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دمشق-الهندسة المعلوماتية99.907إنكليزياألولىعربي سوري2002نسيبةنبراس محمد عيسىالسعودية1100925
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.833إنكليزياألولىعربي سوري2002لمىيمان مازن عارفةالسعودية2110142
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.819إنكليزياألولىعربي سوري2002عيشهمحمد ماهر الشيخالسعودية3100764
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.815إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمانمحمد محمود عساليالسعودية4100926
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.815إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرمنير محمد الميدانيالسعودية5110141
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.795إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةعبد اللطيف عناد الخليفالسعودية6120555
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.795إنكليزياألولىعربي سوري2002أمنةعبير عالء الدين الرفاعيالسعودية7120571
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.788إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءخالد محمد عبد القادرالسعودية8120646
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.746إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةهبة فايز الحمصيالسعودية9100772
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.707إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرلينه صالح دركشليالسعودية10110459
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.655إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءزينة كمال العتيليالسعودية11120346
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.648إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةجمان أحمد الحريريالسعودية12120531
دمشق-الهندسة المعلوماتية99.621إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمسالم محمد نبيل ناجيالسعودية13100291
حلب-الهندسة المعلوماتية99.84599.86إنكليزياألولىعربي سوري2002وفاءنور ابراهيم الجفاالسعودية14120459
حلب-الهندسة المعلوماتية99.788إنكليزياألولىعربي سوري2002ليناعمر ياسر حاج حمودالسعودية15121173
حلب-الهندسة المعلوماتية99.765إنكليزياألولىعربي سوري2003علياءروند ماجد حاج محمد النجارالسعودية16121179
حلب-الهندسة المعلوماتية99.759إنكليزياألولىعربي سوري2003ريماروان حسين رسالنالسعودية17110374
حلب-الهندسة المعلوماتية99.466إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةبيان حاتم ابو حاتمالسعودية18102112
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محمد ماجد حاج محمد السعودية19120533
النجار

حلب-الهندسة المعلوماتية99.364إنكليزياألولىعربي سوري2003علياء
حلب-الهندسة المعلوماتية99.295إنكليزياألولىعربي سوري2003بشرىعمر وضاح أصيلالسعودية20121170
حلب-الهندسة المعلوماتية99.259إنكليزياألولىعربي سوري2002لياليوداد حسان قبانيالسعودية21110211
حلب-الهندسة المعلوماتية99.185إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنمحمود ابراهيم جوهرالسعودية22101562
حلب-الهندسة المعلوماتية99.182إنكليزياألولىعربي سوري2002سوزاننجيب محمد ميسر عطارالسعودية23100779
حلب-الهندسة المعلوماتية99.031إنكليزياألولىعربي سوري2003منىاحمد اسماعيل خياطالسعودية24101692
حلب-الهندسة المعلوماتية98.907إنكليزياألولىعربي سوري2002اسيهعبد الحكيم عيسى حجازيالسعودية25120199
حلب-الهندسة المعلوماتية98.795إنكليزياألولىعربي سوري2002آالءلجين جالل الدين الجابريالسعودية2612129
الالذقية-الهندسة المعلوماتية99.672إنكليزياألولىعربي سوري2003جميلةبتول هيثم مطره جيالسعودية27110350
الالذقية-الهندسة المعلوماتية99.486إنكليزياألولىعربي سوري2002مروةاسراء محمود الندافالسعودية28120690
الالذقية-الهندسة المعلوماتية99.222إنكليزياألولىعربي سوري2003غروبسعد حمزه عليويالسعودية29110062
الالذقية-الهندسة المعلوماتية98.755إنكليزياألولىعربي سوري2003فاديةحمزة محمد جهاد بقدونسيالسعودية30100723
الالذقية-الهندسة المعلوماتية98.707إنكليزياألولىعربي سوري2002نجوىايه محمد حليسالسعودية31110360
الالذقية-الهندسة المعلوماتية98.444إنكليزياألولىعربي سوري2002بتولعبد الرزاق حسام موصلليالسعودية32100430
الالذقية-الهندسة المعلوماتية97.966إنكليزياألولىعربي سوري2002رندافاديه حسام بيلونهالسعودية33111673
الالذقية-الهندسة المعلوماتية97.909إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمادانيا عماد إبراهيمالسعودية34102050
الالذقية-الهندسة المعلوماتية97.059إنكليزياألولىعربي سوري2002نجاحنزار محمد دبوالسعودية35101023
الالذقية-الهندسة المعلوماتية96.796إنكليزياألولىعربي سوري2002سهيرخالد هيثم االحدبالسعودية36110386
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الالذقية-الهندسة المعلوماتية96.759إنكليزياألولىعربي سوري2002رحابهاشم محمد الباقر درويشالسعودية37120469
الالذقية-الهندسة المعلوماتية95.177إنكليزياألولىعربي سوري2002ناهدمعاذ محمد سالم تركمانيالسعودية38121095
الالذقية-الهندسة المعلوماتية93.353إنكليزياألولىعربي سوري2002امنةمهند عادل الصالحانيالسعودية39111251
حمص-الهندسة المعلوماتية99.828إنكليزياألولىعربي سوري2002مروةحنين سامر مكاويالسعودية40110053
حمص-الهندسة المعلوماتية99.824إنكليزياألولىعربي سوري2002هالةفاطمة عبد الجبار التركالسعودية41111236
حمص-الهندسة المعلوماتية99.796إنكليزياألولىعربي سوري2002سماهرحمزه لؤي العباسالسعودية42111644
حمص-الهندسة المعلوماتية99.758إنكليزياألولىعربي سوري2002تهانيإسماعيل محمد تامر رجوبالسعودية43101590
حمص-الهندسة المعلوماتية99.736إنكليزياألولىعربي سوري2002اليسارعبد الحميد راكان اسبرالسعودية44120870
حمص-الهندسة المعلوماتية99.618إنكليزياألولىعربي سوري2002أغنارخالد غسان غنمالسعودية45120949
حمص-الهندسة المعلوماتية99.589إنكليزياألولىعربي سوري2002دارينمحمد مرهف ضحيكالسعودية46111509
حمص-الهندسة المعلوماتية99.519إنكليزياألولىعربي سوري2003عزهمحمد نبال الحصريهالسعودية47110399
حمص-الهندسة المعلوماتية99.442إنكليزياألولىعربي سوري2003منالأية محمد سمير ادريسالسعودية48120687
حمص-الهندسة المعلوماتية99.412إنكليزياألولىعربي سوري2002دريةليال موفق بحالقالسعودية49111234
حمص-الهندسة المعلوماتية99.394إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةمؤيد محمد الموصليالسعودية50101594
محمد شريف محمد سليم السعودية51121099

ادريس
حمص-الهندسة المعلوماتية99.295إنكليزياألولىعربي سوري2002بدور

حمص-الهندسة المعلوماتية99.19إنكليزياألولىعربي سوري2002طالعبير محمد عزام المصريالسعودية52110118
دمشق-الهندسة المدنية99.942إنكليزياألولىعربي سوري2002نورهانأمجد باسم حاج ابراهيمالسعودية53101295
دمشق-الهندسة المدنية99.793إنكليزياألولىعربي سوري2002نهىنور بسام الحاج محمدالسعودية54100913
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دمشق-الهندسة المدنية99.758إنكليزياألولىعربي سوري2003هندمحمد ياسر بقدليةالسعودية55231779
دمشق-الهندسة المدنية99.677إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءناهدة سليم الكيالنيالسعودية56100780
دمشق-الهندسة المدنية99.618إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانعبد الرحيم باسل حمودهالسعودية57101580
محمد وائل محمد رسمي السعودية58100154

