللا عبدالفتاح درويش2406210411

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.5838984.549نور الهدى عبد القدوس اإلسماعيل2407210715

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.6138784.367عبدالرحمن عبدالكافي جغل2408210413

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.558784.33معاذ عالءالدين جبل2409210666

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة85.0968384.257بيان محمود طباخ2410210144

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.3888784.232آالء وليد بكرو2411210098

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.3459084.207محمد عمار عبد الناصر قصير2412210598

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.18784.06محمد رضا محمد فخري قصاب2413210567

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة84.0138484.007النا محمد باسل حميضه2414210517

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.5568683.933محمود سهيل حاج عبود2415210637
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.348483.604إيمان محمد يحيى أشقر2416210059

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.8988683.538بشار محمد مروان طباخ2417210131

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.8018983.48رغد محمد زياد خاروف2418210253

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.5118683.306سدره يحيى النحاس2419210316

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.1858683.111علي عبدالرزاق خيرهللا2420210442

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.4158783.049سدره محمد الشهوان2421210314

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.0468383.027محمد حسام الدين احسان منصور صباهي2422210559

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.2188782.93هيما محمد سامر حمويه2423210764

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.168782.896نور بسام شقو2424210717

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.3158582.789محمد عبد الرزاق طرشه2425210585

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.2068882.723محمد احمد زكريا جقل2426210545

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.8058782.683محمد نور صالح الدين محو2427210627

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.3568682.613بنان محمد صباح عطار2428210135

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.3958182.437عبد المنعم خالد جبريني2429210408

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.028682.412محمد محمد ايمن عاشور2430210611

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.628582.372أحمد عبد المنعم سلو2431210063

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.2818482.368هيا جمال الدين حموي2432210756

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.278582.162حافظ محمد شحود2433410116

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.0688882.04محمد عثمان باكير2434210588

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.7318782.038محمد صبحي مهند عربو2435210577

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.7258782.035جوان فوزي مجونو2436210159

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.138381.878قصي زاهر الدبيك24372110186

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.0518681.83أسماء مصطفى سعيد2438210078

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.3388781.802عبدالرزاق احمد العيسى2439210414

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.588581.748ابراهيم أحمد غنوم2440110002

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.728681.632آالء احمد قدور2441210093

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.028481.612عمر محمد ظافر حنيفي2442210457

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.668681.596سدرة المنتهى سامر فياض2443210304

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة83.3117981.586سلمى بشار جمالي2444210324

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.6088681.564طارق احمد هيثم باقي2445210376

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.258281.55محمود قدور السهوان24462110248

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.198581.514بسمة محمد جمال العثمان2447210125

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.5168381.509مهند عبدالرحمن طباخ2448210687

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.498381.494رغد شجاع قصاب2449410173

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.5218481.312احمد محمد مكانسي2450210019
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االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.7887981.272محمد بشار أحمد كرمان2451210552

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.7438581.245عز الدين محمد عطا ناشد2452210429

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.0768381.245محمد بكري حسان نجار2453210554

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.0688681.24سرى محمد رضوان2454210319

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.378481.222صفا زكوان قباني2455210370

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.9918081.194زهدي محمد سعيد عكوره2456210287

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.9718381.182ايمان صالح الدين النهار2457210050

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.6118581.166عمرو احمد السيد2458210459

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.9288081.156محمد علي أسعد ناشد2459210590

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.848381.104أماني تركي الخضر24602110035

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة82.5037981.101راما محمد نور قضيماتي2461210240

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة76.2338880.939عناد احمد حاج عناد2462210465

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.5288080.916إسراء صالح صيرفي2463210056

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة76.8168780.889عبيد احمد العيسى2464210422

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.528180.712حسن محمد االحمد2465210196

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة81.0918080.654خولة محمد حاج يوسف2466210216

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.0238380.613محمود محمد جهاد الناصر2467210639

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.7868380.471سلسبيل عبدهللا العيسى2468210323

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.068480.436الزهراء حسن المحسن2469210036

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.5238080.313عمرو حسان حاج عارف2470210461

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.1788580.306محمد فخري ياسر حلبيه2471210605

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.4288080.256نور محمد غسان تسقيه2472210724

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.0488280.228بشرى مصطفى دباس2473210134

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.6988180.218زينب عبد الستار زينو2474210291

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة75.6288780.176ميرخاس عبد هللا رشيد2475210691

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.28380.12األميرة بشرى أحمد زكريا2476210033

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.4768180.085ايمان محمد قنبري2477210054

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.6538279.991سدره علي ديب2478210312

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.6467979.987منى وليد فرج2479210680

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.9488379.968أنس عمر كيالي2480210087

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.598279.954محمد علي كابي2481210596

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة75.8788679.926باسل عمر حميدو2482210113

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.198479.914احمد عدنان مالح جركس2483210013

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة80.4457979.867بهاء الدين محمد بدر الدين بركات2484210136

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة79.0858179.851محمد مصطفى مروش2485210620
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.6738379.803محمد بها عيسى عيسى2486210556

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.678379.802بيان أحمد حمود2487210138

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة78.2788279.766عال محمدسهيل الحاج محمد2488210437

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة76.6868479.611وئام عمر باش2489210775

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الباطنة77.348379.604يمان محمد خالد دقسي2490210788

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.7568579.453حسام احمد الخليل2491210190

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.0618479.236خالد محمد حمصي2492210214

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.6738079.203سنا محمد اسامه كنعان2493210334

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.848179.104جود عامر بودقجي2494210166

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.8088179.084محمد عماد زين الدين2495210597

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.8058179.083ميس مصطفى عصام دالل باشي2496210695

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.1337979.079آيه حسن حياني2497210106

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.3158378.989آالء عبد القادر هرشو2498210095

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.3138078.987منذر احمد قبالوي2499210675

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.9667978.979مجد ابراهيم النسر2500210539

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.4337878.859ساره سعد هللا شبارق2501210299

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.3288178.796شيرين عثمان حاجي رشيد2502210364

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.968178.576أنس عبد الرزاق عموري2503210086

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.8758178.525عمرو مصطفى استانبولي2504210464

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.9358278.361كيندا ابراهيم محمد المنال2505210514

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.5218478.312هبة عبد العزيز ديب2506210736

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.0867778.251وائل مصطفى كوردي2507210766

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.3758178.225ليلى عمر حلو2508210526

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77.6987978.218جويل غسان كلزي2509210186

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.5668278.139عائشه عبدالرزاق حج حسين2510210386

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.568278.136االء خلف الخلف2511510118

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.068178.036رانيه ممدوح حاج محرم2512410163

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.398278.034ريما حسين باش بيطار2513210281

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة79.3317577.598محمد رسول أيمن ريحاني2514210566

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.368277.416شيروان فهد شيخ سعيد2515110578

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة777877.4نور محمد عدنان اليوسف25162110290

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة78.9937577.395محمد احمد بازركان2517210544

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة74.298277.374سدره عادل الزير2518210310

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة75.1588077.094شهم أحمد نيرباني2519210363

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76.537776.718امانه عبد السالم كزي2520210039
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تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.8569290.113ميمونة سعد الدين خياطة2521210700

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.619289.966عبدالرحمن غسان الموسى المكسور25222110156

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.659389.79ياسمين ياسين بسطاطي2523210781

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.2539489.351صفاء اإليمان محمد عماد الدين عاليا2524210371

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي88.6539089.191محمد محمد نور شحرور2525210616

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.4439188.865عبد المعطي غياث عساني2526210407

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.8919088.734هديل محمد نور الدين التنبي2527210747

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.6919088.614محمد علي عبدهللا ماهر بيطار2528210594

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.589088.548عبد العظيم احمد الحاج محمد سعيد25292110148

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي86.7769188.465محمد عمر احمد خرسه2530210599

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي87.3269088.395طارق محمد حاتم كيالي2531210378

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي85.279388.362مصطفى أحمد باسل حلو2532210651

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي90.8458488.107بشار محمد الضاهر2533210129

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي89.2588687.954محمد هيثم نكه مي2534210630

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي84.6959287.617بيان عبد المنعم بانه2535210141

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي85.7819087.468يحيى سهيل وتي2536210783

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.4889694.492شهله احمد طلعت شماع2537210362

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية93.8339594.299احمد عبد الرحمن رزوق2538210012

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.8569492.113ناصر كامل جزه را2539210705

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.679391.602غيث محمد الشايب25402110177

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.3689491.22محمد صالح محمد جميل يونس2541210576

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.7939391.075محمد عبد الحكيم شيخو2542210584

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية90.3139290.987حياة عدنان خليل2543210209

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.279290.362محمد أحمد عبد الرحمن2544210547

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية89.1859290.311محمد اسماعيل كربوج2545210546

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.7959290.077هاني فاروق صابوني2546210733

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.1059289.663احمد محمد يوسف صباغ2547210020

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية88.649189.584عبدهللا حسام الدين عابدين25482110158

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية89.0059089.403بشار حسن بازككة2549210127

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية87.5039289.301جوزيف الياس اشجي2550210183

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية87.3119289.186سعيد عدنان العبدهللا2551210322

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية89.0058989.003عبيده عدنان قابل2552210423

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي90.0969090.057والء هيثم بريمو2553210772

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي87.9239289.553يمان محمد صادق العاري2554210789

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.9259088.155ديانا الراجح عبد هللا كامل2555210223
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.3969187.637جيني غسان خوري2556210188

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي86.4038987.441هدى يوسف عباس2557210743

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.529087.312تسنيم محمد الفالحه2558210150

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.1219087.072محمد حسين حنينو2559210561

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.5768986.945محمد عبد الرزاق علي حافظ2560210586

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي82.6969386.817وسام عماد الدين االمين2561210768

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي85.1488986.688قمر عالء الدين المحمود الحاج علي2562210503

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.5619186.536شغف اسامه هالل مسوتي2563210352

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.089186.248أحمد محمد عمار حاج يوسف2564210071

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.4319086.058علي احمد شربو2565210441

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية91.0669391.839راما مصطفى ملحيس2566210242

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية90.7869291.271شروق محمد قطان رحماني2567210351

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.9639290.777محمد بدر محمد أنس حلو2568210551

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.649190.184فاطمه الزهراء محمد والي2569210489

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.2169390.129سدره عبد اللطيف قنيني2570210311

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.999089.994ديمة حسان معراوي2571210225

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية90.5688989.94تسنيم محمدطالل امونه2572210151

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.1869089.511فؤاد انطوان صايغ2573210498

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.4538988.671لين نعيم كبابه2574210531

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.489088.488بتول محمد سعد دياب2575210119

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.0989388.258قمر الزمان عبد المعطي العمقي2576210502

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.3468988.007شراع زكريا طحان2577210350

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.4989087.898راما مصطفى قره جوالن2578210241

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية87.2389088.342الحسين طارق الحامض2579210035

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية85.019187.406شذى احمد الحسن2580210349

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية86.488887.088اوس محمد الحميد2581210046

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.1289286.076مصطفى مضر حداد2582210664

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية82.829085.692قتيبة مسلم محمد المسلم2583210501

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية838985.4منى سامر الموسى2584210677

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية82.7238985.233سيمة صفوان مصري2585210345

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية83.1868885.111رزان يوسف بي2586210248

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم82.8519085.71رؤى احمد عابد2587210270

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.3568784.813حال عبد الرحمن سويد2588210203

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم83.3458784.807اميره دانه عامر سبع العرب2589210040

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الدم ونقل الدم81.5768984.545عبد هللا جمال عساني2590210405
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حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم79.7968983.477ملهم محمد نوار دندشلي2591210671

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم83.168383.096محمد سامي عمر جبلي2592210572

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية86.7659088.059مهند حسام الدين عويره2593210684

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.1419385.884علي محمد القاضي2594210445

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية84.588785.548عمرو أحمد فارس البكباشي2595210460

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.529085.512إبتهاج محمد مازن قريد25962110019

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.019085.206محمد شكري أحمد محسن نجار2597210575

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية83.2618784.756ابراهيم احمد الشاغل2598210002

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.4588884.674كاتيا انطوان جبور2599210506

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.6938984.615سلوى محمد طاهر وتي2600210325

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية82.2318884.538عبد هللا أحمد مكي2601210404

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية81.5068984.503احمد حميدي دندل2602210010

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية81.3718884.022باسل أحمد دباغية2603210112

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية80.48983.84احمد يوسف هرشو2604210026

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية82.9618583.776عبد الكريم محمد فاتح جبريني2605210402

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.1838685.509آالن فريد شيخ2606210099

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة84.8288685.296زكي محمد قره دامور2607210283

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.4838784.889احمد نور الدين صالح ملحم2608210024

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.638884.778ميسم مروان ابو هدير2609111175

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.2618884.556محمد عبد الباسط الضاهر2610210582

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.5858984.551محمد محمد هيثم رناش2611210617

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.2658984.359أحمد محمد اسماعيل خربوطلي2612210070

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة85.0568384.233آدم بشير المفتي2613210092

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.988684.188فارس عمار قندقجي2614410342

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.5958884.157بشر احمد شحاده2615210132

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.4638884.077محمد ابراهيم عيسى باشا2616210543

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة83.7188383.43ساره خليل خانة2617210298

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.5238983.313عبد الكريم حبيب حمود2618210401

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.348983.204بشار الياس دياربكرلي2619210126

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.5618483.136انس محمد علوة2620210044

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.298782.974عبد الحكيم أحمد األعرج2621111343

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.038782.818احمد عصام حسون2622310014

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.6888682.812أحمد صابر أبو نقرة2623210062

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة82.6258382.775مصطفى محمد نور قواس2624210663

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.1088882.664ناهي باسل قواص2625210706
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.2168682.529وئام صالح الدين اسماعيل2626210774

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.3738482.423فاطمه الزهراء نصر الدين عيسى باشا2627210490

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.0288682.416يوسف أحمد نعال2628210793

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.348482.404رضا زكريا قمري2629210251

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة80.658582.39يزن محمد ملحم2630410543

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.298482.374محمد ياسر مروان السماعيل26312110241

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.9568682.373محمد سامي عماد الدين قدسي2632210571

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة76.349182.204كرم محمد المشرف2633510065

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.4218682.052ادهم مصطفى البلخي2634210804

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة81.358382.01وضاح نواف ملحم2635310784

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة80.3288481.796شادي محمد أيمن حاج حسين2636210347

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة77.9788781.586حسين عبدهللا شمس الدين2637210198

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة79.1668581.499عبد الرزاق قصي ابودان2638210395

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة76.598881.154وائل انور شققي26392110302

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة77.8318681.098حسين محمد درويش2640210200

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة77.7738580.663عبد الرؤوف مصطفى غراب2641210396

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة77.748580.644اسماعيل مريد الرحال26422110011

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة80.3258180.595محمد راسم محمد علي غنايمي2643210564

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة79.978180.382ضرار عبد الوهاب الحمادي2644210349

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية85.8359187.901جورج ريمون كركو2645210180

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية85.78786.22محمد صفوان عبود26462110222

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية85.818685.886عيسى هاني دخيخ26472110173

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية80.4669084.279محمد طلحت يحيى حريتاني2648210579

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية91.5969392.157شادي لؤي شاشاتي2649210346

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية88.6989089.218محمود سامر قريطبي2650210636

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية87.678887.802اسامة محمد المنصور2651210029

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.6689487.8أنس سمير أحمد2652210085

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.6059187.763وسيم ياسين تومه2653210769

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية82.89587.68عالء عبد الكريم الويس العجيلي2654510120

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية86.8288887.296محمد وفا محمد وحيد بي2655210631

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية85.158986.69عثمان اسماعيل االحمد2656210426

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية81.449486.464محمد طالل مفيد العدوي2657410408

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية83.179186.302عبد القوي عبد القادر خرسان2658410279

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية84.048986.024عبد الرحمن تامر الكيالي الرفاعي2659410276

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية82.589185.948عبد العزيز هشام ادلبي2660210398
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حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية81.019385.806محمود مصطفى شيخو2661510124

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية84.258885.75نور محمد الخالد المغربل2662111220

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية82.0918984.854جمال هيثم شاهين2663210157

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية82.0758884.445حسن عبد الرحمن حاج طه2664210195

