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

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة92كنده وليد جحا1910041

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة92هادي عبد المجيد سليمان21110077

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة90مصباح محمد اليوسف3610065

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة89نورالدين محروس عثمان4910008

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة89تيم علي شموس5910110

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي94محمد ابراهيم سمحه61110060

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية95محمد سامر عماد الدين البسطاطي7910030

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي88رتيبه ابراهيم كعيكي8610124

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية90سوريانا جورج حنا91110039

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية91نور الهدى محمد المكاوي10910011

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم86عبدهللا بسام الحماده11610033

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية92عبد الرحمن محمد علي ابو ذراع12910063

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي76لين هيثم الخليفه13610044

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل83محمد مصطفى الخالدي14910079

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة94احمد خالد الحسين15910131

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية90محمد اشرف اكرم الصبيخان16910034

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية91عبدالهادي عامر العمري17610034

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة الصدرية87محمد عبد الرحمن انور سيف18610049

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية95محمود عبدهللا بركات19910018

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب90علي أحمد خيربك201010055

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء94شهد عماش الخلف21910070

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء94ريتا مصباح فلوح22910084

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78ألمى احمدعزالدين نجار23910118

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها95محمد عمرو معتز باهلل اللحام24910025

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها96قصي احمد االحمدي25910044

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال90هاجر ركان الليل26610071

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال89بتول رياض العلي271010103

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال88عائشه جمعه علوش28610032

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال85أسماء ابراهيم عطيه291009

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال85محمد بيان عبدالحليم ابوليل30610090

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس94سارة سمير ابوحرب31910078

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري84براءه محمدقاسم التجار32610010

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري80راما خالد عابده331010111

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري80لين رجا وسوف341110058

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي90أنس رضوان قطان35610120

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي90ساندرا حمزة بالن36610025

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88سجى محمود خلوف37610026
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دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي87أحمد نبيل الحوري38910120

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86الرا طالل دعمش391110056

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85معتز نعيم المعلم40910015

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85نور الهدى خالد خالد41610070

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84عادل نزار زريق42910064

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام87خالد محمد عجاج431110026

دمشقوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80براء سعد الدين المرعشلي44910113

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض القلب واألوعية83محمد أحمد عمار451010153

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض العصبية88أالء نصر الدين العبيد46910119

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88محمد عماد الدين غالب عنيز47910078

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء87مصطفى محمود مطلق481110070

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89أحمد محمد ضميريه49910121

دمشقوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90ماريا جورج ايوب501110059

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 86مصطفى أحمد كنعان51910084

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى الجلدية - (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83ابراهيم شمعون ابراهيم521110001

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى جراحة القلب - (ملتزم)جراحة القلب82علي ابراهيم زينب531010126

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى التوليد الجامعي -  (ملتزم)التوليد وأمراض النساء79مصطفى ماهر رحال54610135

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى البيروني الجامعي - (ملتزم)أمراض العين وجراحتها78يوسف حسين يوسف551110082

دمشقوزارة التعليم العالي- مشفى الجلدية-(ملتزم)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89أحمد محمد الحج56610005

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي87سامر نضال انطونيوس571010191

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال82بتول احمد بلعيد مغربي58610009

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية87كمال كنعان العبد الوهاب59910042

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي83دلفين علي سعدون60910098

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية90بسام بهاء الدين بيضون61910112

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة92زين نضال صقر621010043

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية90صديق عبدالرزاق العموري631066

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة83ساريه زهير سراقبي64910074

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الشرعي79ينال علي عثمان65610077

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل76علي عادل حسن661010057

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب النفسي82طارق زكي هالل67610031

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض العين وجراحتها92محمود امين زبديه68610060

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية87قمر عبدالواحد الجزار69610087

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي86هادي فراس البني70610072

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية94عمر محمد حسن الشطي71910052

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الحركي88فرح عبدالرحمن الفارس72910046

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي93محمود دياب بسمه73610061

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها91رغد اسامه بحبوح74610019
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ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78علي مصطفى الدرزي751010059