الكيال
دمشق-الهندسة المدنية99.611إنكليزياألولىعربي سوري2002كوثر

دمشق-الهندسة المدنية99.603إنكليزياألولىعربي سوري2002نيرمينمروة صالح الدين الكوجكالسعودية59120240
دمشق-الهندسة المدنية99.516إنكليزياألولىعربي سوري2002هويداحمزة أحمد قطاشالسعودية60120524
دمشق-الهندسة المدنية99.485إنكليزياألولىعربي سوري2002ريموسيم محمد العقلةالسعودية61100931
دمشق-الهندسة المدنية99.483إنكليزياألولىعربي سوري2002ندىسدين صفوان الزحيليالسعودية62110270
دمشق-الهندسة المدنية99.431إنكليزياألولىعربي سوري2002احالمسالي عماد الحروبالسعودية63110854
دمشق-الهندسة المدنية99.431إنكليزياألولىعربي سوري2002االءسالم ياسر الرفاعيالسعودية64110061
دمشق-الهندسة المدنية99.425إنكليزياألولىعربي سوري2002دعنيهعبدهللا جاسم الناصيفالسعودية65120898
دمشق-الهندسة المدنية99.37إنكليزياألولىعربي سوري2002ندىاحمد صفوان الزحيليالسعودية66110221
دمشق-الهندسة المدنية99.37إنكليزياألولىعربي سوري2000آياتميسر تمام الناصيفالسعودية67110187
حلب-الهندسة المدنية99.206إنكليزياألولىعربي سوري2003سهامأسامة عبد الباسط الهاللالسعودية68120688
حلب-الهندسة المدنية99.122إنكليزياألولىعربي سوري2003جازيههمام متعب الجاسمالسعودية69102135
حلب-الهندسة المدنية98.914إنكليزياألولىعربي سوري2003يازيرفعه ابراهيم الحاج محمدالسعودية70111677
حلب-الهندسة المدنية98.741إنكليزياألولىعربي سوري2002ديمهزين احمد رامي كوالسعودية71110067
حلب-الهندسة المدنية98.31إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةراما أيمن السوسيالسعودية72120344
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حلب-الهندسة المدنية97.759إنكليزياألولىعربي سوري2000سارهمحمد محمد وضاح حماميالسعودية73112103
حلب-الهندسة المدنية97.607إنكليزياألولىعربي سوري2001شذىاسامة ممدوح الشلحاويالسعودية74100862
حلب-الهندسة المدنية96.371إنكليزياألولىعربي سوري2002جوديعال محمد وسيم عاصيالسعودية75120695
حلب-الهندسة المدنية95.759إنكليزياألولىعربي سوري2002حالحازم مجد ترجمانالسعودية76100209
حلب-الهندسة المدنية95.621إنكليزياألولىعربي سوري2002رقيةنجوى احمد مجبلالسعودية77110178
حلب-الهندسة المدنية95.434إنكليزياألولىعربي سوري2002روعهنجم الدين محمد سليم خوجهالسعودية78121441
حلب-الهندسة المدنية94.741إنكليزياألولىعربي سوري2002أملأسامة محمد الخلفالسعودية79101475
حلب-الهندسة المدنية92.655إنكليزياألولىعربي سوري2002مريمرقيه اسماعيل الموسىالسعودية80111848
حلب-الهندسة المدنية91.103إنكليزياألولىعربي سوري2003هالنور محمد أمين بادنجكيالسعودية81100895
حلب-الهندسة المدنية89.167إنكليزياألولىعربي سوري2002شمسةحميد أحمد مجبلالسعودية82100207
الالذقية-الهندسة المدنية99.243إنكليزياألولىعربي سوري2002أملمجد عوض الحمدانيالسعودية83100761
الالذقية-الهندسة المدنية98.576إنكليزياألولىعربي سوري2002أنديراأياز محمد سليمانالسعودية84121073
الالذقية-الهندسة المدنية98.352إنكليزياألولىعربي سوري2003حسيبهروالن حسني االحمدالسعودية85111844
الالذقية-الهندسة المدنية96.942إنكليزياألولىعربي سوري2002رناجوى خالد فاتحالسعودية86101006
الالذقية-الهندسة المدنية92.089إنكليزياألولىعربي سوري2003كاملةأنس علي المسهوجالسعودية87101568
الالذقية-الهندسة المدنية90.546إنكليزياألولىعربي سوري2002سعادبهاء أحمد الناصرالسعودية88121082
الالذقية-الهندسة المدنية89.442إنكليزياألولىعربي سوري2002ندىالحسن عبد الناصر جاسمالسعودية89101124
الالذقية-الهندسة المدنية84.677إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةأحمد محمود الناصرالسعودية90121193
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الالذقية-الهندسة المدنية84.224إنكليزياألولىعربي سوري2001رنداأميرة محمد كيخياالسعودية91102151
الالذقية-الهندسة المدنية81.412إنكليزياألولىعربي سوري2002أمينةعلي عبدهللا الشنوالسعودية92120655
حمص-الهندسة المدنية99.815إنكليزياألولىعربي سوري2003حنانيحيى ايمن العثمانالسعودية93110466
حمص-الهندسة المدنية99.089إنكليزياألولىعربي سوري2002منالعلي حسين النعيميالسعودية94100648
حمص-الهندسة المدنية99.034إنكليزياألولىعربي سوري2003سحررغد ماجد خرفانالسعودية95110097
حمص-الهندسة المدنية98.97إنكليزياألولىعربي سوري2002مريمبراءة محمد جمال عينيةالسعودية96102161
حمص-الهندسة المدنية98.648إنكليزياألولىعربي سوري2002سيرينحلمي غياث السيد سليمانالسعودية97101716
حمص-الهندسة المدنية98.397إنكليزياألولىعربي سوري2002مروىشيماء علي اسبيرالسعودية98110372
حمص-الهندسة المدنية98.243إنكليزياألولىعربي سوري2001سناءمهند علي االحمدالسعودية99101595
حمص-الهندسة المدنية98.034إنكليزياألولىعربي سوري2002تهانيماريا أحمد االبراهيمالسعودية100100029
حمص-الهندسة المدنية97.704إنكليزياألولىعربي سوري2002جهاديهمشعل عبد الكريم الورديالسعودية101101563
حمص-الهندسة المدنية97.324إنكليزياألولىعربي سوري2003حنانأنس محمد معتز عرابيالسعودية102251909
حمص-الهندسة المدنية96.828إنكليزياألولىعربي سوري2002فدوهآية محمد موفق السيد سليمانالسعودية103101589
حمص-الهندسة المدنية96.5إنكليزياألولىعربي سوري2002ضحىمحمد أحمد عنقاالسعودية104100019
حمص-الهندسة المدنية96.177إنكليزياألولىعربي سوري2002اريجماهر مصطفى العبد الرحمنالسعودية105111835
حمص-الهندسة المدنية95.333إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرمحمد طارق العبد هللاالسعودية106110289
حمص-الهندسة المدنية95.315إنكليزياألولىعربي سوري2003ريمفخر الدين خالد الخطيبالسعودية107111243
حماة-الهندسة المدنية99.87إنكليزياألولىعربي سوري2003نسرينوسام احمد العتمهالسعودية108111246
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حماة-الهندسة المدنية99.353إنكليزياألولىعربي سوري2002غنىهديل محمد مرعيالسعودية109120672
حماة-الهندسة المدنية99.206إنكليزياألولىعربي سوري2002عايدهزيد ايمن حمدالسعودية110111508
حماة-الهندسة المدنية98.148إنكليزياألولىعربي سوري2002أريجمحمد مصطفى العبد الرحمنالسعودية111120523
حماة-الهندسة المدنية98.086إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنعائشة ابراهيم جوهرالسعودية112231794
حماة-الهندسة المدنية98.059إنكليزياألولىعربي سوري2003رناحسان تمام المليالسعودية113101456
حماة-الهندسة المدنية97.853إنكليزياألولىعربي سوري2003عبيرعمران محمد سعيد غزالالسعودية114110791
حماة-الهندسة المدنية97.485إنكليزياألولىعربي سوري2003سمرزين الدين رضوان صباغالسعودية115101703
الحسكة-الهندسة المدنية96.723إنكليزياألولىعربي سوري2002راندامارية أكرم سليمانالسعودية116121103
الحسكة-الهندسة المدنية96.579إنكليزياألولىعربي سوري2002هدلهاميره عمار المسلطالسعودية117112088
الحسكة-الهندسة المدنية96.397إنكليزياألولىعربي سوري2002ماجدةنجد عبود الوكاعالسعودية118110266
دمشق-الهندسة المعمارية99.81إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديسنا مأمون حاج بيالسعودية119110201
الالذقية-الهندسة المعمارية97.444إنكليزياألولىعربي سوري2002هندمحمد محمد ياسر زيتونالسعودية120110423
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت99.481إنكليزياألولىعربي سوري2002امانيحمزه وليد عبدهالسعودية121111493
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت99.463إنكليزياألولىعربي سوري2002شماءمحمد سالم الخضرالسعودية122110407
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت99.362إنكليزياألولىعربي سوري2002تماضراحالم هشام عجاجالسعودية123110136
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت99.315إنكليزياألولىعربي سوري2002كوكبساره احمد النصيراتالسعودية124111489
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت99.121إنكليزياألولىعربي سوري2003زهرةبراءة احمد الرشيدالسعودية125102176
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت98.926إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءاحمد انس المقدادالسعودية126110137
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دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت98.879إنكليزياألولىعربي سوري2003منالتسنيم محمد الهادي الكسورالسعودية127120342
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت98.87إنكليزياألولىعربي سوري2002فهميةعمران مهيب الشاقيالسعودية128120364
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت98.677إنكليزياألولىعربي سوري2002ناهدةرويده عالء الدين غباريالسعودية129101040
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت97.849إنكليزياألولىعربي سوري2002هديةإسماعيل عبد الغني دابلةالسعودية130101116
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة99.6إنكليزياألولىعربي سوري2002مريمدانا فؤاد برغوثالسعودية131120948
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة99.517إنكليزياألولىعربي سوري2002ناهديمنى عبد الخالق حجازيالسعودية132102044
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة99.295إنكليزياألولىعربي سوري2003فنديةليلى بسام الصالحالسعودية133121100
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة99.155إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانايه احمد المقدادالسعودية134110356
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة99.052إنكليزياألولىعربي سوري2003نظميهبيان تركي الرحيلالسعودية135100006
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة98.971إنكليزياألولىعربي سوري2003رندىعبدهللا لؤي كويدرالسعودية136121185
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة98.389إنكليزياألولىعربي سوري2002ربىعبد الملك عصام القصارالسعودية137100280
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة98.241إنكليزياألولىعربي سوري2003ثريابهاء الدين شعالن الخالدالسعودية138231958
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة98.207إنكليزياألولىعربي سوري2002نوراالء فريد فزعالسعودية139231823
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة97.57498.2إنكليزياألولىعربي سوري2003زهرةامجد احمد الرشيدالسعودية140102177
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية99.364إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةحمزة نبيل الضمادالسعودية141111506
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية99.352إنكليزياألولىعربي سوري2002نافلةخيال عبيد الشحادةالسعودية142102153
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية98.795إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءمحمد محي الدين قبالنالسعودية143101148
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية97.704إنكليزياألولىعربي سوري2003خلودعادل أيمن الدرويشالسعودية144120430
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دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية97.57497.9إنكليزياألولىعربي سوري2002الحانحمزة مازن الحلبي األعمىالسعودية145100199
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية97.089إنكليزياألولىعربي سوري2002ريماعبد الرحمن سامر الغراويالسعودية146120522
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية96.379إنكليزياألولىعربي سوري2002بثينهزينه ايمن قاضي امينالسعودية147100243
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية96.206إنكليزياألولىعربي سوري2002سميرةمحمد مصطفى المقدادالسعودية148101154
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية94.926إنكليزياألولىعربي سوري2003سهامسامح شالش المحمدالسعودية149101574
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية94.556إنكليزياألولىعربي سوري2002هناءنايف يحيى الباشاالسعودية150120454
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي98.037إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانسعد يوسف آلوسيالسعودية151110797
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي97.53إنكليزياألولىعربي سوري2003خلودعبد الرحمن سامر العبسيالسعودية152101615
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي96.971إنكليزياألولىعربي سوري2002موهاناعبدهللا خلف الصماديالسعودية153100660
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي94إنكليزياألولىعربي سوري2003عميرهمرح لؤي الصالحالسعودية154110265
عبد الرحمن محمد عارف السعودية155111749

