
جامعات خاصة                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

    الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين99مي مرعي فاعور1920068

دمشق(موازي)جراحة الفم والفكين93عبد الناصر احمد شحاده2920033

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة90بيان يوسف غزال حبّال3920086

دمشق(موازي)مداواة األسنان86ماريا الياس صارجي4720072

حلب(موازي)تقويم األسنان والفكين86عمرو عبدهللا عوده5720181

تشرين(موازي)تقويم األسنان والفكين86بالل فؤاد محمود61020147

تشرين(موازي)علم النسج حول السنية85آية محمود دباشي71020146

حماة(موازي)تعويضات األسنان الثابتة86محمد علي محمد ايمن االسود8720210

دمشق(شواغر عرب)مداواة األسنان86هيا غياث علوني9720114

حلب(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين84محمود ميسر حديد10620043

تشرين(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين84علي يوسف بالوش111020096

حماة(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين79دانية جهاد المالح12620055

رغبات مرفوضة85عمار محمد أنس المدني13720067

رغبات مرفوضة85عالء عبد السالم السلطان14920039

رغبات مرفوضة84رقية عبد المطلب عميش151020071

رغبات مرفوضة84وجد مدين شعبان161120058

رغبات مرفوضة84عمار صالح رقيه171020020

رغبات مرفوضة83علي يعرب حيدر181020028

رغبات مرفوضة82عالء الدين زياد شققي191120084

رغبات مرفوضة81آالء عمار الحاج حامد20620061

رغبات مرفوضة81دانا محمد إياد غازي21920019

رغبات مرفوضة81محمد جمال االبطح22720199

رغبات مرفوضة80زينه ميخائيل ديب231120033

رغبات مرفوضة79جنى عدنان ميا241020052

رغبات مرفوضة79وداد احمد طربوش25620049

رغبات مرفوضة78مجد عماد خديجه261020109

رغبات مرفوضة78غنى احمد راتب دياب27920125

رغبات مرفوضة76سليم علي شديد28620020

رغبات مرفوضة76عاطفه يحيى أبو العيون29620066

رغبات مرفوضة75فاطمة الزهراء محمد خير عرفات30930016

رغبات مرفوضة75سام نذير المحرز311120059

رغبات مرفوضة75عقبه نبيل سليمان321020089
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رغبات مرفوضة75علياء زياد نعمه33720177

رغبات مرفوضة75عبدهللا كشتو الكشتو34620067

رغبات مرفوضة75ملهم نسيب حموش35620044

رغبات مرفوضة74سحر ماجد خدام361020154

رغبات مرفوضة73عدي أكثم نصرة371120039

رغبات مرفوضة73مروه عصام الشماع382021

رغبات مرفوضة72آالء عبد المجيد فالح392005

رغبات مرفوضة72بشر محمد هشام علواني403220002

رغبات مرفوضة70حسين محمد حماده41920017

رغبات مرفوضة69حيدره علي مظلوم421020061

رغبات مرفوضة68بسام خالد الدالي43620081

رغبات مرفوضة68محمد يمان عبد الملك حافظ44920154

رغبات مرفوضة67أديب هشام شيخ عثمان452003

رغبات مرفوضة65احمد رامز سعدية46620080

رغبات مرفوضة61هشام محمد شفيق بياسي471020124

:المادة الثامنة / 5/ البند 2013 لعام 293يسدد الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه رسوم المفاضلة العامة عمالً بقرار مجلس التعليم العالي رقم 

تم القبول على أساس عالمة االمتحان الوطني: مالحظة 

آية محمود دباشي

محمد علي محمد ايمن االسود

مي مرعي فاعور

عبد الناصر احمد شحاده

بيان يوسف غزال حبّال

ماريا الياس صارجي

عمرو عبدهللا عوده

بالل فؤاد محمود
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