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دمشق100سوري عرب1999ًبتولوهبًنبٌلمحمدالسعودٌة1170833610120277

دمشق100سوري عرب1999ًسندسالحرٌرينضالراماالسعودٌة2170833710120269

تشرٌن100سوري عرب2000ًهٌفاءاحمدجمالهٌفاءالسعودٌة3170833840050642

دمشق100سوري عرب2000ًنسرٌنالقصارحسام محمدرغدالسعودٌة4170833910120306

دمشق100سوري عرب1999ًسوزانمدنٌهعلًلمىالسعودٌة5170834010120488

دمشق100سوري عرب1999ًهاللحسنهناصرهبهالسعودٌة6170834110120460

دمشق100سوري عرب1999ًقمرستوتالدٌن كمالرنٌمالسعودٌة7170834210120127

دمشق100سوري عرب2000ًاٌمانغنومبسامعبادهالسعودٌة8170834310230809

تشرٌن100سوري عرب1999ًٌوسف امٌمةكاملنزارروانالسعودٌة9170834440050063

دمشق100سوري عرب1999ًنهلةالعثمانعمررامزالسعودٌة10170834510120981

دمشق100سوري عرب2000ًناهدهاسدمحمدهبةالسعودٌة11170834610120933

حماه100سوري عرب2000ًبدرٌهاغا طالبجهادغنىالسعودٌة12170834750070455

دمشق100سوري عرب2000ًعبٌرنشأةعرفاناسماءالسعودٌة13170834810120605

طرطوس100سوري عرب2000ًشهنازماهرعصامدٌاالالسعودٌة14170834960060016

تشرٌن100سوري عرب1999ًسالمً رحابالكرٌم عبداحمدالكسندر محمدالسعودٌة15170835040050059

دمشق100سوري عرب1999ًملكالوتارحسٌنعلًالسعودٌة16170835110120461

تشرٌن100سوري عرب1999ًسوسنحسٌن السٌدٌوسفبٌانالسعودٌة17170835240050016

البعث100سوري عرب1999ًنعماتالطالبشمسمحمدالسعودٌة18170835330210078

حلب100سوري عرب1999ًفاطمةالعٌسىالرزاق عبدالحسنالسعودٌة19170835420150101

تشرٌن100سوري عرب1999ًعبدالرزاق سحراالحمدابراهٌممطٌعهالسعودٌة20170835540050057

دمشق100سوري عرب1999ًسهٌرحمدانحسٌنٌزنالسعودٌة21170835610120223

تشرٌن100سوري عرب1999ًروعهالجاسم الحمودسمٌرشهدالسعودٌة22170835740050005

حلب100سوري عرب1999ًعروبةالكرديٌوسفكرمالسعودٌة23170835820150027

دمشق100سوري عرب1999ًهبةاورشومعتزنورالسعودٌة24170835910120246

دمشق100سوري عرب1999ًسناءالرجبالكرٌم عبدأحمدالسعودٌة25170836050070361

دمشق100سوري عرب1999ًشاهٌنازمزقمصطفىدارٌنالسعودٌة26170836110120305

دمشق100سوري عرب1999ًغادهسعدهمحمودشهدالسعودٌة27170836210120074

طرطوس99.983سوري عرب1999ًفٌروزالعلًمنهلرفاهالسعودٌة28170836360060011

حلب99.983سوري عرب1999ًسهٌرجابرماهر احمدلٌنالسعودٌة29170836420150156

دمشق99.983سوري عرب2000ًغادهالجازيغٌالنبٌلسانالسعودٌة30170836510120092
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دمشق99.981سوري عرب1999ًفادٌارجبتحسٌنعبدهللاالسعودٌة31170836610230961