بنيان
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي92.383إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمان

دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي92.089إنكليزياألولىعربي سوري2002نجوىأحمد فياض قرقماسالسعودية156120689
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي91.87إنكليزياألولىعربي سوري2003خولهناصر ثامر الحمدالسعودية157102051
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي89.667إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءمحمد نضال الحمصيالسعودية158101726
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي89.31إنكليزياألولىعربي سوري2002عفرهنجد محمد علي الجرباالسعودية159111869
دمشق-الهندسة الطبية99.907إنكليزياألولىعربي سوري2002منىعمر محمد سامر الدراالسعودية160110170
دمشق-الهندسة الطبية99.833إنكليزياألولىعربي سوري2003نسرينمحمد نزار الفروحالسعودية161110292
دمشق-الهندسة الطبية99.824إنكليزياألولىعربي سوري2003سميةنسرين نورس الرفاعيالسعودية162120673
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دمشق-الهندسة الطبية99.819إنكليزياألولىعربي سوري2002شاديةمحمد أحمد الدوسالسعودية163100804
دمشق-الهندسة الطبية99.812إنكليزياألولىعربي سوري2002فادياحمزة مصطففى جعمورالسعودية164120953
دمشق-هندسة الميكانيك العام99.019إنكليزياألولىعربي سوري2002ربىرفيق عصام القصارالسعودية165100256
دمشق-هندسة الميكانيك العام98.172إنكليزياألولىعربي سوري2002عالتقى حسان أبو حسنالسعودية166100220
دمشق-هندسة الميكانيك العام97.889إنكليزياألولىعربي سوري2003منالعالء محمد هبشهالسعودية167112101
دمشق-هندسة الميكانيك العام97.593إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةابي درويش حماميالسعودية168110135
دمشق-هندسة الميكانيك العام97.442إنكليزياألولىعربي سوري2003فاتنهاسامه نذار ابو جيبالسعودية169101710
دمشق-هندسة الميكانيك العام96.032إنكليزياألولىعربي سوري2002سهامجهاد مصطفى أبو قبعالسعودية170121423
دمشق-هندسة الميكانيك العام95.981إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةمحمد جابر الحاج احمدالسعودية171110445
دمشق-هندسة الميكانيك العام94.97إنكليزياألولىعربي سوري2002علياأحمد محمد خير عتالالسعودية172121070
دمشق-هندسة الميكانيك العام94.206إنكليزياألولىعربي سوري2002رولهغيث خالد البندقجيالسعودية173100935
دمشق-هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها91.259إنكليزياألولىعربي سوري2002ازدهارعهد رائد نايفةالسعودية174120961
دمشق-هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها77إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينعبد الرحمن احمد الحسينالسعودية175100277
دمشق-هندسة السيارات واآلليات الثقيلة95.516إنكليزياألولىعربي سوري2002رهفماجد أحمد أبو قورةالسعودية176120905
دمشق-هندسة السيارات واآلليات الثقيلة93.53إنكليزياألولىعربي سوري2003إزدهارعبد الرحمن يوسف الغريبالسعودية177102118
دمشق-هندسة السيارات واآلليات الثقيلة93.167إنكليزياألولىعربي سوري2002مهاأيهم نشوان كيخياالسعودية178100081
السويداء-هندسة الطاقة الكهربائية88.852إنكليزياألولىعربي سوري2002نعماترأفت نضال زين العابدينالسعودية179121317
حلب-هندسة االتصاالت98.485إنكليزياألولىعربي سوري2002سوزانمحمد محمد ميسر عطارالسعودية180101160
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حلب-هندسة االتصاالت88.353إنكليزياألولىعربي سوري2003ميساءمحمد نبهان النبهانالسعودية181101153
حلب-هندسة االتصاالت86.345إنكليزياألولىعربي سوري2002رامياياسمين مصطفى الدريسالسعودية182120516
حلب-هندسة االتصاالت83.273إنكليزياألولىعربي سوري2003مروهاحمد محمدفضل قباوهالسعودية183100854
حلب-هندسة االتصاالت79.426إنكليزياألولىعربي سوري2002موضيباسل أحمد الموسىالسعودية184101549
حلب-هندسة الحواسيب98.172إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسننهى عبد هللا غزالالسعودية185110267
حلب-هندسة الحواسيب95.917إنكليزياألولىعربي سوري2002نغمغيث صفوان الطهالسعودية186101707
حلب-هندسة الحواسيب94.586إنكليزياألولىعربي سوري2002فاديامريم احمد العثمانالسعودية187111232
حلب-هندسة الحواسيب94.278إنكليزياألولىعربي سوري2002خديجةحسن محمد الخلفالسعودية188121302
حلب-هندسة الحواسيب88.091إنكليزياألولىعربي سوري2002دعدانس فاروق المزيدالسعودية189100866
حلب-هندسة إلكترونية98.177إنكليزياألولىعربي سوري2003ودادوالء سامر المحيمدالسعودية190111237
حلب-هندسة إلكترونية88.19إنكليزياألولىعربي سوري2001صبيحةجودي عبد السالم عزيزةالسعودية191231812
حلب-هندسة الميكاترونيك99.828إنكليزياألولىعربي سوري2002رشاالنا سامي الجاجةالسعودية192100034
محمد ناظم محمد صالح السعودية193100922

