
 
نتائج مفاضلة ذوي الشهداء

 
أسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية في جامعة دمشق

للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩
الحد األدنى للقبول ١٩١٤

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

الرقم االمتحانيجامعة الدواممعدل التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتاب

1808184دمشق2318انكليزيأولىعربي سوري2000نزههحمادوائلأحمددمشق22088
1808185دمشق2078انكليزيثانيةعربي سوري2000شماالحوتريأمينآالءالقنيطرة11039
1808186دمشق2108انكليزيثانيةعربي سوري2000رندهمحمدمحمدأليساردمشق44449
1808187دمشق2086انكليزيأولىعربي سوري2000بديعةمحمدأحمدأملريف دمشق32562
1808188دمشق1932فرنسيثانيةعربي سوري2000هدىالذيبمحمودآمنهدمشق43723
1808189دمشق2190انكليزيثانيةعربي سوري2001سعادحمدان الحسينمخلفآيةدير الزور6250

1808190دمشق2248انكليزيثانيةعربي سوري2000حسنيهالديوبعدنانآيهريف دمشق24284
1808191دمشق2037انكليزيأولىعربي سوري2000فاتنجحجاحجاللآيهدمشق43921
1808192دمشق2148انكليزيثانيةعربي سوري2000نجالءحمودمحمدآيهطرطوس14240
1808193دمشق1928انكليزيأولىعربي سوري2000خالديهالكسابرهسميحآيهدمشق41225
1808194دمشق2003انكليزيثانيةعربي سوري2000حنانيوسفعمراحمدريف دمشق18536
1808195دمشق2094انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمهالحماديتوفيقاسامهدير الزور5536

1808196دمشق2207انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمةطحانجميلاسراءريف دمشق33207
1808197دمشق2202انكليزيثانيةعربي سوري2000خديجهخانمعبد الفتاحاسراءريف دمشق24037
1808198دمشق2093انكليزيأولىعربي سوري1999مركزانالفيحانرافعامنهدير الزور7523

1808199دمشق2164انكليزيثانيةعربي سوري2000مريمالمفلححميدياميرهالقنيطرة14738
1808200دمشق2178انكليزيثانيةعربي سوري1999ابتسامالفرخاحمد عليايمانريف دمشق33826
1808201دمشق2069انكليزيأولىعربي سوري2000جميلةالقطعليبتولريف دمشق23541
1808202دمشق2014فرنسيثانيةعربي سوري2001صباحالربيعفيصلبسمهدير الزور7041

1808203دمشق2138فرنسيثانيةعربي سوري2000سمرخير هللامدحتبناندمشق43725
1808204دمشق2191انكليزيأولىعربي سوري2001باهرهالنجمرياضتالهالسويداء6728
1808205دمشق2241انكليزيثانيةعربي سوري2000منالالداهوكخلدونتيماءالسويداء5581

1808206دمشق2198انكليزيثانيةعربي سوري2000عنوفالبردويلاسماعيلجادهللادمشق26046
1808207دمشق2081انكليزيأولىعربي سوري2000معاليالخضوراميرجعفردمشق21302
1808208دمشق1935انكليزيثانيةعربي سوري2000بلوشينحموأزادجوديريف دمشق33244
1808209دمشق2165انكليزيأولىعربي سوري2000منالالرضوانخالدحذيفهدرعا7083

1808210دمشق2020انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهالحمودموسىحسيندمشق20221
1808211دمشق2060انكليزيأولىعربي سوري1999منتهىزعيترصبحيحلىدمشق43727
1808212دمشق1959انكليزيأولىعربي سوري2000اعتدالسليمانمنذردعاءحماة25806
1808213دمشق2269انكليزيثانيةعربي سوري1999بلقيساالحمدداودرغددير الزور6756
1808214دمشق2236انكليزيثانيةعربي سوري2000ميساءالمحيثاويساميرندالسويداء5758
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1808215دمشق2118انكليزيثانيةعربي سوري2000صفاءعمرانهيثمرهامدمشق43733
1808216دمشق2234انكليزيثانيةعربي سوري2000ودادالشمقمحمدرهفريف دمشق30304
1808217دمشق1988انكليزيأولىعربي سوري2000فتاةسليمانجودتريمالالذقية19163
1808218دمشق2060انكليزيأولىعربي سوري1998كوثرالسليمانعليزبيدهدير الزور6751

1808219دمشق1914انكليزيأولىعربي سوري2000هندالشعارعبد الجبارزينريف دمشق18182
1808220دمشق2293انكليزيثانيةعربي سوري2000سمرحريزدحامسحردرعا9822

1808221دمشق2263انكليزيثانيةعربي سوري2000دعدحسناسامهسلمىطرطوس15628
1808222دمشق2291انكليزيثانيةعربي سوري2000غيداءالمهرمصطفىسينريتريف دمشق24939
1808223دمشق2142انكليزيثانيةعربي سوري2000نوالالظاهرمحمدضحىدمشق42133
1808224دمشق2254انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمهابو خيارهعليعبد العزيزدمشق21782
1808225دمشق1988انكليزيأولىعربي سوري2001آمالابو خشريفطعمهعبد هللادرعا7140

