
                    خاصة جامعات-  االسنان طب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2020 - 2019 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

الجاهعتفيها الوقبول الزغبتالوطني االهتحاى عالهتالثالثي االسناالهتحاني الزقنالتسلسل رقن

دمشق(موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم88ابراهٌم احمد سوزان1020015

دمشق(موازي)والفكٌن الفم جراحة91هارون موفق محمد720066

الالذقٌة(موازي)والفكٌن الفم جراحة87النجار نبٌل مجد920023

دمشق(موازي)األسنان مداواة86الحسٌن نوفل باسل620019

حلب(موازي)األسنان مداواة83حلبٌة حسان الدٌن جمال920141

الالذقٌة(موازي)األسنان مداواة84حرفوش سلٌمان عباده1020016

حماة(موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات82الجلود احمد غسان محمد920018

دمشق(موازي)الفم طب84البرٌجاوي منٌر منار620015

حماة(عرب شواغر)والفكٌن األسنان تقوٌم83العوض ماهر طارق920148

دمشق(عرب شواغر)األسنان مداواة82قسومه عدنان بشر محمد720066

حلب(عرب شواغر)األسنان مداواة79اسمر جورج فادي1120008

الالذقٌة(عرب شواغر)األسنان مداواة80الدٌن حسام سالم محمد نوار2030

مرفوضة الرغبات جمٌع84رقٌه صالح عمار1020020

مرفوضة الرغبات جمٌع83البرٌدي باسم أحمد محمود2026

مرفوضة الرغبات جمٌع83حٌدر ٌعرب عل1020028ً

مرفوضة الرغبات جمٌع82دنو الملك عبد بشرى720054

مرفوضة الرغبات جمٌع81التال بشٌر محمد620010

مرفوضة الرغبات جمٌع81الخوري انطون مطانس720086

مرفوضة الرغبات جمٌع81رمضان سعٌد محمد920080

مرفوضة الرغبات جمٌع81الحموي سامر محمد اسامه محمد920027

مرفوضة الرغبات جمٌع80الضاهر جمال فادي1120007

مرفوضة الرغبات جمٌع79الٌوسف حسن عمار1120015

مرفوضة الرغبات جمٌع78البدوي ولٌد خالد720017

مرفوضة الرغبات جمٌع78علً سٌد علً ألٌسار1020001

مرفوضة الرغبات جمٌع78كاترٌن عماد هادي1120022

مرفوضة الرغبات جمٌع78محمد معروف هبا1320022

مرفوضة الرغبات جمٌع77العقاد سامر مروان2012

مرفوضة الرغبات جمٌع77ابراهٌم ٌاسر زانا620015

مرفوضة الرغبات جمٌع76جرجس مروان سال1120008ً
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مرفوضة الرغبات جمٌع76ٌوسف برهان رنوه1320003

مرفوضة الرغبات جمٌع76الحسٌناوي بسام عماد720023

مرفوضة الرغبات جمٌع76دال عمران عاص1020061ً

مرفوضة الرغبات جمٌع75بشور منٌر عالء1120013

مرفوضة الرغبات جمٌع75عمران تٌسٌر عل1020004ً

مرفوضة الرغبات جمٌع75عرفات خٌر محمد الزهراء فاطمة930016

مرفوضة الرغبات جمٌع74محسن عبدالرزاق عماد620038

مرفوضة الرغبات جمٌع74مرضعة ٌاسر أحمد محمد920037

مرفوضة الرغبات جمٌع74مدلل عامر محمد فاطمة720049

مرفوضة الرغبات جمٌع73الحرستانً بشار فرح720015

مرفوضة الرغبات جمٌع73الشماع عصام مروه2021

مرفوضة الرغبات جمٌع70فاخوري بسام أدرٌان1020005

مرفوضة الرغبات جمٌع69احمد محمد سالفا1020056

مرفوضة الرغبات جمٌع67الخضر أحمد عبدالحمٌد630018

مرفوضة الرغبات جمٌع65رفٌع علً محمد نزهت محمد اٌمان920004

مرفوضة الرغبات جمٌع63خضٌر عمار ٌاسر620016

: الثاهنت الوادة/ 5/ البند 2013 لعام 293 رقن العالي التعلين هجلس بقزار عوالً العاهت الوفاضلت رسوم أدناه أسواؤهن الوذكورة الطالب يسدد

هارون موفق محمد

النجار نبٌل مجد

الحسٌن نوفل باسل

حرفوش سلٌمان عباده

الجلود احمد غسان محمد

البرٌجاوي منٌر منار

الوطنً االمتحان عالمة أساس على القبول تم:  مالحظة
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