دمشق99.97سوري عرب2000ًحنانالكٌاخًشعالناحمدالسعودٌة32170836710120330

دمشق99.97سوري عرب2000ًاٌاتالدرهعماررندالسعودٌة33170836810120802

حلب99.969سوري عرب1999ًخدٌجةاوبريمحمدمحمودالسعودٌة34170836920150548

حلب99.966سوري عرب1999ًهزارخٌروعادلفاطمةالسعودٌة35170837020150920

دمشق99.966سوري عرب1999ًسمرالجوالهكسرىفاطمهالسعودٌة36170837110120702

حماه99.966سوري عرب1999ًسوسنالحورانًسمٌررهفالسعودٌة37170837250070503

تشرٌن99.963سوري عرب2000ًعلوظً ادٌبهعدلرائد محمدخالدالسعودٌة38170837340050545

البعث99.963سوري عرب2000ًالٌسارالفاخوري البر عبدرامًسارهالسعودٌة39170837430210217

دمشق99.963سوري عرب1999ًعزهكعٌدراتبغٌاثالسعودٌة40170837550070973

دمشق99.948سوري عرب2000ًروعهدعبولاٌمنروانالسعودٌة41170837610120643

حماه99.948سوري عرب1999ًاملخلٌل شٌخمحمودآٌهالسعودٌة42170837710120151

حماه99.948سوري عرب2000ًمنالكٌالنًعبدالحمٌدلمٌاءالسعودٌة43170837850070892

دمشق99.948سوري عرب2000ًمنتهىحمامًفهد محمدمرحالسعودٌة44170837910230912

طرطوس99.948سوري عرب1999ًسوسنالمصطفىاٌمنمرحالسعودٌة45170838060060081

حلب99.948سوري عرب1999ًعبٌرسماقفراسراماالسعودٌة46170838120150041

دمشق99.948سوري عرب1999ًمرفترشٌدجمال محمدمرٌمالسعودٌة47170838210120288

حلب99.94سوري عرب1999ًخولةالعبٌدجمعة محمدهاجرالسعودٌة48170838320150008

حلب99.931سوري عرب1999ًودادحسونهاٌتروشانالسعودٌة49170838410120528

دمشق99.926سوري عرب1999ًمدٌحهمللًالدٌن ركناحمدالسعودٌة50170838510120617

تشرٌن99.914سوري عرب2000ًحجازي سلوىبٌرقدارعلًسماحالسعودٌة51170838640050120

حلب99.914سوري عرب1999ًٌسرالرزالدٌن عمادالمنتهى سدرهالسعودٌة52170838720150935

دمشق99.914سوري عرب1999ًتهانًعنجوكههٌثمٌاراالسعودٌة53170838810120131

تشرٌن99.914سوري عرب1999ًالمصري مهاوردهعامر محمدهاجرالسعودٌة54170838940050121

حلب99.914سوري عرب2000ًنضالدملخًعدنانصباالسعودٌة55170839020150181

البعث99.912سوري عرب1999ًندىشبلوطكمالمرحالسعودٌة56170839130210033

البعث99.91سوري عرب1999ًمٌساءالخٌالالحكٌم عبداحمدالسعودٌة57170839230210552

البعث99.907سوري عرب1999ًسماهرالعباسلؤيوردالسعودٌة58170839330210104

دمشق99.907سوري عرب1999ًمهاالطهاٌمنبراءالسعودٌة59170839410230729

البعث99.9سوري عرب1999ًامٌرهالقطاشجهادرغدالسعودٌة60170839530210133
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دمشق99.897سوري عرب2000ًعائشهالعمورةمعنرغدالسعودٌة61170839610120796

