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دمشق100اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001مريمعالء احسان الفراجالكويت11906000110130166

دمشق99.661اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سهام الضمادمصطفى يوسف القطيفانالكويت21906000210130035

دمشق99.634اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001رشاانعام مازن عيونالكويت31906000310130749

دمشق99.245اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002فاتناسامه عبد االله النويالتيالكويت41906000410130280

دمشق99.049اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002رغداءرنيم عبد الرحمن محمد عارفالكويت51906000510131311

دمشق99.032اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سعاداحمد اسعد اسعدالكويت61906000610130934

دمشق99.028اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاتنمحمد منذر زاهر حسين العلياإلمارات71906000710132372

دمشق98.965اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001كنانهقمر ماجد دبسالكويت81906000810130835

دمشق98.96اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002عتابتقى رياض الشحاداتالكويت91906000910131576

دمشق98.911اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001تاجهعامر بشير العبدالكويت101906001010131016

دمشق98.837اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001كفاءاصاله جاسم عبيد الحطابالكويت111906001110130068

دمشق98.788اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نهادآالء محمد الزحيليالكويت121906001210131218

دمشق98.74اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002عواطفانوار بسام الدنيفاتالكويت131906001310131415

دمشق98.663اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وفاءربى مروان فنديالكويت141906001410132347

دمشق98.66اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002سلوى عثمانأسعد ايمن قندلفتاإلمارات151906001510130321

دمشق98.629اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001هدىهادي سمير القاسمالكويت161906001610130029

9/1



مفاضلة سوري غير مقيم
مصدر الشھادة باقي الدول

أسماء المقبولين في السنة التحضيرية للكليات الطبية
للعام الدراسي 2019 ‐ 2020
الحد األدنى للقبول 95.293

الجمھورية العربية السورية
     وزارة التعليم العالي

تاريخ اسم األماالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالرقم االمتحانيالتسلسل

الوالدة

دورة الجنسية

التفاضل

لغة 

التفاضل

معدل 

التفاضل

جامعة 

الدوام

دمشق98.582اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عهدسيرين فؤاد العبدالكويت171906001710130013

دمشق98.569اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002ايناسشهد ضياء الدين الرفاعيالكويت181906001810131167

دمشق98.56اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمه الحسانيمريم صبري السالمهالكويت191906001910130216

دمشق98.5اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ليناشهد حسن عبد الباقيقطر201906002010131337

دمشق98.475اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منالزاهر محمد عمار الشوىاإلمارات211906002110131417

دمشق98.429اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001املسالي بشار زريفهاألردن221906002210131602

دمشق98.417اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002رنايمنى محمد أمين العلميقطر231906002310132507

دمشق98.333اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فتون الحمصيمحمد رشيد عبد الهاديقطر241906002410130271

دمشق98.263اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001لينهاسامه حسام الدين شموطالكويت251906002510131403

دمشق98.249اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيربتول سليمان بلوطالكويت261906002610130136

دمشق98.17اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وجدانرهام خالد الجيروديقطر271906002710131346

دمشق98.153اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ريماهبه اهللا أحمد يونسالكويت281906002810130578

دمشق98.121اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001حميدهراما عبد المنعم القطيفانالكويت291906002910131655

دمشق98اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ايمانعبد اهللا بهجت مهدياألردن301906003010131083

دمشق97.96اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001اسوانسيناء عادل باروكيالكويت311906003110130783

دمشق97.925اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001لمياء قطرميزباسل محمود النبهاناإلمارات321906003250201453
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دمشق97.913اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002غادهمحمد احمد عرابي النجاراإلمارات331906003310131313

دمشق97.888اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيرساما محمد ياسر ابو حيبرالكويت341906003410131618

دمشق97.888اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وفاءرشا خالد رشيديالكويت351906003510130069

دمشق97.879اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001زهرةدينا احمد الخلفالكويت361906003610130405

دمشق97.85اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ربازينه عمادالدين احمداإلمارات371906003710130600

دمشق97.833اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001رنانجاح محمد الدوامنهقطر381906003810132375

دمشق97.802اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيرمحمد فاضل الحايكالكويت391906003910130211

دمشق97.595اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002فاتنساره بسام زيادهاإلمارات401906004010131597

دمشق97.513اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سماحاسامه عبدالغني تادراإلمارات411906004110131930

دمشق97.48اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منالعمر محمد دقوريالكويت421906004210131235

