
جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)طب أسنان األطفال85.578986.599مريم جورج منصور1120595

دمشق(عام)طب أسنان األطفال84.979086.479رنا وليد سليمان2120234

دمشق(عام)طب أسنان األطفال84.029286.414دالل طارق أبو زيد3120192

دمشق(عام)طب أسنان األطفال85.38986.41جمان محمود حيو4120141

دمشق(عام)طب أسنان األطفال83.159486.405موده محي الدين الملبنجي5120616

دمشق(عام)طب أسنان األطفال84.439186.401مروان عبد المعين الحاجي6120592

دمشق(موازي)طب أسنان األطفال86.138786.391كارولين فادي المسلّم7120450

دمشق(موازي)طب أسنان األطفال84.819086.367ماريا جورج اسحق8120499

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين88.779289.739محمد احمد أحمد92120195

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين87.879389.409آية اسامه كردي10120085

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين86.539488.771أمين لؤي رحمون11120075

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين87.379288.759محمد عاصم رفعت عباس122320096

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين86.289388.296نور أحمد المنصور132120250

دمشق(عام)جراحة الفم والوجه والفكين85.429588.294يامن محمد معروف نفيسة14120694

دمشق(موازي)جراحة الفم و الوجه والفكين85.739488.211ايمان راتب الطويل15120042

دمشق(موازي)جراحة الفم و الوجه والفكين86.049388.128معاذ مازن عصيده16120606

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين89.439591.101صبا وائل البعيني17120346

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين88.619590.527عباده حسان القده18120359

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين88.249489.968أحمد محمد خنزاده19120059

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين88.089389.556أحمد ركن الدين مللي20120054

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين87.449489.408شيماء سليمان الصبيخان21120342

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين86.279689.189خالد رضوان الصبح22120182

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين86.539589.071أحمد ايمن محروس23120052

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين86.729488.904أحمد عثمان عثمان24120055

دمشق(عام)مداواة األسنان85.089487.756مصعب محمد ماهر الخياط افدار25120602

دمشق(عام)مداواة األسنان86.289087.396بيير وسيم الصايغ26120121

دمشق(عام)مداواة األسنان85.789187.346أيهم فهد حطاب27120080

دمشق(عام)مداواة األسنان85.759087.025رؤى محمد خير خرفان28120255

دمشق(عام)مداواة األسنان85.549086.878عائشه هيثم زرزور29120357

دمشق(عام)مداواة األسنان85.938986.851حال عماد الدين احمد30120175

دمشق(موازي)مداواة األسنان83.729486.804احمد سمير المالح31120007

دمشق(موازي)مداواة األسنان83.999386.693سارة أحمد عمار شيخو32120281

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة83.899286.323مهاب محمد ماهر كديمي33120613

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة83.639286.141عبد الرحمن ياسين اللحام34120364

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة83.669185.862لين محمد نبيل صهيون35120492
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.319485.817الياس حسام الخليل36120026

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة83.069285.742مارييت ايوب دروبي37120502

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة83.819085.667نذير ماجد ريحان38220415

دمشق(موازي)تعويضات األسنان المتحركة83.359185.645بارعه علي سليمان39120094

دمشق(موازي)تعويضات األسنان المتحركة81.69585.62يزن ماهر محيسن40120701

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة87.619288.927نور احمد كردي41120642

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة86.059488.435تالة خالد اللبابيدي42120122

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة87.659088.355ساره مازن العامر43120296

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة84.289587.496منصور مالك عامر44120610

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة86.988887.286خلود عبد الحكيم عفان45120186

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.859587.195حسن محمد الشالش46120170

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة85.079186.849ديما معن شقير47120195

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة85.339086.731تسنيم احمد زاهر شعراوي48120125

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان82.779285.539بشرى محمد بشير سبسوب49120111

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان82.939085.051اريج ابراهيم التلي50120015

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان81.569284.692نايا بسام الزهر51120630

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان81.549284.678ريتا نبيل الراسي52120259

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان83.998684.593برهان غسان هنون53120105

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان83.68684.32ساره منير قانشاو54120304

دمشق(موازي)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان81.49184.28عمار نبيل يحيى55120406

دمشق(موازي)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان81.819084.267ساندرا ابراهيم أبوزخم56120309

دمشق(عام)علم النسج حول السنية86.928987.544سالي بسام الياس572320057

دمشق(عام)علم النسج حول السنية84.689387.176أحمد محمد حجازي58120058

دمشق(عام)علم النسج حول السنية85.439086.801والء عبداللطيف البري59120682

دمشق(عام)علم النسج حول السنية84.979186.779محمد فادي محمد رضوان صوفاناتي60120555

دمشق(عام)علم النسج حول السنية83.619486.727كابي بشاره السهوي612320132

دمشق(عام)علم النسج حول السنية85.319086.717عبد الرحمن سامر عمار62120362

دمشق(موازي)علم النسج حول السنية84.019386.707ميشيل رياض ابو عسلي63120626

دمشق(موازي)علم النسج حول السنية85.079086.549أسامة بهاء الدين داود الباشا64120062

دمشق(عام)طب الفم84.648885.648هبه معين ابو ريش65120662

دمشق(عام)طب الفم83.968985.472نور جمال ابراهيم66120648

دمشق(عام)طب الفم82.619285.427اسامة محمد اياد الركابي السكري67120018

دمشق(عام)طب الفم83.389085.366كاترين عادل جبيل68120446

دمشق(عام)طب الفم83.768885.032مريم خالد زرزر69120596

دمشق(عام)طب الفم83.318985.017عال محمد العكاوي70120382
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(موازي)طب الفم80.919484.837بيير وليد ديراني712320020

دمشق(موازي)طب الفم82.559084.785لين أيمن الحالق72120487

دمشق(شواغر عرب)طب أسنان األطفال80.728983.204ديمه محمد نبيل الجراح73120198

دمشق(شواغر عرب)جراحة الفم والوجه والفكين80.268681.982عباده بسام غنوم74120358

دمشق(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين85.088986.256آالء أيمن العمري75120082

دمشق(شواغر عرب)مداواة األسنان83.699286.183ريتا همبارسوم سيمون76120260

دمشق(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة76.338478.631رؤى ماجد سليمان77120254

دمشق(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة83.569085.492توالي محمد المهدي التونسي78120135

دمشق(شواغر عرب)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان75.377174.059هاجر نبيه حمد79120797

دمشق(شواغر عرب)علم النسج حول السنية82.329184.924رانيه سامر دعدوش80120214

دمشق(شواغر عرب)طب الفم77.48178.48سالم حبيب سنجاب81120318

حماة(عام)طب أسنان األطفال84.438985.801مادلين منير يازجي82120497

حماة(عام)طب أسنان األطفال79.989584.486وائل محمد حسين832120263

حماة(عام)طب أسنان األطفال81.329184.224عبد الصمد ساهر حجازي842120129

حماة(عام)طب أسنان األطفال79.839484.081محمد فؤاد عماد الدين الباكير852120216

حماة(موازي)طب أسنان األطفال80.049383.928أسامة هيثم أبو الذهب المصري86120065

حماة(موازي)طب أسنان األطفال81.199083.833ايه عبد الرحيم حمدون87420008

حماة(عام)تقويم األسنان والفكين90.719291.097مايا عصام عشي88420156

حماة(عام)تقويم األسنان والفكين89.658989.455تيسير هللا طالب كلثوم892120047

حماة(عام)تقويم األسنان والفكين87.489288.836هيا محمد الحاج ابراهيم902120262

حماة(عام)تقويم األسنان والفكين85.579588.399حمزه اسامه صالح912120059

حماة(موازي)تقويم األسنان والفكين86.789188.046ايمان حسين المكاوي922120019

حماة(موازي)تقويم األسنان والفكين86.948987.558بشرى خالد دناور932120043

حماة(عام)مداواة األسنان82.619486.027خديجة عمر المنصور94120184

حماة(عام)مداواة األسنان82.359285.245محمد عيد مأمون خوالني95420217

حماة(عام)مداواة األسنان82.289285.196نورا عبدالناصر زرز96420189

حماة(عام)مداواة األسنان83.958885.165آيه علي نجم الدين972120335

حماة(موازي)مداواة األسنان84.58684.95ديمة مفيد شوربا982120068

حماة(موازي)مداواة األسنان81.439284.601اسامة طالل ابو النعاج99120017

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة81.968883.772فاطمه عبده حيدر100120430

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.348783.738عبدالرحمن محمد مازن قاسم101120372

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.599383.613غياث كمال ابو سلو102120422

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.129483.584حسن معن سليمان1032120054

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.048683.228عمر مجدي عبد الغني104120409

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.048683.228رهف بديع سعيفان1052120078

3 / 28



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

حماة(موازي)تعويضات األسنان المتحركة79.219483.647حمزه مهند الحسامي106420056

حماة(موازي)تعويضات األسنان المتحركة77.639582.841حيدر حسين يونس1072120061

حماة(عام)تعويضات األسنان الثابتة86.418585.987مرح عبدالقادر حور1082120228

حماة(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.379085.359راما محمد خير العجق109120204

حماة(موازي)تعويضات األسنان الثابتة81.899385.223هيا بسام ديوب110420197

حماة(شواغر عرب)طب أسنان األطفال73.628476.734خالد فيصل بركات1112120396

حماة(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين80.789083.546عمر باسل حمدون1122120300

حماة(شواغر عرب)مداواة األسنان77.148679.798سامر جمال الدين عساف113120307

حماة(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة76.437576.001خالد جمال فائق الحمود114220018

حماة(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة75.379280.359بشار غياث سفاف1152120042

الالذقية(عام)طب أسنان األطفال81.349485.138جورج هيثم داغر1162320024

الالذقية(موازي)طب أسنان األطفال82.299184.903عبدهللا محمود المحمود1172120138

الالذقية(عام)جراحة الفم والوجه والفكين84.679186.569محمد انيس العاسمي118120524

الالذقية(عام)جراحة الفم والوجه والفكين84.719086.297محمد ياسر امين119420172

الالذقية(عام)جراحة الفم والوجه والفكين85.858685.895ابراهيم نعمان شيخ خميس120320004

الالذقية(موازي)جراحة الفم والوجه والفكين82.419485.887علي رامز موسى1212320071

الالذقية(عام)تقويم األسنان والفكين88.69490.22علي ماجد خطيب1222320074

الالذقية(موازي)تقويم األسنان والفكين86.459488.715الكسندر جورج يازجي1232320004

الالذقية(عام)مداواة األسنان83.899286.323مازن كمال أعرج124120503

الالذقية(موازي)مداواة األسنان82.959085.065فراس وديع خوري125320218

الالذقية(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.438683.501صفوان اديب حج يونس126320160