دمشق99.889سوري عرب1999ًعبٌردودكًجمالعمادالدٌنالسعودٌة62170839710120299

دمشق99.882سوري عرب1999ًنهلةالعثمانعمررؤىالسعودٌة63170839810120847

دمشق99.882سوري عرب1999ًهبةتركسمٌرآٌهالسعودٌة64170839910120529

دمشق99.88سوري عرب1996ًصباحعرفاتتٌسٌرهبهالسعودٌة65170840010120145

حلب99.88سوري عرب1999ًعهدحمزةفهد محمدحنٌنالسعودٌة66170840120150020

دمشق99.879سوري عرب2000ًرانٌهالجاوٌشابراهٌمرٌمالسعودٌة67170840210120150

حماه99.862سوري عرب2000ًتهامهاألحمدرشٌدهبهالسعودٌة68170840350070475

دمشق99.852سوري عرب1999ًزنوبٌانمورقاسممحمدالسعودٌة69170840410120466

دمشق99.848سوري عرب2000ًرجاءاسماعٌلعلًالحمٌد عبدالسعودٌة70170840510120147

دمشق99.845سوري عرب1999ًمنالالمخلالتًٌحٌىمرامالسعودٌة71170840650070982

حلب99.833سوري عرب1999ًرٌمحمندوشٌوسفطالب محمدالسعودٌة72170840720150730

دمشق99.83سوري عرب2000ًغادهالنحاسفؤاداحمدالسعودٌة73170840810120297

حماه99.824سوري عرب1999ًرٌمعروانًاللطٌف عبدأحمدالسعودٌة74170840950070741

دمشق99.82سوري عرب1991ًنادٌاٌحٌىزهٌراقبال محمدالسعودٌة75170841010121030

دمشق99.815سوري عرب1999ًمنىالحسٌنمحٌواحمدالسعودٌة76170841170091019

تشرٌن99.81سوري عرب2000ًخدٌجهجعٌعابراهٌملٌانالسعودٌة77170841240050541

دمشق99.778سوري عرب2000ًلمىخبازهسمٌر محمدزٌدالسعودٌة78170841310120070

دمشق99.776سوري عرب1999ًازدهارالضمادهٌثمعالالسعودٌة79170841410120190

دمشق99.776سوري عرب2000ًنوزتشنارزهٌرنورالسعودٌة80170841510120467

دمشق99.759سوري عرب1999ًمناالصباغمحمدعبٌرالسعودٌة81170841610120319

دمشق99.735سوري عرب1999ًخدٌجهالدٌن فخربشٌررٌمالسعودٌة82170841710120312

دمشق99.724سوري عرب1999ًنسرٌنقطامشبشاررٌماالسعودٌة83170841810120582

دمشق99.724سوري عرب1999ًابتسامالعٌداسماعٌلروانالسعودٌة84170841910120154

دمشق99.707سوري عرب1999ًحمٌدهالخلفالقادر عبدبٌانالسعودٌة85170842010121033

دمشق99.707سوري عرب2000ًرائدهنهارجمال محمدرغدالسعودٌة86170842110120276

دمشق99.707سوري عرب1998ًسناءسمٌرناٌفحالالسعودٌة87170842210230876

تشرٌن99.704سوري عرب1999ًلٌناداالتًعارفغسانالسعودٌة88170842340050049

دمشق99.696سوري عرب1999ًسهٌرخلوفمصطفىعالءالسعودٌة89170842410120135

حماه99.69سوري عرب2000ًسلمىكزكزٌاسر محمدالخنساءالسعودٌة90170842550070898
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حماه99.69سوري عرب1999ًفادٌهحمدون شٌخحسانبسمهالسعودٌة91170842650070479

دمشق99.687سوري عرب1999ًنهىعبٌدعبدالكرٌمعبٌدهللاالسعودٌة92170842710120328

تشرٌن99.685سوري عرب1999ًغنوهالقاسممحمدالكرٌم عبدالسعودٌة93170842810121017

دمشق99.667سوري عرب2000ًصفاءالمطرعبداللطٌفبشرالسعودٌة94170842910120693

دمشق99.666سوري عرب2000ًغالٌةنجهانًمحمدسلٌمانالسعودٌة95170843010120685

دمشق99.648سوري عرب1999ًالغنى زوخلوفمحمدالدٌن نورالسعودٌة96170843110120451

البعث99.647سوري عرب1999ًالٌساراسبرراكانقمرالسعودٌة97170843230210750

البعث99.64سوري عرب1999ًمنىتركمانًبشٌربٌانالسعودٌة98170843330210125

دمشق99.638سوري عرب1999ًزبٌدهدبسعبدالرحمنرشاالسعودٌة99170843410120571

حماه99.638سوري عرب1999ًأروىجعمورمهندنهىالسعودٌة100170843550070712

دمشق99.621سوري عرب2000ًاملالحمدانًعوضبتولالسعودٌة101170843610120336

دمشق99.603سوري عرب1999ًحناناسعدعمرسندسالسعودٌة102170843710230719

دمشق99.603سوري عرب1999ًرغداءالصالحابراهٌمفاطمهالسعودٌة103170843810120489

دمشق99.59سوري عرب1999ًرٌمامروهجمالهللا منةالسعودٌة104170843910120805

حلب99.586سوري عرب1998ًجبقجً اٌمانكتلوابراهٌملماالسعودٌة105170844040050235

تشرٌن99.586سوري عرب2000ًفلكحسنجاللسٌلفاالسعودٌة106170844120150914

دمشق99.571سوري عرب1999ًوجدانالقناطرهعدنانغٌداءالسعودٌة107170844210120231

البعث99.57سوري عرب2000ًرنٌمالتركمانًعمرصباالسعودٌة108170844330210982

البعث99.569سوري عرب2000ًكندهالدٌن شمسفهدفرحالسعودٌة109170844430210097

حماه99.559سوري عرب2000ًسناءشمٌطٌاسرمحمدالسعودٌة110170844550070405

دمشق99.556سوري عرب1999ًنهىالقضمانًرٌاض محمدموفقالسعودٌة111170844610120258

البعث99.552سوري عرب2000ًسوسنالدوٌريبسام محمددٌمهالسعودٌة112170844730210188

حماه99.552سوري عرب2000ًزهوررحالالقادر عبدرٌماالسعودٌة113170844850070411

حماه99.552سوري عرب1999ًجسناءخلٌل شٌخعادلملكالسعودٌة114170844910120228

دمشق99.534سوري عرب1999ًهدىعزالدٌننبٌلرؤىالسعودٌة115170845010120292

دمشق99.519سوري عرب2000ًفطٌمالمحمودالمنعم عبدمحمدالسعودٌة116170845110120067

حلب99.517سوري عرب2000ًاٌمانحمالٌحٌىراماالسعودٌة117170845220150103

دمشق99.517سوري عرب2000ًاسماءالدبلسامًفاطمهالسعودٌة118170845310120598

البعث99.517سوري فلسطٌن1999ًالتبان عواطفكرٌمعبدالكرٌمرٌمالسعودٌة119170845430210644