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية87.0539188.631أيمن عمار مشمشان2665210090

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية84.0519186.83احمد مروان حنينو2666210021

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية85.118785.866أحمد غالب باسم خطيب2667210069

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية82.739085.638مصطفى عبد الرحمن حسون2668210656

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية83.9368785.161اسماعيل يحيى عريان2669210032

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية82.6258884.775محمد يحيى العتر2670210633

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية80.888984.128أيهم عناد رومية2671410050

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العصبية83.938483.958عالء محمد مجد قاضي2672210440

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية80.0718983.642ملهم وفا عبدو حجازي2673210672

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية80.0158883.209انس مالك شعار2674210043

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية79.2488983.148محمد صخر زيتوني2675210578

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.758885.45سدرة طه جبان2676210307

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.798584.874غزل زهير سقور2677310530

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.4018884.04غيث غسان طريجي2678210479

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.1218883.872ابراهيم أسامة خيزران2679210004

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.2918783.574محمد بشر محمد راشد النجاري2680210553

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.898783.334محمد عبدالسالم لطوف26812110228

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.798182.674حنين وليد الجدوع2682410138

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.158482.29غدير ياسين يوسف2683410327

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب80.4488682.668رامه موسى صباغ2684210244

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب79.8638381.117يونس محمد فخرو2685210796

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب78.7438380.445جودي كمال مختار2686210175

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب79.0138280.207بشر محمد فائز دهنه2687210133

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب79.6317878.978عبدالحميد عبدالمجيد المدهلل2688210928

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب75.7737977.063محمد أيمن االبراهيم2689210550

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب77.017676.606إبراهيم عبد الناصر غليون2690410032

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة القلب75.5387876.522خالد عبدالمجيد برهو2691210212

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب74.287775.368حيدر فائق حيدر2692210210

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب72.667673.996سؤدد ابراهيم خضره2693310400

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب72.567473.136عمر عبد الستار درويش2694210454

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية78.558179.53احمد ايمن االسماعيل26952110003
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية79.77979.42محمد أحمد حسن2696310628

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية77.5188279.31احمد غسان حسامو2697210899

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية76.58379.1محمد زياد الزعبي26982110218

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية75.898378.734بالل نواف جاسم المحمد26992110073

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية79.5237778.513احمد غسان العبد الرحمن2700210016

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية76.028077.612حسين محمد صارم2701410128

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األوعية76.5067977.503فارس مراد خضور2702210916

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية76.197977.314يحي محمد رقيه2703310764

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية75.297976.774محمد عبد العزيز الخليل27042110226

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األوعية74.7367474.441محمد رائد الدين حجازي2705210565

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال84.2118283.326مصطفى عثمان دولة2706210659

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال82.2038282.121ملهم عبدهللا جرجنازي2707210670

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال80.0388381.222جوزيف جورج مغامز2708210184

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال79.0868179.851نور عبد اللطيف جلبي2709210721

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال76.3918278.634عبد الرحمن محمد الناصر2710210392

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)جراحة األطفال79.1217577.472صالح درويش شطارة2711210372

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األطفال75.647675.784محمد علي فاضل الزالق2712210595

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة األطفال73.9137373.547عارف محمد رشكيلو2713210383

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.4719089.682سنا صبحي سيد2714210329

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.8069289.483رشا نهاد مكانسي2715210250

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء87.0889389.452سدره يحيى حمزه2716210317

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء88.998988.994جودي محمد منذر اللبني2717210177

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء89.3118788.386راما جهاد عبد هللا الصالح2718210230

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.399288.034عبير غياث الرزوق27192110160

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.98987.74ريان علي صقال2720210278

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.79287.62مها علي العيسى2721210682

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.819087.486ليزيا عبد الرحمن الكردي2722510122

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.629187.172راما عبدالرزاق سنكري2723310256

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.2559286.753آيه خير الدين كيالي2724210107

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.358986.21عال محمد خلوف2725110703

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.6318786.178جودي سعد الدين طرابيشي2726210171

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.949186.164عالء محمد عبدو2727410301

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.5089086.104هديل عبد المنعم حلبي2728210746

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء86.0488686.028فاطمه عمار العموره2729210492

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.458885.87بتول وفيق عثمان2730310109

78 / 117



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء85.6758685.805وليد خالد حداد2731210773

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.318885.786علياء حامد حجي اسماعيل2732510109

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.8918785.734سندس محمود غضبان2733210335

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.8568785.713غنى محمد رجب عقيل2734210478

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.1869185.711نور محمد نعسان2735210726

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.328985.592ليال محمد عبدو2736210525

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.279085.362شفاء وديع السليمان2737510137

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء83.3638885.217يمان خالد حوري2738210786

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء86.5418385.124زكيه احمد الحسينو2739210284

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.558784.93رنيم صالح صالح2740210261

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء80.8389184.902زينب حسين مجيد الحميدي2741210290

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء84.7938484.475حور محمد الفياض2742210207

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء82.878684.122آيه عبد الناصر ليلى2743310103

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء80.8358984.101ليليان محمدرياض العيسى2744210527

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء79.339183.998محمد توفيق احمد النجم2745510138

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء83.2138583.927عائشة ابراهيم منصور2746210385

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.7519185.45احمد منذر عمر طاحوش2747210023

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.5239084.913جويل سمير كبابه2748210185

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة82.1418382.484أسامه حمود حمدي2749210077

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.618781.966سامي مروان دويعر2750210301

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.0318481.618محمد فواز زياده2751210606

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.8918681.134معتز عبد الغني الحسين2752210667

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.1858481.111كركور آكوب اشناقليان2753210508

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.7138180.227رشا محمد ماجد القصاب2754210249

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.3288179.396باسل محمود زنرني2755210115

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.0157677.809محمد كرم محمد انس خياطه2756210608

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.8857977.731هال عبدهللا بركات2757210748

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.0417777.624روضه عمر نجار2758210268

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.8438076.305محمد وفيق عيسى2759210632

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.1387876.282سيزار عدنان محمد2760210339

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.337676.198إناس نصر حلس2761210063

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.2457674.947مجد فؤاد فرواتي2762210540

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.937474.558يزن طاهر بجك2763210784

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.0737174.043محمد مروان السويد2764210619

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.857173.91احمد محمد حسين2765510117
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.4687173.68آيه ظافر حاجي محمد2766210108

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.1957173.517ألمى محمد ماهر دويدري2767210080

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.3817273.428امينة محمد محمد2768210042

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.3336973.399والء وليد جيعان2769210062

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.4966872.497جورج يوسف هب الريح2770210182

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.946571.564برهان محمد لؤي وكيل2771210124

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.746369.444عبد المهيمن احمد هباش2772210409

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها92.7269694.035جزيله عبد الحليم شيخ دية2773210155

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.219391.326عبد القادر احمد معاز2774210400

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها89.8319290.698عمر محمد بدري حارس2775210456

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها90.1159190.469أحمد محمود حج أسعد2776210072

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها89.2959290.377بيان احمد غريواتي2777210137

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها88.1569390.093ربيعة عبد الجليل المصري2778210246

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها88.0219390.012جميل تركي عبد الحميد2779210158

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها90.2568989.753مها يوسف المحمود2780210683

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها86.6869489.611مصعب محمد مازن بالل2781210665

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها88.0869189.251سارة عبد الحميد دباك2782210295

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.1259291.475غاده محمد هشام بوادقجي2783210469

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.5989390.958احمد نور محمد بشير طويله2784210025

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.5759290.545نور محمد ظافر قلعه جي2785210722

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.3769290.425غفران احمد االحمد2786210473

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.5419190.124احمد عبد الخالق نعساني2787210011

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.7959588.277عباس اديب سالمي2788210903

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.7859088.071كرم ميخائيل بدره2789210509

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال90.1289290.876يمن محمد سراج الدين2790210791

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال88.1159088.869جودي يحيى مؤذن2791210179

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.8419187.304نور محمد عامر السباهي2792210723

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.7269187.235هديل عبد الكريم الحاج يوسف2793210745

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.9489086.968حمزه احمد حمال2794210205

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.2418986.744فاطمة البتول خالد قولي2795210485

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال87.128686.672لمى فهد نور الدين2796210521

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.6938986.415هبه محمد لبابيدي2797210738

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.5188986.31منال جميل الناصر2798210673

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال83.1659085.899جودي عبدالمنعم قناعه2799210172

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال84.5358785.521كريستين سهيل الشيخ2800210511
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.9118985.346آمنه مروان زاهد2801210101

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.5759084.945راما أحمد ضعيف2802210229

اج2803210753 حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.9838984.789هناء يوسف سرا

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.268484.756خانم زكريا محمود2804210215

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.4358984.461راما صبحي الصباغ2805210232

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.888783.928ديمه لؤي عبد اللطيف2806210226

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.5838783.749اية احمد عيسانو2807210051

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.2088983.724بتول حسن المحمد2808210118

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.1788983.706راما صالح الدين مستت2809210233

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.2338783.539مرام بسام كردي رشواني2810210644

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.2018783.52نجال محمد زياد البديوي2811210708

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال85.178183.502أماني أمين الخطيب2812210082

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.8018483.28تسنيم عمر نحاس2813210149

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.9088583.144لونا طارق قدو2814210523

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.5738483.143مها جهاد شعبوق2815210681

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.8788583.126يمن صخر حموي2816210790

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.6918583.014عال عالء الدين ناصر2817210433

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.7558682.853وئام محمد األحمر2818210776

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال82.0368482.821غفران محمد جزار2819210475

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال789082.8جود محمد مهند بدوي2820210168

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.7858482.671ميسم سعد الدين عطار2821210697

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.3268982.595هديل رضوان عبدان2822210744

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال79.2358782.341هبة محمد شعبان الحاج عبود2823210737

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.39182.18هيام محمد معتز سباهي2824310773

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.7118482.026سوزين عبدالرحمن حيدر2825210338

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال76.6369081.981صالحه حسن كنعو2826210367

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال81.1968381.917سدره ناظم قمند2827210315

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال80.78381.62جهيده رشيد كعده2828210910

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال78.7258581.235فاطمة الزهراء حسام الدين صابوني2829210486

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80.058381.23نور حسن سقار2830210718

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80.6588281.194نور محمد نصوح سنكري2831210725

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.8318681.098هند محمد جمعه عسلي2832210754

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.4018581.04هيفا رشاد حسو2833210761

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.2718580.962شام جمال أبو شرفو2834210348

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.7118480.826هال محمد وفاء عبده2835210750
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حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.618480.766بيان عبد الواحد السفراني2836210142

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80.5668180.739محمد مثنى حسن االمين2837210610

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.3758480.625آية عبد الرحمن بركات2838210102

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80.0768180.445ميمونة عبد الناصر شمسي2839210701

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال77.918480.346النا محمد توفيق عزيزي2840210518

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال78.8338280.099ايالف سعد الدين جديد2841210048

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.7019694.62لينا مصطفى موالدي2842210533

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.7019594.22جود صالح علوزي2843210165

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.879592.522هبة أحمد حمامي2844210735

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.7269392.235شهد محمد مؤمن أهدلي2845210359

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.6569392.193نادين محمد معن الحكيم2846210703

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.6339392.179رند محمد مؤمن أهدلي2847210258

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.9869391.791عبد الرحمن مروان حنينو2848210393

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري85.2688886.36محمد نور مازن ناصيف2849210628

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري84.5458785.527محمد مهند محمد عماد بليد2850210623

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.6919185.414آيه احمد أنيس2851210105

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.3538481.811صالح محمد رأفت مزيك2852210366

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.5888681.552قمر محمد جمال عرفه2853210505

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري82.6687880.8نور احمد العبدهللا2854210713

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري80.6688180.8حال الياسمين محمد مليس2855210202

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.058380.63محمد حذيفة حسن جحا2856210558

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.9718380.582ايليا جورج نحاس2857210049

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري78.6668380.399براء محمد عزام االحمد2858210122

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري79.2738280.363يمان بكور مسلماني2859210785

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري77.7868279.471مهند ربيع اشرفي2860210686

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري76.3168378.989شهد محمد راكان حاج أسد2861210358

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري81.6267578.975مصطفى محمد طارق حلو2862210662

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب المخبري76.7668278.859مريم يوسف حسن2863210649

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري77.6837978.209الرا نضال السيد سليمان االتاسي2864210516

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري76.9817977.788علي فريد بريمو2865210443

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري76.7017977.62جود زكريا دملخي2866210163

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري78.7987476.878همام صادق شامي2867210751

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري79.4167376.849سارة محمد أمين نحاس2868210297

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.7368987.041سعد عمر حلو2869210321

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.2468586.347رؤى حسن مصري2870210272
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.1018685.46مصطفى جمال سجيع2871210653

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.0068485.203محمد ديب محمد علي حداد2872210563

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.538484.918تقى حسان عبيد2873210144

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.4118784.846وئام محمود ديابي2874210777

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.389084.828أيهم محمد نعمان28752110046

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.58484.3محمد نور عوض الرحال28762110240

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.2188484.13سنا صالح كوريني2877210330

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.499083.694حنين فهد رودي عبدالنور2878310203

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.9638983.577ساره محمد البيك2879210300

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.1238483.473هبه محمود سروجي2880210739

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.288583.368مايكل سميح جرجس2881210537

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.4088683.244نازك محمد مجد الدين قضيب البان2882210704

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.488783.088عزام احسان الحسين الحجي2883210430

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.2538582.751آيه عمر حمود محمد العمر2884210111

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.7288482.636محمد عبد الباقي الهاشمي2885210583

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.2858681.971قمر عمر حلو2886210504

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.6988381.018جود صادق شامي2887210164

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.9118480.946بدر علي بري2888210120

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.1268380.675هيا زاهر المجني2889210757

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.0218680.612عمر ابراهيم الهاللي2890210450

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.0758180.445ميري جوزف يعقوب2891210692

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.7168580.029هال محمد مأمون حكيم2892210749

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.1538179.291تسنيم أحمد رامي التنجي2893210147

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.0838479.249جود اسامه صافيه2894210162

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام81.1168683.069ضحى شيخو رمو2895210374

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.8038180.281مصطفى رشيد شيخو2896210655

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام80.3258080.195أيهم محمد مجد األيوبي2897210091

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.8018379.88عبداللطيف محمد غياث األفندي2898210418

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.7088279.424شهد معتز حلوبي2899210360

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام77.2788279.166اسامة عمر خيرهللا2900210028

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األورام79.2487979.148أحمد عبدهللا حازم خيرهللا2901210065

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام72.438477.058حاتم غزوان الخطيب29022110094

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام75.9737575.583سدرة خالد دعبول الصوص2903210305

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام74.5967574.757غسان محمد فائز كاجوج2904210472

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النووي76.4867776.691ريما وائل سالم2905210282
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حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النووي76.0457575.627ابراهيم احمد العيسى2906210003

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الطب النووي74.0387373.622عبدالغني محمود سنكري طرابيشي2907210415

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية85.6988886.618جودي ام العال محمد جمال شيط2908210170

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.0768783.445محمد كرم محمد مازن قباني2909210609

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.878381.722محمد قاسم مصطو2910210607

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.548278.724جويل جان شبين29112110093

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.268278.556دليار عصمت عبدو2912210221

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.817978.286بالل عبد اللطيف الحسن29132110071

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.7067977.623لينا ماهر قباني2914210532

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.3817577.028جودي مازن عجمية2915210176

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.437976.858عبدالرحمن زكريا الحسن29162110155

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.067276.236حسن حسان رسالن2917210194

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.267875.756فرح احمد ماهر حمامي2918210495

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.0487475.228رغد عبد الوهاب كيالي2919210252

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.4987574.098سنا عالء الدين موقت2920210332

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية72.5416368.724مصطفى أحمد مؤذن2921210652

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح89.8219391.092عمرو عماد اسماعيل باشا2922210462

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح88.5139189.507ماريو راجح بيضون2923210536

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح88.0138687.207عمر محمد كردي2924210458

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح85.3188986.79عبد السالم احمد ديبو2925210397

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح83.6019086.16علي محمد شويحنه2926210446

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح81.5088482.504جود محمد بشير دحدوح2927210167