دمشق97.477اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وفاءمريم محمود رحيلالكويت431906004310131858

دمشق97.42اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منىجسي حسان دورهقطر441906004460061084

دمشق97.399اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ايمانشادن محمد عدنان عيسىالكويت451906004510132080

دمشق97.36اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001جيهانمصطفى يوسف الراشد أبا زيداإلمارات461906004610130944

دمشق97.349اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سارهنور محمد جهاد الساداتاإلمارات471906004710130131

دمشق97.338اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002اميرهتقى نذير رجباإلمارات481906004810131392
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دمشق97.296اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ريمليث وحيد هاللالكويت491906004910130363

دمشق97.25اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002نبيلهبتول محمد الحفريقطر501906005010130466

دمشق97.244اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002منىابرهيم محمد ترياقيالكويت511906005110130291

دمشق97.237اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نجاحثامر احمد العليالكويت521906005210130115

دمشق97.128اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001انصافاسراء جاسر الزعبياإلمارات531906005310130418

دمشق97.108اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيرايناس عواد العماراإلمارات541906005410131679

دمشق97.083اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001لبنىتاال محمود عرقسوسيالكويت551906005510130751

دمشق96.995اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002عتابكفاح حكمت الحمصياإلمارات561906005610131092

دمشق96.89اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيدهنور مصطفى سعيدالكويت571906005710132148

دمشق96.832اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002ايمانهيا محمد شديداإلمارات581906005810131212

دمشق96.786اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميسون عيسىرؤى محمد خير االكتعاألردن591906005910130357

دمشق96.775اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميمونةغياث عبد الناصر األحمداإلمارات601906006010130710

دمشق96.738اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبلهروان يوسف التمكياإلمارات611906006110131783

دمشق96.711اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002نهىرغد علي سمحةاإلمارات621906006210130471

دمشق96.643اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001روضةنور وليد المحمداألردن631906006310132440

دمشق96.603اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وحيدهعبداهللا راغب المحيمدالكويت641906006410130760
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دمشق96.542اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نبراسساره احمد الحمدانالكويت651906006510130972

دمشق96.513اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منىاسراء ياسين النعمهالكويت661906006610131329

دمشق96.512اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سميرهميس معن ابو صالحاإلمارات671906006710131149

دمشق96.45اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002تحفهاحمد طه دقهاإلمارات681906006810130664

دمشق96.448اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002نسرينروان منير الرفاعيالكويت691906006910131333

دمشق96.438اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001هوشهخالد محمد الرشودالكويت701906007010130638

دمشق96.379اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002اماللين احمد طيارةاإلمارات711906007110131330

دمشق96.36اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نورزينه محمد أنس الخطيباإلمارات721906007210132028

دمشق96.359اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001خلودسالم فواز بطيالكويت731906007310130550

دمشق96.291اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001شذاساره منتصر شيخ خليلالكويت741906007410131098

دمشق96.285اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001زبيدهاحمد صالح الغزاليالكويت751906007510131476

دمشق96.263اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2000مريمديانا محمد السليماإلمارات761906007610130983

دمشق96.186اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002هدىعبد الرحمن حكمت الدبلاإلمارات771906007710131060

دمشق96.08اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وصالقاسم محمد الحلقيالكويت781906007810132316

دمشق96اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سهامجوريه حمود الحسينالكويت791906007910131197

دمشق95.938اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001رانيا القضمانياية محمد وائل الحمصياإلمارات801906008010130017
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دمشق95.889اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001مروهمهاب محمد غزالة العينيةالكويت811906008110130138

دمشق95.846اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ربا محمدجوى محمد باللاإلمارات821906008240211554

دمشق95.813اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001خباتفيغان جابر عمراإلمارات831906008310131154

دمشق95.786اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001رناحمزه بشار عبد العالاألردن841906008410131507

دمشق95.74اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نبههمحمد زكوان بهاء الدينالكويت851906008530191579

دمشق95.725اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منالمحمد محمد رضى ابو ذهبالكويت861906008610130098

دمشق95.572اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيرعمار معين حيدرالكويت871906008710130126

دمشق95.519اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002منىحسام عدنان مسالمهالكويت881906008810131714

دمشق95.436اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2000عذيةآيات خميس البسيسالكويت891906008910130045

دمشق95.36اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002عبيرفرح أسامة خليفاويقطر901906009010130132