الالذقية(موازي)تعويضات األسنان المتحركة81.238983.561أسامه عبد العزيز درويش أحمد127320037

الالذقية(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.239085.261حال نقوال موسى128120176

الالذقية(عام)تعويضات األسنان الثابتة81.859385.195زين العابدين نذار الزلمي1292120091

الالذقية(موازي)تعويضات األسنان الثابتة82.489285.336كنان معتز قطان130120455

الالذقية(عام)علم النسج حول السنية83.589085.506هاجر طالل عيشة131420190

الالذقية(موازي)علم النسج حول السنية81.49585.48سالم غسان الحلبي132120320

الالذقية(عام)طب الفم83.718784.697حسين بشار خضره133320092

الالذقية(موازي)طب الفم82.078683.249مرح سمير شيحا134320278

الالذقية(شواغر عرب)طب أسنان األطفال77.937978.251آالء مالك جردي135320036

الالذقية(شواغر عرب)جراحة الفم والوجه والفكين75.969080.172عمار راسم الشرابي136420129

الالذقية(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين78.29081.74فراس محمد سليمان االبرش137420144

الالذقية(شواغر عرب)مداواة األسنان79.757678.625عالء الدين عدنان الموصالوي138220202

الالذقية(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة73.987875.186يمان هشام العفيف139120711

الالذقية(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة76.678880.069حيدره كمال برهوم140320101

4 / 28



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقية(شواغر عرب)علم النسج حول السنية75.619079.927مالذ زهير فياض1412120317

حلب(عام)جراحة الفم والوجه والفكين86.189287.926علي حسام الدين حيدر1422120149

حلب(عام)جراحة الفم والوجه والفكين85.869087.102عبد القادر فهد الباي143220182

حلب(موازي)جراحة الفم والوجه والفكين82.679285.469سليم جرجس رزق هللا144520080

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين86.329087.424أصالة برهان الدين نجم1452120403

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين84.799387.253أيهم إبراهيم أبو السل1462120333

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين82.229586.054سارة حسن طالب147120283

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين83.789185.946تسنيم محمد يحيى شحط148220054

حلب(موازي)تقويم األسنان والفكين83.759185.925علي عبدهللا العلي149220393

حلب(موازي)تقويم األسنان والفكين85.018885.907محمد حسن عتك150220265

حلب(عام)مداواة األسنان82.639385.741حسن ماجد العلي151220074

حلب(عام)مداواة األسنان83.779085.639يارا أحمد دولة152220344

حلب(عام)مداواة األسنان81.959485.565نغم نزار سبع153420184

حلب(عام)مداواة األسنان82.499285.343اوراس غسان كوكي154220015

حلب(عام)مداواة األسنان82.919185.337محمد طالل عامر زبادنه155120541

حلب(عام)مداواة األسنان83.319085.317محمد براء بشير الخطيب156120526

حلب(عام)مداواة األسنان84.428684.894يحيى زياد ماردينلي157220348

حلب(عام)مداواة األسنان82.539084.771محمد محمد حسن نوفليه158120565

حلب(موازي)مداواة األسنان83.378784.459مياس جمال محمود159120622

حلب(موازي)مداواة األسنان82.458984.415رنا محمد فريد قبس160220120

حلب(موازي)مداواة األسنان80.879284.209أحمد صالح الخطيب161220018

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.498884.143رشا مالك سليم162220113

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة80.589284.006طوني جوزيف كرمو163520082

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة81.139083.791محمد جاد الكريم القدور164220263

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.868583.502رشا رشيد البطوش165220112

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة80.49083.28عمار ياسر محمد الهالل166220210

حلب(موازي)تعويضات األسنان المتحركة81.248782.968محمد احمد الخلف167220255

حلب(موازي)تعويضات األسنان المتحركة79.849082.888عبدالرحمن عادل بدره168220189

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.299285.903بيان عبدالقادر الخلف169120114

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.059185.435حسين احمد الصبرا170120174

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة81.649385.048آيه علي داؤد1712120039

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.349084.638نزار حسام دياب172120635

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.329084.624نغم جاسم يونس1732320114

حلب(موازي)تعويضات األسنان الثابتة82.698984.583ربيع حسام الدين الغنام174120218

حلب(موازي)تعويضات األسنان الثابتة82.129084.484أسامة محمد حجير175120063
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

حلب(عام)طب الفم81.688783.276عمر عزام الهويس1762120156

حلب(عام)طب الفم82.368583.152عز الدين وسيم البيرقدار177120377

حلب(موازي)طب الفم81.488682.836حسن احمد ابراهيم178120167

حلب(شواغر عرب)جراحة الفم ووالوجه والفكين80.388682.066أحمد فاتح محمد لؤي عنجريني179220019

حلب(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين81.558783.185تيمه نواف داده180220059

حلب(شواغر عرب)مداواة األسنان76.598478.813مضر واصف الفروان181220412

حلب(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة75.638177.241يوسف أحمد نبيل عبد الكريم182220354

حلب(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة81.018281.307أمان عبد العزيز الزعبي183220027

حلب(شواغر عرب)طب الفم71.637171.441ابراهيم محمود منافيخي184220002

جميع الرغبات مرفوضة83.719286.197جودي عابد صالح الدين185120147

جميع الرغبات مرفوضة84.978986.179علي منصور السمان186120396

جميع الرغبات مرفوضة85.238886.061رهف عبد الرزاق الحايك187120245

جميع الرغبات مرفوضة83.489286.036غريتا خلدون صيدناوي188120417

جميع الرغبات مرفوضة84.688885.676نور الهدى عماد السمرة189120645

جميع الرغبات مرفوضة83.749085.618غنى احمد اياد الملقي190120421

جميع الرغبات مرفوضة83.739085.611ساره تيسير الفريح191120291

جميع الرغبات مرفوضة858785.6الرا سمير عيد192120463

جميع الرغبات مرفوضة83.229185.554روان محمد خالد عرار193120249

جميع الرغبات مرفوضة83.039185.421جودي محمد فايز سحلول194120149

جميع الرغبات مرفوضة83.399085.373محمد رفيق محمد سامر الحوري195120533

جميع الرغبات مرفوضة82.289285.196تسنيم عصام حمد196120128

جميع الرغبات مرفوضة82.159285.105بيان محمد عمر خنشور197120118

جميع الرغبات مرفوضة82.999085.093ياسر حسين بكيره198120687

جميع الرغبات مرفوضة83.798885.053فرح محمد حسن الصبح199120435

جميع الرغبات مرفوضة80.789585.046روجيه ابراهيم ديبه200420077

جميع الرغبات مرفوضة85.498485.043هيا جمال قاضي201120670

جميع الرغبات مرفوضة82.899085.023سالم طارق الشيخ محمد202120319

جميع الرغبات مرفوضة82.379184.959محمد امين عودة203120523

جميع الرغبات مرفوضة81.519384.957رهف محمود قباني204120247

جميع الرغبات مرفوضة81.939284.951ساره ياسين ناعمه205120305

جميع الرغبات مرفوضة80.639584.941نوران مصطفى بربر206120657

جميع الرغبات مرفوضة84.478684.929ديمه محمد أمين نفاخ207120197

جميع الرغبات مرفوضة82.689084.876رغد أحمد ياسين عيسى208120226

جميع الرغبات مرفوضة82.968984.772مرام سامي عوض209320277

جميع الرغبات مرفوضة85.18484.77عبد الرحمن أحمد الزهران210120361

6 / 28



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة84.658584.755ربى محمد عيد السمان211120217

جميع الرغبات مرفوضة82.59084.75محمد محمد جهاد البكور2122120217

جميع الرغبات مرفوضة82.499084.743فايز ابراهيم ديب213120432

جميع الرغبات مرفوضة82.98984.73بسام احمد الحسينو214220046

جميع الرغبات مرفوضة83.668784.662يارا محمد خضر215120685

جميع الرغبات مرفوضة82.78984.59أمل أحمد الخالدي216120073

جميع الرغبات مرفوضة82.179084.519شهد يوسف رسالن217120340

جميع الرغبات مرفوضة82.578984.499جودي محمد حسام حموى218120148

جميع الرغبات مرفوضة83.428784.494كرم أسامة الصباغ219120451

جميع الرغبات مرفوضة83.358784.445عبير ممدوح حيدر220120375

جميع الرغبات مرفوضة82.928884.444علي سمير محمد221320191

جميع الرغبات مرفوضة83.718684.397خضر ايمن اسماعيل2222320038

جميع الرغبات مرفوضة81.959084.365علي أحمد رعد223120387

جميع الرغبات مرفوضة82.338984.331سهيل بشار الصباغ224120328

جميع الرغبات مرفوضة81.459184.315يمان خالد عثمان225120708

جميع الرغبات مرفوضة83.168784.312رزان ايمن سرحان226120220

جميع الرغبات مرفوضة82.728884.304هال نعمي شاطوحي227120668

جميع الرغبات مرفوضة81.779084.239كيندا خطار نصيف228120460

جميع الرغبات مرفوضة84.258484.175ريم رشيد االختيار229120262

جميع الرغبات مرفوضة83.828584.174تسنيم هيثم حمود230120131

جميع الرغبات مرفوضة82.538884.171يزن محمد بسام الهندي231120702

جميع الرغبات مرفوضة80.789284.146محمد فارس الشرع2322120369

جميع الرغبات مرفوضة80.719284.097الرا خالد الحجار233120461

جميع الرغبات مرفوضة81.099184.063هيا سعيد كوركيس234120672

جميع الرغبات مرفوضة84.078484.049سعيد أيمن العيد235120315

جميع الرغبات مرفوضة83.648584.048ريم نورس المقدسي2362120084

جميع الرغبات مرفوضة82.748784.018ميراي سعدهللا حمص237120623

جميع الرغبات مرفوضة83.118683.977سندى كمال دشلي2382120404

جميع الرغبات مرفوضة82.668783.962كبرييال متى زيتون239220237

جميع الرغبات مرفوضة83.478583.929أغيد عدنان االسماعيل2402120030

جميع الرغبات مرفوضة82.158883.905أسماء سعيد الحجه241120067

جميع الرغبات مرفوضة82.148883.898تسنيم أيمن مسالمه242120126

جميع الرغبات مرفوضة82.128883.884محسن محمد سليم جاموس243120518

جميع الرغبات مرفوضة82.098883.863سارة حسام العم244120282

جميع الرغبات مرفوضة83.338583.831ايليانا ايلي لطاش245120041
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة84.188383.826مؤمنات محمد نزار سحلول246120617