بطيخة
حلب-هندسة الميكاترونيك97.444إنكليزياألولىعربي سوري2003رشا

حلب-هندسة الميكاترونيك96.293إنكليزياألولىعربي سوري2002شذىلين مهند الحسينيالسعودية194100031
حلب-هندسة الميكاترونيك94.407إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيركرم محمد حسان بهلوانالسعودية195121316
حلب-هندسة الطيران99.5إنكليزياألولىعربي سوري2002هديلعبد المولى مازن صالحالسعودية196101118
حلب-هندسة الطيران91.618إنكليزياألولىعربي سوري2003روعهأحمد ثائر سليمانالسعودية197102165
حلب-هندسة الطيران85.63إنكليزياألولىعربي سوري2002سهاماحمد عواد الخلفالسعودية198110133
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حلب-هندسة الطيران77.778إنكليزياألولىعربي سوري2000شيماءبشار نادر النقيبالسعودية199102053
حلب-علم المواد الهندسية92.579إنكليزياألولىعربي سوري2002ندىرند عبد الكريم أبو مغارةالسعودية200231811
حلب-هندسة صناعية93.611إنكليزياألولىعربي سوري2002امامحمد امين بركاتالسعودية201110092
حلب-هندسة صناعية88.212إنكليزياألولىعربي سوري2002رغداءحسام محمود شيحانالسعودية202231813
الالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية93.148إنكليزياألولىعربي سوري2001هدلهعبد الحكيم فواز الخلفالسعودية203100283
الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات92.483إنكليزياألولىعربي سوري2002روالروان عماد الدين العباسالسعودية204101464
الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات92.343إنكليزياألولىعربي سوري2002ثناءسندس عماد ادريسالسعودية205120902
الالذقية-هندسة الميكاترونيك99.685إنكليزياألولىعربي سوري2002هيامعبدهللا مؤيد فحصهالسعودية206100095
الالذقية-هندسة الميكاترونيك99.243إنكليزياألولىعربي سوري2002نبيلةحسام عدنان جنعيرالسعودية207101714
الالذقية-هندسة الميكاترونيك98.315إنكليزياألولىعربي سوري2002نهاداحمد اياد الجهمانيالسعودية208110217
الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج86.416إنكليزياألولىعربي سوري2002فتحيهباسل احمد الفارسالسعودية209111643
الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج84.796إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءوليد أحمد الشاميالسعودية210120514
الالذقية-الهندسة الطبية99.94إنكليزياألولىعربي سوري2003ضحىروان أحمد بريموالسعودية211120645
الالذقية-الهندسة الطبية99.795إنكليزياألولىعربي سوري2002رحابمصطفى عبدهللا قره خالدالسعودية212101019
الالذقية-الهندسة الطبية99.776إنكليزياألولىعربي سوري2002مرحرغد زهير داوودالسعودية213100908
الالذقية-الهندسة الطبية99.706إنكليزياألولىعربي سوري2002سحريسرى محمد رشدي فاتحالسعودية214120682
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت97.466إنكليزياألولىعربي سوري2002هبا سحلولدعاء راكان الشبعانالسعودية215120395
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت95.883إنكليزياألولىعربي سوري2002امنةخالد امجد رشيدالسعودية216102110
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حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.611إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةمصطفى أحمد الحسينالسعودية217101755
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.259إنكليزياألولىعربي سوري2003ريمعالء فراس زعيزعالسعودية218100436
محمد اياد عبد الوهاب السعودية219100934

عرابي النجار
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت92.706إنكليزياألولىعربي سوري2003مها

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت90.685إنكليزياألولىعربي سوري2002صباعادل محمد رامي دعدوشالسعودية220102152
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت90إنكليزياألولىعربي سوري2002خالدهعلي مطيع كزكزالسعودية221101722
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت89.759إنكليزياألولىعربي سوري2002سهاشهد غسان حماميالسعودية222231806
محمد أمير محمد وجيه السعودية223121139

بعلبكي
حمص-هندسة التحكم اآللي والحواسيب87.383إنكليزياألولىعربي سوري2003بانه

حمص-هندسة التحكم اآللي والحواسيب87.118إنكليزياألولىعربي سوري2002نورجياد سعد هللا الزعبيالسعودية224120526
حمص-هندسة التحكم اآللي والحواسيب86.265إنكليزياألولىعربي سوري2002صباتاال خلدون حسام الدينالسعودية225120525
حمص-هندسة الطاقة الكهربائية97.463إنكليزياألولىعربي سوري2002لطيفةنور الدين أنور حوارةالسعودية226121279
حمص-هندسة الطاقة الكهربائية89.5إنكليزياألولىعربي سوري2001قطوفعباده مازن السباعيالسعودية227111820
حمص-هندسة الطاقة الكهربائية87.897إنكليزياألولىعربي سوري2003لبابهنسرين سهل مصريالسعودية228111867
حمص-هندسة الميكاترونيك99.759إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىخالد عبد الناصر مفلحالسعودية229100151
حمص-هندسة الميكاترونيك98.426إنكليزياألولىعربي سوري2002وفاءيزن عدنان المحمود الغضبانالسعودية230101851
إياد محمد فراس جندلي السعودية231101566

الرفاعي
حمص-هندسة الميكاترونيك95.574إنكليزياألولىعربي سوري2002لطف

حمص-هندسة الميكاترونيك95.324إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءيزن محمد جهاد ابوعسافالسعودية232100776
حمص-هندسة الميكاترونيك90.122إنكليزياألولىعربي سوري2002رغدةمازن فكرت بك الجليليالسعودية233111238
حلب-(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 96.393إنكليزياألولىعربي سوري2002سوزانالنا مازن جاهلالسعودية234121276
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حلب-(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 94.362إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءرؤى حسام الشعارالسعودية235110112
حلب-(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 85.574إنكليزياألولىعربي سوري2002بديعه سهىزيد ناهد عبد العالالسعودية236122132
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 99.422إنكليزياألولىعربي سوري2003ميسوننور هيثم رضاالسعودية237121326
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 94.897إنكليزياألولىعربي سوري2002زكاءراما مصطفى قبا صقالالسعودية238231955
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 92.466إنكليزياألولىعربي سوري2002منيهسجى فالح الغربيالسعودية239110845
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 85.345إنكليزياألولىعربي سوري2003ظاللاسماء حسان حافظالسعودية240110393
طرطوس-(طاقات متجددة)الهندسة التقنية 82.019إنكليزياألولىعربي سوري2002داللياسين محمد ياسين قاسمالسعودية241110185
حمص-الهندسة الكيميائية93.776إنكليزياألولىعربي سوري2002ميادهسارة أحمد أحمدالسعودية242100566
سيف الدين محمد رشيد السعودية243100287

عرابي
حمص-الهندسة الكيميائية90.074إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمان

حمص-الهندسة الكيميائية89.963إنكليزياألولىعربي سوري2002لينايزن باسل دناورالسعودية244110465
حمص-الهندسة الكيميائية78.089إنكليزياألولىعربي سوري2002لماأسامة محمد نضال شريفيالسعودية245101498
حمص-الهندسة الغذائية98.259إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءدانه فواز ظروفالسعودية246100008
حمص-الهندسة الغذائية95.931إنكليزياألولىعربي سوري2002دعدإسراء فاروق المزيدالسعودية247100613
دير الزور-الهندسة البترولية92.758إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةمحمد صالح الجهامالسعودية248100891
طرطوس-هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت94.741إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءزهرية وليد أبو ليلىالسعودية249100574
دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 98.471إنكليزياألولىعربي سوري2002روضهوتين ابراهيم حاج خلفالسعودية250111492
دمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 95.952إنكليزياألولىعربي سوري2002فائزهمحمد سعيد معن صيبعهالسعودية251231991
)96.328إنكليزياألولىعربي سوري2002زكرياتماسة محمد طريف السباعيالسعودية252100027 حمص-تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 
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حماة-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 93.519إنكليزياألولىعربي سوري2002ودادسالم معتز الموصليالسعودية253101704
درعا-الطب البيطري81.074إنكليزياألولىعربي سوري2002نسيبةبالل أنس خلفالسعودية254100228
حماة-الطب البيطري93.552إنكليزياألولىعربي سوري2003نابغةساره بدر الدين عفانالسعودية255110205
حماة-الطب البيطري80.114إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانعبد الحي فادي عبد الحيالسعودية256101721
حماة-الطب البيطري73.765إنكليزياألولىعربي سوري2002مروةعبدهللا عادل شبعانالسعودية257102144
دمشق-الزراعة94.667إنكليزياألولىعربي سوري2002هنداسامة جابر الشرابيالسعودية258110227
دمشق-الزراعة91.463إنكليزياألولىعربي سوري2003ايفلينمحمد هايل كيوانالسعودية259110295
دمشق-الزراعة91.457إنكليزياألولىعربي سوري2002نوررغد محمد الجناديالسعودية260121270
دمشق-الزراعة86.086إنكليزياألولىعربي سوري2003رنارزان سامر النوريالسعودية261110269
حماة-السلمية/ الزراعة  92.736إنكليزياألولىعربي سوري2003مجدأحمد ياسين بعكرالسعودية262102086
دمشق-االقتصــــاد99.889إنكليزياألولىعربي سوري2003لمامحمد وديع محمد بسام مدنيالسعودية263110415
دمشق-االقتصــــاد98.223إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنرنده ماهر ركبيالسعودية264102187
دمشق-االقتصــــاد97.828إنكليزياألولىعربي سوري2002روالغنى ضياء الصيادالسعودية265102164
دمشق-االقتصــــاد97.086إنكليزياألولىعربي سوري2002نهىهاديه فيصل تليتيالسعودية266121332
دمشق-االقتصــــاد96.172إنكليزياألولىعربي سوري2003حكمتماسه محمد معتز عبد الباقيالسعودية267110045
دمشق-االقتصــــاد95.776إنكليزياألولىعربي سوري2002تهانيالنا هيثم عنجوكةالسعودية268101685
سدرة المنتهى حسام الدين السعودية269111859

شبيب
دمشق-االقتصــــاد95.19إنكليزياألولىعربي سوري2002هناء

دمشق-االقتصــــاد94.229إنكليزياألولىعربي سوري2002رناليان محمد سمير مرادالسعودية270120919
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دمشق-االقتصــــاد94.152إنكليزياألولىعربي سوري2002روضةعبدهللا صفوان آغاالسعودية271101616
دمشق-االقتصــــاد93.121إنكليزياألولىعربي سوري2002ودادرنيم محمود الحاج حسينالسعودية272111675
دمشق-االقتصــــاد92.448إنكليزياألولىعربي سوري2003لوزتروان محمد بالل عربجةالسعودية273102056
دمشق-االقتصــــاد86.938إنكليزياألولىعربي سوري2002غفرانموفق عمار المدنيالسعودية274101737
دمشق-االقتصــــاد85.655إنكليزياألولىعربي سوري2003غادةمزن وليد الحمود المطرالسعودية275101632
حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 95.03إنكليزياألولىعربي سوري2002شيماءرزان صهيب النعسانالسعودية276231810
دمشق-(علم الحياة)العلوم 95.345إنكليزياألولىعربي سوري2002خلودنور محمد كنفشالسعودية277102039
دمشق-(علم الحياة)العلوم 87.741إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةالشيماء محمد كاملةالسعودية278120417
الالذقية-(علم الحياة)العلوم 99.672إنكليزياألولىعربي سوري2003ندىفاطمة احمد صارمالسعودية279100102
دير الزور-(علم الحياة)العلوم 89.966إنكليزياألولىعربي سوري2002رجاءرهف علي العلي العزاويالسعودية280100577
دمشق-(الرياضيات)العلوم 99.759إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةايه علي المنورالسعودية281111223
دمشق-(الرياضيات)العلوم 97.373إنكليزياألولىعربي سوري2002مهاشذى حمود نمرالسعودية282112104
دمشق-(الفيزياء)العلوم 97.483إنكليزياألولىعربي سوري2003لبنىلينا احمد العبد الرزاقالسعودية283110858
دمشق-(الفيزياء)العلوم 91.121إنكليزياألولىعربي سوري2002رغداءزهريه منصور معتوقالسعودية284100570
دمشق-(الكيمياء)العلوم 91.942إنكليزياألولىعربي سوري2002اليسارايات محمد السليمانالسعودية285102150
محمد الياس محمد حسن السعودية286101457

جبر
دمشق-(الكيمياء)العلوم 71.593إنكليزياألولىعربي سوري2002شموع

حمص-(الكيمياء)العلوم 88.517إنكليزياألولىعربي سوري2002مطيعةماريا مروان بالسمالسعودية287102149
دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 96.276إنكليزياألولىعربي سوري2002هناءهبة هللا عبد االله تركمانالسعودية288110182
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دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 84.031إنكليزياألولىعربي سوري2002روعةعمار رائد المهوسالسعودية289101833
حمص-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 98إنكليزياألولىعربي سوري2002حليمهفاطمة محمد حاج خلفالسعودية290110463
دمشق-(اختصاص علم السمعيات)العلوم الصحية 99.638إنكليزياألولىعربي سوري2002هيفاءاالء جهاد ابوحالوةالسعودية291110236
حمص-العلوم الصحية99.707إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسندانيه محمد خالد الدروبيالسعودية292110380
حمص-العلوم الصحية99.236إنكليزياألولىعربي سوري2002زكاءرنيم عبد الناصر كوزوالسعودية293111487
دعاءاالتاروال محمد حسام عثمانالسعودية294100002

سي
حمص-العلوم الصحية99.052إنكليزياألولىعربي سوري2002

حمص-العلوم الصحية98.225إنكليزياألولىعربي سوري2002ريماأيهم عبدالجبار األدلبيالسعودية295121065
حمص-العلوم الصحية98.034إنكليزياألولىعربي سوري2002حسنةرهف عبد السالم زين الدينالسعودية296120341
حمص-العلوم الصحية97.759إنكليزياألولىعربي سوري2002ليندامعن نسيب زيادةالسعودية297120243
حمص-العلوم الصحية95.824إنكليزياألولىعربي سوري2002أسيافاطمة كليم الشاميالسعودية298121102
حمص-العلوم الصحية95.31إنكليزياألولىعربي سوري2003ليندادانه طارق خانكانالسعودية299110395
حمص-العلوم الصحية95.216إنكليزياألولىعربي سوري2002بارعةرند أيمن الفريواتيالسعودية300101933
حمص-العلوم الصحية95.216إنكليزياألولىعربي سوري2002أهدابديمة محمد السيدالسعودية301120693
حمص-العلوم الصحية94.828إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينروان محمد غانم الجوجةالسعودية302110271
دمشق-اإلعــــــالم94.31إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساسراء واثق ابو دمعةالسعودية303101696
دمشق-اإلعــــــالم90.091إنكليزياألولىعربي سوري2002كفايةياسين جمال حلنبوبةالسعودية304121132
دمشق-الحقوق99.304إنكليزياألولىعربي سوري2002غزوةلين عامر الميدانيالسعودية305121274
دمشق-الحقوق90.914إنكليزياألولىعربي سوري2003هديةعال جهاد كرمالسعودية306101467
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دمشق-الحقوق86.463إنكليزياألولىعربي سوري2003ايناسأيمن ياسين حبالالسعودية307101548
دمشق-الحقوق75.883إنكليزياألولىعربي سوري2002باسمةسليمان أحمد الطحانالسعودية308121181
الالذقية-الحقوق99.241إنكليزياألولىعربي سوري2003عزيزةمصطفى ديمو ديموالسعودية309110299
حمص-الحقوق96.81إنكليزياألولىعربي سوري2002رباحنين أحمد قنبرالسعودية310102098
حمزة عدنان المحمود السعودية311101823

الغضبان
حمص-الحقوق85.63إنكليزياألولىعربي سوري2001غازية

دمشق-(علم النفس)التربية 99.118إنكليزياألولىعربي سوري2001أوصافمروة مروان القواريطالسعودية312101596
دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 95.706إنكليزياألولىعربي سوري2002زينبيارا ميسر النعسانالسعودية313101027
دمشق-الســـــــياحة78.426إنكليزياألولىعربي سوري2002الهامعدي عمار سعدهالسعودية314111838
حماة-المعهد التقاني الهندسي72.118إنكليزياألولىعربي سوري2001فريالعبدالمجيد بسام بوالدالسعودية315111754
دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية96.706إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةمحمد نهاد شنورالسعودية316111661
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 99.844إنكليزياألولىعربي سوري2003نورخولة عمر السعديالسعودية317120958
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 99.776إنكليزياألولىعربي سوري2003غنىلين نذار النفاخالسعودية318100441
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 99.672إنكليزياألولىعربي سوري2002ازهورغفران فراس ابو خشريفالسعودية319110175
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 99.667إنكليزياألولىعربي سوري2002بثينةفواز عصام الناصريالسعودية320120574
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 98.828إنكليزياألولىعربي سوري2002رفيفالرا ماهر سرمينيالسعودية321110264
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 98.559إنكليزياألولىعربي سوري2003عبيرمحمد فادي الجباويالسعودية322121298
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.328إنكليزياألولىعربي سوري2002منالريم محمد هيثم كرديالسعودية323101462
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.019إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةمنذر عبد المطرالسعودية324120337
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أحمد محمد فريد الخليل السعودية325120425
العمر

