







 خريجي الجاهعاث الخاصت وغير السىريت2022-2021 نتائج هفاضلت الدراساث العليا للصيدلت للعام الدراسي

الجوهىريت العربيت السىريت

    وزارة التعلين العالي 

       والبحث العلوي

الجامعةالرغبة المقبول بها الطالباالمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيالتسلسل

حلب(موازي)الكيمياء التحليلية التطبيقية88مريم خالد أصالن12930024
دمشق(موازي)الصيدلة الصناعية98دمحم فراس مروان الخطيب22230143
دمشق(شواغر العرب)الصيدلة الصناعية71مريم ابراهيم زيدان31130220
الالذقية(موازي)تصميم ومراقبة الدواء93دمحم لؤي مروان الخطيب42230071
حمص(موازي)المراقبة الدوائية90رياما يوسف نعمه51130086
ي6730014 دمشق(موازي)علم تأثير األدوية97جوزيف ميشيل جرج 
ي70مريم محمود العلو71430137 الالذقية(شواغر العرب)التشخيص المخي 
ن ابراهيم عمر8930075 جميع الرغبات مرفوضه96روجير

جميع الرغبات مرفوضه95بشار دمحم الفروي92230014

جميع الرغبات مرفوضه92يمان عبد الوهاب الرجوله102230163

جميع الرغبات مرفوضه91براءه حسن عرسان112930018

جميع الرغبات مرفوضه90نور اسامه مغنج12930043

جميع الرغبات مرفوضه90رند أحمد طه13930042

جميع الرغبات مرفوضه88ريتا قصي حسن143330021

جميع الرغبات مرفوضه88رنيم عمار خياط151230057

جميع الرغبات مرفوضه88نور دمحم مهنا161030067

ي17930004
ي ماردينن

جميع الرغبات مرفوضه87اية عبد الغنن

جميع الرغبات مرفوضه87ماسة بازغ جبيلي183330040

جميع الرغبات مرفوضه87لبانه دمحم حمود191030180

جميع الرغبات مرفوضه86دمحم زين العابدين سامر كارلوس عبد الرحمن203330042

جميع الرغبات مرفوضه86ماهر بدر المجذوب212230135

جميع الرغبات مرفوضه86فاطمه نرص الخرصن221130144

جميع الرغبات مرفوضه85منن سامر كارلوس عبد الرحمن233330046

جميع الرغبات مرفوضه85هديل دمحم جمال عدي242230157

جميع الرغبات مرفوضه85كرم كمال عيىس251030065

جميع الرغبات مرفوضه85بالل دمحم الهندي26830033
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جميع الرغبات مرفوضه85خليل رشيد حيدر273330018

يف غرير28730135 جميع الرغبات مرفوضه83دمحم شر

جميع الرغبات مرفوضه83ندى عماد سلمان291030095

جميع الرغبات مرفوضه83يزن أكرم مخلوف303330060

جميع الرغبات مرفوضه83نغم فهد حمامي312530128

جميع الرغبات مرفوضه82ديانا طالل حسن321130025

جميع الرغبات مرفوضه81أمل دمحم فواز سعودي332530016

ي34730087
جميع الرغبات مرفوضه81صبا دمحم نور الدين القاضن

جميع الرغبات مرفوضه80فرح دمحم سلوم351130068

جميع الرغبات مرفوضه80يارا هاشم دمحم361030108

جميع الرغبات مرفوضه80رب  عبد النارص العلي37630013

جميع الرغبات مرفوضه80سالفه غسان علي381030071

جميع الرغبات مرفوضه80نور دمحم عقول391130191

جميع الرغبات مرفوضه79هناء دمحم شموط403030002

جميع الرغبات مرفوضه79آيه محيا اسماعيل411130131

جميع الرغبات مرفوضه79مؤمنة نعيم حاج عيد421630060

جميع الرغبات مرفوضه79دمحم حسن العبو431430129

جميع الرغبات مرفوضه78هال دمحم الحامض441230139

جميع الرغبات مرفوضه78غفران أحمد البيك451230093

جميع الرغبات مرفوضه76احمد ابراهيم ابراهيم461130121

جميع الرغبات مرفوضه76ريما عثمان ملحم472930022

جميع الرغبات مرفوضه76كارمن ابراهيم ابراهيم481130071

جميع الرغبات مرفوضه76راما احمد شيخ ابراهيم492530102

ن501430061 جميع الرغبات مرفوضه73روان دمحم الياسير

جميع الرغبات مرفوضه73أليسار حسام مصطفن512230017

جميع الرغبات مرفوضه73ليل محي الدين اكتع521130083
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جميع الرغبات مرفوضه70ساره فراس الكوسا531030067

جميع الرغبات مرفوضه69سنا شحادة سليمان542230070

جميع الرغبات مرفوضه69هبه راتب العقده551130112

جميع الرغبات مرفوضه66زينب نجدت صالح562230014

جميع الرغبات مرفوضه65مايا ياش دلول571030107

ي58830133
جميع الرغبات مرفوضه62سالم ظافر قنواب 

جميع الرغبات مرفوضه61نور احمد العيد593106

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

جوزيف ميشيل جرجي

دمحم فراس مروان الخطيب

رياما يوسف نعمه

دمحم لؤي مروان الخطيب

مريم خالد أصالن
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