جميع الرغبات مرفوضة82.028883.814هال أحمد اللحام247120667

جميع الرغبات مرفوضة83.298583.803النا غسان قاسم248120467

جميع الرغبات مرفوضة80.299283.803ربيع وسيم هالل249120219

جميع الرغبات مرفوضة81.538983.771محمد مضر أحمد فاعور250120569

جميع الرغبات مرفوضة81.958883.765هيا زهير الخطيب251120671

جميع الرغبات مرفوضة81.079083.749أسماء محمد القرح252120068

جميع الرغبات مرفوضة81.049083.728ماريمار عيسى الموسى253120500

جميع الرغبات مرفوضة81.458983.715بدران زاهر بدران254120102

جميع الرغبات مرفوضة81.029083.714يسرا محمد عامر بدر255120706

جميع الرغبات مرفوضة848383.7يوسف سعيد رمضان256220417

جميع الرغبات مرفوضة80.989083.686سارة رغيد محسن257120284

جميع الرغبات مرفوضة82.268783.682مرح غسان العلبي258120591

جميع الرغبات مرفوضة83.18583.67جنان مازن زغيب259120142

جميع الرغبات مرفوضة80.949083.658محمد عدرا عدرا2602320097

جميع الرغبات مرفوضة81.778883.639زينب محمد يحيى كزكز2612120094

جميع الرغبات مرفوضة838583.6مرام رياض ساري262120589

جميع الرغبات مرفوضة80.839083.581نور بسام وزان263120647

جميع الرغبات مرفوضة81.258983.575جودي أحمد المحاسنة264120146

جميع الرغبات مرفوضة81.658883.555لينه هشام جبري265120495

جميع الرغبات مرفوضة81.68883.52حسن مازن الخطيب266220075

جميع الرغبات مرفوضة81.578883.499جون باسم السليمان2672120050

جميع الرغبات مرفوضة79.859283.495محمد األمين يوسف تميم268120522

جميع الرغبات مرفوضة81.568883.492حافظ حاتم ديوب269320087

جميع الرغبات مرفوضة81.558883.485احمد اسامة نشاوي2702120323

جميع الرغبات مرفوضة83.228483.454أميره عيد البني271120074

جميع الرغبات مرفوضة81.498883.443حيدر يحيى الناصر2722120286

جميع الرغبات مرفوضة81.068983.442علي محمد يوسف2732120400

جميع الرغبات مرفوضة81.918783.437لين محمد هزيمه274120493

جميع الرغبات مرفوضة82.338683.431رند ظافر سليمان275120236

جميع الرغبات مرفوضة80.968983.372مريم سامر الباشا276120597

جميع الرغبات مرفوضة81.818783.367أمل بسام سعدالدين2772120034

جميع الرغبات مرفوضة81.388883.366ايه مصطفى الزعبي2782120021

جميع الرغبات مرفوضة81.338883.331ساندي غسان األحمد279120310

جميع الرغبات مرفوضة83.038483.321يحيى محمود القباني280120698
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2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة81.728783.304لين جهاد ابو خير281120488

جميع الرغبات مرفوضة80.439083.301محمود خليل خدام2822320104

جميع الرغبات مرفوضة81.698783.283أسماء مصطفى كلكل2832120406

جميع الرغبات مرفوضة81.258883.275جنيفر ناصر طنوس284120143

جميع الرغبات مرفوضة82.528583.264سارة محمد الخالد خيارى285420085

جميع الرغبات مرفوضة82.938483.251سها محي الدين عساف286120327

جميع الرغبات مرفوضة81.188883.226كارول عيسى الشدايده287120449

جميع الرغبات مرفوضة79.899183.223هبا أحمد السلفيتي2882120255

جميع الرغبات مرفوضة80.319083.217يوسف محمد حمصي توبان289120714

جميع الرغبات مرفوضة79.019383.207هاني نبيل منصور2902120376

جميع الرغبات مرفوضة81.098883.163يونس هادي اسماعيل291120715

جميع الرغبات مرفوضة80.229083.154محمد زهير محمد علي العبود292120534

جميع الرغبات مرفوضة81.058883.135هيا رمضان رشيد293420198

جميع الرغبات مرفوضة80.189083.126فادي يوسف الدبعي294120040

جميع الرغبات مرفوضة81.468783.122رائدة أحمد نوري المدني295120216

جميع الرغبات مرفوضة80.68983.12جورج سلطان المعري296120155

جميع الرغبات مرفوضة81.888683.116ساره خليل ابواحمد297120292

جميع الرغبات مرفوضة80.139083.091االء بدر سنجاب298120023

جميع الرغبات مرفوضة82.268583.082ساره اسامه شاكر299120290

جميع الرغبات مرفوضة80.928883.044رياض طاهر القالش300120257

جميع الرغبات مرفوضة81.778683.039زكريا محمد إبراهيم301120274

جميع الرغبات مرفوضة80.448983.008كمال محمد الخلف302420149

جميع الرغبات مرفوضة81.728683.004كاتيا نواف الشماس303120447

جميع الرغبات مرفوضة80.438983.001عمران يوسف النظامي304220394

جميع الرغبات مرفوضة82.148582.998بتول مصطفى المصطفى305120100

جميع الرغبات مرفوضة79.489182.936علي محمود عباس306420124

جميع الرغبات مرفوضة79.469182.922روان تركي المحيثاوي307120248

جميع الرغبات مرفوضة81.598682.913ألين عماد الشاهين3082120031

جميع الرغبات مرفوضة82.448482.908رغد عبد القادر الشلبي309120228

جميع الرغبات مرفوضة81.568682.892محمد أيمن بكار3102320095

جميع الرغبات مرفوضة79.419182.887وئام فهد سليم311220416

جميع الرغبات مرفوضة82.48482.88كندة محمد نذير الدركزنلي312120459

جميع الرغبات مرفوضة82.828382.874آيه جهاد حسون313120089

جميع الرغبات مرفوضة79.799082.853ريم محمد عمر عقيد314120268

جميع الرغبات مرفوضة79.799082.853نور عبدالرزاق العبدالرحمن315120651
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جميع الرغبات مرفوضة82.338482.831بيان يحيى المصطفى3162120046

جميع الرغبات مرفوضة81.98582.83عبد الرحمن سمير الهوا317120363

جميع الرغبات مرفوضة80.188982.826شادي منيب جروس318420095

جميع الرغبات مرفوضة79.279182.789آالء محمد عليا3192120334

جميع الرغبات مرفوضة81.48682.78جهاد حسان حمراوي3202120283

جميع الرغبات مرفوضة80.118982.777علي مدين نده321120395

جميع الرغبات مرفوضة80.968782.772دانه محمود النقشبندي322120189

جميع الرغبات مرفوضة78.389382.766خيال محمد ماهر الديري323120187

جميع الرغبات مرفوضة81.798582.753رزان علي الغيث324420069

جميع الرغبات مرفوضة78.349382.738محمود خالد االحمد3252120224

جميع الرغبات مرفوضة78.329382.724محمد حسن عز الدين326220402

جميع الرغبات مرفوضة81.748582.718هبه حسن الجوجو327120661

جميع الرغبات مرفوضة80.878782.709زهراء هيثم بكور328120276

جميع الرغبات مرفوضة80.018982.707بيان محمد علي بندقدار329120117

جميع الرغبات مرفوضة79.579082.699محمد حسن سعيد3302120204

جميع الرغبات مرفوضة79.559082.685محمد عبدالناصر مسعود331120546

جميع الرغبات مرفوضة77.399582.673محمد عبد الصمد المرزوك3322120211

جميع الرغبات مرفوضة80.818782.667ليالي عدنان يحيى333120479

جميع الرغبات مرفوضة79.529082.664حسن نوفل جناد334120172

جميع الرغبات مرفوضة80.88782.66لبانه محمد حسين3352320090

جميع الرغبات مرفوضة82.088482.656راما عاطف هاشم336120203

جميع الرغبات مرفوضة81.228682.654بيان صباغ محمد صخر337220049

جميع الرغبات مرفوضة80.788782.646آيه محمد الكويدر338120091

جميع الرغبات مرفوضة81.628582.634يارا محمد المصطفى339420201

جميع الرغبات مرفوضة79.479082.629أمل ماهر جريج340220029

جميع الرغبات مرفوضة82.458382.615عالم سعيد المحمد341220203

جميع الرغبات مرفوضة79.019182.607النا وجيه خلوف342220397

جميع الرغبات مرفوضة81.18682.57النجمة  أيمن شحادة343320016

جميع الرغبات مرفوضة81.58582.55ماهر يحيى العواف3442120190

جميع الرغبات مرفوضة79.329082.524عبداألله ابراهيم وهبه345320174

جميع الرغبات مرفوضة83.158182.505رهف عبد الكريم زوين3462120079

جميع الرغبات مرفوضة81.858482.495نور اسعد العامودي347420186

جميع الرغبات مرفوضة80.138882.491ماسه رامز ناصر348120506

جميع الرغبات مرفوضة79.259082.475غزل حسام النجاد349120418

جميع الرغبات مرفوضة79.249082.468بيان بشير تركماني350420032
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جميع الرغبات مرفوضة81.358582.445رغد علي األغبر351120229

