
مفاضلة السوري غير المقيم
مصدر الشھادة‐سعودية

أسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية
للعام الدراسي 2019 - 2020
الحد األدنى للقبول 99.759

الجمھورية العربية السورية
     وزارة التعليم العالي

مصدر رقم االكتتابالرقم االمتحانيالتسلسل
الشھادة

تاريخ اسم األماالسم
الوالدة

لغة الجنسية
التفاضل

دورة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

جامعة 
الدوام

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001صفاءاسامه مأمون رجبالسعودية11906013510130630

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001روالفواز مدين سرحانالسعودية21906013610131553

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001وصيفهبيان محمد الناصرالسعودية31906013710131490

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ايناسيوسف سفيان بجبوجالسعودية41906013810130743

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001جميلهمحمد محمود هديهاالسعودية51906013910130862

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رفاهيمان محمدابراهيم الشعارالسعودية61906014010131312

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001جوريهعبد اهللا محمد عيد الحلبيالسعودية71906014110131261

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ندىسالي حيان قبلغليالسعودية81906014210131030

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002رناهال محمدغزوان هنديهالسعودية91906014310131734

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هنديه العبد اهللايالف كسار كسارالسعودية101906014410130041

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نجالءحسين رضوان مهديالسعودية111906014510130826

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ندىاالء محمد بسام روقالسعودية121906014610130759

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ريماساريج محمود صالحالسعودية131906014710130548

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رويدهمايا علي قبالنالسعودية141906014810131875

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هدىلجين عدنان المصريالسعودية151906014910131033

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سمرراما احمد مدغمشالسعودية161906015010130059
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دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمه العبد اهللامحمود صالح رحالالسعودية171906015110130318

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هيفاءمروه محمد ميسر جزائريالسعودية181906015210132144

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002منيرهعصام محمد صيدناويالسعودية191906015310130102

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سميرهعزالدين محمود القجهالسعودية201906015410132255

دمشق100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميسونمحمد يزن محمد عادل ياسينالسعودية211906015510132291

دمشق99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاتنقصي نضال المقدادالسعودية221906015610130837

دمشق99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001جميلهعبدالرحمن خليل ضبيطالسعودية231906015710131400

دمشق99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رناركان ماهر الصدقةالسعودية241906015810131787

دمشق99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سوزاننزيه نزهات الدرويشالسعودية251906015910130805

دمشق99.97األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001كندهنور احمد بشار الجابيالسعودية261906016010130179

دمشق99.97األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رنا الموصلليرام محمد همام السلقالسعودية271906016110130048

دمشق99.967األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هدىشيماء محسن االحمرالسعودية281906016210131067

دمشق99.966األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001منالبشيره سميح حموشالسعودية291906016310131080

دمشق99.966األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002هناءرنيم محمود عليالسعودية301906016410131008

دمشق99.966األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001زينبإيمان خالد سالمالسعودية311906016510131531

دمشق99.966األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001املكنده وائل النهارالسعودية321906016610131640
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دمشق99.963األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001صفاء المقدادمحمد انس المقدادالسعودية331906016710130044

دمشق99.944األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ايمانعمر احمد بيطارالسعودية341906016810130611

دمشق99.931األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002نباللين محمدسمير سنوبرالسعودية351906016910130023

دمشق99.93األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001مجدسيدره عبدالحميد سواسالسعودية361906017010130897

دمشق99.926األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001لمىاحمد مازن عارفهالسعودية371906017110130815

دمشق99.926األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001اسيهحمزه علي الخالدالسعودية381906017210131984

دمشق99.92األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001راميامحمود رضوان الحراكيالسعودية391906017310131494

دمشق99.92األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001روالحسين محمد البغداديالسعودية401906017410132247

دمشق99.914األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001عبيرنور جمال دودكيالسعودية411906017510131687

دمشق99.914األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001غصونشهد خالد النصاريالسعودية421906017610130901

دمشق99.914األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هنادي العسهمنار محمد حسين الفالحهالسعودية431906017710130076

دمشق99.91األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001روالطارق محمد هيثم مجذوبالسعودية441906017810130996

دمشق99.909األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001غادىبنان وليد عميرهالسعودية451906017910130040

دمشق99.907األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001غيداءحسام عمر حموشالسعودية461906018010131289