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح80.6238582.373طوني بسام شماس2928210381

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح81.8868281.931عبد هللا مجد الدين منصور2929210406

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح78.8888280.132مصطفى سائد حلبي2930210618

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في التشريح76.798178.474يامن علي الخويلد2931210720

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)درجة الماجستير في التشريح80.7417578.444عائشه عالم حريتاني2932210387

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة76.5167274.709وائل محمد جسري2933210765

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة74.7887474.472محمد يحيى محمد غياث فالحه2934210635

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة71.7737773.863أحمد عماد حسن اعرابي2935210066

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج80.3918682.634عبد هللا احمد االدنا2936210403

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج83.4367981.661ميس بسام الهاشمي2937210693

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج76.4017676.24وسام عبدهللا البين2938210767

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج76.1357073.681البراء محمد ناجي عبد السالم2939210034

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج73.1236469.473بانه احمد الكوسا2940210116
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حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي78.0358480.421يمنه بكري عصام نحاس2941210792

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض القلب واألوعية72.6137975.167باسل محمد ديري2942210114

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.148382.484عنان عبد الرؤوف بعاج2943210466

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)الجراحة العظمية79.2518581.55عبدالقادر محمود ابراهيم2944210416

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء75.9038177.941عيسى نادر الطه البريجع2945210467

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء70.896668.934سوسن عمر كيروان2946410234

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها82.478683.882مريم حسن عباس2947111108

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها77.5858881.751غزل محمد جميل قبنض2948210471

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس83.6889186.612هيا محمد امين بالوللي2949210759

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى التوليد وامراض النساء - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 77.1058479.863فادي محمد الدياب2950210481

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 85.98284.34أحمدنور الدين محمود البكار2951210077

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 77.2088479.924يوسف عز الدين مصباح زيدان2952210794

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى حلب الجامعي - (ملتزم)الجراحة العامة76.1868378.911عباده رائد قضيب البان2953210388

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى حلب الجامعي - (ملتزم)الجراحة العظمية83.218282.726يوسف سمير عبد الحق29542310238

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى حلب الجامعي - (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية74.136972.078محمد مكرم كنوه2955111054

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى حلب الجامعي - (ملتزم)جراحة القلب72.7666770.459فاطمه عدنان الحجي2956210491

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى التوليد وامراض النساء - (ملتزم)التوليد وأمراض النساء71.3667874.019ريان سمير ارحيم2957210277

حلبوزارة التعليم العالي- مشفى حلب الجامعي - (ملتزم)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73.4386871.262أحمد محمد علي بكاية2958210074

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها88.6769290.005محمد أسعد هيثم عقاد2959210549

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها88.7938687.675محمود عبد هللا العلوش2960210638

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.1937977.915فرح احمد البكار2961210494

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.768176.656بشار موسى العيسى2962410077

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.317775.986سلمى سهيل موسى29632110129

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.497274.694احمد محمد رمضان2964310020

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.4367673.861محمود حمزه سعيد2965210918

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.1387173.482طارق حسن الحجي خلف2966210377

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.8916971.934أحمد عماد عويضة2967210067

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.2417171.144روان بسام البكور2968210266

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال75.9518679.97هبة هللا احمد عوض2969210734

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال80.2737979.763دينا محمد امير االفندي2970210228

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.0938279.055علي نبيه قجي2971210448

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال78.1058078.863ساره جليل ابراهيم2972210921

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال76.378178.222فاطمه عدنان الخليف2973410347

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية77.2168379.529عبد الرحمن زياد رجب2974210391

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80.457879.47منتهى صبحي ناشد2975210674
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حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية75.138277.878فاطمة رشيد شيخو2976210433

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية75.7068177.823كريستين سليم جبلي2977210510

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية75.8057776.283محمد عبدهللا جهدو2978210587

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش76.637073.978دانه اقصف بالج2979210922

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش72.0166569.209راما ماجد قرقناوي2980210230

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري80.0118682.406الرا ماهر خوري2981210515

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري81.0637478.237ألمى عمر اللري2982210079

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري78.2587677.354رند امين صدقي مصري2983210021

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري75.8087977.084هيفا عبدالكريم زيبو2984210762

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري78.0987576.858هيا اياد الحسن2985210072

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري72.2357774.141هيا محمد سعيد2986210760

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي74.3457775.407جالل هيثم عتال2987210156

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي78.4936974.695محمد صبحي عكله2988210365

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية83.548684.524حازم صالح الصالحاني29892110095

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية83.5518483.73احمد محمد االيمو2990210017

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية79.248882.744جعفر محمد نضال ناجي29912110088

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية81.188582.708شفيق غياث التركماني29922110133

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.5488581.728فارس طوني صايغ2993210483

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.0068781.603كفاح أديب المواس2994210512

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.248681.344محمد هيثم العلوني2995410421

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.198681.314احمد مفيد السليمان2996410006

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.168580.896محمد علي جوهره29972310173

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.748280.644بشار محمد عبد اللطيف2998210130

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة77.4238580.453حسن أحمد الحاج شعبان2999210193

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية79.3188681.99أحمد عمر ضبيط3000210068

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية81.8938281.935عمرو محمد العاني3001210463

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية79.98481.54محمد ثائر جهاد عرعور30022110212

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية82.3338984.999عبدهللا مساعد الراشد3003210420

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.428984.452اسامه عايد الكشتي3004510005

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية83.9738584.383نبيل محمد االحمد3005210707

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.168883.896عبد الرحمن محمد الغزاوي3006110644

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس89.3789491.226لونه بشر حجار3007210524

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس89.9619391.176زلفى محمد فخري نيال3008210286

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب النفسي77.7918078.674ماريا هاروتيون نظاريان3009210535

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب النفسي76.2757274.565إيمان عبد الرزاق عواد3010210058
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية81.3438683.205سارة عمر السعيد3011210296

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية81.1388381.882بيان جنيد جنيد3012210139

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية77.3018379.58ميسم مصطفى الحزوري3013210698

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية78.3858179.431سمير محمد طشيش3014210328

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية78.9968079.397يمان صبحي المحمد3015210787

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها87.0259188.615رؤى خضر األورفلي3016210273

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها85.249388.344محمد حسن نصار3017210560

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها89.499190.094نصري جوزيف نصره3018210712

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها88.5758988.745جيندا كميران وقاص3019210162

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها83.348885.204رهف عمر معيري3020210264

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم76.158479.29رؤى محمد نضال شيط3021210275

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم77.6787375.806سدره ابراهيم دشان3022210308

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم75.3637374.417ايمان محمد جميل محمد3023210053

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم73.5786971.746عبد القادر محمد نذير التناري3024210375

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم72.147171.684أحمد فراس سليمون3025410037

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية79.87778.68وائل حنا عيسى3026410515

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية76.9557877.373سعاد جاك كوسان3027210320

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية75.287775.968فاروق علي العلي3028510064

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية77.2267375.535سمر طارق ابو علي الحاج جمعه3029210326

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية76.9687375.38عبدالوهاب أحمد بيج3030210421

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام72.5487774.328احمد عمار شهيد3031210016

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام73.1636670.297سالم خالد صالح3032210021

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام73.0866569.851سدرة المنتهى جمال الدين كوردي3033210303

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال75.16972.66حسام أحمد العيسى3034210191

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال74.247072.544جودي محمد نائل سقا3035210178

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األطفال71.9666267.979هادي الياس طنوس3036210732

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية76.4838278.689محمد فائز جلخي3037210604

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية77.5637476.137محمود معن القاضي3038210641

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية76.7457576.047هيفان شعبان حجي رشيد3039210763

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية79.728682.232جودي محمد بلول3040310162

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة التجميلية والتصنيعية78.848782.104محمد عبد الكريم رسالن30412110227

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب74.5657574.739مؤمن ناصر سليمان3042210689

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب72.837774.498حيدره حاتم مرهج3043310216

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة القلب74.317273.386وسام بسام ديوب3044410521

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي80.9868783.391سنا عمر قلعه جي3045210333
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حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي80.5458582.327نسرين مصطفى خطيب3046210711

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي79.68581.76محمد فاروق عماد الدين العبيد3047210603

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي81.9637980.777غفران عبد المنعم بسوت3048210474

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي81.1488080.688نور احمد عالء مزكتلي3049210714

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب84.959086.97رؤى يحيى مؤذن3050210276

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب83.4269086.055آيه عالء الدين الدرويش3051210110

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب83.5868885.351آيله محمود الحافظ3052210104

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية87.5158887.709محمد عارف باسل كف الغزال3053210580

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية83.1639085.897احمد عمار فرواتي3054210014

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية84.8418785.704محمد نور زياد زين الدين3055210626

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية84.288684.968محمد علي شحاده صادق3056210593

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية82.678884.802محمد محمود شحط3057210618

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي77.7758580.665تغريد احمد تومه3058210152

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي77.1458178.687شهد حازم قواس3059210354

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي76.7918078.074مصطفى عبد السالم عبد الرحيم3060210658

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي76.7787877.266عمر ابو العالء رجب3061210451

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي74.5657875.939منى محمد نعناع3062210679

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي85.1189087.07ايمان عبدالقادر خضير3063210051

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي85.1958886.317لين محمد مجد الدين اسكيف3064210530

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي84.2468885.747لورا عبدالمسيح مرجانة3065210522

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي82.6119085.566علي محمد الشاطر3066210444

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.3588885.214نور يحيى حاج قاسم3067210728

حلبوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العصبية75.7186270.23أحمد رامي محمد زياد الحايك3068210061

حلبوزارة الصحة- (ملتزم)الجراحة العظمية75.867776.316عبد الرزاق أحمد الحمود3069210394

حلبوزارة الصحة- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس79.3418682.004شهد سائد البيك3070210355

حلبوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس79.9458180.367جود احمد ماهر التنجي3071210160

حلبوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها78.7187878.43محمد غيث عمر دقاق3072210601

حلبوزارة التربية- (ملتزم)أمراض العين وجراحتها71.1556468.293علي سيف الدين مراد3073210404

حلبوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها71.7316870.238فاطمه جنيد بكرو3074210442

حلبوزارة الصحة- (ملتزم)أمراض الغدد الصم و االستقالب74.9067876.143شيماء عبد القادر درويش خباز3075210365

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها82.619085.566ديانا وليد نفاع3076110358

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال78.0638279.637ياقوت واصف الطويل3077210897

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال76.458278.67سجا حسام خير3078310377

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال73.768477.856بلقيس عاطف عريج3079110223

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية78.697276.014ميس نبيل قطيش3080310704
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السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية72.1036870.461ايهم انور هالل3081210807

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري74.9317675.358ربا زيد رشيد3082210831

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية77.518781.306كنار برهان نصر3083210863

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة81.3918884.034نسيم منصور الخطيب3084210888

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة82.548483.124باسل أكرم نصر3085110181

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية87.089389.448كرم غسان المتني3086110851

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية81.1338883.879حسن يحيى خداج3087210823

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83.59286.9سلطان مالك العبدهللا3088110560

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ66.876064.122امل تحسين عويدات3089310043

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية80.548883.524فرح جهاد عقيل3090110822

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية77.428480.052شام شكيب عزام3091210841

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها82.419085.446اكوب مهران مصرليان3092310031

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها79.999284.794ديانا عصام اشتي3093310238

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها82.269185.756اباء رمزي ابولطيف3094110001

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم79.498581.694بلقيس فادي هالل3095110224

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الدم77.628178.972كريم راجح الحسين3096310824

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية80.068180.436غيث رأفت أبو الفضل3097110787

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية77.078178.642مرح يوسف ابو حمدان3098310672

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األورام67.127068.272سالف عبدالكريم الحلبي3099310382

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي81.58482.5آيه خلدون الحكيم3100110175

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي77.868279.516هيلين اسعد ابو سعد3101111275

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب77.878078.722هبا مجيد غانم3102310749

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية83.549286.924مروه زياد الشحف3103111105

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية81.729085.032حيان مطالع فرج3104110323

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي80.518381.506لمى خلدون مراد3105110880

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.528784.912آالء مجدي مسعود3106110160

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي82.288482.968خالد علي القنطار3107110327

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها80.78883.62محمد عوض المشوط3108111027

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها79.248983.144عمار رفعات قنبس3109110743

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال73.877674.722بشرى اكرم قاسم3110110216

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال73.8067172.683أنوار مرعي الجباوي3111210088

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية69.767371.056عمران امين العمري3112110767

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري72.98477.34محمد نشات العامر3113111059

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية78.8958280.137ابراهيم محمد كحول3114210799

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة72.137372.478محمد غيث هايل المحاميد3115110947
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درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية727272محمد نواف سالمه3116111061

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية79.948682.364عبدهللا منير شرف3117110672

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83.228985.532بسمه محمد راجي الشديدي3118110202

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها80.428883.452تسنيم عمار الديري3119110247

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية71.096869.854وسام خليل كحول3120111199

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية79.77979.42احمد عبد السالم البريدي3121110012

درعاوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي79.898381.134محمد محمود صالح3122111047

درعاوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها74.9338277.759احمد اكرم عبد الحق3123210800

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها79.0957979.057عبدالكريم مصطفى مخلالتي3124210417

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال71.096367.854وسام عيد السليمان3125510132

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية78.878179.722محمود حامد المحمد الخلف3126510079

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية74.478076.682سعد كمال الطه الصيادي31272110126

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.858280.11كرم محمد صادق الفياض3128510066

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة74.878277.722أحمد محمد توفيق الحاج محمد العثمان3129510013

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية80.048582.024هادي عبدالرحمن الشيخ3130410488

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية79.6658481.399محمد عدنان احمد الجازي3131210870

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس86.429288.652روان ايمن العبدهللا3132110475

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها78.959083.37بيان جمال االسمر3133510019

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها81.98583.14جود عبدالهادي الصالح3134510023

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي73.827875.492رهف عبدالعزيز المصطفى3135110465

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب76.138780.478هند أحمد المحمد3136510099

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب74.48277.44ضفاف محمد علي العلي3137510051

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية81.8638482.717نوران مزاحم العبدهللا3138210729

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي74.868679.316البيان عبد اللطيف االبراهيم3139110055

دير الزوروزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي73.158377.09مالك ابراهيم الخاير3140510082

دير الزوروزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها71.468175.276اشرف عبدالكريم الحلو3141210806

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها83.049186.224حيدر حمد العيافي3142510026

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال81.218783.526جيانا محمد صوفي3143310171

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية81.448482.464سارة عمران محمد3144310359

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي81.798884.274هاشم جمال محمد علي3145510095

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية79.668380.996لؤي عباس الحسين3146510121

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية72.158978.89تيلمان محمد شيخي3147110259

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة76.648178.384ابراهيم خليل المشهد3148510134

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة73.888377.528سمير حمود الحمدان3149510042

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية78.868079.316مريم محمد العبدهللا3150111112
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الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية76.2487977.348وفاء عبدالحميد الخليفو3151210771

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية75.848679.904نبراس علي الطوقان3152510089

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس86.139388.878دالل احمد احمد3153510029

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل83.038684.218الفا عبد هللا المحمود3154110865

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية82.48483.04عبدالحميد ابراهيم العبدهللا3155110632

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها82.748985.244اسراء محمد علي3156110039

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها81.168984.296ام كلثوم احمد الخلف العطاهللا31572110013

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية81.868583.116آرين نوري كالي3158310088

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية80.918783.346آريانا كمال رسول3159110156

الحسكةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)العناية المشددة75.437976.858سائد نضال عليوي3160210302

الحسكةوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها75.17073.06جاندا صلح الدين محمود3161110033

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها84.348685.004فاطمة محمد عماد قره خليل3162111344

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية72.3557372.613حال محمدأنس هاللي3163210204

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية82.058784.03مصطفى وليد السرماني31642110262

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة78.928480.952محمد مراد قصي الشحادات3165210875

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية80.5888883.552أحمد خالد الشيخ3166210060