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.63إنكليزياألولىعربي سوري2002كفاح
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 94.883إنكليزياألولىعربي سوري2002سعدةعمار محمد السالمالسعودية326111239
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 92.038إنكليزياألولىعربي سوري2001سعادمحمد قاسم حمادهالسعودية327101163
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 89.407إنكليزياألولىعربي سوري2000حكماتعبد الحميد أحمد الحميديالسعودية328120900
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 97.483إنكليزياألولىعربي سوري2002سميةهال محمد صباغالسعودية329101690
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 97.138إنكليزياألولىعربي سوري2002فرحالنا حذيفة الطرشةالسعودية330231969
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 97إنكليزياألولىعربي سوري2003الرامجد إبراهيم شقرةالسعودية331101583
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.809إنكليزياألولىعربي سوري2002ثناءحمزة خالد الحلبيالسعودية332120952
دمشق-المعهد التقاني الطبي98.914إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىبشرى مصطفى المقدادالسعودية333110347
دمشق-المعهد التقاني الطبي97.414إنكليزياألولىعربي سوري2002ديبةراما خالد عبد المعطيالسعودية334111768
دمشق-المعهد التقاني الطبي94.758إنكليزياألولىعربي سوري2002نعمهروان سمير السويدانيالسعودية335101701
دمشق-المعهد التقاني الطبي94.334إنكليزياألولىعربي سوري2003نورةفاروق رشيد مطنيالسعودية336231977
دمشق-المعهد التقاني الطبي92إنكليزياألولىعربي سوري2002ذكاءرهف جمال نابلسيالسعودية337110189
دمشق-المعهد التقاني الطبي91.425إنكليزياألولىعربي سوري2002ميادةأسامة أحمد السواديالسعودية338120691
محمد االمين محمد ايمن السعودية339121295

حبيب
دمشق-المعهد التقاني الطبي91.031إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمان

ريف دمشق-النبك/ المعهد التقاني الطبي 94.879إنكليزياألولىعربي سوري2002خديجةرؤى ماجد حلومالسعودية340112102
ريف دمشق-النبك/ المعهد التقاني الطبي 89.328إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمابراءة عادل الرفاعيالسعودية341120340
حلب-المعهد التقاني الطبي92.621إنكليزياألولىعربي سوري2002ودادجيان نهايت حسوالسعودية342110345

19/28



سعودية-مصدر الشهادة ن  القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم العلمي للعام الدراسي 
ن
2021-2020ف

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي 

        والبحث العلمي

رقم م
االكتتاب

مصدر 
الشهادة

تاريخ االماالسم الثالثي
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

المعدل 
التراكمي

الرغبة المقبول فيها

حلب-المعهد التقاني الطبي87.111إنكليزياألولىعربي سوري2002فادياجمعة ياسر الخلفالسعودية343251931
حلب-المعهد التقاني الطبي73.574إنكليزياألولىعربي سوري1997ضحىعدنان محمد رفعت رسولالسعودية344100759
حماة-المعهد التقاني الطبي95.19إنكليزياألولىعربي سوري2003صبحيةنسرين فيصل العشيشالسعودية345110180
حماة-المعهد التقاني الطبي79.87إنكليزياألولىعربي سوري2003ساميةمحمد عماد الكرديالسعودية346101585
دمشق-المعهد التقاني للحاسوب99.574إنكليزياألولىعربي سوري2002سعاداحمد محمد الجاموسالسعودية347110225
دمشق-المعهد التقاني للحاسوب87.412إنكليزياألولىعربي سوري2002سميهعبد هللا معاذ الطبجيالسعودية348111639
درعا-المعهد التقاني للحاسوب78.819إنكليزياألولىعربي سوري2003عسليةعبد الرحمن محمود الحاريالسعودية349102046
حماة-المعهد التقاني للطب البيطري95.444إنكليزياألولىعربي سوري2003خلودعبد الرحمن عبد الستار قبشالسعودية350102173
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي99.463إنكليزياألولىعربي سوري2002أمنةعلي جهاد شبطاالسعودية351120355
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي94.569إنكليزياألولىعربي سوري2002رانياريحان محمد توفيق ناجيالسعودية352101484
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي78.152إنكليزياألولىعربي سوري2002غزالةصباح راغب الحمدالسعودية353101026
دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي85.348إنكليزياألولىعربي سوري2001زينهابراهيم مصطفى العوادالسعودية354101691
دمشق-المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك87.759إنكليزياألولىعربي سوري2002رباباسماعيل محمد حاج حسينالسعودية355251897
جميع الرغبات مرفوضة99.833إنكليزياألولىعربي سوري2002لمهرشا أحمد النوريالسعودية356231987
جميع الرغبات مرفوضة99.828إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةأية محمد السمارةالسعودية357120036
جميع الرغبات مرفوضة99.825إنكليزياألولىعربي سوري2003عائدهزينه عمر الحسنالسعودية358100783
جميع الرغبات مرفوضة99.819إنكليزياألولىعربي سوري2002رزاناحمد محمد ماهر صليعيالسعودية359100855
جميع الرغبات مرفوضة99.815إنكليزياألولىعربي سوري2003سمرفوزي غزوان الخالدالسعودية360110421

20/28



سعودية-مصدر الشهادة ن  القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم العلمي للعام الدراسي 
ن
2021-2020ف

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي 

        والبحث العلمي

رقم م
االكتتاب

مصدر 
الشهادة

تاريخ االماالسم الثالثي
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

المعدل 
التراكمي

الرغبة المقبول فيها

جميع الرغبات مرفوضة99.81إنكليزياألولىعربي سوري2002امتيازروان أمير الخضرالسعودية361100246
جميع الرغبات مرفوضة99.81إنكليزياألولىعربي سوري2003سميةراما عماد خطابالسعودية362100253
جميع الرغبات مرفوضة99.796إنكليزياألولىعربي سوري2003لينابشر حسيب حسنالسعودية363110367
جميع الرغبات مرفوضة99.793إنكليزياألولىعربي سوري2002ابتسامساره موفق الربداويالسعودية364110840
جميع الرغبات مرفوضة99.789إنكليزياألولىعربي سوري2002شذاغنى فواز محاسنالسعودية365100643
جميع الرغبات مرفوضة99.788إنكليزياألولىعربي سوري2003هناديمحمد مصطفى المال عيسىالسعودية366120558
جميع الرغبات مرفوضة99.778إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءاحمد حسن المحمدالسعودية367110479
جميع الرغبات مرفوضة99.776إنكليزياألولىعربي سوري2002بشرىآيه عبد الحكيم القيسيالسعودية368100618
جميع الرغبات مرفوضة99.765إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءحنين نبيل صموديالسعودية369121089
جميع الرغبات مرفوضة99.759إنكليزياألولىعربي سوري2003ضحىسعيد محمد خطابالسعودية370110273
جميع الرغبات مرفوضة99.759إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمانعزه حيان اركيالسعودية371110119
جميع الرغبات مرفوضة99.736إنكليزياألولىعربي سوري2002رفعةفاطمة بشار النصيراتالسعودية372100661
جميع الرغبات مرفوضة99.706إنكليزياألولىعربي سوري2002ليندهإسالم عالء الدين األعرجالسعودية373101123
جميع الرغبات مرفوضة99.69إنكليزياألولىعربي سوري2003هدىشهد محمد عقدهالسعودية374110058
جميع الرغبات مرفوضة99.69إنكليزياألولىعربي سوري2002حليمهفاطمة عبد الدائم االبراهيمالسعودية375110464
جميع الرغبات مرفوضة99.687إنكليزياألولىعربي سوري2002فاءيمنى ايمن العاسميالسعودية376111220
جميع الرغبات مرفوضة99.677إنكليزياألولىعربي سوري2003مهامميز ماجد أبو ارشيدالسعودية377101728
جميع الرغبات مرفوضة99.677إنكليزياألولىعربي سوري2002نادرةعبد الرحمن أحمد النعسانالسعودية378120913
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جميع الرغبات مرفوضة99.677إنكليزياألولىعربي سوري2002روعةعبد الرحمن هدوان الطيارةالسعودية379121153
جميع الرغبات مرفوضة99.672إنكليزياألولىعربي سوري1999وزهنسرين علي الحمودالسعودية380101731
جميع الرغبات مرفوضة99.655إنكليزياألولىعربي سوري2002ميادهمايا عمر سعد الدينالسعودية381100443
عبد الحليم محمد اكرم شمس السعودية382121258

