







 خريجي الجامعات الخاصة وغير السورية2021-2020 نتائج مفاضلة الدراسات العليا للصيدلة للعام الدراسي

الجمهورية العربية السورية

    وزارة التعليم العالي 

       والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول بها الطالباالمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيالتسلسل

دمشق(موازي)الصيدلة الصناعية95محمد سمير الحسين1930058

دمشق(شواغر العرب)الصيدلة الصناعية82ابراهيم احمد المنور2830049

دمشق(موازي)التشخيص المخبري95غروب عصام اسماعيل32230029

حمص(موازي)المراقبة الدوائية91روان معروف خلوف4630010

حمص(شواغر العرب)المراقبة الدوائية 77ماريا أنور طعمه51130100

حلب(شواغر العرب)الكيمياء الصيدليةالتطبيقية69نغم عصام حماش61230079

حلب(موازي)العقاقير والنباتات الطبية90مجد احمد ابوخميس72230138

الالذقية(موازي)علم تأثير األدوية88عبد الملك محمد أسامة شوا81230075

الالذقية(شواغر العرب)علم تأثير األدوية74بتول محمد سامر فاخوري9930006

جميع الرغبات مرفوضة83رنيم سلمان مرعي101030191

جميع الرغبات مرفوضة72نور صبحي سيد111230114

جميع الرغبات مرفوضة77عال نبيل برو121030083

جميع الرغبات مرفوضة70بيان طاهر محمداه13630014

جميع الرغبات مرفوضة76محمد علي إدريس142230056

جميع الرغبات مرفوضة77يارا بشار دنيا151030035

جميع الرغبات مرفوضة80محمد براء احمد الدرويش16730147

جميع الرغبات مرفوضة77نور محمد بالل بيبرص17830225

جميع الرغبات مرفوضة61فهد بسام الزهراوي181130072

جميع الرغبات مرفوضة80سالفه غسان علي191030071

جميع الرغبات مرفوضة75ضحى محمود خزمه20630027

جميع الرغبات مرفوضة77رنيم عمار خياط211230044
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جميع الرغبات مرفوضة75لونا مازن البني22830138

جميع الرغبات مرفوضة72نبال بسام المصفي23730134

جميع الرغبات مرفوضة70ليديا عائد عيسى241130096

جميع الرغبات مرفوضة78مرح ابراهيم شحاده251130024

جميع الرغبات مرفوضة74سالي خالد الدالي26630015

جميع الرغبات مرفوضة74حسين محمد العبد هللا271630009

جميع الرغبات مرفوضة64لين عزالدين جابر281030046

جميع الرغبات مرفوضة71مرح فؤاد القطريب29630007

جميع الرغبات مرفوضة68رئال علي امون301030005

جميع الرغبات مرفوضة75ميسون صالح حسن312230159

جميع الرغبات مرفوضة77غيداء ايمن القصيباتي322230032

جميع الرغبات مرفوضة73جنى محمد غياث ابراهيم33730008

جميع الرغبات مرفوضة83ميس مازن ديوب341030124

جميع الرغبات مرفوضة73لين قصي الخطيب351030216

جميع الرغبات مرفوضة70علي لؤي الحوري361030161

جميع الرغبات مرفوضة71ربى عبد الناصر محمد العلي37630008

جميع الرغبات مرفوضة81سمنتا ماهر يعقوب381030200

جميع الرغبات مرفوضة76حنان مفيد سليمان391130092

جميع الرغبات مرفوضة65مايا ياسر دلول401030107

جميع الرغبات مرفوضة61زينه عيسى اسمندر411030064
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جميع الرغبات مرفوضة66نوار عماد محمد صالح421230087

جميع الرغبات مرفوضة65بتول سهيل عمر431030020

جميع الرغبات مرفوضة68علياء مضر سلوم441030092

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

محمد سمير الحسين 

غروب عصام اسماعيل

روان معروف خلوف 

مجد أحمد أبو خميس 

عبد الملك محمد أسامة شوا 
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