جميع الرغبات مرفوضة79.29082.44يوسف هيثم سلمان3522320125

جميع الرغبات مرفوضة80.488782.436جودي عبدالناصر امام353320082

جميع الرغبات مرفوضة81.738482.411نور بسام وطفه3542320115

جميع الرغبات مرفوضة79.159082.405محمد عماد حمودة355120551

جميع الرغبات مرفوضة80.858682.395رفيف سمير صفتلي3562120076

جميع الرغبات مرفوضة80.88682.36باسل سمير الحسنية357120095

جميع الرغبات مرفوضة79.518982.357نور طاهر ريحاوي358220332

جميع الرغبات مرفوضة80.798682.353علي عارف سلوم3592320072

جميع الرغبات مرفوضة80.368782.352ايه فراس الحموي360120046

جميع الرغبات مرفوضة81.648482.348سما عبدالقادر الرهونجي361120323

جميع الرغبات مرفوضة79.069082.342امين انس الجباوي362120034

جميع الرغبات مرفوضة79.069082.342جلنار نزيه طلب3632120282

جميع الرغبات مرفوضة77.759382.325انس احمد بشناق364120036

جميع الرغبات مرفوضة80.728682.304نسرين موفق عربينيه365120637

جميع الرغبات مرفوضة79.438982.301نور جابر علي3662320116

جميع الرغبات مرفوضة79.848882.288زهرة عبدالرحمن الحماد االبراهيم367220138

جميع الرغبات مرفوضة81.128582.284ماريان أنور اوكزان368220252

جميع الرغبات مرفوضة80.248782.268مودة احمد ابو راس369120615

جميع الرغبات مرفوضة79.388982.266فضل هللا فؤاد الخولي370120439

جميع الرغبات مرفوضة79.788882.246رشا رياض فرحات371120223

جميع الرغبات مرفوضة81.068582.242جيما سلوم هابيل3722120051

جميع الرغبات مرفوضة79.778882.239غصون معتز المصري373420141

جميع الرغبات مرفوضة78.919082.237رزان علي داود3742320043

جميع الرغبات مرفوضة80.168782.212الرا سامر عامر375120462

جميع الرغبات مرفوضة81.848382.188أحمد قاسم ابو حمده376220020

جميع الرغبات مرفوضة79.698882.183محمد بكر نذير عنيزان377220400

جميع الرغبات مرفوضة80.538682.171سعد أحمد المحمد378120314

جميع الرغبات مرفوضة79.238982.161حسنى انطوان كلزي379220077

جميع الرغبات مرفوضة82.228282.154كادان علي عيسى380120448

جميع الرغبات مرفوضة79.648882.148زينة محمود محمد381420083

جميع الرغبات مرفوضة78.789082.146فجر انور داود راجحه3822120359

جميع الرغبات مرفوضة81.358482.145محمد فراس عبد الرزاق شموط383120557

جميع الرغبات مرفوضة82.188282.126ريم نزيه حبيب384120271

جميع الرغبات مرفوضة81.758382.125ناتالي ميشيل زينية385120627
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جميع الرغبات مرفوضة81.38482.11مي أسامة الحوراني386120620

جميع الرغبات مرفوضة78.289182.096هاشم نضال العلي387420191

جميع الرغبات مرفوضة79.18982.07محمد حسن ذاذو388220264

جميع الرغبات مرفوضة78.679082.069امير بسام الال389120031

جميع الرغبات مرفوضة80.738582.011امين اسماعيل الشريف390220369

جميع الرغبات مرفوضة78.589082.006آيه ممتاز ملوحي3912120040

جميع الرغبات مرفوضة80.718581.997آية عبدالرزاق تقي3922120015

جميع الرغبات مرفوضة79.368881.952محمد يمان أيمن الحداد393120578

جميع الرغبات مرفوضة81.928281.944لبابه محمد عالء الدين حبيش394220241

جميع الرغبات مرفوضة80.28681.94آمنه يوسف الدرويش3952120037

جميع الرغبات مرفوضة82.758081.925منى منيف قرقزان396120611

جميع الرغبات مرفوضة79.318881.917علي محمد طه397120393

جميع الرغبات مرفوضة80.978481.879رياض الحكم االمام3982120081

جميع الرغبات مرفوضة82.688081.876ديمه محمود موصللي399220097

جميع الرغبات مرفوضة79.258881.875عبد الحميد محمد سليمان4002120125

جميع الرغبات مرفوضة80.528581.864عمار ابراهيم المصطفى401120397

جميع الرغبات مرفوضة80.098681.863هزار عدنان ونوس4022320121

جميع الرغبات مرفوضة79.668781.862رونزا سليم نصر4032120075

جميع الرغبات مرفوضة78.379081.859والء جمال عرب404320319

جميع الرغبات مرفوضة80.58581.85هاجر كابري الكابري405320309

جميع الرغبات مرفوضة80.58581.85سليمان حمزه الحمدان4062120104

جميع الرغبات مرفوضة80.048681.828عباده محمد سميح ناجي407120360

جميع الرغبات مرفوضة81.38381.81ابراهيم عبد الكريم الشيخ4082320001

جميع الرغبات مرفوضة80.428581.794جودي يحيى الهبري409120150

جميع الرغبات مرفوضة79.988681.786ربيع حنا ابراهيم4102120073

جميع الرغبات مرفوضة77.839181.781غيث حاتم العباس4112120302

جميع الرغبات مرفوضة79.528781.764ياسمين رضوان شحادة412120689

جميع الرغبات مرفوضة82.518081.757والء علي المصري4132120382

جميع الرغبات مرفوضة79.478781.729بنان سليم مربيه414120113

جميع الرغبات مرفوضة78.159081.705محمد مالك حسن415420169

جميع الرغبات مرفوضة80.678481.669شعيب علي المحسن416120338

جميع الرغبات مرفوضة79.88681.66النا عبدهللا االحمد417120466

جميع الرغبات مرفوضة80.218581.647أدهم احمد العالن418120060

جميع الرغبات مرفوضة78.98881.63معاذ فيصل الحنون419320344

جميع الرغبات مرفوضة81.478281.629رغد محسن ديوب420120230
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جميع الرغبات مرفوضة80.188581.626سنا غضنفر السباعي421420091

جميع الرغبات مرفوضة82.318081.617االء ناصر محمداسماعيل422220013

جميع الرغبات مرفوضة78.888881.616سنا فواز حسن4232320060

جميع الرغبات مرفوضة82.727981.604نورا عيسى ابراهيم4242320117

جميع الرغبات مرفوضة78.428981.594محمد علي جابر4252320100

جميع الرغبات مرفوضة77.969081.572علي محمد صالح4262320076

جميع الرغبات مرفوضة76.249481.568نايا بسام عطية427320291

جميع الرغبات مرفوضة77.959081.565عالء عامر ابراهيم4282320069

جميع الرغبات مرفوضة78.358981.545عمر احمد عبد القادر سعد الدين429120039

جميع الرغبات مرفوضة78.358981.545(الهام )علي أحمد علي 4302122000

جميع الرغبات مرفوضة80.478481.529تيماء علي يوسف4312320021

جميع الرغبات مرفوضة78.298981.503ماسة اكرم نعيم432120505

جميع الرغبات مرفوضة78.78881.49رنيم بالل الموصللي433120240

جميع الرغبات مرفوضة81.688181.476فاطمة محمد محفوظ الرفاعي434120427

جميع الرغبات مرفوضة79.968581.472تقى الحاري أحمد الحاري435220057

جميع الرغبات مرفوضة82.957881.465أسماء احمد العمر4362120028

جميع الرغبات مرفوضة79.528681.464محمد لؤي موسى437120560

جميع الرغبات مرفوضة78.668881.462محمد تيسير الراضي4382120199

جميع الرغبات مرفوضة79.928581.444غنى نزار غنام4392320083

جميع الرغبات مرفوضة80.348481.438ياسمين عبدالعليم القدسي440420203

جميع الرغبات مرفوضة77.759081.425احمد حسن حيمود441420001

جميع الرغبات مرفوضة79.468681.422وسام سعيد أبو قاسم442120679

جميع الرغبات مرفوضة79.888581.416احمد بديع السيد اللحام443120004

جميع الرغبات مرفوضة77.39181.41محمد محمود العسلي444220410

جميع الرغبات مرفوضة79.018781.407محمود محمد عصام اسكندراني445220297

جميع الرغبات مرفوضة81.998081.393ريم رمضان محمد4462320049

جميع الرغبات مرفوضة78.978781.379محمد أحمد كوبش447320250

جميع الرغبات مرفوضة81.978081.379حال يحيى رفاعه448120177

جميع الرغبات مرفوضة76.89281.36هزار عبدالكافي الموسى المكسور4492120319

جميع الرغبات مرفوضة80.648381.348منى ياسر سلطين450320285

جميع الرغبات مرفوضة79.778581.339ابراهيم غسان ناصر451320003

جميع الرغبات مرفوضة81.488181.336عمار سامر دعدوش452120401

جميع الرغبات مرفوضة79.328681.324سيما عبد الفتاح النحاس453120330

جميع الرغبات مرفوضة81.468181.322أيمن نزار حيدر454120079

جميع الرغبات مرفوضة79.298681.303ماسا محمد أمير قتوت455120504
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جميع الرغبات مرفوضة79.298681.303حنان علي احمد456420057

جميع الرغبات مرفوضة78.868781.302لونا طالل المأمون457120476

جميع الرغبات مرفوضة81.48181.28سارة محمد خير الشريفي458120286

جميع الرغبات مرفوضة81.378181.259محمد هادي عوده459120573

جميع الرغبات مرفوضة78.358881.245يوسف محمد العموري460120713

جميع الرغبات مرفوضة78.778781.239سوار فادي حديفة461320338

جميع الرغبات مرفوضة80.048481.228ساره عصام خلوف4622120024

جميع الرغبات مرفوضة80.888281.216أيمن بسام كرمان463220030

جميع الرغبات مرفوضة78.738781.211رمزي انور القطامي464120233

جميع الرغبات مرفوضة79.988481.186كندة عاصم الدالي465420151

جميع الرغبات مرفوضة77.838981.181عبد الهادي محمود سبسوب466120367

جميع الرغبات مرفوضة79.118681.177علي اكرم صالح467320183

جميع الرغبات مرفوضة79.538581.171لمى محمد ياسر بكاية468220243

جميع الرغبات مرفوضة79.528581.164جود حسان حبش469420044

جميع الرغبات مرفوضة78.648781.148آيه هللا مصطفى كمال قرابللي470220038

جميع الرغبات مرفوضة79.068681.142بشرى سيف الدين البكري471420207

جميع الرغبات مرفوضة80.768281.132سدرا فيصل الحاج موسى472220147

جميع الرغبات مرفوضة79.898481.123نايا حسين مكارم473220414

جميع الرغبات مرفوضة78.588781.106ليديا بسام البرني474120481

جميع الرغبات مرفوضة79.438581.101محمد يزن مصطفى بوسنه لي475120577

جميع الرغبات مرفوضة79.848481.088عمار عبد اللطيف الرهوان476120403

جميع الرغبات مرفوضة79.418581.087آيه احمد المصري477320052

جميع الرغبات مرفوضة78.988681.086شربل مشهور ديب478420097

جميع الرغبات مرفوضة77.269081.082عمار سهيل محمد479120402

جميع الرغبات مرفوضة78.58781.05بتول عبدالكريم عبدهللا480420026

جميع الرغبات مرفوضة78.498781.043هديل فادي ابو حامد481120665

جميع الرغبات مرفوضة78.478781.029عبدالهادي محمود العبدالهادي482220198

جميع الرغبات مرفوضة79.328581.024غدق شكري النجم4832120357

جميع الرغبات مرفوضة79.318581.017آية هيثم صهيوني484320051

جميع الرغبات مرفوضة78.448781.008سهام حسام الدين الرحمو485220160

جميع الرغبات مرفوضة77.568980.992ديار ابراهيم ابراهيم486320110

جميع الرغبات مرفوضة77.139080.991الياس سامي الداود السمعان487120029

جميع الرغبات مرفوضة77.119080.977محمد عامر فائز أبو محرم488420165

جميع الرغبات مرفوضة80.118380.977حسين محمود غانم4892320033

جميع الرغبات مرفوضة76.679180.969كريم عدنان الرصيص4902120179
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عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة78.378780.959رام عماد اسعد491420066

