
ذوي الشهداء                   -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)األمراض الباطنة73.397172.434هبه ضاهر صبره1111020

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي81.357980.41حمزه علي ابراهيم2310173

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية80.698281.214غدير محمد العلي3410212

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية78.157677.29مجد أمين منصور4410255

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي74.437875.858عماد محمد عبود5110624

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي676365.4عبد الرزاق أنس الناعم6110544

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية73.57674.5نغم فواز أصالن7310624

دمشق(عام)أمراض الكلية72.877071.722احمد عبد الرحيم السالمات8110009

دمشق(عام)الجراحة العامة77.378078.422نزار حسن العبدهللا92110119

الالذقية(عام)الجراحة العامة75.177374.302لمك يونس ابراهيم10310478

دمشق(عام)الجراحة البولية76.087374.848باسل علي العبد الشالش11110148

حلب(عام)الجراحة البولية73.2156369.129مصطفى احمد اسماعيل12210464

دمشق(عام)الجراحة العظمية77.287375.568يحيى علي العبدو الخلوف132110138

حلب(عام)الجراحة العظمية72.7966569.677باسل احمد اسماعيل14210103

حمص(عام)الجراحة العظمية73.3617373.216هشام وليد اسعد15210471

دمشق(عام)الجراحة الصدرية76.477174.282محمد علي بدور16110833

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية74.097474.054محمد طلعت محمد نضار البيك17110822

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء76.938278.958ليونيد موسى ليون18111339

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء69.836768.698مريانا مالك صالح19310582

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها78.327175.392عدي محمدتيسير الجلده20110584

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها72.167171.696معاذ محمود العواد الملحم21110913

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها76.277073.762ميس عهد حمود22310611

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها77.767777.456سحر عبداللطيف عباس23111246

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73.36469.58يوسف علي حسن242310160

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها78.797577.274علي عبدهللا ديب25410196

دمشق(عام)طب األطفال74.917072.946مها غزوان كنجو26410293

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس78.67777.96لمى أحمد الجالد27310479

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس76.6357375.181معينة محمود شامي28210474

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84.088383.648عماد محمود غانم292310088

الالذقية(عام)الطب المخبري76.637375.178سارة علي حسن302310062

رغبات مرفوضة76.397575.834بتول عيسى عوض31310095

رغبات مرفوضة73.37774.78فاطمه أسعد فياض32110657

رغبات مرفوضة747373.6عبدالكريم باسم سليمان33111283

رغبات مرفوضة75.77073.42هناده حسن الحجار34111047

رغبات مرفوضة71.967372.376قمر محمد فخرو35310452

رغبات مرفوضة72.416971.046سليم ابراهيم جازي36110461

رغبات مرفوضة73.66670.56لمى علي خلوف37310483

رغبات مرفوضة76.836070.098اليسار سليمان يوسف38111145

رغبات مرفوضة70.946769.364بشرى منذر اسماعيل39110174

رغبات مرفوضة71.396669.234محمد سليمان محمود40310532
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2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة71.276468.362فادي موفق ناصر412110017

رغبات مرفوضة72.526167.912جوزيف نايل الدخيل42410065

رغبات مرفوضة70.466367.476يوسف محمد الحسين43410056

رغبات مرفوضة68.776366.462مهند علي محمد44310600

رغبات مرفوضة69.896166.334نور الدين يوسف علوش45111416

رغبات مرفوضة68.336265.798أمجد تامر نجلة46410003

رغبات مرفوضة69.066065.436ناصر زيدان شدود47410361
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