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال74مريم محمود عرواني761010168

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية84يوسف درويش الحلبي77610079

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة86بالل عبدالعزيز رغفان781014

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العظمية89مروان الحكم عبد المولى79910017

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها93اليسار احمد سليمان80910127

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية82راضي خالد الشيحان81610123

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الغدد الصم و االستقالب82أحمد ابراهيم النمر82610004

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي87محمد عدي مازن السليم83610050

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة85ورد خلدون حامد84610136

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة85هاني جبر الكيالني85610073

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية89أمجد اسامه السليمان861110016

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء87ندى دعدو حميكو871010204

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها86أدهم محمد الشامي88610081

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال82عامر محمد ناصر القريعي891110041

حمصوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي89رهف طالل زحالوي90610125

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث -  (ملتزم)التوليد وأمراض النساء71سعده حسين زهره91610027

حمصوزارة التعليم العالي- مشفى جامعة البعث - (ملتزم)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73دانيال محمد حمود921010022

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76حسن احمد سلطانه931010031

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة84مايا عبدهللا ناعم94610088

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي92عالء الدين أغيد حمودي951010125

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال87يزن حسن المشرقاني961061

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية83زهير غاندي ابو علي97610085

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي92طارق محمود الشيخ علي981010207

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل83محمد شفيق جمال الحاج حامد99610091

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها87رغد نزير العلي1001110031

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي91يزن محمد كناج1011010184

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال92اوسيان حنه فرج هللا حداد1021110010

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية87ميرا جمال عكره1031010171

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش81إليسا نسيم حداد1041110012

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي93رام يوسف سالمه1051010109

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة75جمان عماد الدين ابراهيم1061010027

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل88هيكل بسام ملوحي1071010179

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها92غنى جناده الهيفي1081010133

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة84امجد مازن سلطان1091010008

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي89محمد علي الجالد1101010076

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية92اياد حسين االسعد1111010010
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي83جوى آصف ابراهيم1121010030

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83يوسف حسن سعيد1131010094

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض العصبية92زينب ماهر اسماعيل1141010118

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الدم ونقل الدم85ميساء محمد دقور1151010173

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية84هادي سمير سلطان1161010089

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 79بشار نورز حاج حسن1171010020

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب النفسي81لين امير صقور1181010068

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل81احمد عبد العزيز عطور1191010001

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة87عمار حامد العيد120310505

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة البولية89وليد ابراهيم غندورة1211110078

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية89عباس حسين مستو1221027

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العصبية89طه محمد أنس حلبي1231010193

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية93قاسم عماد عثمان124910045

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء92مها محمد سودان1251010087

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78حسن محمد عبد الرحمن1261010034

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة66علي جالل خيربك1271010056

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض العين وجراحتها94حيدر كامل حسين1281010108

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90تسنيم ابراهيم العبدهللا1291010104

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال82محمود يوسف صالح1301010210

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92زبيده بسام علي ناصيف1311010115

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري85تاال فواز اسعد1321010023

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي89جعفر محمد علي منصور1331010026

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األورام83محمود جمال عبود1341010209

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85علي مفيد خضور135910147

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89ساندي جورج بصيلي1361110037

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)امراض الجهاز الهضمي71دعاء نزار قرحيلي1371010039

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي - (ملتزم)أمراض القلب واألوعية 83مصطفى يحيى السليمان1381110071

الالذقيةوزارة التعليم العالي- مشفى تشرين الجامعي -  (ملتزم)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81أحمد محمد عمران1391110013

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86وديع موفق سكاف1401010093

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش88حيدر عنتر البري1411010036

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي95الياس شهاب كباس1421010006

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األسرة82محمد فاروق السيد1431010079

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب الطوارئ80انمار فواز حسن1441010009

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة85هالل حسين الحميد145610114

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة81دالل عبد الفتاح حج عبد الشيخ146610017

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة77علي محمد البطمان1471010058

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة76محمد مصطفى عبدالرحمن1481010163
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الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)األمراض الباطنة72بهاء نبيل صقر1491010021