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس90.29290.92تسنيم عبد المنعم عزوز3167210148

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية80.758281.25سالم محمد الوقاف31682110127

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)جراحة األوعية75.748177.844محمد بشير العبد الهوها3169510107

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي77.768179.056معمر نوري فجر3170310686

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي83.2568583.953جود اسامه بركات3171210161

ادلبوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس77.357375.61ليال أحمد العبدو3172310490

ادلبوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها71.916569.146دانيه وسام الحزواني31732110104

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها81.99085.14زينب زهير أسعد3174110525

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال69.876869.122هشام عبدهللا العكاشه3175111263

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال70.86066.48عبد الخالق محمد رشيد العزي النقشبندي3176510052

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية73.667875.396عبد الحكيم سليم مربيه3177110639

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري69.816768.686مروان محمد امين كعبور3178111013

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية76.88278.88ناظم سمير الرفاعي3179111185

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة80.698281.214محمد شامان الحامد3180110993

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العصبية78.467978.676وجدي فارس ابو حسين3181310780

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية79.579083.742لؤي عبدالرحمن السيد3182410587

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس84.519187.106سنا خالد العك3183110576

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها82.629185.972انس محمد الغزاوي3184110083

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية79.518481.306قتيبه احمد شباط3185110836
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القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي78.38681.38عبد هللا حسين الملحم3186110655

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.718781.426فواز ماجد الحمود3187510140

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال77.688179.008آيات محمد عبيد3188510105

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية75.647876.584حال خليل سمعو3189110301

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري72.477272.282محمد اسماعيل العلي الحسن3190510106

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88.8688988.92لبنى أحمد صيرفي3191210519

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة68.016366.006االن فؤاد حج يونس3192310034

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها82.8839286.529ايمان محمد الحسن3193210052

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها80.7338883.639نوره زكريا الخلف3194210730

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية69.388575.628عصام محمد طياره3195110651

الرقةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب78.3258882.195براءه واثق البطران3196210123

الرقةوزارة التربية- (ملتزم)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس75.538077.318محمد فواز الخلف3197510113

الرقةوزارة التربية- (ملتزم)التوليد وأمراض النساء وجراحتها71.1717472.302ناريمان عبد الرحمن العلي3198210643

جميع الرغبات مرفوضة92.1018990.86هويدا عماد الصالح3199210475

جميع الرغبات مرفوضة89.629290.572مريم خالد عباس32002110258

جميع الرغبات مرفوضة88.949290.164أسيل جمال سعيد3201110133

جميع الرغبات مرفوضة87.459289.27محمود عبد الرزاق شمس الدين3202111086

جميع الرغبات مرفوضة86.899288.934محمد خالد عادل الحالق3203110975

جميع الرغبات مرفوضة88.29088.92سارة محمد زكي محيش3204110532

جميع الرغبات مرفوضة86.059388.83يارا عبدالكريم الجمعة32052110308

جميع الرغبات مرفوضة89.28888.72غنوة عمار طه3206310535

جميع الرغبات مرفوضة85.799388.674هيا فارس حسون3207111271

جميع الرغبات مرفوضة87.049188.624شيرين معتز ابو حمره3208110598

جميع الرغبات مرفوضة85.979288.382مرام بسام داؤد32092310179

جميع الرغبات مرفوضة85.889288.328بشرى خالد وليد3210110217

جميع الرغبات مرفوضة85.859288.31أحمد رافع الحمصي3211110111

جميع الرغبات مرفوضة87.079088.242روان يحيى دباس3212110487

جميع الرغبات مرفوضة85.559288.13أحمد إبراهيم بالن3213110108

جميع الرغبات مرفوضة88.28888.12رغد تيسير خليل3214410172

جميع الرغبات مرفوضة88.068888.036لين نضال الزعبي3215110834

جميع الرغبات مرفوضة87.398988.034لبنى احمد عبيد3216310569

جميع الرغبات مرفوضة85.399288.034نور نبيل زين32172310214

جميع الرغبات مرفوضة86.019188.006مؤيد جمال الدين التوتنجي3218111159

جميع الرغبات مرفوضة86.679088.002رهف خليل ابو شعر3219110461

جميع الرغبات مرفوضة88.568787.936عال مختار االخرس32202110163
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جميع الرغبات مرفوضة86.339087.798محمد سامر قاسو3221110987

جميع الرغبات مرفوضة84.999287.794آالء محمد قاسم السعدي3222110163

جميع الرغبات مرفوضة88.938687.758احسان عبد الغني بارودي32232110002

جميع الرغبات مرفوضة87.578887.742شهد عمر قبالن3224110596

جميع الرغبات مرفوضة84.099387.654دانيا وفيق حراره3225110342

جميع الرغبات مرفوضة87.358887.61غفران عبد العزيز باذنجان32262110175

جميع الرغبات مرفوضة83.269487.556ساره ابراهيم اسماعيل3227310360

جميع الرغبات مرفوضة86.4218987.452راما محمد جليالتي3228210238

جميع الرغبات مرفوضة859187.4لينا سامي الحسين3229410386

جميع الرغبات مرفوضة85.599087.354كرم هشام خليل3230111358

جميع الرغبات مرفوضة84.829187.292جورجيت مخائيل حنا3231110278

جميع الرغبات مرفوضة85.459087.27علي وحيد شاهين32322310141

جميع الرغبات مرفوضة86.058987.23نور سلمان حبيب3233310705

جميع الرغبات مرفوضة83.389387.228رغد اسامة عزالدين3234110419

جميع الرغبات مرفوضة86.718887.226بشرى محمد الخطاب32352110067

جميع الرغبات مرفوضة84.519187.106ساره حيدر الموعي32362310098

جميع الرغبات مرفوضة85.129087.072ميار ايمن صالح3237111164

جميع الرغبات مرفوضة83.779287.062يارا احمد الخضور3238410527

جميع الرغبات مرفوضة85.738987.038رفاه فواز الحسن3239110432

جميع الرغبات مرفوضة87.0438787.025رنيم محمود خطاب3240210262

جميع الرغبات مرفوضة84.349187.004نبيهه هيثم االحمد االبراهيم32412110279

جميع الرغبات مرفوضة85.678987.002فاطمة بسام الحنفي3242110807

جميع الرغبات مرفوضة83.659286.99بانه أركان حسن3243410567

جميع الرغبات مرفوضة83.549286.924رال سعد سالم3244110435

جميع الرغبات مرفوضة83.539286.918مؤيد محمداياد الصباغ3245111163

جميع الرغبات مرفوضة85.358986.81يارا بيان زيتوني3246111294

جميع الرغبات مرفوضة83.289286.768اناس منير حبيب3247310044

جميع الرغبات مرفوضة84.539086.718نور عبدالرحمن حماديه3248111215

جميع الرغبات مرفوضة86.418786.646سالم عدنان السايس3249110557

جميع الرغبات مرفوضة85.0668986.639أميرة أحمد الموسى3250210084

جميع الرغبات مرفوضة85.718886.626تيما مالك تويته3251310134

جميع الرغبات مرفوضة83.649186.584ساره محمد خير الدالي32522110125

جميع الرغبات مرفوضة84.9618986.576محمود يحيى اليوسف3253210642

جميع الرغبات مرفوضة86.2638786.557روناهي عدنان حيدر3254210275

جميع الرغبات مرفوضة82.249386.544أحمد شريف خاسكي3255410035
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة86.128786.472بشرى محمد نقرش فهده3256110215

جميع الرغبات مرفوضة84.19086.46هبه مسعف خيرهللا32572110295

جميع الرغبات مرفوضة85.418886.446جنان احمد السليمان3258110269

جميع الرغبات مرفوضة84.079086.442جهاد كمال السوده3259110273

جميع الرغبات مرفوضة86.018786.406أحمد ايمن شياح3260110107

جميع الرغبات مرفوضة85.318886.386رفاه فاضل ديوب3261310281

جميع الرغبات مرفوضة83.99086.34زين معن سعود32622310095

جميع الرغبات مرفوضة85.898786.334لبابه عيسى قيطان3263110871

جميع الرغبات مرفوضة85.868786.316لما صبحي الساعور3264110879

جميع الرغبات مرفوضة85.178886.302فاطمة محمد سعيد رومية3265110811

جميع الرغبات مرفوضة81.799386.274آيات محمد زنوية3266110167

جميع الرغبات مرفوضة83.719086.226آيه زياد شجاع3267110176

جميع الرغبات مرفوضة83.689086.208ماهر رفيق سلهب3268310613

جميع الرغبات مرفوضة83.669086.196نغم جالل ابراهيم3269111196

جميع الرغبات مرفوضة84.258986.15نجالء سليمان دالي32702310204

جميع الرغبات مرفوضة84.868886.116جيدا ماجد شاوي3271110261

جميع الرغبات مرفوضة82.129286.072بيان نصر الحمصي32722110076

جميع الرغبات مرفوضة82.119286.066وعد عبدهللا حسن3273410524

جميع الرغبات مرفوضة84.778886.062الياس عزات الحجه3274110083

جميع الرغبات مرفوضة84.088986.048رامه ماهر الخردق32752110111

جميع الرغبات مرفوضة85.368786.016دياال وليد جروج3276410138

جميع الرغبات مرفوضة85.298785.974عيسى عطاهللا عطاهللا3277410308

جميع الرغبات مرفوضة83.189085.908نور حسان المالح3278111211

جميع الرغبات مرفوضة83.828985.892علي احمد سليمان32792310123

جميع الرغبات مرفوضة83.818985.886محمد ماجد الشحادات3280111037

جميع الرغبات مرفوضة85.818685.886مروه سعيد االحمد3281111015

جميع الرغبات مرفوضة83.798985.874مي أحمد المجالي32822110270

جميع الرغبات مرفوضة87.738385.838زينب كمال حمدان32832310096

جميع الرغبات مرفوضة84.298885.774أسماء ماجد زين3284110131

جميع الرغبات مرفوضة85.628685.772سالفة زيدون صادق مرعي3285110554

جميع الرغبات مرفوضة82.289185.768رغد غزال صبوح3286310278

جميع الرغبات مرفوضة84.918785.746أمثل عبدو محمد3287410045

جميع الرغبات مرفوضة84.238885.738احمد محمد الخليل32882110008

جميع الرغبات مرفوضة86.88485.68لبنى علي بكيره3289110793

جميع الرغبات مرفوضة84.748785.644إيناس محمد اشرف القرفان3290110101
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جميع الرغبات مرفوضة82.749085.644مايا أبي سلمان3291110928

جميع الرغبات مرفوضة84.628785.572تيماء حسام قرحيلي3292310135

جميع الرغبات مرفوضة82.599085.554تقى سليم ابو جيش3293110253

جميع الرغبات مرفوضة83.28985.52دينا ملحم مخول32942310065

جميع الرغبات مرفوضة85.8558585.513سدرة ساهر الباكير3295210306

جميع الرغبات مرفوضة82.469085.476رغد برهان الدقاق3296110421

جميع الرغبات مرفوضة85.038685.418موسى سمعان شموط32972110268

جميع الرغبات مرفوضة83.658885.39تمام ناصر مان الدين نصر3298110257

جميع الرغبات مرفوضة80.39385.38جنى بهجت مصطفى32992310038

جميع الرغبات مرفوضة84.298785.374ميرا ملحم ملحم33002310195

جميع الرغبات مرفوضة82.2619085.356اسامه عصام شعبان3301210735

جميع الرغبات مرفوضة82.98985.34رنيم ماهر الطباع3302110446

جميع الرغبات مرفوضة84.228785.332ساره محمد سامر الحالق3303110503

جميع الرغبات مرفوضة82.868985.316ربيع جهاد العطار3304110402

جميع الرغبات مرفوضة82.838985.298سعاد جورج خربوش33052310103

جميع الرغبات مرفوضة85.368585.216سالي سهيل نوفل3306310372

جميع الرغبات مرفوضة81.39185.18مريم محمد نظام خمم3307111116

جميع الرغبات مرفوضة83.38885.18جمال خالد قرقورا3308110267

جميع الرغبات مرفوضة85.298585.174ساره عبد المجيد جانسيز3309110495

جميع الرغبات مرفوضة83.248885.144عبير ثابت اسماعيل الخليل33102310115

جميع الرغبات مرفوضة81.99085.14نور عارف خضور3311310735

جميع الرغبات مرفوضة84.548685.124ربا لؤي الحالق3312110399

جميع الرغبات مرفوضة84.428685.052مروه غسان عرنوس3313410415

جميع الرغبات مرفوضة82.358985.01شذى أحمد محمد3314310407

جميع الرغبات مرفوضة83.6538784.991ياسين صالح العلي3315210782

جميع الرغبات مرفوضة82.9738884.983هبه عدنان عيسى33162310218

جميع الرغبات مرفوضة83.68784.96روان محمد يوسف أبوقش3317110485

جميع الرغبات مرفوضة81.339084.798شهم عزام السقا33182110138

جميع الرغبات مرفوضة83.328784.792رنيم محمد مجدي زغلول3319110452

جميع الرغبات مرفوضة81.279084.762منى عبدهللا الشيخ3320111149

جميع الرغبات مرفوضة79.269384.756آيه اكرم حسن3321310101

جميع الرغبات مرفوضة81.2459084.747زينب محمد الشاطر3322210292

جميع الرغبات مرفوضة81.888984.728حال محمد صالح3323310195

جميع الرغبات مرفوضة80.419184.646رغد عبد الرزاق الحسين3324110424

جميع الرغبات مرفوضة82.398884.634نور جمال العباس3325111210
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جميع الرغبات مرفوضة83.058784.63محمد يحيى حناوي3326111074

جميع الرغبات مرفوضة83.018784.606راما عماد اسعد3327310257

جميع الرغبات مرفوضة83.638684.578سالفه حسن علي3328310358

جميع الرغبات مرفوضة83.68684.56عبير داوود مزهر3329110681

جميع الرغبات مرفوضة82.898784.534غيث اكرم االحمد3330110786

جميع الرغبات مرفوضة80.859084.51عماد عبد الحميد اسماعيل33312310142

جميع الرغبات مرفوضة82.178884.502عبير عدنان بدعه3332110682

جميع الرغبات مرفوضة81.468984.476علي عبد المنعم كزعور3333310485

جميع الرغبات مرفوضة81.448984.464كيما زين الدين عمر3334510067

جميع الرغبات مرفوضة82.758784.45عبد هللا عبد السالم النابلسي3335110656

جميع الرغبات مرفوضة82.738784.438مرح أيمن غنوم3336310669

جميع الرغبات مرفوضة81.398984.434نغم محمد التع3337310724

جميع الرغبات مرفوضة83.368684.416فرح جابر ابراهيم3338310548

جميع الرغبات مرفوضة85.368384.416آزاد بسام العثمان33392110048

جميع الرغبات مرفوضة82.638784.378غنى حسين معروف3340410334

جميع الرغبات مرفوضة81.298984.374أسماء محمد ريحان33412110033

جميع الرغبات مرفوضة81.938884.358محمد عدنان محمد سليم الدرويش3342111011

جميع الرغبات مرفوضة82.528784.312قمر مصطفى شومل33432110188

جميع الرغبات مرفوضة79.829184.292يارا معروف عباس3344111299

جميع الرغبات مرفوضة81.7818884.268ابتهاج اسكندر إيغو3345210001

جميع الرغبات مرفوضة81.768884.256ساره يحيى الطباع3346110539

جميع الرغبات مرفوضة83.098684.254اوس ابراهيم منصور3347310048

جميع الرغبات مرفوضة85.088384.248يارا مروان حميد3348111213

جميع الرغبات مرفوضة79.749184.244حسن هيثم محمد3349410126

جميع الرغبات مرفوضة81.728884.232علي عابد درويش3350410623

جميع الرغبات مرفوضة82.888684.128عبدهللا حسان البغجاتي3351110669

جميع الرغبات مرفوضة84.1818484.108لين محمد رامي سلطان3352210529

جميع الرغبات مرفوضة83.418584.046هيفا فؤاد محمد33532310227

جميع الرغبات مرفوضة82.048784.024ليليان علي فقير3354310597

جميع الرغبات مرفوضة828784روان اسماعيل المصري3355110474

جميع الرغبات مرفوضة81.998783.994رغد رمضان حسن3356110423

جميع الرغبات مرفوضة81.988783.988نغم مزيد ابو عمار3357111197

جميع الرغبات مرفوضة81.318883.986زينب محمود عيسى3358310352

جميع الرغبات مرفوضة83.248583.944أالء بديع حسام الدين3359310078

جميع الرغبات مرفوضة82.558683.93تمام حمود عزام3360110255
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جميع الرغبات مرفوضة82.5038683.901أيال محمد ناصر بغدادي3361210089

