
جامعات خاصة                   -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرغبة المقبول بهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

دمشق - (موازي)تقويم األسنان والفكين97منير نوار الشامي1920050

دمشق - (موازي)جراحة الفم والفكين96حسين محمد حماده2920012

دمشق - (موازي)مداواة األسنان96روان يونس بالن3920067

دمشق - (شواغر عرب)مداواة األسنان83عبد الحفيظ مالك معتوق4620006

حماة - (موازي)تقويم األسنان والفكين95ماريا جورج العوض51120072

حماة - (شواغر عرب)مداواة األسنان87حمزه بسام الخاني61120034

الالذقية - (موازي)تقويم األسنان والفكين97نايا بسام ديوب7920100

الالذقية - (شواغر عرب)جراحة الفم والفكين84محمد وجيه هيثم جحجاح8720053

حلب - (موازي)تقويم األسنان والفكين95علي ايهم الخطيب9920076

حلب - (شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين82محمد منتصر محمد غياث مكي102020042

جميع الرغبات مرفوضة95سامح أكرم الجبر11920070

جميع الرغبات مرفوضة95فاطمة محمدخير رسالن12920032

جميع الرغبات مرفوضة92علي محمود الغزالي13920031

جميع الرغبات مرفوضة90محمد عبد المعين العوض14920043

جميع الرغبات مرفوضة88عبد الرحمن علي محمد15920071

جميع الرغبات مرفوضة88محمود محمد تمام البابا161320014

جميع الرغبات مرفوضة87مرهف صبحي المعصراني17920049

جميع الرغبات مرفوضة85عبد الرحمن محمد عزام الرشواني18720091

جميع الرغبات مرفوضة85عمار محمد أنس المدني19720067

جميع الرغبات مرفوضة85محمد يمان عبدالملك حافظ20920106

جميع الرغبات مرفوضة84رقية عبد المطلب عميش211020071

جميع الرغبات مرفوضة84عبدهللا كشتو الكشتو22620017

جميع الرغبات مرفوضة84محمد حيان كالس حلبي231820056

جميع الرغبات مرفوضة83علي يعرب حيدر241020028

جميع الرغبات مرفوضة83دعاء محمد فتحي بكري25920061

جميع الرغبات مرفوضة82اسماعيل محمد مجد كيالي262020004

جميع الرغبات مرفوضة82هبه محمد سلوم271820076
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جميع الرغبات مرفوضة82محمد خير محمود القليح28620033

جميع الرغبات مرفوضة82هشام احمد عثمان291020030

جميع الرغبات مرفوضة81وائل محمد األديب30620047

جميع الرغبات مرفوضة81ندى سمير تقي312020050

جميع الرغبات مرفوضة81يمنى حسن المصري321820084

جميع الرغبات مرفوضة80ربيع عدنان ربيع331020143

جميع الرغبات مرفوضة80ريم نضال كاسوحة342008

جميع الرغبات مرفوضة80اغيد صفوان مراد352041

جميع الرغبات مرفوضة80أسعد تاج الدين محفوض361320002

جميع الرغبات مرفوضة80محمد مدين حسين372020041

جميع الرغبات مرفوضة80فاطمة شمس الدين الشيخ381020080

جميع الرغبات مرفوضة80االء عبدهللا المصطفى391820004

جميع الرغبات مرفوضة80عالء محمود عبد هللا401020066

جميع الرغبات مرفوضة79نتالي جورج الخوري411320018

جميع الرغبات مرفوضة79آيه محمد سوار خدام421020023

جميع الرغبات مرفوضة79رغده ياسين جنح43920065

جميع الرغبات مرفوضة79صفا خالد حسن44620018

جميع الرغبات مرفوضة78غنى احمد راتب دياب45920125

جميع الرغبات مرفوضة77محمد أمير محي الدين فرواتي46620094

جميع الرغبات مرفوضة75ماهر محمود المقدم471020108

جميع الرغبات مرفوضة75اسالم خالد القريع481820003

جميع الرغبات مرفوضة75تسنيم عباس الحداد493220016

جميع الرغبات مرفوضة74عبد العزيز طالب النجار502019

جميع الرغبات مرفوضة73هيا محمد سامر محايري512020054

جميع الرغبات مرفوضة73حمزه حسن محمود521120010

جميع الرغبات مرفوضة73عفاف صفوان حريري533220050

جميع الرغبات مرفوضة72محمود محمد ياسر صوفي542020046
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جميع الرغبات مرفوضة71علي معروف حموده551020073

جميع الرغبات مرفوضة69دياال فيصل أرحيل561820026

جميع الرغبات مرفوضة65هيما محمد شايب572020055

جميع الرغبات مرفوضة65خديجة ماهر عرفة581820024

جميع الرغبات مرفوضة64أنس بسام مرتظى591020002

جميع الرغبات مرفوضة64آالء بدر المنصور603120014

جميع الرغبات مرفوضة63محمد مازن عاصي613220071

جميع الرغبات مرفوضة63نيفين منير طه621020027

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

منير نوار الشامي

حسين محمد حماده

روان يونس بالن

ماريا جورج العوض

نايا بسام ديوب

علي ايهم الخطيب

تم القبول على أساس عالمة االمتحان الوطني: مالحظة 
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