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز الهضمي91زكريا صخر سكيف150610102

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض القلب واألوعية91محمد ظافر محمد انس دباغ151610109

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الجهاز التنفسي88محمد أمير طالب بلوره152610107

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83ليالف زلفي سيدو153610105

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)أمراض الكلية79مجد عبد السالم قباني154610106

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة87محمد فواز منصور1551010162

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العامة86مازن عمار المحمد1561010152

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الجراحة العظمية89عبدالباسط محمد الهراطه157910062

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)جراحة القلب85زين أيمن وقاف1581010116

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التوليد وأمراض النساء88غدير خالد الحوه159610131

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة65محمود محمد مكي1601010033

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال81ياسمين علي شكري1611010181

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)طب األطفال80شهد عالء طولق بكداش162610103

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)الطب المخبري90نوار نادر برمدا163610112

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي89مريانا حسين جرجس1641110068

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية70حكمت جورج زرز1651010008

حلبوزارة التعليم العالي- (موازي)درجة الماجستير في التشريح77عمر عارف االبو حسن الجبلي166610065

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء78شغف حسان الصمصام1671064

حلبوزارة التعليم العالي- (شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84جود محمد زكور168610097

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)طب األطفال84ساره محمد ياسين169610126

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الداخلية80عدنان ماجد البيطار1701010194

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التخدير و اإلنعاش75عبدالرحمن عبدالمنعم ادريس171610104

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشخيص المخبري80عباس محمد عباس1721110043

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي88نتالي ميالد فرح173610068

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة85لمك يونس غريب1741010141

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض العصبية88امير عبدالحميد العبدالحميد1751110009

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الكلية78رامي مصطفى قريوي176610099

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز التنفسي85احمد فائز يونس1771110004

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض القلب و األوعية90فاروق عبدالرحمن عبدالرحمن1781010064

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي85بشار محمود السلطان1791010019

السويداءوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التشريح المرضي73لين وائل االسعد180610045

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76محمد هاجم العويتي181910021

جميع الرغبات مرفوضة94جوليانا عماد الياس182910106

جميع الرغبات مرفوضة92هديل جهاد قدوره183910006

جميع الرغبات مرفوضة91ميشيل رزق هللا حنا1841010174

جميع الرغبات مرفوضة91محمد خالد كنعان185610116
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الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