1808226دمشق1982انكليزيثانيةعربي سوري2001خديجهعطيهمحمدعالالقنيطرة10800
1808227دمشق2210فرنسيأولىعربي سوري2000سهيرقيمرحبيبعالدمشق41504
1808228دمشق2238انكليزيثانيةعربي سوري2001تباركمرهجغسانعليريف دمشق19426
1808229دمشق2101انكليزيأولىعربي سوري2001افامياالشمالييعقوبعليحماة16294
1808230دمشق2235انكليزيأولىعربي سوري2000داللالمحرزحسنعيسىريف دمشق19431
1808231دمشق2136انكليزيأولىعربي سوري2001ليناحسنسهيلعيسىدمشق21315
1808232دمشق2318انكليزيأولىعربي سوري2000أملالعبودعبدوغزلحماة25492
1808233دمشق1951انكليزيثانيةعربي سوري2000نورهالجاموسحسامغزلدمشق44546
1808234دمشق1933انكليزيأولىعربي سوري1996امينهباتركمالفؤاددمشق31761
1808235دمشق2204انكليزيثانيةعربي سوري2000نورالزكيميبطرسفرحريف دمشق33658
1808236دمشق2251انكليزيثانيةعربي سوري2000ليلىمحرزعليفيفياندمشق44550
1808237دمشق1929فرنسيأولىعربي سوري2001ليناالمحمدحسنقاسمدمشق22108
1808238دمشق2150انكليزيثانيةعربي سوري2000هندالهبلهشامقصيدمشق23563
1808239دمشق1999انكليزيثانيةعربي سوري2000فوزأحمدمحمدلجيندمشق43703
1808240دمشق2205انكليزيثانيةعربي سوري2000رجاءابو رباحاسعدليندمشق40708
1808241دمشق2309انكليزيثانيةعربي سوري2000انعامباللرامزليندمشق43704
1808242دمشق2294انكليزيثانيةعربي سوري2000سماهرسعادهغيثلينادمشق43741
1808243دمشق2221انكليزيأولىعربي سوري2000سمرعمرانابراهيملينادمشق43740
1808244دمشق2222انكليزيثانيةعربي سوري2000املحباقمحمدبشارمؤيددمشق27680
1808245دمشق2253انكليزيأولىعربي سوري2000راميااحمدعليمايادمشق41525
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1808246دمشق2027انكليزيثانيةعربي سوري2000ساريناشدودنصرمجددمشق23994
1808247دمشق2136انكليزيأولىعربي سوري2000ريمامرادابراهيممحمدالسعودية10180001

1808248دمشق2072انكليزيثانيةعربي سوري2001فدوىناصربدرمحمددمشق21319
1808249دمشق1953انكليزيثانيةعربي سوري2001رائدةونوسميسرمحمددمشق22000
1808250دمشق1967فرنسيثانيةعربي سوري1998نوفامصطفىعيسىمحمددمشق31862
1808251دمشق2162انكليزيثانيةعربي سوري2001رجاءكمال الدينحمودمحمدريف دمشق15689
1808252دمشق2229انكليزيثانيةعربي سوري2000كفاحخرطبيلحسينمحمدريف دمشق17995
1808253دمشق2008انكليزيثانيةعربي سوري1993أميرهمعازأحمدمحمددمشق34701
1808254دمشق2219انكليزيثانيةعربي سوري2000رهفالعقلهتيسيرمحمددرعا6182
1808255دمشق2144انكليزيأولىعربي سوري2001نوالالحسين الحسنخليلمحمددير الزور4485

1808256دمشق2041انكليزيأولىعربي سوري1999املخاروفنعيممحمددمشق31876
1808257دمشق1932انكليزيثانيةعربي سوري2000مهاالعسعسزهيرمحمد منذردمشق26752
1808258دمشق2207انكليزيثانيةعربي سوري2000يسراخوندهخليلمحمدباللدمشق31893
1808259دمشق2069انكليزيأولىعربي سوري1998جهادالعاكولرمضانمريمدير الزور7150
1808260دمشق2181انكليزيثانيةعربي سوري2000كفاءالحسانيرياضمالكدير الزور6712

1808261دمشق2265انكليزيثانيةعربي سوري1999مهديهخصاونهمحمودمنىدمشق42430
1808262دمشق1920انكليزيثانيةعربي سوري2000صباحافندرأحمدموسىدمشق27461
1808263دمشق2186انكليزيأولىعربي سوري2001صفيةجوادعليميسوندمشق43746
1808264دمشق2052انكليزيأولىعربي سوري2000ميادهحيدرحسامناصردمشق32006
1808265دمشق2102انكليزيثانيةعربي سوري2000مريماالحمد االسعدأسعدندىالقنيطرة12522
1808266دمشق1990انكليزيأولىعربي سوري2000خزنهالهمشخليلنعيمهالحسكة17080
1808267دمشق2144انكليزيأولىعربي سوري2001غصوناسماعيلعيدنغمدمشق44586
1808268دمشق2162انكليزيثانيةعربي سوري2000نازكالشقاعليهبة هللادمشق42445
1808269دمشق2225انكليزيثانيةعربي سوري2000هنديهالصالحيوسفهالحماة25408
1808270دمشق1993انكليزيثانيةعربي سوري1999وفاءشندوبهأحمدياسردمشق32279
1808271دمشق2212انكليزيثانيةعربي سوري2000سماهرحسنأيمنيوشعدمشق24154
1808272دمشق2064انكليزيأولىعربي سوري2000سلوىخلبفهعبد العزيزيونسحماة17549
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