حماه99.5سوري عرب1999ًنجوىامٌن ابومحمدصباالسعودٌة120170845530210996
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حلب99.5سوري عرب2000ًوفاءالبزاعًهللا عبدراماالسعودٌة121170845620150629

حلب99.483سوري عرب2000ًمٌسونالمحمدجاسم عمادزهراءالسعودٌة122170845720150048

دمشق99.483سوري عرب1999ًاملالجالبجمعة محمدنزٌههالسعودٌة123170845810120139

دمشق99.48سوري عرب1999ًسوزانحمودهغازي محمدزاهرالسعودٌة124170845910120207

دمشق99.466سوري عرب1999ًوصالجاموسعصامتقىالسعودٌة125170846010120304

دمشق99.454سوري عرب1999ًمٌادهالعاٌدمحمدٌمامهالسعودٌة126170846110230759

دمشق99.448سوري عرب1999ًاكتمالالصبحعلًآالءالسعودٌة127170846210120545

تشرٌن99.448سوري عرب1999ًكالو رندةحالقحسٌنظاللالسعودٌة128170846340050640

حماه99.397سوري عرب1999ًاٌمانالخطٌبٌاسر محمدبشرىالسعودٌة129170846450070382

دمشق99.393سوري عرب1999ًسلوىاسماعٌلسندمحمدالسعودٌة130170846510120533

دمشق99.385سوري عرب1999ًمٌسونالحلبًمازن محمدماٌاالسعودٌة131170846610120425

دمشق99.382سوري عرب2000ًهدٌلصالحمازنابتسامالسعودٌة132170846710120270

دمشق99.382سوري عرب1999ًرولهالبندقجًخالداحمدالسعودٌة133170846810120522

حلب99.379سوري عرب2000ًمعٌنهفاعورالرحمن عبدصباحالسعودٌة134170846920150367

دمشق99.371سوري عرب2000ًارمحرٌتانًالواثق محمدشهدالسعودٌة135170847010120293

دمشق99.362سوري عرب1999ًفرحهالدالًٌوسفتسنٌمالسعودٌة136170847110120221

حلب99.362سوري عرب1999ًتقىقصاصالناصر عبدغراءالسعودٌة137170847220150550

دمشق99.345سوري عرب2000ًروالدرهخالدلٌالسالسعودٌة138170847310120321

دمشق99.333سوري عرب1998ًزٌنبخلٌفهعبداللطٌفغٌداءالسعودٌة139170847410120660

دمشق99.328سوري عرب2000ًفاتنالعمرياسامهعالالسعودٌة140170847510120673

دمشق99.315سوري عرب1999ًسندسالحزومعبدالسالممالكالسعودٌة141170847610120399

دمشق99.31سوري عرب1999ًبشرىالواكدبساماسامةالسعودٌة142170847710120257

دمشق99.31سوري عرب1999ًعبٌرداغستانًعمارعالالسعودٌة143170847810120247

دمشق99.31سوري عرب1999ًامٌرهمحسنعلًرزانالسعودٌة144170847910120193

دمشق99.31سوري عرب2000ًاٌمانالسعدينجٌبسلسبٌلالسعودٌة145170848010120901

حماه99.31سوري عرب1999ًختامالكرٌم العبدالعزٌز عبدعاتكهالسعودٌة146170848150070905

البعث99.31سوري عرب1999ًساجدهعسافاسامهدالل[السعودٌة147170848230210426

دمشق99.303سوري عرب1999ًبثٌنهمنصوررضوانفارسالسعودٌة148170848310120627

البعث99.3سوري عرب2000ًدانٌهالنجار حسونعامرمٌارالسعودٌة149170848430210057

دمشق99.293سوري عرب2000ًنٌروزطالبحسنسارهالسعودٌة150170848510120372
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أسماء المقبولٌن فً السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة

2018 - 2017للعام الدراسً 

99.293الحد األدنى للقبول 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

جامعة الدواممعدل التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالرقم االمتحانيالتسلسل

حماه99.293سوري عرب1999ًآمنةلطفًنصر محمداسماءالسعودٌة151170848650070168

البعث99.293سوري عرب2000ًسماحخرسانالمتٌن عبدشهدالسعودٌة152170848730210081
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