جميع الرغبات مرفوضة80.58280.95مجد همام فاكوش492120516

جميع الرغبات مرفوضة77.069080.942بتول هيثم فرحات493120101

جميع الرغبات مرفوضة78.778680.939جواد معن شلهوب494120145

جميع الرغبات مرفوضة80.918180.937ساره محمد شبيب495120301

جميع الرغبات مرفوضة77.059080.935فارس وائل حنا496320216

جميع الرغبات مرفوضة77.478980.929حيدره محي الدين حمود497420062

جميع الرغبات مرفوضة80.478280.929محمد اكرم الحاج علي498120521

جميع الرغبات مرفوضة77.029080.914عمار صالح حبيب4992120152

جميع الرغبات مرفوضة76.959080.865محمدنور حمود خليف500120579

جميع الرغبات مرفوضة79.948380.858مداد محمد نوفل قاق501120587

جميع الرغبات مرفوضة81.228080.854دعاء حسن سنا502320108

جميع الرغبات مرفوضة79.938380.851سعاد عماد الدين النصر503220151

جميع الرغبات مرفوضة81.218080.847كرم يوسف الكردي504220238

جميع الرغبات مرفوضة79.048580.828محمد يزن قاسم عريضه505120576

جميع الرغبات مرفوضة77.328980.824أحمد بهاء الدين المزعل506420009

جميع الرغبات مرفوضة79.038580.821يامن سامر ملسي507120693

جميع الرغبات مرفوضة79.018580.807محمد رمزي محمد اسامه عيروض بصمه جي508220270

جميع الرغبات مرفوضة77.728880.804الياس روبير حوش509320017

جميع الرغبات مرفوضة80.718180.797عبدهللا جهاد منصور510120374

جميع الرغبات مرفوضة78.18780.77ورد ايمن االخرس511120676

جميع الرغبات مرفوضة77.658880.755عبدالرحمن خالد العقله5122120131

جميع الرغبات مرفوضة77.638880.741محمد بيان احمد خليل513120529

جميع الرغبات مرفوضة79.348480.738يزن نبيل صليبي514120704

جميع الرغبات مرفوضة80.198280.733رامي حمدي خوالني515120209

جميع الرغبات مرفوضة79.38480.71عمار محمد العلوني516320204

جميع الرغبات مرفوضة818080.7أسماء خالد كوجان5172120029

جميع الرغبات مرفوضة76.79080.69هادي محمد مظهر المشهور518320311

جميع الرغبات مرفوضة81.847880.688إيناس عبد المجيد سلمان5192320008

جميع الرغبات مرفوضة79.258480.675بشرى عدنان عوكر520120109

جميع الرغبات مرفوضة78.818580.667مروان يوسف اليوسف521220303

جميع الرغبات مرفوضة81.87880.66هديل علي غانم5222320120

جميع الرغبات مرفوضة78.798580.653محمد مأمون جابره523120564

جميع الرغبات مرفوضة79.178480.619محمد عدنان حسن5242320098

جميع الرغبات مرفوضة78.738580.611لونا محمد ياسر الشويكي525120477

15 / 28



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.018980.607مصطفى ياسين محفوض526120601

جميع الرغبات مرفوضة808280.6رنا بكر عابدين آغا527220119

جميع الرغبات مرفوضة79.128480.584جعفر زهير وسوف528320072

جميع الرغبات مرفوضة80.828080.574عمار محمد صايغ529220208

جميع الرغبات مرفوضة79.538380.571تسنيم أحمد الكردي530420035

جميع الرغبات مرفوضة79.958280.565طارق باسم الخن531120350

جميع الرغبات مرفوضة78.238680.561رند حسن الشقه532120235

جميع الرغبات مرفوضة77.378880.559ريم محي الدين الرفاعي533120269

جميع الرغبات مرفوضة79.518380.557سولين رضوان محمد534220161

جميع الرغبات مرفوضة78.218680.547مي صالح حسن5352320112

جميع الرغبات مرفوضة75.599280.513بشار زكريا مبروك536320058

جميع الرغبات مرفوضة80.298180.503رنيم بسام الصغير537120239

جميع الرغبات مرفوضة78.988480.486هدى أيمن النجار538120663

جميع الرغبات مرفوضة78.988480.486براءة مشهور أبورايد539320335

جميع الرغبات مرفوضة78.548580.478وسيم محمد محسن540320318

جميع الرغبات مرفوضة77.678780.469فرح موفق خوالني541120437

جميع الرغبات مرفوضة76.389080.466المهند بهجت غزال542320015

جميع الرغبات مرفوضة81.057980.435اياد نزار النجار5432120328

جميع الرغبات مرفوضة81.047980.428راما محمد كشور544120205

جميع الرغبات مرفوضة78.468580.422لميس محمد احمد545120474

جميع الرغبات مرفوضة80.168180.412رضوان محمد شيط546220114

جميع الرغبات مرفوضة79.38380.41علي ياسين حربا5472320079

جميع الرغبات مرفوضة76.39080.41غدير محمود علي5482120162

جميع الرغبات مرفوضة76.39080.41قتيبة صالح الدين علي5492120176

جميع الرغبات مرفوضة75.429280.394حيان سهيل نصر الدين5502320130

جميع الرغبات مرفوضة77.528780.364تيماء هيثم تميم551320068

جميع الرغبات مرفوضة78.798480.353شروق وليد خياط552120337

جميع الرغبات مرفوضة76.638980.341خليل أنطوان قنبز553320107

جميع الرغبات مرفوضة78.748480.318بيان مازن الخطيب554120115

جميع الرغبات مرفوضة78.298580.303شغف شفيق يونس5552120110

جميع الرغبات مرفوضة79.538280.271فلاير لؤي منقار556120438

جميع الرغبات مرفوضة79.928180.244سارة عبدهللا غنّام557120285

جميع الرغبات مرفوضة76.069080.242عمار ايمن الخباز الملقب بالتاجر558120398

جميع الرغبات مرفوضة75.639180.241معاذ ماهر كنعان559120607

جميع الرغبات مرفوضة76.98880.23فاديه فايز نجار5602120168
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة74.759380.225نوار نور الدين مصطفى561420185

جميع الرغبات مرفوضة79.888180.216قصي سهيل عبدو5622320084

جميع الرغبات مرفوضة77.738680.211أريج عبدهلل األحمد563520011

جميع الرغبات مرفوضة80.38080.21محمد فاروق عماد الحمصي564120556

جميع الرغبات مرفوضة79.448280.208رهام مالك محمد565420073

جميع الرغبات مرفوضة78.578480.199ديمه نافع كيالي566220098

جميع الرغبات مرفوضة77.268780.182لمى عيسى ديب567320233

جميع الرغبات مرفوضة78.118580.177عمرو ايمن كسيبي568420134

جميع الرغبات مرفوضة81.477780.129يارا خالد الدعيمس5692120265

جميع الرغبات مرفوضة78.878380.109نذير محمد لبابيدي570120634

جميع الرغبات مرفوضة78.428480.094راما عماد ابوزيد5712120072

جميع الرغبات مرفوضة77.558680.085رنده محمد حسان الحلو572120238

جميع الرغبات مرفوضة78.838380.081ليلى مازن دخيل573120482

جميع الرغبات مرفوضة77.538680.071أدهم مفيد غندور574320032

جميع الرغبات مرفوضة77.098780.063ياسر ماهر بيطار575420224

جميع الرغبات مرفوضة81.347780.038هاني سامر العقاد576120658

جميع الرغبات مرفوضة76.628880.034محمد أيمن الشيخ ابراهيم5772120196

جميع الرغبات مرفوضة80.048080.028شيرين فالح عبد الصمد578420102

جميع الرغبات مرفوضة75.319180.017كندة حسام أبو سعدة579120458

جميع الرغبات مرفوضة77.418679.987فايز سمير يوسف5802120172

جميع الرغبات مرفوضة79.128279.984محمود قاسم حسين581120581

جميع الرغبات مرفوضة77.828579.974محمد تيسير حمصي582420162

جميع الرغبات مرفوضة75.659079.955حسام محمد ملحم5832120053

جميع الرغبات مرفوضة77.798579.953أحمد محمد الحالول5842120026

جميع الرغبات مرفوضة80.347979.938أيهم عبد الناصر حميدان585220008

جميع الرغبات مرفوضة77.768579.932عمر محمد الصطيف5862120157

جميع الرغبات مرفوضة80.747879.918نورا ياسر رجب587320307

جميع الرغبات مرفوضة77.718579.897خليل سمير خليل588420209

جميع الرغبات مرفوضة76.838779.881ماهر خالد الالفي589120507

جميع الرغبات مرفوضة78.548379.878أيهم فؤاد حمدان5902320013

جميع الرغبات مرفوضة76.828779.874مزنه محمد عمار حموي591220307

جميع الرغبات مرفوضة75.539079.871أمين نديم الشيخ سعد592420016

جميع الرغبات مرفوضة78.948279.858تقى كمال آغا593120134

جميع الرغبات مرفوضة79.788079.846دانيال فهد علي5942320039

جميع الرغبات مرفوضة78.498379.843رنيم زياد قره بال595120241

17 / 28



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.638579.841عمر محمود محمد596120411