دمشق99.907األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002وسامطارق زياد الشلبيالسعودية471906018110130152

دمشق99.897األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ناديالين عبداهللا المعلمالسعودية481906018210131685
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دمشق99.897األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نظميهأفنان تركي الرحيلالسعودية491906018310130596

دمشق99.89األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فوزهبشار علي الطاميالسعودية501906018410132152

دمشق99.89األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هيامرشا صالح الخالدالسعودية511906018510130976

دمشق99.89األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هدىلين بسام الحلبونيالسعودية521906018610131438

دمشق99.882األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002نجاحماريا محمد سالمالسعودية531906018710130678

دمشق99.882األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رناساره عماد الدين العشاالسعودية541906018810131188

دمشق99.882األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001صفاءآالء محمدغزوان الجباريالسعودية551906018910130375

دمشق99.88األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمهحنان احمد الحريريالسعودية561906019010131525

دمشق99.879األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001الهامرهف منصور الصماديالسعودية571906019110131589

دمشق99.879األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002ترفهعصماء عبداهللا الحسينالسعودية581906019210130915

دمشق99.879األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002آنشام احمد الشرعالسعودية591906019310131821

دمشق99.862األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سوارايه انس الزعبيالسعودية601906019410131749

دمشق99.862األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001لينا خزنداركنده محمد مازن ابو شعرالسعودية611906019510130039

دمشق99.862األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001امانتسنيم محمد عبد الكريم نجيبالسعودية621906019610131444

دمشق99.86األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002رزانلمى قدري العمرالسعودية631906019710131587

دمشق99.853األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001مروهالنا حسين القادريالسعودية641906019810130409
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دمشق99.845األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001مرفتحنين محمود درموشالسعودية651906019910132051

دمشق99.845األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001لمياءهزار عبد اللطيف الشلبيالسعودية661906020010130313

دمشق99.833األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ايماناحمد بسام طهالسعودية671906020110131735

دمشق99.815األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فلایرمحمد عبد المجيد السليمانالسعودية681906020210131498

دمشق99.8األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001رويدهندى سلطان الغانمالسعودية691906020310131675

دمشق99.796األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001خنثاءعدي عدنان عالء الدينالسعودية701906020410131623

دمشق99.796األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002رغداءبهاء محمد مكرم الموشليالسعودية711906020510130017

دمشق99.796األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002نجاح السعدونحازم عبد الكريم العليالسعودية721906020610130227

دمشق99.793األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميساءندى صائب الخطيبالسعودية731906020710130094

دمشق99.793األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001كندهروان انس خطابالسعودية741906020810130074

دمشق99.793األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميغاده محمد بسام قرمليالسعودية751906020910131515

دمشق99.778األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ديمهخليل عبد الحكيم حطابالسعودية761906021010131130

دمشق99.776األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001غادهشكريه عبد المنعم تركي العطيهالسعودية771906021110130519

دمشق99.77األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001حنوفمحمد حبيب محمود الغزاويالسعودية781906021210130990

حلب100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002ضحىمحمد كنعان محمد سامر عيسىالسعودية791906021320221628

حلب100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ريماسدرا حسين رسالنالسعودية801906021420221260
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حلب100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمةالحسين عبد الرزاق العيسىالسعودية811906021520220303

حلب99.966األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ضحىسالم حسن نوشالسعودية821906021620110399

حلب99.948األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001آية مياسهيمنى ملهم حلوانيالسعودية831906021720220567

حلب99.948األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002قمرلين كمال الدين ستوتالسعودية841906021810130515

حلب99.944األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نهىبكري عبد الكريم عزيزيالسعودية851906021920110375

حلب99.939األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002كندهلين بشار الصدرالسعودية861906022020221295

حلب99.914األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هناديجودي جمال غنامالسعودية871906022120221594

حلب99.911األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002روالبتول فضل هنداويالسعودية881906022220110423

حلب99.897األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002غصوندانية أحمد جسريالسعودية891906022320110298

حلب99.833األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمةابراهيم محمد الشيخ عليالسعودية901906022420221395

حلب99.793األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002رشاتسنيم محمد خير محمد العابدينالسعودية911906022520221846

حلب99.776األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نسرينلبانة هيثم عجمالسعودية921906022620222020

