
جامعات خاصة                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79راما محمد ناصر السواح1910055

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة69هاشم جمال صافي برهوم21010018

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الهضمي81عبدهللا محمد طيب3610010

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي75رامي ياسين الحسين41010024

دمشق(موازي)أمراض القلب واألوعية88بشار عيسى العلي51010015

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية77علي منذر يونس61010113

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي68همام احمد حسن71010125

الالذقية(موازي)األمراض العصبية60عباس حمزه شيخ حسين81010079

دمشق(موازي)أمراض الكلية71راما عبد الناصر نعمان9610045

دمشق(موازي)الجراحة العامة79مصطفى غسان رقيه101010123

حلب(موازي)الجراحة العامة71محمد كرم محمد مازن أبو البحرين11610041

دمشق(موازي)الجراحة البولية80سليمان علي الموسى121010036

حلب(موازي)الجراحة العظمية65محمد صالح الرمضان131010059

دمشق(موازي)الجراحة العصبية85ريزان عبدالرحمن حمي141010029

دمشق(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية79مجد عمر قريع15610015

الالذقية(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80ماهر محمد الحسن161010121

دمشق(موازي)جراحة األوعية63عيسى عدنان احمد171010076

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء84صالح خلف الحسين الحبيب181010038

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء85محمد صالح الدين علوش191010060

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء66بشرى دعدو حميكو201010017

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها82حنان محمد هيسم داالتي21910025

حلب(موازي)أمراض العين وجراحتها72علي مصطفى الحسن221010050

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها73رشاد محمد خلف231010026

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها78أحمد نصر الخضر24910012

حلب(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها70سدرة عبداللطيف النجار251010033

دمشق(موازي)طب األطفال76بشار علي الحرامي261010014

دمشق(موازي)طب األطفال73شيماء محمد بسو27610071
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حلب(موازي)طب األطفال70عز الدين عيسى الحسين281010047

حلب(موازي)طب األطفال63أسامة عبد الحاجي291010006

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85مديحه ياسر الحافي30910063

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس73دياال لطفي سيد أحمد31610034

الالذقية(موازي)الطب المخبري68نورا غياث ناصر321010063

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79محمد صبحي محمد وليد دهان331010083

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي68غسان عدنان عبود341010052

دمشق(شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية78خديجه فايز زقزوق35610006

الالذقية(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها67شادي ابراهيم الخليفة36610039

الالذقية(شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس70عبدالملك هيثم عبد القادر قابل37610011

رغبات مرفوضة86ماويه نبيل بكرو38610014

رغبات مرفوضة83نور محمود مطلق39910070

رغبات مرفوضة81احمد سمير الصدقه40610001

رغبات مرفوضة81حسام خضر شحرور41910021

رغبات مرفوضة78عمران سامر كحيل42610013

رغبات مرفوضة78حسان أحمد جديد43910022

رغبات مرفوضة77عبدهللا محمد عمر44910040

رغبات مرفوضة77ماسة ماجد العوم45610049

رغبات مرفوضة76جونة نزار الزعيم46910020

رغبات مرفوضة73حسناء طلعت سعود471010018

رغبات مرفوضة73أحمد أنس الحاج أحمد481010010

رغبات مرفوضة72محمد خالد حسن عاجي49910054

رغبات مرفوضة71عبدهللا أحمد الشاقي50610009

رغبات مرفوضة70نورا محمد فاتح فتال511010085

رغبات مرفوضة70اسراء محمد غياث نعال52610031

رغبات مرفوضة70درية زكريا ضاهر531010078

رغبات مرفوضة69هند أسعد جومي541010025
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رغبات مرفوضة69احمد صطام عبد الرزاق الفارس551010002

رغبات مرفوضة68حنان علي الناصر561010098

رغبات مرفوضة67نايا عزيز قوج571010124

: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 

محمد صالح الدين علوش

بشار علي الحرامي

محمد صبحي محمد وليد دهان
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