جميع الرغبات مرفوضة79.768079.832ديانا مأمون الصفدي597120020

جميع الرغبات مرفوضة79.318179.817محمد عصام محمود نصري شيخ البزورية598120549

جميع الرغبات مرفوضة79.318179.817سنابل حسان رسالن599420093

جميع الرغبات مرفوضة788479.8ماجد نبيل استانبولي600220251

جميع الرغبات مرفوضة79.688079.776عبدالرحمن محمد بشار ولي آغا601120371

جميع الرغبات مرفوضة78.368379.752حسن حبيب عيسى602320089

جميع الرغبات مرفوضة80.937779.751مايا محمد مازن الحلبي603120509

جميع الرغبات مرفوضة77.918479.737عبد الرحمن محمد مازن عثمان اغا6042120128

جميع الرغبات مرفوضة78.768279.732رفعت أكرم زريق605120232

جميع الرغبات مرفوضة77.9038479.732النا جمال سلطان606420013

جميع الرغبات مرفوضة77.478579.729جوزيف اسحاق مهنا607320084

جميع الرغبات مرفوضة79.68079.72مداد عبدالرحمن ميرعي608220299

جميع الرغبات مرفوضة78.318379.717جورج البير غريب609120152

جميع الرغبات مرفوضة77.848479.688عائشة نايف السلوم6102120124

جميع الرغبات مرفوضة77.848479.688غيداء زكريا الحريري6112120165

جميع الرغبات مرفوضة78.268379.682النا محمد أيمن عرمان612120468

جميع الرغبات مرفوضة77.48579.68سليمان عصام العاتكي6132120397

جميع الرغبات مرفوضة78.688279.676ضحى أحمد الحاري614220173

جميع الرغبات مرفوضة75.259079.675حسن محمد احمد615220360

جميع الرغبات مرفوضة80.797779.653كاترين أحمد حنص616120445

جميع الرغبات مرفوضة75.219079.647علي يوسف حماد6172320080

جميع الرغبات مرفوضة77.318579.617كنانة محمد نبيل فاروق الحلبي618120457

جميع الرغبات مرفوضة79.877979.609محمد جميل يوسف6192120201

جميع الرغبات مرفوضة80.727779.604مضر أحمد عيسى فارس620420176

جميع الرغبات مرفوضة75.149079.598تميم محمد بسام مصلح621420036

جميع الرغبات مرفوضة77.258579.575شادي هيثم يونس6222120399

جميع الرغبات مرفوضة79.378079.559خالد وائل وهبه623120183

جميع الرغبات مرفوضة77.658479.555محمد فياض حموده6242120370

جميع الرغبات مرفوضة81.57579.55عال محمد غزاوي625220201

جميع الرغبات مرفوضة77.168579.512علي منصور منصور6262320077

جميع الرغبات مرفوضة80.167879.512راما ميشال يوسف627120206

جميع الرغبات مرفوضة80.567779.492آيه محمد السعيد628120117

جميع الرغبات مرفوضة77.978379.479محمد ابراهيم جحا6292120306

جميع الرغبات مرفوضة77.118579.477مصطفى خالد ابراهيم6302120231
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جميع الرغبات مرفوضة75.818879.467مرام ايمن عبدهللا6312320106

جميع الرغبات مرفوضة80.877679.409جيلم هيثم الرداوي632120165

جميع الرغبات مرفوضة79.158079.405ابراهيم محمد عصام حجازي6332120322

جميع الرغبات مرفوضة79.128079.384عمر عادل البابا634120472

جميع الرغبات مرفوضة73.549379.378سنا محمد فاتح قجقوج635220158

جميع الرغبات مرفوضة77.398479.373عبدالرحمن محمد زهدي نورهللا6362120350

جميع الرغبات مرفوضة76.958579.365ساره محمد عصام حسن اغا637120302

جميع الرغبات مرفوضة76.958579.365محمود خالد الدراوشة638120580

جميع الرغبات مرفوضة79.038079.321زينه رفيق المواس6392120095

جميع الرغبات مرفوضة81.157579.305أمجد محمود عرواني6402120033

جميع الرغبات مرفوضة76.868579.302عالء الدين ليه فيتشيك باسل قسوات641120383

جميع الرغبات مرفوضة78.18279.27محمد سهيل ديوب642320258

جميع الرغبات مرفوضة78.528179.264عالء الدين محمد الداغستاني643120384

جميع الرغبات مرفوضة78.938079.251غصون ايمن مهاوش644120517

جميع الرغبات مرفوضة77.638379.241مهند محمد ماهر العجمي6452120238

جميع الرغبات مرفوضة79.337979.231لين محمد جمال نور الدين646120491

جميع الرغبات مرفوضة75.038979.221محمد نور فهد كنيهر647520057

جميع الرغبات مرفوضة75.858779.195طه حمدو بكري غنامه6482120120

جميع الرغبات مرفوضة81.427479.194تسنيم علي عجاج649120129

جميع الرغبات مرفوضة78.848079.188آمنه جمال صطوف650420018

جميع الرغبات مرفوضة77.18479.17محمد صالح الدين محمد المحنّي651120539

جميع الرغبات مرفوضة75.798779.153محمد سليمان العلي6522120209

جميع الرغبات مرفوضة77.938279.151دلير عدنان حيدر653220095

جميع الرغبات مرفوضة79.217979.147جودي محمد باسم فتال654220064

جميع الرغبات مرفوضة77.498379.143اغيد نعيم اسماعيل655320011

جميع الرغبات مرفوضة77.478379.129أحمد عماد سيله656120057

جميع الرغبات مرفوضة77.478379.129نورا عماد زنجرلي657320306

جميع الرغبات مرفوضة74.868979.102مجد موفق سكيف6582120401

جميع الرغبات مرفوضة77.848279.088طوني فادي الديب6592120122

جميع الرغبات مرفوضة77.418379.087عبدالرحمن خالد كنفاني660120369

جميع الرغبات مرفوضة78.678079.069علي عدنان السميط6612120353

جميع الرغبات مرفوضة74.369079.052اسكندر زهير كيوان6622120385

جميع الرغبات مرفوضة78.648079.048وجد خالد سيد عيسى663220342

جميع الرغبات مرفوضة77.778279.039امينه محمد سعيد احدب664120035

جميع الرغبات مرفوضة80.347679.038محمد عدنان سامر الزرعي665120547
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.338379.031روان محمد مهند المصري666120029

جميع الرغبات مرفوضة79.037979.021ياسمين ياسر باروت667220346

جميع الرغبات مرفوضة78.598079.013آية مصطفى عبدالمحسن668220036

جميع الرغبات مرفوضة78.578078.999اسراء عبد المجيد المرعي6692120010

جميع الرغبات مرفوضة76.428578.994معاذ حمزه صوان670120604

جميع الرغبات مرفوضة75.558778.985نور الدين موفق عيسى671120644

جميع الرغبات مرفوضة80.687578.976بيان محمود رشيد672220011

جميع الرغبات مرفوضة77.248378.968محمود حسان شموط6732120373

جميع الرغبات مرفوضة77.238378.961رغد احسان قنايه674120225

جميع الرغبات مرفوضة81.517378.957أماندا نتالي ميالد دايه675120071

جميع الرغبات مرفوضة74.638978.941مجد عبدالحسين داود6762120365

جميع الرغبات مرفوضة80.197678.933االء محمد عز الدين قومقلي6772120015

جميع الرغبات مرفوضة77.188378.926ساره محمد نور الدين كولو678120303

جميع الرغبات مرفوضة75.028878.914علي أحمد علي679320184

جميع الرغبات مرفوضة77.138378.891عبدالكريم محمد العبدهللا680220193

جميع الرغبات مرفوضة77.988178.886نايف عبدالرحمن حسن681120631

جميع الرغبات مرفوضة79.267878.882بيان محمد هارون682120147

جميع الرغبات مرفوضة77.9588178.87آية فايز القزحلي683420021

جميع الرغبات مرفوضة74.958878.865عبدالقادر محمد علي تيزيني684320175

جميع الرغبات مرفوضة76.668478.862محمد سعدهللا العبد685420215

جميع الرغبات مرفوضة74.089078.856خضر مازن حبوس6862120386

جميع الرغبات مرفوضة78.368078.852سليمان طالب طالب6872120105

جميع الرغبات مرفوضة77.498278.843معاذ عبده حماتي688120605

جميع الرغبات مرفوضة77.068378.842أحمد مسعود الحمود689220023

جميع الرغبات مرفوضة78.348078.838أجود بدوي عرعاش690120051

جميع الرغبات مرفوضة77.438278.801اليسار بسام حسن6912320005

جميع الرغبات مرفوضة81.717278.797يارا محمد نضال الحمصي692120686

جميع الرغبات مرفوضة76.138578.791احمد عبد العزيز العلي6932120005

جميع الرغبات مرفوضة78.278078.789الرا اسامه بيطار6942120361

جميع الرغبات مرفوضة76.978378.779عبد الكريم مرسل الغدير695420109

جميع الرغبات مرفوضة79.537778.771راما ايمن جنيد6962120071

جميع الرغبات مرفوضة77.798178.753راما محمود الغضبان6972120342

جميع الرغبات مرفوضة77.368278.752لؤي فايق الراشد698320234

جميع الرغبات مرفوضة78.178078.719الكميت ابراهيم ابراهيم699320014

جميع الرغبات مرفوضة75.568678.692آيه محمود برصه700220039
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.678178.669دانيا جميل عجيب701120238

جميع الرغبات مرفوضة78.088078.656زين العابدين سمير بالل702320132

جميع الرغبات مرفوضة76.358478.645نور اكرم محمود آغا703120643

جميع الرغبات مرفوضة75.068778.642محمد سعيد ماهر موسى704320257

جميع الرغبات مرفوضة75.918578.637وائل حسن المحمد705120674

جميع الرغبات مرفوضة76.728378.604زاهر مازن محمدية7062120290

جميع الرغبات مرفوضة77.578178.599سارة محمد الزهيري الشهير بعمرو7072120347

جميع الرغبات مرفوضة75.858578.595عمر منصور الحسين708420133

جميع الرغبات مرفوضة74.998778.593اياد عبدالهادي كاخيا709420007

جميع الرغبات مرفوضة77.528178.564تيماء محمد الرويشدي7102120048

جميع الرغبات مرفوضة75.778578.539زين محمد فهد دويدري711320134

جميع الرغبات مرفوضة77.98078.53نور يوسف داود712120656

جميع الرغبات مرفوضة78.317978.517كرم الياس عربش713420148

جميع الرغبات مرفوضة77.878078.509سدره صالح الدين جلو714220149

جميع الرغبات مرفوضة79.077778.449حيان موريس حبيب715320098

جميع الرغبات مرفوضة76.498378.443احمد محمود الجمعات716220368

جميع الرغبات مرفوضة76.898278.423عبدالقادر ياسر شريمو717220192

جميع الرغبات مرفوضة77.728078.404محسن عصام غانم718320245

جميع الرغبات مرفوضة75.18678.37محمد خليل بسام شاميه719420163

جميع الرغبات مرفوضة74.668778.362قمر محمد علي عبد الحي7202320085

جميع الرغبات مرفوضة79.87578.36منى باسم رسالن7212120236

جميع الرغبات مرفوضة77.218178.347حسام فيصل النجم722120166

جميع الرغبات مرفوضة78.467878.322نور محمد زهير شنار723120654

جميع الرغبات مرفوضة74.168878.312منير عدنان غانم7242320111

جميع الرغبات مرفوضة78.0147978.309نور سفيان شبله725420016

جميع الرغبات مرفوضة72.879178.309تسنيم نشوان عبد الواحد726220055

جميع الرغبات مرفوضة77.588078.306لونا عمر العوض727220245

جميع الرغبات مرفوضة79.727578.304فاطمة حسين جعويك728220226

جميع الرغبات مرفوضة77.578078.299ميساء رعد رعد7292120243

جميع الرغبات مرفوضة74.928678.244سليم ياسين خشفه730120322

جميع الرغبات مرفوضة77.068178.242فلاير عصام عالف731320220

جميع الرغبات مرفوضة79.157678.205هند محمد المحمد732420196

جميع الرغبات مرفوضة78.727778.204غدير حسام نظام733120487

جميع الرغبات مرفوضة77.428078.194محمد أنس برهان الكردي734120525

جميع الرغبات مرفوضة74.848678.188يوسف سليمان العلي735520071
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جميع الرغبات مرفوضة76.988178.186علي اسكندر عمار736320184