جميع الرغبات مرفوضة82.58683.9ميس ياسر عدره33622310200

جميع الرغبات مرفوضة81.828783.892رجاء طارق قناص3363110404

جميع الرغبات مرفوضة81.158883.89ريم توفيق محمد33642310085

جميع الرغبات مرفوضة81.788783.868محسن شريف علي3365310622

جميع الرغبات مرفوضة81.698783.814هدى وسيم البيرقدار3366111167

جميع الرغبات مرفوضة81.638783.778سارة جريس ابوزيدان3367110530

جميع الرغبات مرفوضة80.298983.774عالء الدين محمد قصي خراط3368310461

جميع الرغبات مرفوضة80.278983.762نهله زياد الخطاب33692110161

جميع الرغبات مرفوضة81.68783.76ديانا زياد المرعي33702110109

جميع الرغبات مرفوضة82.268683.756زيدان حازم زيدان3371110480

جميع الرغبات مرفوضة80.228983.732نجاح ماجد سلطان33722110281

جميع الرغبات مرفوضة78.8139183.687غادة محمد خالد السعيد3373210468

جميع الرغبات مرفوضة83.478483.682ميسم موفق قدورة33742110275

جميع الرغبات مرفوضة80.038983.618سلمى أيمن عدي33752110128

جميع الرغبات مرفوضة83.3338483.599نور محمد موفق دنو3376210669

جميع الرغبات مرفوضة81.988683.588دعاء عبد هللا الشامي33772110106

جميع الرغبات مرفوضة80.648883.584مجد انور الحلبي3378310616

جميع الرغبات مرفوضة81.288783.568أروى أحمد ملحم3379410040

جميع الرغبات مرفوضة82.588583.548حال ماهر عقده 33802110098

جميع الرغبات مرفوضة81.228783.532سماح سمير غانم3381310392

جميع الرغبات مرفوضة82.58583.5آالء جبر القاسم33822110050

جميع الرغبات مرفوضة78.4889183.492ديانا نزار جديد3383210827

جميع الرغبات مرفوضة81.128783.472جميل هيثم نوفل3384110268

جميع الرغبات مرفوضة83.128483.472راما خالد بحصاص3385110367

جميع الرغبات مرفوضة79.19083.46مها اسماعيل يوسف3386510083

جميع الرغبات مرفوضة82.428583.452ليث نعيم مسعود3387410381

جميع الرغبات مرفوضة83.058483.43شيروان فايز حاج حسين3388110597

جميع الرغبات مرفوضة81.698683.414نور حسن عيسى33892310211

جميع الرغبات مرفوضة81.698683.414نورا محمد اديب القلفه33902110292

جميع الرغبات مرفوضة81.028783.412براءه احمد حجو33912110065

جميع الرغبات مرفوضة78.999083.394ماهر عبدو السلوم33922110203

جميع الرغبات مرفوضة81.658683.39رهف نديم بالل3393410177

جميع الرغبات مرفوضة80.978783.382عمر محمد الجاموس3394510110

جميع الرغبات مرفوضة82.288583.368شفاء دياب نجم3395110594
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جميع الرغبات مرفوضة82.938483.358احمد جمال علي3396310011

جميع الرغبات مرفوضة82.928483.352أمجد محمد الجخيدم3397110157

جميع الرغبات مرفوضة80.258883.35محمد عبد الكريم النقري3398410409

جميع الرغبات مرفوضة80.228883.332محاسن حسين الحمادي33992110209

جميع الرغبات مرفوضة80.878783.322غيداء موفق ابراهيم3400110794

جميع الرغبات مرفوضة78.8669083.319جلنار اكرم حمد3401210818

جميع الرغبات مرفوضة79.58983.3حيدرة فراس الكوسا3402310215

جميع الرغبات مرفوضة81.498683.294مريم حسن يمق34032310186

جميع الرغبات مرفوضة82.88483.28يمن إياد فحصة3404310772

جميع الرغبات مرفوضة78.749083.244ريم نضال دنده34052310091

جميع الرغبات مرفوضة79.398983.234راما نديم الدوش3406410161

جميع الرغبات مرفوضة79.338983.198لينا سلمان يونس3407310608

جميع الرغبات مرفوضة82.648483.184ديانا أحمد مصطفى3408310235

جميع الرغبات مرفوضة81.38683.18زين محمود عيسى3409310345

جميع الرغبات مرفوضة80.598783.154ناتالي حيدر الموعي34102310202

جميع الرغبات مرفوضة81.248683.144يوسف احمد حامد34112310236

جميع الرغبات مرفوضة79.898883.134ريم محمد هشام دندشي34122110120

جميع الرغبات مرفوضة80.548783.124نسرين جمال أسعد3413310718

جميع الرغبات مرفوضة78.539083.118مجد سهيل شباط3414110937

جميع الرغبات مرفوضة79.198983.114مرح آصف اسماعيل3415410629

جميع الرغبات مرفوضة80.528783.112رهف توفيق موعي3416310293

جميع الرغبات مرفوضة81.1418683.084قيس محسن حسين34172310153

جميع الرغبات مرفوضة81.798583.074علي واصل معروف3418310501

جميع الرغبات مرفوضة80.458783.07نور الياس ابوطبيخ3419111206

جميع الرغبات مرفوضة79.788883.068آية محمد واحدي34202110315

جميع الرغبات مرفوضة79.18983.06ميس عبد الرحيم الناطور3421410601

جميع الرغبات مرفوضة81.758583.05االف سليمان سليمان3422110054

جميع الرغبات مرفوضة81.748583.044رغد حسن عبد الباقي3423110422

جميع الرغبات مرفوضة81.698583.014محمد علي عباس3424230133

جميع الرغبات مرفوضة79.678883.002خليل محمد الجيش3425110334

جميع الرغبات مرفوضة80.38782.98نور فؤاد شعبان3426410483

جميع الرغبات مرفوضة80.268782.956نور عادل اسماعيل3427410482

جميع الرغبات مرفوضة82.928382.952غيدا حسام الدين هيكل3428110719

جميع الرغبات مرفوضة83.588282.948احمد ساجد محمد االجاتي34292310002

جميع الرغبات مرفوضة80.238782.938رنيم محمد المطلق3430110448
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة82.888382.928لين نزار حالق3431310605

جميع الرغبات مرفوضة82.7958382.877راما محمد عسليه3432210236

جميع الرغبات مرفوضة80.128782.872مي فواز األدريس3433310700

جميع الرغبات مرفوضة81.398582.834محمد سليم محمد عصام الرجبي3434310825

جميع الرغبات مرفوضة80.718682.826رهام سامي جنوب34352310077

جميع الرغبات مرفوضة81.378582.822شيماء حسين الناصر34362110139

جميع الرغبات مرفوضة80.6818682.808تهامه رمضان حسون3437210154

جميع الرغبات مرفوضة78.019082.806يوسف سامر موسى3438310812

جميع الرغبات مرفوضة81.3438582.805إيالف محمد بشير الحير3439210057

جميع الرغبات مرفوضة79.938782.758جبران محمد عمار3440310138

جميع الرغبات مرفوضة81.858482.71هيا بهاء الدين الحصيني3441111270

جميع الرغبات مرفوضة79.818782.686مرح أحمد مطرجي3442310668

جميع الرغبات مرفوضة79.128882.672سارة منصور الخليل3443410574

جميع الرغبات مرفوضة80.428682.652حسن جهاد شقوف3444310180

جميع الرغبات مرفوضة79.0668882.639ايمان هالل الخضير3445210055

جميع الرغبات مرفوضة81.738482.638محمد يزن علي أحمد3446410425

جميع الرغبات مرفوضة79.718782.626تميم غسان ابو عبيد3447310131

جميع الرغبات مرفوضة79.698782.614عبدهللا علي شاهين3448410284

جميع الرغبات مرفوضة79.678782.602مي عدنان صقور34492310192

جميع الرغبات مرفوضة82.338382.598مها طالل عرواني34502110266

جميع الرغبات مرفوضة82.38382.58هيثم احمد فانوس3451410510

جميع الرغبات مرفوضة81.638482.578علي زهير محمد3452310446

جميع الرغبات مرفوضة80.968582.576لينا حسام الحسين3453110905

جميع الرغبات مرفوضة80.958582.57غنى عزيز عباس34542310149

جميع الرغبات مرفوضة80.948582.564عرين صالح الدين نور الدين34552310119

جميع الرغبات مرفوضة80.278682.562يمان خالد الكعيكاتي3456111316

جميع الرغبات مرفوضة80.918582.546جورج وزان بيطار34572110092

جميع الرغبات مرفوضة83.478182.482دانيه محمد ياسر تسكرجي3458110345

جميع الرغبات مرفوضة78.138982.478عالء خالد مزريب3459310463

جميع الرغبات مرفوضة80.118682.466ريموندا نعمه عتوم3460410216

جميع الرغبات مرفوضة83.448182.464هيا سعد هللا رزق34612310224

جميع الرغبات مرفوضة80.058682.43محمد دياب سليمان3462110109

جميع الرغبات مرفوضة80.048682.424عفراء ابراهيم دليله3463310454

جميع الرغبات مرفوضة82.678282.402صفا حسين الحسو3464110514

جميع الرغبات مرفوضة81.328482.392ليلوز يوسف حسو3465310594
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة79.2968782.377ايمان امين االوسو3466210055

جميع الرغبات مرفوضة79.298782.374هبة ناصر الزين3467111251

جميع الرغبات مرفوضة81.938382.358حيدر فراس بركات3468110324

جميع الرغبات مرفوضة80.598582.354صفا احمد احمد3469110602

جميع الرغبات مرفوضة80.598582.354دعاء يحيى شيخ كدرو3470210215

جميع الرغبات مرفوضة78.598882.354بيان محمد فاضل رشيد3471110234

جميع الرغبات مرفوضة82.588282.348طارق زياد الخوري3472110616

جميع الرغبات مرفوضة79.918682.346انس صاحب بيرام بك داغستاني3473410026

جميع الرغبات مرفوضة81.198482.314سامي محمد سمير حوراني عجاج3474110548

جميع الرغبات مرفوضة79.1188782.27بشار ماهر مبيض3475210128

جميع الرغبات مرفوضة81.768382.256هزار حسن بكور34762110298

جميع الرغبات مرفوضة80.388582.228رؤى باسل الصحن34772110119

جميع الرغبات مرفوضة80.378582.222لين صالح النادر3478110898

جميع الرغبات مرفوضة81.028482.212هال سهيل ميهوب3479310764

جميع الرغبات مرفوضة80.318582.186ساره جمال الرجو3480410228

جميع الرغبات مرفوضة76.929082.152ميرنا محمد علي أحمد3481510086

جميع الرغبات مرفوضة80.98482.14ليلي سمير حنا3482110895

جميع الرغبات مرفوضة82.218282.126سميره احمد بدوي عبد الصمد3483110469

جميع الرغبات مرفوضة80.858482.11رهف مظهر نابلسي3484110470

جميع الرغبات مرفوضة80.848482.104مارينا ابراهيم حالق34852110200

جميع الرغبات مرفوضة81.498382.094يامن عبدالنافع العبدهللا3486410537

جميع الرغبات مرفوضة80.148582.084عبدالرحمن احمد شباط3487310820

جميع الرغبات مرفوضة80.788482.068جواهر صالح الدين محمد3488310161

جميع الرغبات مرفوضة79.378682.022شيماء بهنان الصفوك3489510045

جميع الرغبات مرفوضة80.78482.02ريما هيثم أبوراس3490110514

جميع الرغبات مرفوضة80.678482.002عبد الفتاح محمد حبقزي34912310113

جميع الرغبات مرفوضة79.9058581.943سدره عيسى المحمود3492210313

جميع الرغبات مرفوضة81.898281.934همسة رزق ابراهيم3493410319

جميع الرغبات مرفوضة81.188381.908ميرنا عبد الرحمن شعار34942110271

جميع الرغبات مرفوضة82.4638181.877عبد الرحمن لطفي لوزي حباب3495210360

جميع الرغبات مرفوضة80.938381.758رهام جمال غانم3496110455

جميع الرغبات مرفوضة82.258181.75لؤي شفيق جديد3497310489

جميع الرغبات مرفوضة81.518281.706ديمه نصر البروش3498310244

جميع الرغبات مرفوضة80.848381.704بتول أحمد العالول3499110185

جميع الرغبات مرفوضة80.838381.698عالية توفيق الحلبي3500110628
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة79.468581.676لين احمدنهاد عبدالغني3501110897

جميع الرغبات مرفوضة78.7838681.669عاتكه عامر البيف3502210382

جميع الرغبات مرفوضة81.398281.634محمد ناظم الحموي3503110973

جميع الرغبات مرفوضة79.378581.622نور احمد االنكليزي3504111202

جميع الرغبات مرفوضة82.78081.62قمر خالد زيد35052110187

جميع الرغبات مرفوضة80.0068481.603حوراء عبد األمير القصاب3506210208

جميع الرغبات مرفوضة81.338281.598ماريو نزيه سموع3507110920

جميع الرغبات مرفوضة79.978481.582سالم طالل الياسين3508510040

جميع الرغبات مرفوضة81.38281.58مياس بسام حمود35092310194

جميع الرغبات مرفوضة79.968481.576نورهان عباس حمود3510111232

جميع الرغبات مرفوضة81.288281.568ريم يحيى كنعان35112110121

جميع الرغبات مرفوضة80.578381.542زينب حسن عبد الكريم3512410221

جميع الرغبات مرفوضة78.58681.5لبانا ثائر أحمد35132310157

جميع الرغبات مرفوضة78.498681.494ريتا جمال حويجة3514410203

جميع الرغبات مرفوضة78.4718681.482مريم عبدالرؤوف طرقجي3515210648

جميع الرغبات مرفوضة79.118581.466عباده محمد نبيل الحلبي3516110638

جميع الرغبات مرفوضة78.438681.458بشرى ابراهيم يونس3517310817

جميع الرغبات مرفوضة78.398681.434مالك عبد الرحيم الناطور3518410600

جميع الرغبات مرفوضة81.7218181.432دريه ابراهيم سقعان3519210212

جميع الرغبات مرفوضة79.028581.412جودي هايل صقور35202310240

جميع الرغبات مرفوضة77.668781.396فاطمة عبد المجيد عمر3521110810

جميع الرغبات مرفوضة79.668481.396مقدام حسن االبيض3522111034

جميع الرغبات مرفوضة76.968881.376هبه محمود يوسف3523510097

جميع الرغبات مرفوضة81.588181.348نور حسين دبوك3524410481

جميع الرغبات مرفوضة77.548781.324رقيه مروان حجي3525510034

جميع الرغبات مرفوضة79.528481.312اليسار محمود علي3526410023

جميع الرغبات مرفوضة78.188681.308يعرب محسن مهنا35272110309

جميع الرغبات مرفوضة78.168681.296احمد محمد مصطفى3528110023

جميع الرغبات مرفوضة80.818281.286ليال شحاده وهبه3529110817

جميع الرغبات مرفوضة81.448181.264سنا اسعد شعيريه3530110544

جميع الرغبات مرفوضة78.18681.26مالز عبد الرحيم قدور3531210906

جميع الرغبات مرفوضة79.328481.192دياال ذكي علي3532310233

جميع الرغبات مرفوضة80.6538281.191سيما محمد عماد حاووط3533210344

جميع الرغبات مرفوضة78.618581.166غنى مازن الغراوي3534110785

جميع الرغبات مرفوضة79.248481.144لبنه أسامة الكيال35352110197
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة80.568281.136سالي نبيل حرفوش3536310346

