
                    خاصة جامعات-  البشري الطب 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)الباطنة األمراض81موسى حاج الغنً عبد مهند1610021

دمشق(موازي)الباطنة األمراض73حٌدر صالح العابدٌن زٌن محمد اٌناس2610004

دمشق(موازي)الباطنة األمراض67حمد محمد عمر31044

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض71شدود اسامه الرا41010084

دمشق(موازي)واألوعٌة القلب أمراض85منور حسان ٌامن5910047

حلب(موازي)واألوعٌة القلب أمراض82كوسا بشار محمدفاروق6910099

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض78بٌضون اسماعٌل سامر محمد71010045

دمشق(موازي)والتغذٌة واالستقالب الصم الغدد أمراض80أحمد فراس باسل8910009

دمشق(موازي)الدم ونقل الدم أمراض73خلٌل محمد احمد9610001

دمشق(موازي)النفسً الطب89القبانً بسام دٌنا10910013

دمشق(موازي)العامة الجراحة81سعدو خٌر محمد عبدهللا11910022

حلب(موازي)العامة الجراحة74خلف خلف الرحمن عبد121010025

الالذقٌة(موازي)العامة الجراحة73قطٌط علً حسام131017

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة80عبود منذر محمد141010047

الالذقٌة(موازي)البولٌة الجراحة75زمزم محمد احمد15610034

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة85الصالح ٌاسر صالح16910020

حلب(موازي)العظمٌة الجراحة80علً احمد خالد محمد171010031

الالذقٌة(موازي)العظمٌة الجراحة79عجاج محمد عدنان181010067

دمشق(موازي)القلب جراحة67الخضر خالد سعٌد191030

دمشق(موازي)األوعٌة جراحة74اللحام طرٌف محمد عمر201045

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد83محمد فؤاد محمد211010085

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد78القصاب نبو محمود22610071

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد70مٌخائٌل ملك ٌمان231010054

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض86النبهان هٌثم براء24610046

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض86الناصر صالح محمد25910039

دمشق(موازي)األطفال طب80مصطفى ابراهٌم عل261010031ً

دمشق(موازي)األطفال طب66عٌسى غربً محمد271060

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض81صهٌونً نزار توفٌق281010006

دمشق(موازي)األورام طب79بكر ٌوسف علٌاء29910024
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دمشق(موازي)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا69مٌهوب محمد دٌانا301010074

دمشق(عرب شواغر)واألوعٌة القلب أمراض82القطٌنً القادر عبد احمد سالم محمد31910037

دمشق(عرب شواغر)العامة الجراحة63زٌن الحاج صفوان الطٌب321010065

دمشق(عرب شواغر)وجراحتها العٌن أمراض75احمد السٌد علً محمد33610016

حلب(عرب شواغر)وجراحتها العٌن أمراض61فقاس زكرٌا محمد341070

دمشق(عرب شواغر)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض81شمسو نهاد الدٌن شمس35910019

مرفوضة الرغبات جمٌع82البارد ماء اسامه ساره36910016

مرفوضة الرغبات جمٌع79ذٌاب حسٌن محمد37910036

مرفوضة الرغبات جمٌع76الخالد خالد سوزان38910018

مرفوضة الرغبات جمٌع75غٌانه عمر فراس391010068

مرفوضة الرغبات جمٌع75هللا عبد عصام رؤى40910015

مرفوضة الرغبات جمٌع72اسماعٌل سهٌل مازن411010043

مرفوضة الرغبات جمٌع71محمد شوكت جان فهٌم421010009

مرفوضة الرغبات جمٌع71عبود الكرٌم عبد غنوه431010080

مرفوضة الرغبات جمٌع71حماش حسٌن محمود441028

مرفوضة الرغبات جمٌع70غٌانه ولٌد محمود451010072

مرفوضة الرغبات جمٌع67الخلٌفة ابراهٌم شادي46610039

مرفوضة الرغبات جمٌع60ٌغمور زٌاد رانٌه471010011

مرفوضة الرغبات جمٌع60مطلق محمود سنا481032

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

موسى حاج الغنً عبد مهند1

القبانً بسام دٌنا2

الناصر صالح محمد3

مصطفى ابراهٌم عل4ً

بكر ٌوسف علٌاء5

مٌهوب محمد دٌانا6
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الوطنً االمتحان عالمة أساس على القبول تم:  مالحظة
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