الدين
جميع الرغبات مرفوضة99.64إنكليزياألولىعربي سوري2002نزيهة

جميع الرغبات مرفوضة99.621إنكليزياألولىعربي سوري2003شيرينخالدية توفيق العربالسعودية383101827
جميع الرغبات مرفوضة99.608إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةمرح عماد شعبانالسعودية384111222
جميع الرغبات مرفوضة99.589إنكليزياألولىعربي سوري2002رزانرغد محمد عبيدالسعودية385100940
جميع الرغبات مرفوضة99.559إنكليزياألولىعربي سوري2002مهديةعلي أحمد علي األشقرالسعودية386120909
جميع الرغبات مرفوضة99.559إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينسميرة أحمد األديبالسعودية387100788
جميع الرغبات مرفوضة99.552إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةبشرى صالح العليالسعودية388100014
جميع الرغبات مرفوضة99.534إنكليزياألولىعربي سوري2003عبيرتسنيم محمد نور مناوخالسعودية389110363
جميع الرغبات مرفوضة99.534إنكليزياألولىعربي سوري2002ندىملهم محمد اياد عبيدالسعودية390100195
جميع الرغبات مرفوضة99.53إنكليزياألولىعربي سوري2003صفيةمحمد مدين صطوفالسعودية391120562
جميع الرغبات مرفوضة99.517إنكليزياألولىعربي سوري2003مماجتسارة أحمد سردينيالسعودية392101473
جميع الرغبات مرفوضة99.516إنكليزياألولىعربي سوري2002مريميزن عبد الحميد الرواشدهالسعودية393120671
جميع الرغبات مرفوضة99.466إنكليزياألولىعربي سوري2003أسمهانلجين عدنان الجباويالسعودية394100540
جميع الرغبات مرفوضة99.451إنكليزياألولىعربي سوري2003يسرىلين فاتح علوانالسعودية395101455
جميع الرغبات مرفوضة99.442إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةيمان محمد حسام مرادالسعودية396120683
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جميع الرغبات مرفوضة99.439إنكليزياألولىعربي سوري2002مريمخديجة عبد الكريم تركمانالسعودية397121086
جميع الرغبات مرفوضة99.397إنكليزياألولىعربي سوري2002حنانرغد عمر اسعدالسعودية398110100
جميع الرغبات مرفوضة99.397إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانود جميل الهنديالسعودية399110184
محمد أنس عبد الرحمن السعودية400100023

الصياد
جميع الرغبات مرفوضة99.389إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمة

جميع الرغبات مرفوضة99.37إنكليزياألولىعربي سوري2002مجدبرهان أحمد شمس الدينالسعودية401100078
جميع الرغبات مرفوضة99.37إنكليزياألولىعربي سوري2002نضالمحمد عدنان دملخيالسعودية402110419
جميع الرغبات مرفوضة99.353إنكليزياألولىعربي سوري2002رولىشيماء محمود الغزاويالسعودية403111490
جميع الرغبات مرفوضة99.353إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةمها سمير الهدرالسعودية404102163
مريم عبد الستار العوض السعودية405121184

الراضي
جميع الرغبات مرفوضة99.334إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمة

جميع الرغبات مرفوضة99.334إنكليزياألولىعربي سوري2002سميةرضا هللا أحمد الجزائرليالسعودية406101033
جميع الرغبات مرفوضة99.324إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىدانه جميل نجارالسعودية407100659
جميع الرغبات مرفوضة99.315إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنعمر اسامة العمريالسعودية408100096
جميع الرغبات مرفوضة99.293إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمةالزهراء محمد القدورالسعودية409100012
جميع الرغبات مرفوضة99.267إنكليزياألولىعربي سوري2002شذىسامي محمد عصام كياليالسعودية410120765
جميع الرغبات مرفوضة99.265إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءبتول أحمد الحروبالسعودية411251923
جميع الرغبات مرفوضة99.259إنكليزياألولىعربي سوري2002نجاةأبرار محمد الخليلالسعودية412101482
جميع الرغبات مرفوضة99.243إنكليزياألولىعربي سوري2003جمانةعادل محمد نايفالسعودية413121152
جميع الرغبات مرفوضة99.138إنكليزياألولىعربي سوري2003عايشةضحى أحمد شليليالسعودية414101471
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جميع الرغبات مرفوضة99.103إنكليزياألولىعربي سوري2002مياسأميرة ضياء مصلح البنيالسعودية415102040
جميع الرغبات مرفوضة99.059إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمدانه يمان خالوصيالسعودية416111485
جميع الرغبات مرفوضة99.03إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةرند ابراهيم بوبكيالسعودية417120641
جميع الرغبات مرفوضة99إنكليزياألولىعربي سوري2002منىمحمد ربيع محمد دبابوالسعودية418110436
جميع الرغبات مرفوضة99إنكليزياألولىعربي سوري2002وفاءحال عماد أبرصالسعودية419100665
مصطفى عبد الوهاب السعودية420102147

مصطفى
جميع الرغبات مرفوضة98.981إنكليزياألولىعربي سوري2003زينب

جميع الرغبات مرفوضة98.942إنكليزياألولىعربي سوري2002رانياالوليد حسن الشاميالسعودية421121106
جميع الرغبات مرفوضة98.879إنكليزياألولىعربي سوري2001عيدهمالكه محمد العليالسعودية42212128
جميع الرغبات مرفوضة98.87إنكليزياألولىعربي سوري2002براءةقيس محمد فتحي بكريالسعودية423111836
جميع الرغبات مرفوضة98.862إنكليزياألولىعربي سوري2002وصالتسنيم محمد جمال موصالويالسعودية424100077
جميع الرغبات مرفوضة98.862إنكليزياألولىعربي سوري2002أميرةرامة محمد نورس الدبسالسعودية425121301
جميع الرغبات مرفوضة98.845إنكليزياألولىعربي سوري2002ردينهدانه يسار العبيدالسعودية426101573
جميع الرغبات مرفوضة98.815إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينسيبان مصطفى عليالسعودية427101493
جميع الرغبات مرفوضة98.81إنكليزياألولىعربي سوري2003ابتسامأية ثابت المحمد العدوسالسعودية428100069
جميع الرغبات مرفوضة98.81إنكليزياألولىعربي سوري2002نايفةبراءة غنوم حمزةالسعودية429102124
جميع الرغبات مرفوضة98.795إنكليزياألولىعربي سوري2002زهورأية وليد كرعوزالسعودية430121063
جميع الرغبات مرفوضة98.778إنكليزياألولىعربي سوري2002ليلىمحمد عبد الرحمن الفرحالسعودية431110384
جميع الرغبات مرفوضة98.707إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينلين مروان موسىالسعودية432120670
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جميع الرغبات مرفوضة98.69إنكليزياألولىعربي سوري2002شهامةتسنيم أيهم هبرةالسعودية433120359
جميع الرغبات مرفوضة98.648إنكليزياألولىعربي سوري2002لمياءعبد الرحمن رفعت الديريالسعودية434102159
جميع الرغبات مرفوضة98.611إنكليزياألولىعربي سوري2003ليناعلي ياسين الحصبةالسعودية435110167
جميع الرغبات مرفوضة98.574إنكليزياألولىعربي سوري2003ريماعادل فادي الطويشالسعودية436110385
شهد عبد اللطيف عبد السعودية437120218