البعث100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002عبيرهبه خضر الزهوريالسعودية931906022730190461

البعث100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سالميمان محمد كنانه شالرالسعودية941906022830190891

البعث99.983األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميسونملك عبد الرافع صنوفيالسعودية951906022930190147

البعث99.97األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001زكاءاحمد عبد الناصر كوزوالسعودية961906023030190962
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البعث99.948األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فدوهالما محمد موفق السيد سليمانالسعودية971906023130190868

البعث99.94األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001حوريهفاطمه مروان حريتانيالسعودية981906023230190190

البعث99.931األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ندىاسراء محمد نزار حالوالسعودية991906023330190811

البعث99.857األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002لونالين وسام الجوديالسعودية1001906023430190617

البعث99.852األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ايمانسنا محمد وفاء االخرسالسعودية1011906023530191956

البعث99.845األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هناءسنا خالد الحمويالسعودية1021906023630190704

البعث99.833األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001منىعمار ياسر السماعيلالسعودية1031906023730192421

البعث99.828األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001صفيهرهام مدين صطوفالسعودية1041906023830191759

البعث99.797األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نورهلين محمد سميح الطيارهالسعودية1051906023930191606

تشرين100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001بديعهجنى سليم رسالنالسعودية1061906024040211129

تشرين100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001مريماميه منذر وكيلالسعودية1071906024140210683

تشرين100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002وديعهمحمد سامر عنترالسعودية1081906024240210508

تشرين99.963األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002ايمانكرم فادي الحدادالسعودية1091906024340211381

تشرين99.907األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002نبيلهتوفيق مسعد العربالسعودية1101906024410130348

تشرين99.759األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001لمىمايا مروان الطيارهالسعودية1111906024560061908

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سمر احمدهبه غزوان الخالدالسعودية1121906024650200613
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حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمه الشيخرهف مصطفى الشيخالسعودية1131906024750200484

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فداء الجاجهدانيه صفوان مرادالسعودية1141906024850200300

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001حياةهبه علي الحسنالسعودية1151906024950200461

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001شيرين عفانميرال زهير طالب اغاالسعودية1161906025050200862

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001بديعه زكاروضاح طارق حاتمالسعودية1171906025150200227

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001نجاح عمادينور زاهر النجارالسعودية1181906025250200163

حماه100األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001هزار بزبوزعالء محمود المحمدالسعودية1191906025350200145

حماه99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002عزه مليشومنير أيمن ابو عيشهالسعودية1201906025450200308

حماه99.981األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002علويه الخضرمحمد عبد الرزاق السالمهالسعودية1211906025550201541

حماه99.944األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ناديا المحمودعبد الجبار كمال المحمودالسعودية1221906025650200763

حماه99.941األولىاإلنكليزيةعربي سوري2002روال حمويهكمال طالل عتيقالسعودية1231906025750200895

حماه99.926األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001عليا شرابيمعاذ غسان الشرابيالسعودية1241906025850200938

حماه99.914األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001لمى المحمودمياس عبد الكريم حامد الراويالسعودية1251906025950201545

حماه99.91األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001سميه االفنديايناس محمد سالم عتالالسعودية1261906026050200459

حماه99.907األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001فاطمهمحمد محمد عامر ياسين الحمادالسعودية1271906026150201811

حماه99.897األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001عال الزعيمبرلنطه محمد باسل السمانالسعودية1281906026250200193
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حماه99.879األولىاإلنكليزيةعربي سوري2003سميه االفنديأمجد محمد سالم عتالالسعودية1291906026350200456

حماه99.862األولىاإلنكليزيةعربي سوري2000حنين او غليغزل طريف المصريالسعودية1301906026450200287

حماه99.833األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميساءمحمد مضر محمد جهاد السراجالسعودية1311906026550200179

حماه99.828األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001ميساء الصباغتسنيم خالد جعمورالسعودية1321906026650200164

حماه99.81األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001عبير الشاميفاطمه محمد نور مناوخالسعودية1331906026750200231

طرطوس99.882األولىاإلنكليزيةعربي سوري2001امنه نمورهسهام محي الدين عبدوالسعودية1341906026840210648

وزير التعليم العالي

الدكتور: بسام ابراھيم
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