دمشق95.325اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002باسمهمحمد عدنان العبد الكريماإلمارات911906009110131369

دمشق95.293اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناديساره محمد الخالد السباعياإلمارات921906009210131894

حلب98.877اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001غنوةمحمد صبحي نشأة عسانيالكويت931906009320110132

حلب98.528اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002رنارويده عمار اعرجالكويت941906009420220159

حلب98.25اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ايمانساره احمد سعيدقطر951906009510131745

حلب98.205اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وفاءاسيل ابراهيم محمد بعاجالكويت961906009620221953
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حلب97.961اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001نجالءروان احمد العبد الرحيماإلمارات971906009720222116

حلب97.801اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001مهاهديل محمد زهير السيدالكويت981906009820221348

حلب96.538اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001منىسمة أحمد طويراإلمارات991906009920221995

حلب96.335اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمهمصطفى محمود فواز ترمانينيالكويت1001906010020221302

حلب96.004اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ضياءاية هشام خليلياإلمارات1011906010120221171

حلب95.714اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سوسناسماء هشام حلوة حنانعمان1021906010220221460

حلب95.318اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001وداديمام محمد خير طعمه حلبيتركيا1031906010320222075

البعث98.883اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاتنهلجين محمد سعيد الجودالكويت1041906010430190862

البعث98.25اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميادهبراءه صالح الدين عفارهعمان1051906010510131694

البعث98.037اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناديمحمد غازي احمد تمام ابو الخيراإلمارات1061906010630190982

البعث97.767اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سالماحمد غانم خوليالكويت1071906010730192389

البعث96.95اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001زينبمحمد ثائر حمد الحمدالكويت1081906010830191427

البعث96.102اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001أملآيه عبد الكريم الجويرالكويت1091906010930191067

البعث96.004اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ربابذكاء لطفي الخطيبالكويت1101906011030190466

البعث95.463اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002عائشةالبتول انمار االتاسياإلمارات1111906011130190482
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البعث95.407اإلنكليزيةاألولىفلسطيني سوري2001ايمانربى سعد صالحاإلمارات1121906011210131262

تشرين99.355اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001اسماء اسماعيلآيه زياد عسافالكويت1131906011340210745

تشرين98اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فداءرشا بسام صالحقطر1141906011440210587

تشرين97.625اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001عبيرفؤاد أحمد مطره جياإلمارات1151906011540210328

تشرين97.514اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001يمنمحاسن جمال عبودالكويت1161906011630191087

تشرين97.438اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002ميرفاكارال لورانس نيقوالاإلمارات1171906011740210243

تشرين97.287اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001خنساءشهد عبد الرحمن فواخرجيالكويت1181906011840210635

تشرين96.932اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميرهصفا صالح العيدالكويت1191906011940210260

تشرين96.745اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001لمامحمد مأمون رشيدالكويت1201906012010130091

تشرين96.688اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سوسنحنين غسان أسمراإلمارات1211906012140212013

حماه98.917اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002سندس الحلبيعائشه محمد ناهد الجاجهقطر1221906012250200328

حماه98.906اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فداء التركاويهيام حسام التركاويالكويت1231906012350200392

حماه98.825اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002صنعاء العبسيفرات ايمن مراداإلمارات1241906012450200292

حماه97.595اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمهاسامة احمد الجمعه الحسناإلمارات1251906012550200352

حماه97.029اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001سحر الحلوغنى علي القصيرالكويت1261906012650200920

حماه96.825اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001غاده قاقاتجودي عبد المنعم الشماعاإلمارات1271906012750200456
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حماه96.487اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001النا كزكزشهال باسل حمدالكويت1281906012850200714

حماه96.416اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002ناهدمريم صفوان الراعياإلمارات1291906012950201113

حماه96.112اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمة حسونحسن أحمد العلوشاإلمارات1301906013050201339

حماه95.861اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002فدوى غريب واليفيصل فرج الفقشالكويت1311906013150201711

حماه95.425اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمه االميندعاء عبد اهللا عدياإلمارات1321906013250201046

طرطوس98.425اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2001ليناساره عامر العلياإلمارات1331906013360061368

طرطوس98.417اإلنكليزيةاألولىعربي سوري2002مروىالنا غسان غانمقطر1341906013460061364

وزير التعليم العالي

الدكتور: بسام ابراھيم
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