المولى الزعبي
جميع الرغبات مرفوضة98.569إنكليزياألولىعربي سوري2002رزان

جميع الرغبات مرفوضة98.5إنكليزياألولىعربي سوري2002ليلىاحمد عبد الرحمن الفرجالسعودية438110258
جميع الرغبات مرفوضة98.471إنكليزياألولىعربي سوري2002انتصارريناد محمد نزار النبهانالسعودية439101030
جميع الرغبات مرفوضة98.31إنكليزياألولىعربي سوري2001نوراحال حمزه الحساميالسعودية440231967
جميع الرغبات مرفوضة98.259إنكليزياألولىعربي سوري2003دانيةرجاء غياث الرئيسالسعودية441100916
جميع الرغبات مرفوضة98.25إنكليزياألولىعربي سوري2002سلوىبتول ظافر جاووشالسعودية442121319
جميع الرغبات مرفوضة98.236إنكليزياألولىعربي سوري2003رويدهمحمد سيف الدين سالمالسعودية443111824
جميع الرغبات مرفوضة98.145إنكليزياألولىعربي سوري2002ميادةايمان رضوان زيدانالسعودية444112016
جميع الرغبات مرفوضة98إنكليزياألولىعربي سوري2002رلىلمياء فواز الموصليالسعودية445120762
جميع الرغبات مرفوضة97.926إنكليزياألولىعربي سوري2002انسامانس محمود الجركسالسعودية446102160
جميع الرغبات مرفوضة97.889إنكليزياألولىعربي سوري2002ثائرةمحمد يحيى يحيىالسعودية447101167
جميع الرغبات مرفوضة97.889إنكليزياألولىعربي سوري2002ناهدهعمرو محمد تركيهالسعودية448100094
جميع الرغبات مرفوضة97.706إنكليزياألولىعربي سوري2002منارمحمد ظافر حمادةالسعودية449101560
جميع الرغبات مرفوضة97.648إنكليزياألولىعربي سوري2002رغدجود عماد الدين الزنابيليالسعودية450111460
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جميع الرغبات مرفوضة97.589إنكليزياألولىعربي سوري2002نائلةرهام محمد خير السليمانالسعودية451121182
جميع الرغبات مرفوضة97.589إنكليزياألولىعربي سوري2002هندعبد الرحمن معاذ مهديالسعودية452120899
جميع الرغبات مرفوضة97.525إنكليزياألولىعربي سوري2002حنانأبي علي الطويلالسعودية453102119
جميع الرغبات مرفوضة97.442إنكليزياألولىعربي سوري2002منىمحمد جمال قنبسالسعودية454111829
جميع الرغبات مرفوضة97.352إنكليزياألولىعربي سوري2002نوالخالد عماد فروهالسعودية455132107
جميع الرغبات مرفوضة97.31إنكليزياألولىعربي سوري2003غفرانفاطمة محمود اسكيفالسعودية456101465
جميع الرغبات مرفوضة97.259إنكليزياألولىعربي سوري2002هباخالد وليد الموسىالسعودية457120362
جميع الرغبات مرفوضة97.19إنكليزياألولىعربي سوري2002هديهآالء محمد صادق الموزانالسعودية458100615
جميع الرغبات مرفوضة97.172إنكليزياألولىعربي سوري2002جالءليان محمد الفارسالسعودية459100033
جميع الرغبات مرفوضة97.167إنكليزياألولىعربي سوري2002رزانهمحمد رابح عفا الرفاعيالسعودية460110408
جميع الرغبات مرفوضة96.963إنكليزياألولىعربي سوري2002رضاءمجد هادي مشمشالسعودية461101584
جميع الرغبات مرفوضة96.914إنكليزياألولىعربي سوري2002زينبوسيلة أحمد طربوشالسعودية462231778
جميع الرغبات مرفوضة96.897إنكليزياألولىعربي سوري2002شمسةاسماء ابراهيم علي السيدالسعودية463101478
جميع الرغبات مرفوضة96.853إنكليزياألولىعربي سوري2003فهديةعبد الرحمن هيثم السلقينيالسعودية464100875
جميع الرغبات مرفوضة96.685إنكليزياألولىعربي سوري2002سميةآمنة مصطفى فروةالسعودية465132108
جميع الرغبات مرفوضة96.603إنكليزياألولىعربي سوري2002عائشهاسيل محمد ياسر عيسىالسعودية466232105
جميع الرغبات مرفوضة96.5إنكليزياألولىعربي سوري2002فطيممروة عبد المنعم المحمودالسعودية467120236
جميع الرغبات مرفوضة96.381إنكليزياألولىعربي سوري2002نهلةفاطمة مجد محمدالسعودية468121268
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جميع الرغبات مرفوضة96.185إنكليزياألولىعربي سوري2002منالمحمد مصطفى خالدالسعودية469110091
جميع الرغبات مرفوضة96.134إنكليزياألولىعربي سوري2002سميرةمحمد بسام ديرانيالسعودية470231986
جميع الرغبات مرفوضة95.914إنكليزياألولىعربي سوري2002نور الهدىسامية عدنان حللوالسعودية471111767
حنان عبد الستار العوض السعودية472121090

الراضي
جميع الرغبات مرفوضة95.91إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمة

جميع الرغبات مرفوضة95.852إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمانمحمد تحسين خالد مهجعالسعودية473102179
جميع الرغبات مرفوضة95.759إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسنعمر عامر عرفاتالسعودية474101628
جميع الرغبات مرفوضة95.455إنكليزياألولىعربي سوري2002املعمر مصعب المحاميدالسعودية475100842
جميع الرغبات مرفوضة95.259إنكليزياألولىعربي سوري2002بدويةعبد المجيد سليمان الناصرالسعودية476110115
جميع الرغبات مرفوضة95.258إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءبتول ساهر مروةالسعودية477101042
جميع الرغبات مرفوضة95.222إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمانسليمان خالد صبحيهالسعودية478102174
جميع الرغبات مرفوضة95.172إنكليزياألولىعربي سوري2003عيوشاسراء ابراهيم حاج جاسمالسعودية479100609
جميع الرغبات مرفوضة94.621إنكليزياألولىعربي سوري2001وزهمها علي الحمودالسعودية480101730
جميع الرغبات مرفوضة94.586إنكليزياألولىعربي سوري2002عائشةحال قاسم النعماتالسعودية481100216
جميع الرغبات مرفوضة94.471إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمقصي رمزي الحروبالسعودية482102157
جميع الرغبات مرفوضة94.167إنكليزياألولىعربي سوري2003زينبمعتصم حسام زهرةالسعودية483100918
جميع الرغبات مرفوضة93.931إنكليزياألولىعربي سوري2002جماناتسنيم عمر طحانالسعودية484121309
جميع الرغبات مرفوضة93.883إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءمحمود حسن زخورالسعودية485101014
جميع الرغبات مرفوضة93.852إنكليزياألولىعربي سوري2002جواهرعهد الدين نظام البراهيمالسعودية486101605
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سعودية-مصدر الشهادة ن  القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم العلمي للعام الدراسي 
ن
2021-2020ف

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي 

        والبحث العلمي

رقم م
االكتتاب

مصدر 
الشهادة

تاريخ االماالسم الثالثي
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

المعدل 
التراكمي

الرغبة المقبول فيها

جميع الرغبات مرفوضة93.788إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديايه جهاد سكرالسعودية487100868
جميع الرغبات مرفوضة93.328إنكليزياألولىعربي سوري2002ناريمانحال فتاح الشاقيالسعودية488101715
جميع الرغبات مرفوضة92.777إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىخلود علي المحمدالسعودية489100148
محمد فريد عبد الهادي السعودية490101724

شويحنة
جميع الرغبات مرفوضة92.481إنكليزياألولىعربي سوري2002حسناء

جميع الرغبات مرفوضة91.724إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءريى محمود الشافعيالسعودية491100074
جميع الرغبات مرفوضة90.259إنكليزياألولىعربي سوري2002هناءدلع عبد القادر معتوقالسعودية492121311
جميع الرغبات مرفوضة88.942إنكليزياألولىعربي سوري2003داللعبد الرحمن اسماعيل دوباالسعودية493101497
جميع الرغبات مرفوضة88.379إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةغدير خالد حميديالسعودية494110848
جميع الرغبات مرفوضة85.123إنكليزياألولىعربي سوري2002تهانيتسنيم مهند زليخةالسعودية495101713
جميع الرغبات مرفوضة84.5إنكليزياألولىعربي سوري2002منىمنير عبد الرزاق رحالالسعودية496101729
جميع الرغبات مرفوضة79.971إنكليزياألولىعربي سوري2002هالةنور الدين مصطفى العليالسعودية497120684
عبد المنعم عبد العزيز السعودية498102047

العالوي
جميع الرغبات مرفوضة77.516إنكليزياألولىعربي سوري2003يسار

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام ابراهيم
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