






السورية وغير الخاصة الجامعات خريجي 2023-2022الدراسي للعام للصيدلة العليا الدراسات مفاضلة نتائج 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة    

العلمي والبحث       

االسم الثالثيالرقم االمتحانيالتسلسل
االمتحان 

الوطني
الجامعةالرغبة المقبول فيها الطالب

دمشق(موازي)التشخيص المخبري95بشار محمد الفروي12230014

دمشق(شواغر العرب)التشخيص المخبري75ساره سمير عز الدين22230047

دمشق(موازي)مراقبة األغذية88روان حسام الحسني31130147

دمشق(موازي)علم السموم87محمد مصعب محمد عزام مراد42530021

حمص(موازي)التشخيص المخبري86لمى عبد الناصر زحالوي51330020

حمص(شواغر العرب)التشخيص المخبري84آيه محمد جمال االبراهيمي61030014

حلب(موازي)مراقبة األغذية92عبدالسالم جالل أشقر71230024

الالذقية(موازي)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات88محمد حسين الحجي82230067

الالذقية(شواغر العرب)األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات84أيا نضال بركات92530137

رغبات مرفوضة88رنيم عمار خياط101230057

رغبات مرفوضة86فاطمه نصر الخضر111130144

رغبات مرفوضة86ماهر بدر المجذوب122230135

رغبات مرفوضة85نوره جهاد الزعبي13830096

رغبات مرفوضة85لوسيا نايف التال14630033

رغبات مرفوضة84أكرم رزق هللا بارة15830104

رغبات مرفوضة84رانيا حسام الدين الحمد161030037

رغبات مرفوضة83محمد نذير الهبول172430113

رغبات مرفوضة83ندى عماد سلمان181030095

رغبات مرفوضة83نغم فهد حمامي192530128

رغبات مرفوضة83يزن أكرم مخلوف203330060

رغبات مرفوضة83ساره لؤي قنيزح211030058

رغبات مرفوضة82يوسف ماجد سالم223041

رغبات مرفوضة82جودي محمود سبكي23730035

رغبات مرفوضة82إيمي عبدهللا العبدهللا241130006
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رغبات مرفوضة82سدرة محمد مرير251630013

رغبات مرفوضة82رند عبد العزيز خيربك26930113

رغبات مرفوضة81عدنان محمد خالد اإلبراهيم الماالتي271630041

رغبات مرفوضة81مايا موسى حمود282530212

رغبات مرفوضة80علي محمد العساف291430048

رغبات مرفوضة80نور محمد عقول301130191

رغبات مرفوضة80سالفه غسان علي311030071

رغبات مرفوضة79آالء محمد السطام321430023

رغبات مرفوضة79راما نبيل الموصللي332530040

رغبات مرفوضة79مايك نادر نادر341630072

رغبات مرفوضة78زينب عدنان المحمد35830101

رغبات مرفوضة78ريتا زياد شمه361130033

رغبات مرفوضة76نور الهدى ياسين فتوح373124

رغبات مرفوضة76ريما عثمان ملحم382930022

رغبات مرفوضة76بشرى حسن االبراهيم39730025

رغبات مرفوضة75مرح ياسين زين العابدين402530101

رغبات مرفوضة75زينب أحمد األحمد411030239

رغبات مرفوضة75سنا موفق جليالتي42730086

رغبات مرفوضة74ياسمين توفيق غريب432530064

رغبات مرفوضة74يارا فيليب كتوب442230162

رغبات مرفوضة73ليلى محي الدين اكتع451130083

رغبات مرفوضة73هبه ايمن فواز462230153

رغبات مرفوضة72محمد يوسف الشعبان471130150

رغبات مرفوضة71تغريد عبداالله مؤذن482530052
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رغبات مرفوضة70زينب احمد زرقا491030238

رغبات مرفوضة70حنين منذر عبود501030136

رغبات مرفوضة69سنا شحادة سليمان512230070

رغبات مرفوضة65عرفه خليف الحمدي521030231

رغبات مرفوضة65الزهراء علي غانم531030002

رغبات مرفوضة64اسراء مفيد الزين54930003

رغبات مرفوضة61نور احمد العيد553106

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

روان حسام الحسني

محمد مصعب محمد عزام مراد

لمى عبد الناصر زحالوي

عبدالسالم جالل أشقر

محمد حسين الحجي

3/3