جميع الرغبات مرفوضة79.57578.15جلنار ظريف اشقر7372320023

جميع الرغبات مرفوضة73.498978.143احمد محمد سليمان738120013

جميع الرغبات مرفوضة79.487578.136يوسف ياسر حرفوش739320327

جميع الرغبات مرفوضة75.188578.126عال عبد الكريم موسى7402320068

جميع الرغبات مرفوضة76.028378.114محمد لؤي محمد شيباني741220408

جميع الرغبات مرفوضة79.847478.088يارا فؤاد سمور742120684

جميع الرغبات مرفوضة77.697978.083دالل محمد دشان743220093

جميع الرغبات مرفوضة75.18578.07رامي نبيل صائغ744120211

جميع الرغبات مرفوضة77.677978.069ندى طالل صبوح745320297

جميع الرغبات مرفوضة77.238078.061مسعود احمد غصن746120722

جميع الرغبات مرفوضة79.367578.052هال حسين خضر7472320122

جميع الرغبات مرفوضة77.218078.047احمد محمد نجار7482120326

جميع الرغبات مرفوضة78.497778.043زهراء فياض األقرع749120275

جميع الرغبات مرفوضة77.28078.04سدين ناصر الجوبراني750120313

جميع الرغبات مرفوضة76.758178.025ابراهيم اسعد المحمد الجاسم751220001

جميع الرغبات مرفوضة75.028578.014مجدالدين جمعه الخضر752520046

جميع الرغبات مرفوضة758578يحيى جمال الجاسم المحمود753120697

جميع الرغبات مرفوضة77.987877.986جودي ماجد عمر754320083

جميع الرغبات مرفوضة76.268277.982ياسين جمال الحنبرجي755120690

جميع الرغبات مرفوضة77.078077.949حسين علي ذياب756220079

جميع الرغبات مرفوضة78.357777.945طارق محمد عبدو7572120117

جميع الرغبات مرفوضة76.588177.906نور بسام مثال758420188

جميع الرغبات مرفوضة77.837877.881عمار محي الدين كنجو759220209

جميع الرغبات مرفوضة76.18277.87يمان مروان عبيد760120710

جميع الرغبات مرفوضة76.088277.856إسراء سليمان كحته761120047

جميع الرغبات مرفوضة78.657677.855محمد احمد منصور762220256

جميع الرغبات مرفوضة78.217777.847احمد علي ابو حالوه7632120325

جميع الرغبات مرفوضة73.498877.843محمد مصطفى جازه764320267

جميع الرغبات مرفوضة77.757877.825رغد غسان حجاز765320120

جميع الرغبات مرفوضة76.868077.802زينب محمد بادنجكي766220142

جميع الرغبات مرفوضة76.418177.787غاده ابراهيم مريم767120415

جميع الرغبات مرفوضة74.698577.783أمجد سيار لحسين768420014

جميع الرغبات مرفوضة75.098477.763حبيب نسيب داود فرح769120199

جميع الرغبات مرفوضة78.937577.751تايا سعيد قويو770420034
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جميع الرغبات مرفوضة77.627877.734علي احمد السيد7712120352

جميع الرغبات مرفوضة78.047777.728فرح اسماعيل طالب772120434

جميع الرغبات مرفوضة77.547877.678آيه سامر قبي قولي773120090

جميع الرغبات مرفوضة77.097977.663مايا عمار نوح774420157

جميع الرغبات مرفوضة78.347677.638ريناد عبد القادر نحاس775220129

جميع الرغبات مرفوضة75.728277.604محمد حسن ديوب7762320136

جميع الرغبات مرفوضة76.118177.577محمد عالء احمد الشامي777220405

جميع الرغبات مرفوضة74.828477.574لين محمد محجوب778220249

جميع الرغبات مرفوضة77.787777.546احمد ثابت يوسف7792320002

جميع الرغبات مرفوضة75.178377.519راما محمود محمد780120024

جميع الرغبات مرفوضة76.428077.494رغد علي شيخ علي781220116

جميع الرغبات مرفوضة76.817977.467علي توفيق ديوب782320186

جميع الرغبات مرفوضة73.818677.467زين العابدين طالل احمد7832320053

جميع الرغبات مرفوضة76.378077.459حال حسام الدين صباغ784220082

جميع الرغبات مرفوضة77.637777.441لميس اديب بوظو785120473

جميع الرغبات مرفوضة81.036977.421منار محمد مختار الجدي786420301

جميع الرغبات مرفوضة72.458977.415هيثم رزق المحاميد7872120378

جميع الرغبات مرفوضة76.298077.403روان مصطفى عراط788120078

جميع الرغبات مرفوضة75.868177.402مالك فارس الحريري789120608

جميع الرغبات مرفوضة787677.4لين بشار المصطفى790420154

جميع الرغبات مرفوضة78.427577.394غرام خالد الشيخ ديب791120416

جميع الرغبات مرفوضة77.127877.384عفراء محسن دوبا792320181

جميع الرغبات مرفوضة78.47577.38محمد قصي محمد لؤي الخطيب793120558

جميع الرغبات مرفوضة76.258077.375زين فائز عثمان7942320054

جميع الرغبات مرفوضة78.397577.373هاجر محمود طرابلسي795220214

جميع الرغبات مرفوضة74.538477.371عمار عثمان حامد796420130

جميع الرغبات مرفوضة77.17877.37آيه وجدي موسى797220371

جميع الرغبات مرفوضة78.737477.311محمد كامل محمود زاهر االفندي798220283

جميع الرغبات مرفوضة74.018577.307اسامه احمد دخل هللا799120019

جميع الرغبات مرفوضة77.827677.274أنس صفوح الشيخ طالب800120076

جميع الرغبات مرفوضة80.347077.238ياسمين محمد أيمن خطاب801220345

جميع الرغبات مرفوضة76.477977.229لجين ثاني نصار8022320133

جميع الرغبات مرفوضة79.037377.221فاطمة حسان مدخنة803120505

جميع الرغبات مرفوضة76.457977.215لين عبدالمهيمن شيخ زين804420155

جميع الرغبات مرفوضة74.718377.197ساره بشار صباهي805220381
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان 30% 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة78.937377.151مؤيد غياث لبابيدي806120619

جميع الرغبات مرفوضة76.357977.145ماريو نزار ملص807120501

جميع الرغبات مرفوضة79.767177.132رزان احمد سلمان808320118

جميع الرغبات مرفوضة76.317977.117يامن وجيه السعد809120696

جميع الرغبات مرفوضة75.878077.109علي أيمن الكردي8102120146

جميع الرغبات مرفوضة78.017577.107ريتا انطون حنا811120386

جميع الرغبات مرفوضة79.237277.061حسن كمال ملحم812120169

جميع الرغبات مرفوضة75.798077.053طيف محمد شنور813120353

جميع الرغبات مرفوضة77.937577.051رغد غسان الساحلي814420070

جميع الرغبات مرفوضة77.57677.05رزان عبد الرؤوف نايف815420068

جميع الرغبات مرفوضة77.927577.044محمد معن ياسين8162320102

جميع الرغبات مرفوضة73.188677.026روي جان بيير بنكلي817120253

جميع الرغبات مرفوضة76.177977.019جوليا ضياء عمايري818120195

جميع الرغبات مرفوضة77.887577.016عامر محمد ياسين المجذوب819120356

جميع الرغبات مرفوضة74.878277.009ريان عبد الحكيم عدي8202120082

جميع الرغبات مرفوضة78.297477.003سليمان احمد علوش821420090

جميع الرغبات مرفوضة79.997076.993هبه جاسم المحمود822420192

جميع الرغبات مرفوضة77.777576.939زبيده محمد جهاد حاكمي823420080

جميع الرغبات مرفوضة73.48576.88علي ماهر عباس824420122

جميع الرغبات مرفوضة75.18176.87كريستيل عامر عمران825320224

جميع الرغبات مرفوضة76.817776.867مجد خالد الرفاعي826220398

جميع الرغبات مرفوضة73.338576.831عمار خالد الصالح827120400

جميع الرغبات مرفوضة71.968876.772يمنى بسام شهابي828120712

جميع الرغبات مرفوضة77.947476.758فاطمة الزهراء علي بلوي829220223

جميع الرغبات مرفوضة78.797276.753فادي يوسف ترك830120503

جميع الرغبات مرفوضة77.57576.75أسامة محمد جمال شعبان831220025

جميع الرغبات مرفوضة76.187876.726آالء عبد السالم دياب832320048

جميع الرغبات مرفوضة72.248776.668محمد ضياء محمد صالح األيوبي833120540

جميع الرغبات مرفوضة72.668676.662بشار انيس بالل834420029

جميع الرغبات مرفوضة75.168076.612ايهم عبدهللا محمد835520008

جميع الرغبات مرفوضة75.977876.579احمد عبد الرحمن عطار836220004

جميع الرغبات مرفوضة73.238476.461اروى أحمد اسماعيل8372120273

جميع الرغبات مرفوضة77.57476.45بشار ناصر سكر838120107

جميع الرغبات مرفوضة72.748576.418علي محمد عبد القادر839120394

جميع الرغبات مرفوضة77.027576.414عبيدة عز الدين حميدي840220199
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  الجمهورية العربية السورية
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:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة74.768076.332يعرب هيثم داود841320325