جميع الرغبات مرفوضة91مرح هاني محمد1861010083

جميع الرغبات مرفوضة90جنى نبيل أحمد1871110018

جميع الرغبات مرفوضة90ماريسول علي درويش1881010151

جميع الرغبات مرفوضة89أيمن عيسى نبهان1891010100

جميع الرغبات مرفوضة89خالد محمد منتصر المعمار190910100

جميع الرغبات مرفوضة88فهد فادي حسن1911010136

جميع الرغبات مرفوضة88سامر محمد العمري192910073

جميع الرغبات مرفوضة87محمد وائل العبد هللا1931010164

جميع الرغبات مرفوضة87علي نظير بيشاني1941110051

جميع الرغبات مرفوضة87علي محمد حسن البرغلي195910056

جميع الرغبات مرفوضة87أمجد رشيد الرجا196610007

جميع الرغبات مرفوضة87عزالدين عبدهللا غنَام197610037

جميع الرغبات مرفوضة86هيار حسن سعد الدين198610075

جميع الرغبات مرفوضة86عال شعالن الخالد199910057

جميع الرغبات مرفوضة86روان مروان القزاز200910086

جميع الرغبات مرفوضة86علي ياسر ياسين201610039

جميع الرغبات مرفوضة86ادهم ماهر عتمه202610002

جميع الرغبات مرفوضة86نورا محمد منذر الشجاع203910009

جميع الرغبات مرفوضة86نور الدين محمد أنور زوكاني204610069

جميع الرغبات مرفوضة85مروه محمود سليمان2051010167

جميع الرغبات مرفوضة85ريما جبر السليمان206910082

جميع الرغبات مرفوضة85زين بسام عباس2071010042

جميع الرغبات مرفوضة85محمد أكرم محمد بشار الصباغ208910032

جميع الرغبات مرفوضة85لينا محروس حامد209910039

جميع الرغبات مرفوضة85محمد خالد البرو2101010203

جميع الرغبات مرفوضة85عمار محمد ياسر بشير211910057

جميع الرغبات مرفوضة84عز الدين احمد حسن212610036

جميع الرغبات مرفوضة84لين حسام الدين الخراط213910040

جميع الرغبات مرفوضة84أماني مروان يوناني214610006

جميع الرغبات مرفوضة84محمد ماجد زين الدين215610055

جميع الرغبات مرفوضة84طارق عبدهللا الموسى العبدهللا2161010052

جميع الرغبات مرفوضة84سعيد نجيب الحمصي2171010192

جميع الرغبات مرفوضة84علي هشام زين العابدين218610038

جميع الرغبات مرفوضة84أمين نقوال نحاس2191010099

جميع الرغبات مرفوضة84سهاد محمد ابراهيم الخطيب220910044

جميع الرغبات مرفوضة83إسراء طراد الحجي221910125

جميع الرغبات مرفوضة83حيدر منهل دردر2221110025
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جميع الرغبات مرفوضة83محمد معاذ محمد مأمون دعبول223910023

جميع الرغبات مرفوضة83يحيى مروان مصطفى224910002

جميع الرغبات مرفوضة83البتول محمد كاسر النمر225610119

جميع الرغبات مرفوضة83محمد عصام نجيب226610051

جميع الرغبات مرفوضة83خديجه ممدوح حيشيه2271110028

جميع الرغبات مرفوضة83علي وفيق معال2281010061

جميع الرغبات مرفوضة83حسين زهير محسن2291010035

جميع الرغبات مرفوضة82ساره ابراهيم طعمه2301010119

جميع الرغبات مرفوضة82عنان محمد توفيق بقدونس231910051

جميع الرغبات مرفوضة82االء محمد حمدو2321110006

جميع الرغبات مرفوضة82هزار يوسف قصاب2331010196

جميع الرغبات مرفوضة82صبا معذا خير الدين234610030

جميع الرغبات مرفوضة82همام عبد الرزاق باقي2351010090

جميع الرغبات مرفوضة82يوسف الياس عربش236610078

جميع الرغبات مرفوضة81خالد محمود عجاج2371110027

جميع الرغبات مرفوضة81علي حيان ورده2381010208

جميع الرغبات مرفوضة81اليسا سليمان الشامي2391110008

جميع الرغبات مرفوضة81طارق محمد جهاد اللحام240910065

جميع الرغبات مرفوضة81نجال زياد حداد2411110075

جميع الرغبات مرفوضة81محمد عماد الدين مدحت عثمان242910027

جميع الرغبات مرفوضة81محمد هايل البدوي2431052

جميع الرغبات مرفوضة81عبدالرحمن باسم بيضة244910061

جميع الرغبات مرفوضة81ساره محمد الشامي245910075

جميع الرغبات مرفوضة80ريم وليد نبكي246910083

جميع الرغبات مرفوضة80سيرين محمد شيخ خميس2471010047

جميع الرغبات مرفوضة80هدى خالد الجاموس248910073

جميع الرغبات مرفوضة80يوسف جريس الجاسر249910001

جميع الرغبات مرفوضة80بشار جاسم العبيد الحمود250910017

جميع الرغبات مرفوضة80رغد محمد بدر الدين الزعل251910090

جميع الرغبات مرفوضة80كارلوس عماد عقباتي2521010137

جميع الرغبات مرفوضة80رحيمه نبيه حاجي2531010200

جميع الرغبات مرفوضة80عمار ناصر محسن2541010130

جميع الرغبات مرفوضة80جهاد محمد العساف2551110019

جميع الرغبات مرفوضة80أويس محمد معد الخطيب2561011

جميع الرغبات مرفوضة80نتلي سليمان دباس257910092

جميع الرغبات مرفوضة80محمد يحيى العبدو2581010080

جميع الرغبات مرفوضة80محمد مهدي محمد ضياء الدين خليفة259610057

 7 / 10



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

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعةالرغبة المقبول فيهاعالمة االمتحان الوطنياالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

