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

2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

دمشق(موازي)األمراض الباطنة89روال محمود التوم1910033

دمشق(موازي)األمراض الباطنة84بتول خالد بكار2910016

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79جنان محمود دعبول3610011

دمشق(موازي)األمراض الباطنة76سهر حسام الزناتي4610018

حلب(موازي)األمراض الباطنة79إنعام غسان أكتع5610056

حلب(موازي)األمراض الباطنة76عبد الرؤوف محمد حمزة6610061

حلب(موازي)األمراض الباطنة61مهند عامر قمند7610072

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة80باسل موسى المنال81010013

حمص(موازي)األمراض الباطنة81انجي فراس السلوم91010169

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي82صبري ياسر عزيزي10610059

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي87علي محمد عبدهللا111010049

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية84بشار خليل الحسين12610080

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية86أنور عبد الرزاق الجزاع13910002

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي81احمد محمد الونوس141010002

دمشق(موازي)األمراض العصبية86محمد عدنان المحاسنة15910076

الالذقية(موازي)األمراض العصبية77اشرف خالد بكري161010007

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم82نانسي كارولينا جرجس جباره171010136

الالذقية(موازي)أمراض الكلية77لين أحمد شومان181010061

دمشق(موازي)الطب النفسي87سلمى يوسف خادم السروجي19910040

دمشق(موازي)الجراحة العامة90احمد هاشم كفا201010005

حلب(موازي)الجراحة العامة80احمد محمود االسماعيل211010003

حمص(موازي)الجراحة العامة81كارلوس نزيه شيحه22610051

دمشق(موازي)الجراحة البولية88ايهم عدنان المحيميد23910008

دمشق(موازي)الجراحة العظمية88مهيار علي حميدوش24910089

حلب(موازي)الجراحة العظمية84حكمت عبدالكريم شريده25610014

دمشق(موازي)جراحة القلب81عزيز ابراهيم اسعد261010176

دمشق(موازي)جراحة األوعية84غيث عبد الناصر الحوراني27910058

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء82اسامه محمود صالح281010006

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء89غازي جاسم العتيق29610066
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الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء83هزار حافظ سلوم301010140

حمص(موازي)التوليد وأمراض النساء81كرم خالد بركات311010056

دمشق(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76محمود عماد ابراهيم321010133

حلب(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة60ابراهيم أحمد رضا المجدمي331000

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76قتيبه طالل عبيدان341010055

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75عبدهللا معد سيد احمد351010043

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها92مروان غزوان المرعي36910083

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها88محمد غالب ابو الريش37610028

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها92عباده مطيع القالب38910047

دمشق(موازي)طب األطفال72مسره محمد اديب الصعيدي391010078

حلب(موازي)طب األطفال71ديانا نجيب بركات40610015

الالذقية(موازي)طب األطفال79اليسار حنا جبور411010008

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91آمنة نعيم جاروف42910013

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85رهف فواز أصالن431010027

حلب(موازي)الطب المخبري82النا طالل ونس44610069

الالذقية(موازي)الطب المخبري82خضر محمد ابراهيم451010104

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77ياسين أيمن الخطيب46910100

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74غيداء احمد زبيب47610083

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73دانيال محمد حمود481010022

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72روعه عبد السالم الكردي49910029

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي65حيدره محمد معروف501010022

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76عبدالبديع محمد مازن زنابيلي51610062

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84صبيحه عبدالقادر ياسين521010039

دمشق(موازي)طب األورام80محمد مصطفى جعبو53610053

دمشق(موازي)الطب الشرعي74سارة بشار ملحم54910038

حلب(موازي)درجة الماجستير في التشريح82حسام عماد كلزي55610058

دمشق(شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80باسل سعد كعيد56910015

دمشق(شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها81فائز ابراهيم محمد بشير نشاوي57910061

رغبات مرفوضة86اريج ابراهيم حاج جاسم58610002
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رغبات مرفوضة83رهام سمير بشاره591010107

رغبات مرفوضة83رؤى مصطفى غريب601010030

رغبات مرفوضة81انس مروان بحبوح61610004

رغبات مرفوضة81ابراهيم عبدهللا الشامي62610040

رغبات مرفوضة81نور يحيى اقرع63610073

رغبات مرفوضة81علي فؤاد سليطين64910056

رغبات مرفوضة80هاجر ركان الليل65610034

رغبات مرفوضة80نور موفق القالب66910093

رغبات مرفوضة79حسان غسان سليمان671010018

رغبات مرفوضة78محمد عدنان ماجد القده68910058

رغبات مرفوضة78عبدالرحمن محمد عمار زعرور69610081

رغبات مرفوضة78محمد طاهر الرمضان701010069

رغبات مرفوضة78سماح برهان شاهين71910042

رغبات مرفوضة77علي هيثم عون721010050

رغبات مرفوضة77نور مروان رفول731010137

رغبات مرفوضة77محمد براء عبدالغني الشغري741010067

رغبات مرفوضة76آيه سامر صيبعه75610008

رغبات مرفوضة76شاهر عبدالكريم حاج ابراهيم761010038

رغبات مرفوضة76محمد غسان حمد771010072

رغبات مرفوضة76مارينا جمعه العطا هللا78610025

رغبات مرفوضة75أمينه زياد رشيد79610007

رغبات مرفوضة75رغد حسين جديع80610075

رغبات مرفوضة74حسين محمد فواز811010021

رغبات مرفوضة74سليمان سامي الحسن821010174

رغبات مرفوضة74ريتا سهيل شاهين831010032

رغبات مرفوضة72صالح الدين بهجت بالل841010040

رغبات مرفوضة72محمد خالد حسن عاجي85910054

رغبات مرفوضة71هبة يوسف اإلبراهيم861010086

رغبات مرفوضة71عيسى حسين العالوه871010053
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رغبات مرفوضة70محمد علي دوبا881010020

رغبات مرفوضة70فارس عامر األفشاري891010054

رغبات مرفوضة69بشرى غسان السلموني901010155

رغبات مرفوضة69نور عدنان ديوب911010085

رغبات مرفوضة68رشا فراس السلوم921010173

رغبات مرفوضة67عباده هارون الخير931010013

رغبات مرفوضة66عال طالل الخليل941010044

رغبات مرفوضة66احمد جمال الدين يوسف951010094

رغبات مرفوضة63عبد المجيد محمد كيخيا961010042

رغبات مرفوضة63محمد خليل المنصور971010068

رغبات مرفوضة61محمود شعبان مهنا981010074

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

روال محمود التومصبيحه عبدالقادر ياسينأنور عبد الرزاق الجزاع

بتول خالد بكاركارلوس نزيه شيحهايهم عدنان المحيميد

سلمى يوسف خادم السروجيمروان غزوان المرعينانسي كارولينا جرجس جباره

خضر محمد ابراهيمعباده مطيع القالبمحمد غالب ابو الريش

سارة بشار ملحمغيث عبد الناصر الحورانيالنا طالل ونس

مهيار علي حميدوشعبدهللا معد سيد احمدغازي جاسم العتيق

محمود عماد ابراهيمعلي محمد عبدهللاحسام عماد كلزي

قتيبه طالل عبيداناحمد هاشم كفا

آمنة نعيم جاروفباسل موسى المنال

تم القبول على أساس عالمة االمتحان الوطني: مالحظة 
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