جميع الرغبات مرفوضة76.477676.329محمد منيف الحبوس8422120372

جميع الرغبات مرفوضة76.897576.323أحمد فياض عرنوس843120060

جميع الرغبات مرفوضة77.37476.31أنس فندي الصالح844120091

جميع الرغبات مرفوضة76.397676.273منار نذير سريول845120609

جميع الرغبات مرفوضة72.458576.215عبد المجيد عزام الحكواتي8462120130

جميع الرغبات مرفوضة76.647576.148سمر محمد شريف بيطار847220156

جميع الرغبات مرفوضة73.628276.134رهام ماجد المملوك8482120345

جميع الرغبات مرفوضة74.418076.087حسين علي حسين8492320031

جميع الرغبات مرفوضة73.528276.064محمد عارف وزان850120542

جميع الرغبات مرفوضة77.767276.032يزن قسيم الساري851120700

جميع الرغبات مرفوضة74.328076.024أيهم عمار درويش852220031

جميع الرغبات مرفوضة76.027676.014منار سليمان السليمان8532120234

جميع الرغبات مرفوضة75.557775.985محمد مجد جمال كسراوي8542120371

جميع الرغبات مرفوضة74.238075.961غنوه خالد صفيه855320210

جميع الرغبات مرفوضة77.627275.934محمود عبد الغني العسكر856220294

جميع الرغبات مرفوضة72.448475.908خالد سليمان جبر857420208

جميع الرغبات مرفوضة76.267575.882ابراهيم بسام ساره858120002

جميع الرغبات مرفوضة77.947175.858غادة حسين عبيدين859220214

جميع الرغبات مرفوضة78.746975.818رند عمار الدرة860120237

جميع الرغبات مرفوضة74.887875.816ساره عثمان الموصللي861120294

جميع الرغبات مرفوضة73.118275.777شهد مفيد نسطه862420100

جميع الرغبات مرفوضة73.58175.75يزن عماد الريس863420225

جميع الرغبات مرفوضة75.627675.734ميس عبد الواحد وحود8642120241

جميع الرغبات مرفوضة72.618375.727نفل عبدالرحمن خليل865520065

جميع الرغبات مرفوضة72.558375.685هبه فهمي سماقية866220070

جميع الرغبات مرفوضة73.718075.597محمد هيثم بوادقجي867220292

جميع الرغبات مرفوضة72.758275.525رغد بشير طالب868120227

جميع الرغبات مرفوضة72.328375.524براء محمد درويش فوطي869220045

جميع الرغبات مرفوضة75.267675.482اسماء موفق دوالني8702120011

جميع الرغبات مرفوضة74.797775.453حيدر احمد الويس8712120340

جميع الرغبات مرفوضة75.977475.379اكرام احمد الموسى872220011

جميع الرغبات مرفوضة71.248575.368آيه محمد نبيل االيوبي873420023

جميع الرغبات مرفوضة73.318075.317غدير جمال ابوزيدان874320206

جميع الرغبات مرفوضة75.887475.316لين وسيم الهندي875120581
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.577075.299تيسير محمد الرفاعي876120287

جميع الرغبات مرفوضة74.97675.23عمر عبدالعزيز دباس877220211

جميع الرغبات مرفوضة74.867675.202ريناد محمد طالس878120272

جميع الرغبات مرفوضة75.687475.176يارا سامر مصطفى8792120321

جميع الرغبات مرفوضة76.927175.144عبد الرزاق خضر حماده8802320060

جميع الرغبات مرفوضة75.147575.098هديل حافظ سالم881320242

جميع الرغبات مرفوضة75.937375.051حوراء محمد باقر شيخ حيدر882220089

جميع الرغبات مرفوضة73.787875.046صبحي خضر االورفلي883220171

جميع الرغبات مرفوضة74.577674.999شهد جمال جلب884220167

جميع الرغبات مرفوضة75.857374.995كنانة عبدالكريم االبرش8852120181

جميع الرغبات مرفوضة76.167274.912محمد ليث نصر الدين الرمان886220409

جميع الرغبات مرفوضة75.37474.91بيان محمود شامي887220099

جميع الرغبات مرفوضة74.397674.873حنين احمد ديب888120179

جميع الرغبات مرفوضة76.097274.863نغم أيمن العبسي889220324

ار890120263 جميع الرغبات مرفوضة76.077274.849ريم علي عمَّ

جميع الرغبات مرفوضة70.448574.808أحمد سفيان حمود الموسى891520009

جميع الرغبات مرفوضة78.16774.77عبدالعزيز صفوان العلواني8922120083

جميع الرغبات مرفوضة71.678274.769عال فاروق حطاب893120380

جميع الرغبات مرفوضة73.787774.746يمان غياث ديب894120709

جميع الرغبات مرفوضة73.337874.731عمار ماهر خطيب8952120356

جميع الرغبات مرفوضة75.037474.721ميالد ماهر عزام896220317

جميع الرغبات مرفوضة74.577574.699قسورة حسين صالح897320222

جميع الرغبات مرفوضة74.117674.677محمد احمد العيسى898520047

جميع الرغبات مرفوضة76.677074.669غنى ياسين ابراهيم8992320087

جميع الرغبات مرفوضة72.098074.463يزن كمال حريدين900220351

جميع الرغبات مرفوضة77.186874.426مريم لبيب صندوق901120718

جميع الرغبات مرفوضة74.547474.378شفيق عزه المحمد902320155

جميع الرغبات مرفوضة74.097574.363أحمد طاهر صقر9032320010

جميع الرغبات مرفوضة74.477474.329عماد انمار ابراهيم باشا904220205

جميع الرغبات مرفوضة73.617674.327لين حسام عطار9052120187

جميع الرغبات مرفوضة75.617174.227حنين منيف عبدهللا9062320135

جميع الرغبات مرفوضة75.927074.144يارا محمد فايز البيات907120841

جميع الرغبات مرفوضة72.927774.144نبيله أحمد فرهود9082120375

جميع الرغبات مرفوضة75.737074.011احمد فؤاد النحاس909120008

جميع الرغبات مرفوضة73.527573.964يوشع حمزة المعلم9102320129
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة73.497573.943شهد وائل سلقيني911420101

جميع الرغبات مرفوضة76.036973.921ساره غسان العفلق912120348

جميع الرغبات مرفوضة75.517073.857اوس هيثم نصور913320019

جميع الرغبات مرفوضة75.187073.626مجد ديب ديب914420160

جميع الرغبات مرفوضة76.416773.587نور خالد الدهان915120649

جميع الرغبات مرفوضة74.497173.443روان نبيل أحمد916120251

جميع الرغبات مرفوضة76.966573.372غدي جمال نصر917220395

جميع الرغبات مرفوضة74.337073.031وداد بدر الدين سعيد918320299

جميع الرغبات مرفوضة72.187573.026حسين وفيق محمد9192120056

جميع الرغبات مرفوضة72.757372.825زين العابدين فراس سليمون920420082

جميع الرغبات مرفوضة76.076572.749ليندا محمد جاموس921220250

جميع الرغبات مرفوضة70.737772.611أحمد صالح القضماني922320332

جميع الرغبات مرفوضة74.536872.571تيماء نبيل عبيد923320106

جميع الرغبات مرفوضة73.357072.345طالل منصور السلمان924120352

جميع الرغبات مرفوضة71.097572.263شام محمد فاروق الخطيب925420210

جميع الرغبات مرفوضة72.77172.19نور هللا طالل صهيوني9262120402

جميع الرغبات مرفوضة72.217272.147نور حسام قناية927220331

جميع الرغبات مرفوضة73.746872.018رند فايز العبد هللا928320122

جميع الرغبات مرفوضة68.488071.936مصطفى أحمد عبد الرزاق929220308

جميع الرغبات مرفوضة70.927471.844محمد مؤيد بسام زاهده930120571

جميع الرغبات مرفوضة71.777271.839جاورجيوس سليمان السرج931120175

جميع الرغبات مرفوضة74.626571.734هديل ابراهيم العبدّللّا932120808

جميع الرغبات مرفوضة73.286871.696كريم حمود جربوع933220396

جميع الرغبات مرفوضة76.566071.592محمد حسن الحوري934120626

جميع الرغبات مرفوضة73.056871.535محمد عبد الفتاح العرسالي935120543

جميع الرغبات مرفوضة74.536471.371محمد بشير مصطفى جالل كوراني936220261

جميع الرغبات مرفوضة73.646671.348هاديا اسماعيل قشقش937220335

جميع الرغبات مرفوضة71.377171.259ريم رامز الخطيب9382320048

جميع الرغبات مرفوضة71.777071.239احمد كريم محمد حسان سليم آغا939220020

جميع الرغبات مرفوضة72.126971.184احمد دياب حماده940320005

جميع الرغبات مرفوضة72.526871.164اسيد بسام درويش941120026

جميع الرغبات مرفوضة73.546570.978علي محمد الصالح942120392

جميع الرغبات مرفوضة73.936470.951مهند محمد علي الحماد943520074

جميع الرغبات مرفوضة70.87170.86محمد أدهم محمد منير الغفري944420161

جميع الرغبات مرفوضة71.227070.854محمد محمد حسام عتر945220286
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الوطني
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جميع الرغبات مرفوضة72.826670.774تسنيم محمد أيمن داغستاني946120006

جميع الرغبات مرفوضة71.946770.458سيرين رياض شهوان947220382

جميع الرغبات مرفوضة73.476370.329كريم جان البير زكره948220195

جميع الرغبات مرفوضة71.616770.227ابراهيم زكريا الشمالي949120001

جميع الرغبات مرفوضة71.096769.863ساره حسام الدين شحيبر950220146

جميع الرغبات مرفوضة70.016969.707رغد مصطفى حمود951120291

جميع الرغبات مرفوضة70.46869.68محمد لؤي حمزه علي الحمو952220284

جميع الرغبات مرفوضة70.686568.976دنيا فؤاد المرعي953320109

جميع الرغبات مرفوضة71.926268.944عبدهللا محمد دباس954220196

جميع الرغبات مرفوضة72.566068.792حسن ماهر عثمان آغا9552120072

جميع الرغبات مرفوضة72.386068.666محمد فواز معيني9562120360

جميع الرغبات مرفوضة70.656268.055لين إياد سلمون957220201

جميع الرغبات مرفوضة70.556067.385محمد حسن مهند قطيني958120628

جميع الرغبات مرفوضة70.486067.336رياض حيدر خطاب959120256
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