جميع الرغبات مرفوضة80.518281.106محمد يامن احمد بني المرجه3537111072

جميع الرغبات مرفوضة79.128481.072محمد ماهر فرح3538410593

جميع الرغبات مرفوضة78.428581.052نور قاسم خليفه3539510092

جميع الرغبات مرفوضة79.088481.048مرام ياسر صياغه3540310666

جميع الرغبات مرفوضة81.038181.018كارال غسان قدسي3541110848

جميع الرغبات مرفوضة77.6718681.002فاطمه اسماعيل المصري3542210784

جميع الرغبات مرفوضة78.328580.992منال مازن العجي35432310188

جميع الرغبات مرفوضة81.658080.99هيفاء دياب دوبا3544310776

جميع الرغبات مرفوضة78.318580.986دارين عادل سالمه3545310228

جميع الرغبات مرفوضة79.528380.912محمد حسام محمود ناشف3546310636

جميع الرغبات مرفوضة78.838480.898يارا روحي قاسم3547410529

جميع الرغبات مرفوضة78.168580.896دعاء حسن الخضور3548410151

جميع الرغبات مرفوضة76.18880.86سيمين عبدالغفور حمو3549510044

جميع الرغبات مرفوضة80.768180.856المؤيد باهلل محمد المصري3550110060

جميع الرغبات مرفوضة808280.8اميره محمد عرفان الحفار3551110080

جميع الرغبات مرفوضة78.658480.79قمر نبيل الشيخ3552110844

جميع الرغبات مرفوضة79.288380.768غيث عفيف مسعود3553310538

جميع الرغبات مرفوضة78.5688480.74عاليه فيصل الحسون3554210846

جميع الرغبات مرفوضة78.5638480.737روان مصطفى جوجه3555210267

جميع الرغبات مرفوضة75.848880.704ميوان حسين حسين3556510087

جميع الرغبات مرفوضة79.828280.692ياسمين تيسير حسان3557111300

جميع الرغبات مرفوضة79.818280.686لين منصور سليمان35582310165

جميع الرغبات مرفوضة82.457880.67اليان جرجس ابوعيد3559410020

جميع الرغبات مرفوضة80.448180.664غاليه ماهر الرهونجي3560110779

جميع الرغبات مرفوضة80.398180.634سولين غسان درويش3561110582

جميع الرغبات مرفوضة77.718580.626ابراهيم علي العلوه3562310006

جميع الرغبات مرفوضة798380.6مرح حكمت حاطوم3563111096

جميع الرغبات مرفوضة76.938680.558نسيم جمال اسليم3564111194

جميع الرغبات مرفوضة77.588580.548حال رمضان احمد3565410615

جميع الرغبات مرفوضة82.217880.526منال صبحي الجد35662110153

جميع الرغبات مرفوضة77.538580.518محمد غسان المسلماني3567111029

جميع الرغبات مرفوضة77.518580.506اليسار حاتم يونس3568410550

جميع الرغبات مرفوضة78.088480.448الفت محسن احمد3569410020

جميع الرغبات مرفوضة78.078480.442ديمه عدنان االبراهيم3570410158
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.358580.41كنده مهند ابو السل3571410586

جميع الرغبات مرفوضة78.658380.39هديل بشير الرستم3572410498

جميع الرغبات مرفوضة77.978480.382مريم علي الرحمون35732110259

جميع الرغبات مرفوضة77.928480.352يارا حسان بحوري3574410528

جميع الرغبات مرفوضة78.588380.348فاطمه عبدالرحمن الداخول3575110814

جميع الرغبات مرفوضة77.918480.346مي محمد ابراهيم35762310193

جميع الرغبات مرفوضة78.568380.336اسماعيل محمد بيطار3577110045

جميع الرغبات مرفوضة81.217980.326عمرو عماد حمصي3578110772

جميع الرغبات مرفوضة80.488080.288يمان فتحي الحمدان3579111319

جميع الرغبات مرفوضة77.88480.28ريم عماد ديوب35802310088

جميع الرغبات مرفوضة77.138580.278تيماء غسان شاليش3581410613

جميع الرغبات مرفوضة77.758480.25أحمد عبد السالم تقي35822110026

جميع الرغبات مرفوضة77.078580.242عبدالرحمن عبدهللا الخليل3583510119

جميع الرغبات مرفوضة77.698480.214سهى سالم كركو الجاسم3584510043

جميع الرغبات مرفوضة778580.2كنده عيسى مهنا3585310562

جميع الرغبات مرفوضة78.998280.194علي حسن صالح3586310474

جميع الرغبات مرفوضة80.298080.174ساره محمود ادريس3587410233

جميع الرغبات مرفوضة77.618480.166نيلي شهاب عبدّللاا3588111240

جميع الرغبات مرفوضة78.948280.164هبا يوسف صارمي3589410490

جميع الرغبات مرفوضة78.938280.158كريستين اليان حلبي35902110193

جميع الرغبات مرفوضة78.888280.128لبانه اسعد العيسى3591510112

جميع الرغبات مرفوضة80.8737980.123مصطفى مالك دعبول الصوص3592210661

جميع الرغبات مرفوضة80.198080.114يوسف ايمن الصالحاني3593111325

جميع الرغبات مرفوضة78.8238280.093اسيمه زين الدين معن3594210805

جميع الرغبات مرفوضة77.468480.076مريم محمد بشير بسيريني3595111113

جميع الرغبات مرفوضة80.787980.068روسالن رفيق قوشحه3596110438

جميع الرغبات مرفوضة78.728280.032خليل أنور اسكندر3597310225

جميع الرغبات مرفوضة77.368480.016حسين يحيى العليوي3598510106

جميع الرغبات مرفوضة78.018380.006معاذ محمد شهاب35992110264

جميع الرغبات مرفوضة77.998379.994ميهوب عبود سالمه3600410558

جميع الرغبات مرفوضة75.988679.988رقية بالل المصري3601110433

جميع الرغبات مرفوضة78.588279.948علي بدر سليمان3602410279

جميع الرغبات مرفوضة77.918379.946براءه محمد النصار3603110162

جميع الرغبات مرفوضة75.188779.908يارا بسام نجم3604111293

جميع الرغبات مرفوضة79.828079.892اسراء رضا الشيخ قويدر3605110037
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة76.488579.888ماهر قيصر محمد36062110204

جميع الرغبات مرفوضة80.4617979.876مرام أحمد طراب رفاعي3607210643

جميع الرغبات مرفوضة75.7888679.872ريم خيرالدين مصطفى3608210279

جميع الرغبات مرفوضة76.458579.87بشرى علي الشعبان3609410081

جميع الرغبات مرفوضة77.058479.83تغريد عبد الحليم صمادي3610410089

جميع الرغبات مرفوضة78.348279.804عبادة وليد الحاج ياسين3611110636

جميع الرغبات مرفوضة80.287979.768آيه محمد النقشبندي3612110179

جميع الرغبات مرفوضة80.287979.768تسنيم عيسى االحمد3613110188

جميع الرغبات مرفوضة79.618079.766لجين مالك عبدّللاا3614310572

جميع الرغبات مرفوضة78.938179.758سالي جمال بشور3615310371

جميع الرغبات مرفوضة78.918179.746فاطمه احمد السعيد3616510104

جميع الرغبات مرفوضة76.98479.74معتصم محمد باسل فرج3617210882

جميع الرغبات مرفوضة77.5658379.739ربا عبدالرزاق المحمود3618210245

جميع الرغبات مرفوضة79.568079.736ريما حسن جردو3619410214

جميع الرغبات مرفوضة79.528079.712رند مفدى نامق3620210259

جميع الرغبات مرفوضة79.498079.694رامه عماد شموط3621310265

جميع الرغبات مرفوضة76.758479.65سارة حمود العمر3622510038

جميع الرغبات مرفوضة75.418679.646محمد صالح ابراهيم العلي االسعد3623510075

جميع الرغبات مرفوضة80.727879.632سالف سمير ابو طافش3624110552

جميع الرغبات مرفوضة78.678179.602ريم فارس هيالنه3625110458

جميع الرغبات مرفوضة76.658479.59هنا عبد الحكيم قنينة3626310770

جميع الرغبات مرفوضة75.978579.582بشر ياسر الجندي3627110214

جميع الرغبات مرفوضة76.618479.566قمر محمدعلي شاكر3628110763

جميع الرغبات مرفوضة74.58779.5ايمان ابراهيم االحمد الحسين3629510012

جميع الرغبات مرفوضة77.148379.484عامر خضر الحسن3630310434

جميع الرغبات مرفوضة80.467879.476اماني سمير صالح3631310041

جميع الرغبات مرفوضة78.468179.476وعد واصل الشيبان36322110306

جميع الرغبات مرفوضة78.428179.452زينة عارف سالمه3633410619

جميع الرغبات مرفوضة79.088079.448الين محمد الشعبي3634110067

جميع الرغبات مرفوضة76.418479.446عمار بدر الدرويش3635310504

جميع الرغبات مرفوضة76.3568479.413عبير حسين خليف3636210424

جميع الرغبات مرفوضة78.298179.374نور أحمد حسن3637410478

جميع الرغبات مرفوضة76.98379.34دانيه الفريد حسن داشر3638310230

جميع الرغبات مرفوضة78.868079.316ربيع آصف العبود3639230048

جميع الرغبات مرفوضة77.58279.3مهند فهد السحلي3640210809
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة78.168179.296جودي عادل عثمان3641310156

جميع الرغبات مرفوضة76.738379.238محمد نبيل محمد3642410627

جميع الرغبات مرفوضة76.738379.238ضحى رياض الطه3643310420

جميع الرغبات مرفوضة75.388579.228هيا حسين حسين3644230156

جميع الرغبات مرفوضة80.697779.214االء معين ناصر3645310033

جميع الرغبات مرفوضة78.0168179.209آالء عبدالسالم حائك3646210737

جميع الرغبات مرفوضة78.678079.202آية خالد ديبو3647110169

جميع الرغبات مرفوضة74.628679.172رزان خالد الفتحي3648510032

جميع الرغبات مرفوضة77.288279.168ياسر فياض شيخ حسن بادنجكي3649210779

جميع الرغبات مرفوضة77.938179.158حنين محمد علي3650310205

جميع الرغبات مرفوضة77.9318179.158براءه خالد الرحال3651210741

جميع الرغبات مرفوضة77.828179.092ساميه عبد الغفار قرة خالد3652410236

جميع الرغبات مرفوضة77.138279.078سها حسين محمد3653410250

جميع الرغبات مرفوضة79.1167979.069رؤى عبد الكريم شيخ3654210279

جميع الرغبات مرفوضة79.117979.066يمان رياض الرفاعي3655111317

جميع الرغبات مرفوضة78.448079.064أسامه رياض خليل3656110128

جميع الرغبات مرفوضة77.728179.032شذا مناف سليمان3657110592

جميع الرغبات مرفوضة78.388079.028حال بهجت علي36582310058

جميع الرغبات مرفوضة77.048279.024يوسف منذر صالح3659310816

جميع الرغبات مرفوضة78.368079.016رنيم بسام ابو جمعة3660110440

جميع الرغبات مرفوضة76.358379.01مانع حمود المشلب3661110859

جميع الرغبات مرفوضة75.648478.984سومر عدنان شحاده3662410254

جميع الرغبات مرفوضة77.5968178.957فاطمه الزهراء محمد ربيع الحاج عقيل3663210488

جميع الرغبات مرفوضة80.267778.956أحمد بسام قره فالح3664310070

جميع الرغبات مرفوضة75.588478.948فادي عبدهللا الرويلي3665410317

جميع الرغبات مرفوضة77.578178.942مروه مصطفى حبوش3666111106

جميع الرغبات مرفوضة78.118078.866فرح محمد مثقال3667110829

جميع الرغبات مرفوضة77.4288178.856راما محمد امير زنرني3668210236

جميع الرغبات مرفوضة75.398478.834البتول يوسف سليمان3669410018

جميع الرغبات مرفوضة78.677978.802مرهف بشار فرج3670111100

جميع الرغبات مرفوضة78.6337978.779محمد بالل ايمن سراج الدين3671210555

جميع الرغبات مرفوضة80.637678.778يامن منير التيناوي3672111444

جميع الرغبات مرفوضة76.638278.778فاطمه عادل ميرو3673110813

جميع الرغبات مرفوضة74.618578.766زينب غياث الشيباني3674310349

جميع الرغبات مرفوضة79.1867878.711الزهراء كمال الدين قلعه جي3675210039
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني
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 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة75.168478.696رؤى خليل المحمد3676510036

جميع الرغبات مرفوضة77.828078.692امل يحيى حسن3677110077

جميع الرغبات مرفوضة79.827778.692ديمه سالم محضر3678110337

جميع الرغبات مرفوضة76.418278.646محمد نجيب محمد سمير أسود36792110238

جميع الرغبات مرفوضة75.078478.642عالء محمد المفتاح3680110710

جميع الرغبات مرفوضة79.727778.632عبد القادر محمد المرعي3681110651

جميع الرغبات مرفوضة78.387978.628أحمد محمد رافع خربوطلي3682110122

جميع الرغبات مرفوضة78.3187978.59رجب احمد العمر3683210015

جميع الرغبات مرفوضة78.2867978.571بديع نبوغ خساره3684210815

جميع الرغبات مرفوضة78.237978.538جنا هاني علي3685310155

جميع الرغبات مرفوضة74.8918478.534محمد مالك ماجد خوجه3686210561

جميع الرغبات مرفوضة76.218278.526حسان محمد بشار قره بطق3687110293

جميع الرغبات مرفوضة75.548378.524فرح موفق شريفة3688110830

جميع الرغبات مرفوضة76.858178.51محمد سليم محمد فهد المهيني3689410386

جميع الرغبات مرفوضة76.178278.502عزالدين يوسف بكر3690110692

جميع الرغبات مرفوضة78.1587978.494سنا فؤاد ماشطه3691210323

جميع الرغبات مرفوضة78.157978.49آية جميل طرفي3692210098

جميع الرغبات مرفوضة78.1487978.488محمود زكريا الزين3693210598

جميع الرغبات مرفوضة76.768178.456لين محمد وليد امام3694410555

جميع الرغبات مرفوضة75.388378.428رغد عبد الغني األمين3695410175

جميع الرغبات مرفوضة78.027978.412رانية صالح الدين ظلمتني3696110398

جميع الرغبات مرفوضة80.027678.412حال حسام بشور3697110300

جميع الرغبات مرفوضة76.668178.396كامل منهل ادريس3698410359

جميع الرغبات مرفوضة77.328078.392حيان محمود منال3699410058

جميع الرغبات مرفوضة75.948278.364سدير مشهور ناصر3700410237

جميع الرغبات مرفوضة77.238078.338والء سمير غضبان3701310752

جميع الرغبات مرفوضة75.868278.316ريم علي حامد3702410618

جميع الرغبات مرفوضة77.188078.308هيه ايمن الداود3703410513

جميع الرغبات مرفوضة76.518178.306رهف مقداد مقديد3704110424

جميع الرغبات مرفوضة79.87678.28مرح عصام كبا3705410033

جميع الرغبات مرفوضة77.0758078.245عال محمد سعيد3706210435

جميع الرغبات مرفوضة80.3737578.223عال احمد االحمد3707210432

جميع الرغبات مرفوضة76.3688178.22محمد عمر المحمد3708210600

جميع الرغبات مرفوضة75.698278.214رهف علي سليمان3709110467

جميع الرغبات مرفوضة77.028078.212طارق يوسف الصقر3710410267
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.6557978.193محمد سامر عزيزي3711210570

