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

2022 - 2021    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(ذوي شهداء)األمراض الباطنة73.348477.604مسلم علي حميد1410419

دمشق(ذوي شهداء)أمراض الجهاز الهضمي80.387477.828حاتم يوسف المحمد2310168

دمشق(ذوي شهداء)أمراض القلب واألوعية80.728281.232محسن عبد العزيز رجب3310594

حلب(ذوي شهداء)أمراض القلب واألوعية76.988379.388يعقوب عدنان ديوب4410513

الالذقية(ذوي شهداء)أمراض القلب واألوعية81.167879.896محمد مروان كوسا5310619

حمص(ذوي شهداء)أمراض القلب واألوعية74.358076.61مؤيد جهاد األحمد6410433

دمشق(ذوي شهداء)أمراض الجهاز التنفسي75.578077.342آالء مالك جمال7410059

حلب(ذوي شهداء)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية74.7017976.42آالء محمد علي قمند8210095

دمشق(ذوي شهداء)أمراض الدم ونقل الدم79.568180.136يارا اسامه محسن9111209

دمشق(ذوي شهداء)أمراض الكلية72.938075.758مجد صديق جديد10310592

حلب(ذوي شهداء)أمراض الجهاز الحركي77.6838078.609حنين عماد الدين نازي11210193

دمشق(ذوي شهداء)الجراحة العامة80.958682.97محمد حسين قميناسي12110906

دمشق(ذوي شهداء)الجراحة البولية83.038985.418أحمد محمد حسن13110132

الالذقية(ذوي شهداء)الجراحة البولية79.898682.334نور ثابت سلوم14310702

دمشق(ذوي شهداء)الجراحة العظمية83.068684.236علي كاظم قداد15410287

حلب(ذوي شهداء)الجراحة العظمية74.877876.122علي طالل ديب16410282

دمشق(ذوي شهداء)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية78.358882.21يوشع محمد احمد17111241

الالذقية(ذوي شهداء)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.258280.95علي ايمن صقير18310437

دمشق(ذوي شهداء)جراحة القلب76.997776.994علي محمد سالمي19230091

دمشق(ذوي شهداء)جراحة األطفال78.137777.678رنه حافظ الشعبان202110063

دمشق(ذوي شهداء)التوليد وأمراض النساء82.978182.182اليسار رامز بالل21110085

حلب(ذوي شهداء)التوليد وأمراض النساء78.928380.552بتول فارس حرفوش22410070

الالذقية(ذوي شهداء)التوليد وأمراض النساء80.028582.012شيرين محي الدين خضور23410246

حمص(ذوي شهداء)التوليد وأمراض النساء78.038380.018ندى محمد اسد24410450

دمشق(ذوي شهداء)أمراض العين وجراحتها81.017980.206الما ازدشير االحمد25410016

دمشق(ذوي شهداء)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.958584.97منار نظمه صالح26111046

حلب(ذوي شهداء)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها76.9387877.362كاترين احمد العلي27210465

الالذقية(ذوي شهداء)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها81.368281.616ليندا رامي رحمون28310576

دمشق(ذوي شهداء)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس78.558681.53كيندا مالك خليل29310537

حلب(ذوي شهداء)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس82.1558181.693مريم محمد عكو30210613

الالذقية(ذوي شهداء)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس78.88882.48ميالد جميل قصريني31310678

دمشق(ذوي شهداء)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.478077.282أحمد عبد الرحمن ابراهيم32110128

رغبات مرفوضة78.378279.822قمر سليمان العدي33230116

رغبات مرفوضة75.438478.858سراب راشد المصري34410211

رغبات مرفوضة75.88278.28سكينه غالب داؤد35410213
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رغبات مرفوضة75.3088177.584رغد زكريا البقار36210256

رغبات مرفوضة76.267977.356حيدر غسان اسماعيل37310213

رغبات مرفوضة76.127977.272راما أكرم يوسف38410145

رغبات مرفوضة75.57876.5إسراء فواز دسوقي39210061

رغبات مرفوضة74.787876.068بشرى عبدهللا بكرو40110213

رغبات مرفوضة74.667875.996يوسف معال عيسى41310777

رغبات مرفوضة74.27775.32ديمة أحمد علي42110334

رغبات مرفوضة75.627474.972ريمه غسان ابو الذهب43110469

رغبات مرفوضة72.627573.572أميرة عبدالهادي شباني44230017

رغبات مرفوضة72.637372.778وئام رضوان العودة45111208

رغبات مرفوضة73.227272.732نور وفيق فياض46310717

رغبات مرفوضة72.87272.48فراس صالح الوسوف47410323

رغبات مرفوضة71.217472.326مجد احمد محمود48310590

رغبات مرفوضة73.17172.26علي احمد فياض49310436

رغبات مرفوضة69.957571.97زين العابدين علي سليمان50310319

رغبات مرفوضة74.226771.332أحمد نصر مصطفى51110137

رغبات مرفوضة72.157071.29علي نزار نجوم52230095

رغبات مرفوضة72.416971.046سليم ابراهيم جازي53110461

رغبات مرفوضة72.796870.874راما شكيب اسعد54230045

رغبات مرفوضة71.387070.828سالم عبد الساتر عتون55410216

رغبات مرفوضة71.126869.872كوميت احمد الخضر56110785

رغبات مرفوضة70.216969.726علي يوسف علي57110084

رغبات مرفوضة72.16669.66أوس عيسى حمود58110168

رغبات مرفوضة74.046369.624حسن علي علي59210014

رغبات مرفوضة71.916569.146خليل سهيل غرير60110309

رغبات مرفوضة70.9736668.983عبد هللا علي الجمعه61210380

رغبات مرفوضة72.136468.878جعفر عيسى العتم62310144

رغبات مرفوضة70.276467.762نوار فكرت علي63310695

رغبات مرفوضة71.916167.546زينب/ سامر علي محمود64310348

رغبات مرفوضة70.466367.476يوسف محمد الحسين65410056

رغبات مرفوضة69.776367.062عباس محمد العباس662110096

رغبات مرفوضة67.396466.034احمد غازي حميشه67310014

رغبات مرفوضة66.86465.68حال عادل رزق68310169

رغبات مرفوضة68.566065.136فتون تمام ديبو69110745

رغبات مرفوضة66.126364.872هبا احمد افندر70111145
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