جميع الرغبات مرفوضة75.6058278.163ربيع رفعت ربيع3712210900

جميع الرغبات مرفوضة79.577678.142مهند علي ابراهيم3713310665

جميع الرغبات مرفوضة76.2188178.13مروه محمد محمود3714210647

جميع الرغبات مرفوضة76.218178.126ساره مازن خيربك3715310365

جميع الرغبات مرفوضة75.548278.124محي الدين حاتم الشحاده37162110251

جميع الرغبات مرفوضة78.827778.092علي عارف سليمان3717410283

جميع الرغبات مرفوضة79.477678.082النا ابراهيم صافي3718110866

جميع الرغبات مرفوضة76.88078.08محمد يحيى اليوسف3719210634

جميع الرغبات مرفوضة74.128478.072نغم منذر يوسف3720310725

جميع الرغبات مرفوضة77.4537978.071ريم هشام األقرع3721210280

جميع الرغبات مرفوضة74.118478.066رقيه محسن رنجوس3722410163

جميع الرغبات مرفوضة75.4318278.058ميس هيثم حسون3723210887

جميع الرغبات مرفوضة77.417978.046حنين زياد رضوان3724310202

جميع الرغبات مرفوضة79.367678.016علي محمد ابراهيم3725230090

جميع الرغبات مرفوضة77.3457978.007يارا محمد خطيب3726210717

جميع الرغبات مرفوضة73.298577.974بشرى سكران عيسى صبيح3727110218

جميع الرغبات مرفوضة77.297977.974محمد سيف باسل علوش37282110220

جميع الرغبات مرفوضة78.67777.96نسرين عبدالكريم شيخموس3729310719

جميع الرغبات مرفوضة77.937877.958نعم محمود بدور3730410472

جميع الرغبات مرفوضة77.9117877.946نورس سامر نعيم3731210889

جميع الرغبات مرفوضة73.148577.884دياال عبدالحميد الخبل3732310234

جميع الرغبات مرفوضة75.18277.86مرام علي المحمود3733410431

جميع الرغبات مرفوضة77.737877.838خليل علي عبدهللا3734310226

جميع الرغبات مرفوضة76.388077.828جواهر أكرم قصاب3735410102

جميع الرغبات مرفوضة76.3568077.813ريم محمد المصري3736210835

جميع الرغبات مرفوضة75.028277.812عمر علي منصور3737110758

جميع الرغبات مرفوضة75.688177.808غيا عبد الحنان صبيح3738310537

جميع الرغبات مرفوضة77.637877.778ساره ابراهيم السكاف3739410227

جميع الرغبات مرفوضة75.618177.766ليليان اياد الرحال3740410385

جميع الرغبات مرفوضة76.248077.744ريما محمود علي37412310092

جميع الرغبات مرفوضة75.578177.742حسين عماد ادريس37422110097

جميع الرغبات مرفوضة78.1867777.711ماريا جان بيطار3743210484

جميع الرغبات مرفوضة74.798277.674عالء تيسير عدره3744310462

جميع الرغبات مرفوضة76.0458077.627عبدالحي احمد عبدالحي3745210412
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االمتحاني
االسم الثالثي
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.377877.622فدوى ذياب السليمان3746110067

جميع الرغبات مرفوضة768077.6ايه غسان سعود3747310051

جميع الرغبات مرفوضة77.277877.562اماني محمد طيب رعد3748410024

جميع الرغبات مرفوضة79.267577.556زياد عبد الكريم التلي3749110479

جميع الرغبات مرفوضة76.527977.512رنيم نضال بيطار3750210263

جميع الرغبات مرفوضة77.8327777.499عفراء منصور علي37512310122

جميع الرغبات مرفوضة76.487977.488محمد مفيد الشاخ3752310653

جميع الرغبات مرفوضة79.1487577.488عال فهد عزيزه3753210400

جميع الرغبات مرفوضة80.467377.476امجد عبدالرحمن الشهاب3754110011

جميع الرغبات مرفوضة76.457977.47عمرو جدعان الشومري3755310518

جميع الرغبات مرفوضة77.767777.456زينه معين الحايك3756310357

جميع الرغبات مرفوضة77.7387777.442براء جمال خميس3757210739

جميع الرغبات مرفوضة77.047877.424عال مازن سليمان3758410298

جميع الرغبات مرفوضة75.6888077.412قاسم محمد عبدو3759210500

جميع الرغبات مرفوضة76.267977.356نبيل وكيل ديوب37602110278

جميع الرغبات مرفوضة76.897877.334مريم عوض الخلوف37612110260

جميع الرغبات مرفوضة75.558077.33آيه ياسر ديب3762410566

جميع الرغبات مرفوضة72.888477.328حنان حاتم رمضان3763410135

جميع الرغبات مرفوضة76.8787877.326ميسره زكريا بودقه3764210696

جميع الرغبات مرفوضة76.27977.32لؤي محمد نصور3765310560

جميع الرغبات مرفوضة76.8387877.302راما عبدهللا طالب3766210234

جميع الرغبات مرفوضة75.4838077.289سيلين منذر كوسى3767210341

جميع الرغبات مرفوضة74.748177.244زين صالح ضغيم3768410220

جميع الرغبات مرفوضة75.987977.188ساره حسان مصطو3769310361

جميع الرغبات مرفوضة76.627877.172عامر سمير حمود37702310112

جميع الرغبات مرفوضة75.937977.158حسام محمد حسن37712110096

جميع الرغبات مرفوضة74.598177.154غيث معتصم غانم3772310539

جميع الرغبات مرفوضة75.2388077.142علي محمد تفاحه3773210905

جميع الرغبات مرفوضة77.867677.116رند هيثم منصور3774310287

جميع الرغبات مرفوضة74.488177.088آية فاضل المصلح3775510015

جميع الرغبات مرفوضة78.477577.082فاطمه محمد العز الدين37762110180

جميع الرغبات مرفوضة78.447577.064صفا ياسين عوض3777110603

جميع الرغبات مرفوضة77.7537677.051تاال الياس سعد3778210146

جميع الرغبات مرفوضة74.48177.04سيما عبدهللا دالل3779210342

جميع الرغبات مرفوضة75.068077.036هبه احمد الشيخ يوسف3780310753
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جميع الرغبات مرفوضة76.3767877.025هدى ايليا المهر3781210742

جميع الرغبات مرفوضة75.77977.02حنين ايمن ابو عمار3782110317

جميع الرغبات مرفوضة77.667676.996رهام نصر الدين اإلبراهيم3783410170

جميع الرغبات مرفوضة76.997776.994محمد محمد علي العثمان3784210613

جميع الرغبات مرفوضة73.648276.984ياسين حسان حمدان3785310798

جميع الرغبات مرفوضة78.297576.974سلمى عدنان حنا3786410245

جميع الرغبات مرفوضة74.9568076.973جواهر سعدون غصن3787210820

جميع الرغبات مرفوضة78.267576.956مرح طالل الحسيان37882110255

جميع الرغبات مرفوضة76.837776.898علي احمد امهنا3789310434

جميع الرغبات مرفوضة75.4687976.88ميادة عدنان ابو ضحه3790210886

جميع الرغبات مرفوضة77.447676.864يارا هيثم درغام3791310758

جميع الرغبات مرفوضة78.067576.836مهند مصطفى غزالن3792111057

جميع الرغبات مرفوضة76.057876.83نور عماد تركمان3793111217

جميع الرغبات مرفوضة74.718076.826محمد عبدهللا الشيخ3794410592

جميع الرغبات مرفوضة74.78076.82هند وليد السباعي3795410508

جميع الرغبات مرفوضة75.9617876.776محمد قاسم الحمصي3796210874

جميع الرغبات مرفوضة75.867876.716علي عبد المنعم غانم3797310451

جميع الرغبات مرفوضة75.17976.66حسام هيثم اسماعيل3798310176

جميع الرغبات مرفوضة73.768176.656محمود عبد الناصر سمحه3799410428

جميع الرغبات مرفوضة75.067976.636حال احسان الخوري3800410129

جميع الرغبات مرفوضة73.058276.63أسد حافظ السلوم3801410047

جميع الرغبات مرفوضة77.037676.618غفران علي حسين3802410333

جميع الرغبات مرفوضة76.297776.574ديانا محمد رامي ايمش3803210224

جميع الرغبات مرفوضة75.597876.554رزان اديب يوسف3804410168

جميع الرغبات مرفوضة75.5387876.522محمد زكريا محمد ناجي بريمو السمان3805210528

جميع الرغبات مرفوضة78.27476.52الرا الكسي بشور3806410372

جميع الرغبات مرفوضة76.177776.502بتول مرشد عرابي3807110189

جميع الرغبات مرفوضة75.4957876.497محمد نوار عبد العزيز3808210624

جميع الرغبات مرفوضة75.467876.476قتيبه أحمد الطعاني3809410353

جميع الرغبات مرفوضة77.4067576.443كارال سليم غالم3810210507

جميع الرغبات مرفوضة72.058376.43جفين علي محمد3811510021

جميع الرغبات مرفوضة76.77676.42ريم ابراهيم حنو3812310313

جميع الرغبات مرفوضة76.687676.408إيناس عدنان السمره3813110100

جميع الرغبات مرفوضة76.017776.406عمران أيمن شروف3814310514

جميع الرغبات مرفوضة75.997776.394عبد الوهاب محمد الحزوري3815210410
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جميع الرغبات مرفوضة73.998076.394محمد باسل احمد التركاوي38162110210

جميع الرغبات مرفوضة76.637676.378نور قصي ادرع38172310213

جميع الرغبات مرفوضة79.2817276.368شهد محمد انس خوجة3818210357

جميع الرغبات مرفوضة76.617676.366سعدة سليمان العلي3819410240

جميع الرغبات مرفوضة79.267276.356لياس هالل سلوم3820110816

جميع الرغبات مرفوضة75.97776.34عليا فخر الدين علوش38212110166

جميع الرغبات مرفوضة74.537976.318غزل نادر باسط3822410331

جميع الرغبات مرفوضة75.757776.25مرام حامد جمعة3823111093

جميع الرغبات مرفوضة77.027576.212انس محمد االحمد38242110017

جميع الرغبات مرفوضة75.6857776.211مصطفى خالد صغير3825210654

جميع الرغبات مرفوضة75.687776.208علي سعدهللا عبد القدوس3826310480

جميع الرغبات مرفوضة74.987876.188أسماء موسى أبو سليمان3827410042

جميع الرغبات مرفوضة78.947276.164آيه عماد بساطه3828210100

جميع الرغبات مرفوضة77.5757476.145جود محمد نائل شيخوني3829210169

جميع الرغبات مرفوضة78.2067376.123حذيفه محمد االحمد3830210166

جميع الرغبات مرفوضة77.57476.1رهف غسان شحروري3831310297

جميع الرغبات مرفوضة76.827576.092هبه سواح السايح38322110294

جميع الرغبات مرفوضة77.487476.088كارمن اياد غنوم38332110189

جميع الرغبات مرفوضة75.4687776.08محمد معاوية القاضي3834210569

جميع الرغبات مرفوضة78.747276.044بتول أحمد الجهني3835410063

جميع الرغبات مرفوضة77.977375.982منال نواف الحمدان3836110929

جميع الرغبات مرفوضة73.238075.938هبه تامر شمسي باشا3837410475

جميع الرغبات مرفوضة73.897975.934عبد الكريم محمد آغا38382310114

جميع الرغبات مرفوضة75.887675.928يامن يونس محمد3839410538

جميع الرغبات مرفوضة74.537875.918احمد عبدالقادر حاج علي3840310013

جميع الرغبات مرفوضة74.537875.918راما نضال وزاز3841310254

جميع الرغبات مرفوضة75.187775.908براءة غازي القالش3842410568

جميع الرغبات مرفوضة73.837975.898عبير نزير كاخي3843410290

جميع الرغبات مرفوضة73.138075.878سوار هيثم نادر3844110580

جميع الرغبات مرفوضة73.737975.838آيه لؤي الحلقي3845410564

جميع الرغبات مرفوضة75.037775.818كرم خالد الحسون3846110774

جميع الرغبات مرفوضة77.027475.812هبه عبدالكريم التلي3847111255

جميع الرغبات مرفوضة74.2587875.754غنى احمد زين الدين3848210477

جميع الرغبات مرفوضة74.2357875.741صهيب محمد مزاحم3849210843

جميع الرغبات مرفوضة73.557975.73احمد كمال محمد3850410004
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جميع الرغبات مرفوضة77.547375.724شغف صفوان البعجوري3851110502

جميع الرغبات مرفوضة76.27575.72فالح عصام الغازي3852110680

جميع الرغبات مرفوضة73.437975.658حسن موسى ابراهيم3853410125

جميع الرغبات مرفوضة76.077575.642مضر محمد حسن العلي3854111126

جميع الرغبات مرفوضة74.047875.624منى صباح حسين3855410449

جميع الرغبات مرفوضة77.347375.604غزل بكري البكور3856210470

جميع الرغبات مرفوضة72.668075.596سوزان بدر البوتي3857410230

جميع الرغبات مرفوضة73.997875.594بانا محمد عزو3858410060

جميع الرغبات مرفوضة74.647775.584الفا سعيد العبدهللا3859510068

جميع الرغبات مرفوضة76.637475.578منى غسان الطرن3860410035

جميع الرغبات مرفوضة75.2887675.572رؤى محمد الرسالن3861210274

جميع الرغبات مرفوضة73.927875.552هال علي فارس3862111265

جميع الرغبات مرفوضة73.257975.55رحاب جمعه العلي3863510031

جميع الرغبات مرفوضة75.8237575.493راما محمود مزكتلي3864210242

جميع الرغبات مرفوضة77.157375.49مي احمد طه3865310698

جميع الرغبات مرفوضة73.7587875.454ميالد يحيى العبدو3866210699

جميع الرغبات مرفوضة75.757575.45أريج أحمد الدرويش38672110030

جميع الرغبات مرفوضة76.4137475.447خالد أحمد جورية3868210195

جميع الرغبات مرفوضة78.367175.416نور عماد سليم3869110132

جميع الرغبات مرفوضة76.257475.35ميري سعود صوان3870410456

جميع الرغبات مرفوضة74.247775.344فاتن يوسف تقي3871110798

جميع الرغبات مرفوضة74.8517675.31يوسف نصرهللا شعبان جوهر3872210795

جميع الرغبات مرفوضة80.156875.29آيه وهيب الرفاعي3873110143

جميع الرغبات مرفوضة74.7537675.251شهد عماد الخطيب3874210356

جميع الرغبات مرفوضة75.417575.246رغد علي جنود3875310277

جميع الرغبات مرفوضة73.417875.246رنا نضال نجار3876310285

جميع الرغبات مرفوضة77.9837175.189دياال زكريا سالم3877210222

جميع الرغبات مرفوضة75.9257475.155محمود خالد خطاب3878210881

جميع الرغبات مرفوضة73.897775.134خديجه خالد الخطيب3879110331

جميع الرغبات مرفوضة75.197575.114مجد جرجس سالمه3880230130

جميع الرغبات مرفوضة73.857775.11فريال يوسف صالح3881410584

جميع الرغبات مرفوضة75.1587575.094عبد هللا محمود النحالوي3882210852

جميع الرغبات مرفوضة77.137275.078محمد عبد الكريم العص3883110110

جميع الرغبات مرفوضة75.777475.062تيما محمد هالل38842110319

جميع الرغبات مرفوضة73.767775.056عال بشار شميس3885410296
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جميع الرغبات مرفوضة76.4157375.049محمد عدنان عماد الدين الزبدي3886210876

جميع الرغبات مرفوضة73.0457875.027غدير زهير المقرمي3887210857

جميع الرغبات مرفوضة72.317974.986أحمد المبارك غسان جمعة3888110106

جميع الرغبات مرفوضة72.267974.956ميري فليب فارس3889410528

جميع الرغبات مرفوضة74.2287674.936امين محمد احمدى3890210041

جميع الرغبات مرفوضة74.837574.898امل علي المليحان3891510008

جميع الرغبات مرفوضة78.127074.872جويل وليم توما3892410109

جميع الرغبات مرفوضة74.757574.85لين قيس االسد3893310603

جميع الرغبات مرفوضة75.417474.846بانه عماد ندور3894410062

جميع الرغبات مرفوضة77.347174.804رهف عبدالكريم االبراهيم3895410118

جميع الرغبات مرفوضة73.347774.804رشا عيسى عيسى3896310273

جميع الرغبات مرفوضة77.997074.794لورا الكسي بشور3897410378

جميع الرغبات مرفوضة78.656974.79بيان عبد الباري بحري38982110074

جميع الرغبات مرفوضة77.287174.768عمران محمود حيدر3899310517

جميع الرغبات مرفوضة73.927674.752باسل وليد الشحود3900410059

جميع الرغبات مرفوضة74.5867574.751محمد فاتح عبد الخالق سيخ3901210602

جميع الرغبات مرفوضة74.5717574.742رسيل رضوان خيطو3902210833

جميع الرغبات مرفوضة76.4857274.691سعاد علي اوسو3903210312

جميع الرغبات مرفوضة74.467574.676غسان رضيان اسبر3904310532

جميع الرغبات مرفوضة74.4457574.667عال يحيى عنداني خطيب3905210438

جميع الرغبات مرفوضة73.17774.66سكينه عبدهللا رستناوي3906410241

جميع الرغبات مرفوضة75.727374.632فخر الدين محمدبشير عبدو3907510057

جميع الرغبات مرفوضة77.017174.606غزيه عبد اللطيف عباره3908410332

جميع الرغبات مرفوضة75.017474.606علي أبو تمام صالح3909310466

جميع الرغبات مرفوضة74.337574.598سماهر موسى معروف3910410248

جميع الرغبات مرفوضة74.337574.598قمر محمد ديب39112310152

جميع الرغبات مرفوضة76.277274.562شهال خالد حوا39122110136

جميع الرغبات مرفوضة72.837774.498زيد وليد قنزوعه3913310337

جميع الرغبات مرفوضة73.4967674.497براءه جميل العبدهللا3914210740

جميع الرغبات مرفوضة72.817774.486محمد ابراهيم األحمد3915410395

جميع الرغبات مرفوضة77.4237074.453ديمه محمد العساني3916210220

جميع الرغبات مرفوضة73.427674.452راما سميع جديد3917310254

جميع الرغبات مرفوضة72.717774.426نور الهدى ممدوح زينو3918410476

جميع الرغبات مرفوضة74.697474.414بتول محمد الفرج39192110063

جميع الرغبات مرفوضة77.347074.404نوره فتحي عائشه3920111231
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة73.987574.388بتول طالل حمود3921410612

جميع الرغبات مرفوضة73.317674.386اسالم ياسين مغير3922110042

جميع الرغبات مرفوضة71.967874.376ميران محمد تمام المسموم3923410455

جميع الرغبات مرفوضة73.287674.368هبه حامد عباس3924410491

جميع الرغبات مرفوضة73.927574.352امل ايمن فيومي3925110074

جميع الرغبات مرفوضة73.897574.334ميس ابراهيم االبراهيم3926210640

جميع الرغبات مرفوضة75.2037374.321عادل محمد مسوتي3927210845

جميع الرغبات مرفوضة75.147374.284الرا محمد التكريتي3928110863

جميع الرغبات مرفوضة75.787274.268امنه أحمد الحالوه39292110015

جميع الرغبات مرفوضة73.097674.254االسكندر محمد علي3930110053

جميع الرغبات مرفوضة77.077074.242فاطر ياسين ونوس3931310541

جميع الرغبات مرفوضة75.0017374.2رويا احمد بصراوي3932210276

جميع الرغبات مرفوضة73.657574.19منى بدر الدين رجوب3933410448

جميع الرغبات مرفوضة74.9817374.188هدى احمد لوزي حباب3934210741

جميع الرغبات مرفوضة74.967374.176مريم علي الرفاعي3935111110

جميع الرغبات مرفوضة74.8957374.137محمد محمد عماد بصمه جي3936210614

جميع الرغبات مرفوضة72.27774.12هاني بهزاد دبرها3937410489

جميع الرغبات مرفوضة72.057774.03مرح ياسر جبر3938410437

جميع الرغبات مرفوضة74.6537373.991ياسمين صبحي األحمد3939210780

جميع الرغبات مرفوضة73.37573.98الرا علي الضاهر39402110196

جميع الرغبات مرفوضة71.967773.976نور محمود المصطفى3941510094

جميع الرغبات مرفوضة75.237273.938غيداء نصر الصيادي39422110178

جميع الرغبات مرفوضة75.827173.892ايفا محمد مجدو3943210047

جميع الرغبات مرفوضة73.817473.886رامي خالد التمر3944510031

جميع الرغبات مرفوضة75.1357273.881آيه عبد القادر األيوبي3945210109

جميع الرغبات مرفوضة75.747173.844حال درويش بالل3946410130

جميع الرغبات مرفوضة75.017273.806ملك احمد المحمد المحمود39472110265

جميع الرغبات مرفوضة74.2117373.726محمد محمد سامر عاليا3948210612

جميع الرغبات مرفوضة75.547173.724محمد عبد اللطيف فتوح3949210930

جميع الرغبات مرفوضة72.187673.708خلود عصام الوتار3950111342

جميع الرغبات مرفوضة72.147673.684احمد علي خلف3951110018

جميع الرغبات مرفوضة76.147073.684رانا اسماعيل نده3952310266

جميع الرغبات مرفوضة74.127373.672نور وليد القس39532110291

جميع الرغبات مرفوضة72.77573.62والء وائل الخيمي3954111287

جميع الرغبات مرفوضة75.357173.61ماري فيدل يعقوب3955410387
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة75.987073.588دعاء خليل الضعيف39562110105

جميع الرغبات مرفوضة75.37173.58رامي حسام محمد3957110360

جميع الرغبات مرفوضة72.567573.536ربى هيثم الجندي3958310267

جميع الرغبات مرفوضة72.57573.5غدير بدر علوش3959310522

جميع الرغبات مرفوضة75.837073.498محمد سليم محمد حسان سليم آغا3960210573

جميع الرغبات مرفوضة75.1267173.475فاطمه أسامه ابو جدعان3961210515

جميع الرغبات مرفوضة73.747373.444غدير محمد اسماعيل3962310525

جميع الرغبات مرفوضة77.7336773.439محمد عبدالقادر العبيد3963210548

جميع الرغبات مرفوضة71.737673.438أنجيال بسام عجايقي39642110043

جميع الرغبات مرفوضة74.997173.394مرح غالب يونس39652310182

جميع الرغبات مرفوضة72.2757573.365مهند خالد الريمي3966210685

جميع الرغبات مرفوضة73.6037373.361ملداء منيب عاجي3967210883

جميع الرغبات مرفوضة71.5967673.357غيداء زهير المقرمي3968210858

جميع الرغبات مرفوضة72.237573.338فاطمه عبد المعين ادريس3969410346

جميع الرغبات مرفوضة75.567073.336ميس رامز ابراهيم3970410457

جميع الرغبات مرفوضة74.147273.284علي يوسف بدران3971410317

جميع الرغبات مرفوضة72.787473.268مصطفى عدنان خاسكي3972410444

جميع الرغبات مرفوضة72.727473.232خديجة محمدجمال مقدود39732310062

جميع الرغبات مرفوضة73.357373.21فراس فاضل النعمه3974110670

جميع الرغبات مرفوضة74.017273.206رغد غازي شرف الدين3975410176

جميع الرغبات مرفوضة74.617173.166محمد ابراهيم جوريه3976210865

جميع الرغبات مرفوضة73.157373.09ليال طالل اسماعيل3977310492

جميع الرغبات مرفوضة71.8137573.087عائشة حسن الحسن3978210848

جميع الرغبات مرفوضة71.87573.08مكسيم قنبر بريم3979210669

جميع الرغبات مرفوضة73.0937373.055زينه عماد حرح3980210294

جميع الرغبات مرفوضة71.757573.05إيالف محمود العبد العيسى39812110011

جميع الرغبات مرفوضة74.387173.028روان أحمد األذن39822110118

جميع الرغبات مرفوضة72.967372.976االء احمد ديب3983110064

جميع الرغبات مرفوضة71.627572.972هيلين علي النجاري3984111056

جميع الرغبات مرفوضة72.947372.964ميرنا ياسر نجار39852110157

جميع الرغبات مرفوضة74.237172.938محمد عبد الرحمن كوشه3986310643

جميع الرغبات مرفوضة72.7767372.865سرار محمد البري3987210318

جميع الرغبات مرفوضة75.326972.792غاليا محمود ديب3988310520

جميع الرغبات مرفوضة74.597072.754تماره حسن وسوف3989410090

جميع الرغبات مرفوضة73.857172.71محمد حسني زمزم39902110215
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة73.187272.708جيستينا جبرائيل موسى3991110288

جميع الرغبات مرفوضة74.4917072.694زين علي دوبا3992210297

جميع الرغبات مرفوضة75.566872.536مرح كنج مرجان3993310575

جميع الرغبات مرفوضة72.837272.498علي نبيل وهبي3994110733

جميع الرغبات مرفوضة71.397472.434حسين محمد محمد3995410614

جميع الرغبات مرفوضة76.636672.378رهف عبد الكريم عبد الكريم3996310284

جميع الرغبات مرفوضة76.586672.348زهرة يونس علي3997310017

جميع الرغبات مرفوضة72.547272.324باسكال هيثم منصور3998410611

جميع الرغبات مرفوضة72.387272.228الرا بسام ديب3999410344

جميع الرغبات مرفوضة73.77072.22يازد أيمن حسن4000410499

جميع الرغبات مرفوضة72.757172.05كحله محمد مارديني40012110192

جميع الرغبات مرفوضة71.367372.016رند نضال ابراهيم4002410180

جميع الرغبات مرفوضة72.597171.954مراد ناظم نقرور4003410032

جميع الرغبات مرفوضة74.566871.936شهامه حمدو الخالد40042110134

جميع الرغبات مرفوضة71.7457271.847محمد أحمد الحسن الخضر4005210929

جميع الرغبات مرفوضة71.7117271.826هدى احمد اللحام4006210740

جميع الرغبات مرفوضة73.6956971.817ندى عارف ابراهيم4007210649

جميع الرغبات مرفوضة74.366871.816أمل خالد الخليف40082110039

جميع الرغبات مرفوضة67.647871.784المجد خميس سليمان4009110058

جميع الرغبات مرفوضة71.577271.742عمار كمال اقجه4010310478

جميع الرغبات مرفوضة72.897071.734حسن أيمن الدرويش4011510136

جميع الرغبات مرفوضة73.446971.664علي حسن علي4012310475

جميع الرغبات مرفوضة72.7667071.659عثمان محمد العبيد4013210427

جميع الرغبات مرفوضة72.717071.626حنان محمد الخلف4014510107

جميع الرغبات مرفوضة71.3487271.608خالد عبد الرحمن الحمود4015210211

جميع الرغبات مرفوضة70.617371.566بتول يوسف الشيخ4016410067

جميع الرغبات مرفوضة73.226971.532وريف نزير عثمان4017111280

جميع الرغبات مرفوضة77.1756371.505عبد الرزاق حسن نحاس4018210255

جميع الرغبات مرفوضة72.367071.416عبدهللا علي شيخ احمد4019510126

جميع الرغبات مرفوضة71.577171.342تانيا ميالد اليوسف40202110080

جميع الرغبات مرفوضة74.166771.296نور ساهر شحادة4021210663

جميع الرغبات مرفوضة71.487171.288انجي عماد ادريس4022410025

جميع الرغبات مرفوضة72.76971.22ثناء عبد القادر سفلو40232110086

جميع الرغبات مرفوضة72.027071.212خالده خالد باكير4024110302

جميع الرغبات مرفوضة73.2616871.156محمد زياد موسكو4025210568
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة71.8667071.119نديم عمر نحاس4026210041

جميع الرغبات مرفوضة73.866771.116وداد راكان شيخو4027111066

جميع الرغبات مرفوضة71.127171.072فرح ضياء صيداوي4028310550

جميع الرغبات مرفوضة74.416671.046حسان فراس احمد40292310046

جميع الرغبات مرفوضة69.667370.996يسرا رهيف الحصرية4030410511

جميع الرغبات مرفوضة74.316670.986فرح مهند حاتم4031310338

جميع الرغبات مرفوضة72.2216970.932لمى سعد وهيبة4032210520

جميع الرغبات مرفوضة73.446770.864احمد عيسى زمزم4033310013

جميع الرغبات مرفوضة70.677170.802غنى فاضل صليبي4034410335

جميع الرغبات مرفوضة73.276770.762ميساء سهيل الحمدالعباس4035110076

جميع الرغبات مرفوضة72.586870.748مؤمنه عبد المنعم رحال40362110269

جميع الرغبات مرفوضة73.186770.708غدير محمد خضور4037310526

د باسل عوف4038410323 جميع الرغبات مرفوضة71.836970.698عواطف محما

جميع الرغبات مرفوضة72.426870.652رودا عبدالرحمن علي4039410182

جميع الرغبات مرفوضة71.726970.632عمر فرحان حسين4040310512

جميع الرغبات مرفوضة71.666970.596رنيم محمد انور العلي4041110359

جميع الرغبات مرفوضة73.466670.476زينب عبدالرزاق بريص4042110050

جميع الرغبات مرفوضة75.8586270.314دانية فارس محمد فارس4043210218

جميع الرغبات مرفوضة71.0886970.252راما محمد أصلي4044210237

جميع الرغبات مرفوضة75.056370.23ليالف عبد الباسط مال علي4045110734

جميع الرغبات مرفوضة73.686570.208هزار وفيق سالمه4046410501

جميع الرغبات مرفوضة72.896670.134عوض عماد الرحال40472110172

جميع الرغبات مرفوضة71.376870.022روان حامد زاهر4048110478

جميع الرغبات مرفوضة70.027070.012نغم علي ابراهيم40492310207

جميع الرغبات مرفوضة71.196869.914ريم بديع سليمان4050310832

جميع الرغبات مرفوضة72.446669.864مريم جمعة دهان4051111017

جميع الرغبات مرفوضة71.746769.844عيسى ابراهيم منصور4052410324

جميع الرغبات مرفوضة69.0557169.833محمد سليمان الضاحي4053210574

جميع الرغبات مرفوضة70.196969.714إيهاب عارف إبراهيم4054410033

جميع الرغبات مرفوضة70.846869.704ريم ابراهيم أبو حسين40552310084

جميع الرغبات مرفوضة69.896969.534غمكين عادل حسين4056510063

جميع الرغبات مرفوضة71.666669.396توفيق محمد سعيد السباعي4057410093

جميع الرغبات مرفوضة71.636669.378آالء محمد رشاد رباطه4058510014

جميع الرغبات مرفوضة70.926769.352مالك زهير قنبر4059111139

جميع الرغبات مرفوضة70.236869.338عبد هللا راجي المحمد40602110152
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الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة69.276969.162هناء محمد حصيده4061110196

جميع الرغبات مرفوضة69.246969.144بثينه محمد زكريا4062410068

جميع الرغبات مرفوضة71.166669.096عامر بسام أشمر4063110629

جميع الرغبات مرفوضة71.816569.086غانيه عبدهللا علوان4064410037

جميع الرغبات مرفوضة70.866668.916تسنيم ماهر السراج4065410087

جميع الرغبات مرفوضة72.846368.904حال علي العلي4066410131

جميع الرغبات مرفوضة74.836068.898فاطمة أحمد حاج أحمد4067310031

جميع الرغبات مرفوضة69.396868.834والء فهيم نصور4068310787

جميع الرغبات مرفوضة69.366868.816رهف سلمان درغام4069310296

جميع الرغبات مرفوضة71.9656468.779محمد براء علي الغضبان4070210068

جميع الرغبات مرفوضة69.956768.77مروة خالد الصويص4071510139

جميع الرغبات مرفوضة72.6116368.766احمد محمد فوزي مرتضى بيطار4072210004

جميع الرغبات مرفوضة70.836568.498اليسار غزوان كيال40732110012

جميع الرغبات مرفوضة73.366168.416بانه محمد تيسير السيد4074110188

جميع الرغبات مرفوضة71.846368.304بشار ماهر زين الدين4075110210

جميع الرغبات مرفوضة72.446268.264أنس أحمد الحاج أحمد قنبر4076110011

جميع الرغبات مرفوضة71.656368.19سامح حمزه الحلبي4077110053

جميع الرغبات مرفوضة72.946168.164عمر فاروق البكدش4078510060

جميع الرغبات مرفوضة71.3636368.017بسمه محمد ماهر نجار4079210007

جميع الرغبات مرفوضة71.726267.832رهف وليد الصالح4080410178

جميع الرغبات مرفوضة70.626367.572أسامة علي علي4081410005

جميع الرغبات مرفوضة71.6486167.388دستان جمبلي السيد4082210213

جميع الرغبات مرفوضة69.626467.372غنى عبدالوهاب نورهللا4083310536

جميع الرغبات مرفوضة71.596167.354ديمه محمد قتيبة الصغير40842110037

جميع الرغبات مرفوضة69.276467.162ميس علي البشالوي4085410300

جميع الرغبات مرفوضة69.136467.078رشا علي عز الدين4086410020

جميع الرغبات مرفوضة70.1316166.478احمد محمد الصطوف4087210106

جميع الرغبات مرفوضة68.636366.378حسن محمد خزعل4088510001

جميع الرغبات مرفوضة69.766166.256رهام خليل العوض40892110064

جميع الرغبات مرفوضة68.976065.382الحارث صالح الحنظل4090110005

جميع الرغبات مرفوضة68.966065.376خالد سعد الدين الشريف40912110101
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