جميع الرغبات مرفوضة80محمد مصطفى جعبو260610053

جميع الرغبات مرفوضة80حسن أحمد حجازي2611010032

جميع الرغبات مرفوضة79خالد محمد عمار رويحه2621010037

جميع الرغبات مرفوضة79وائل حسين الهالل2631010180

جميع الرغبات مرفوضة78ماجد سمير بربيش264610046

جميع الرغبات مرفوضة78مروى مصطفى الحكيم265610064

جميع الرغبات مرفوضة78باسل فراس عباس2661010102

جميع الرغبات مرفوضة78حسن محمد السوده2671010033

جميع الرغبات مرفوضة78إيناس عماد عاجي268910124

جميع الرغبات مرفوضة78محمد علي العشيب2691110063

جميع الرغبات مرفوضة77كريستين قصي سعد2701010139

جميع الرغبات مرفوضة77عمر رفعت ابرش271610086

جميع الرغبات مرفوضة77خديجة اسعد المنجويق272610015

جميع الرغبات مرفوضة77ايالف شيخ احمد عبدهللا273610080

جميع الرغبات مرفوضة77بشرى حكمت مشلح274610011

جميع الرغبات مرفوضة76علي محمد حسن2751110050

جميع الرغبات مرفوضة75محمد يامن غسان العبد نازي276610059

جميع الرغبات مرفوضة75أنس مازن المناصفي277910116

جميع الرغبات مرفوضة75عثمان محمد نجيب شمس الدين الصغير278910055

جميع الرغبات مرفوضة75فراس غزوان البغدادي البارزي2791110055

جميع الرغبات مرفوضة75همسه ماهر العنداري280910004

جميع الرغبات مرفوضة75صفاء يوسف صالح2811010049

جميع الرغبات مرفوضة75محمد عبدالرحيم العبدالكريم282610009

جميع الرغبات مرفوضة75مصطفى ياسر يوسف2831010085

جميع الرغبات مرفوضة75ربا عمر أبو علو284610018

جميع الرغبات مرفوضة75طيب محمد ضياء الدين كعكه جنيد285610128

جميع الرغبات مرفوضة74شعاع شوقي فارس2861110040

جميع الرغبات مرفوضة74راما أحمد السيد حسين287910097

جميع الرغبات مرفوضة74تسنيم محمد مسكه288610012

جميع الرغبات مرفوضة74آيه يوسف مهنا2891010101

جميع الرغبات مرفوضة73روتانا عبد الرزاق زلقط290610021

جميع الرغبات مرفوضة73حيدر يونس المحمود2911010189

جميع الرغبات مرفوضة73أمان عمر عاجي292910117

جميع الرغبات مرفوضة72طارق احمد انجرو2931010050

جميع الرغبات مرفوضة72صبا هيثم الضماد294910066

جميع الرغبات مرفوضة71لمى ماهر زين2951010142

جميع الرغبات مرفوضة71مصطفى خالد تالوي2961010169
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جميع الرغبات مرفوضة71عيسى حسين العالوه2971010053

جميع الرغبات مرفوضة71روان محمود عليكاج2981010201

جميع الرغبات مرفوضة70هبه طالل دهان2991010205

جميع الرغبات مرفوضة69حيدر طالب الونوس3001010188

جميع الرغبات مرفوضة67راما ناصر فارس3011110030

جميع الرغبات مرفوضة67آية محمد رضا حاتم3021010012

جميع الرغبات مرفوضة66احالم بهزاد الحمود3031010007

جميع الرغبات مرفوضة66معتز احمد االسعد3041055

جميع الرغبات مرفوضة65سيفين عثمان محمود3051010048

جميع الرغبات مرفوضة63مجد سهيل خضور3061010069

جميع الرغبات مرفوضة60محمد نادر صياح سعد3071051

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

هاني جبر الكيالنيأنس رضوان قطانمحمد عمرو معتز باهلل اللحامعبد الرحمن محمد علي ابو ذراعكنده وليد جحا

أمجد اسامه السليمانساندرا حمزة بالنقصي احمد االحمديمحمد مصطفى الخالديهادي عبد المجيد سليمان

ندى دعدو حميكوسجى محمود خلوفهاجر ركان الليلاحمد خالد الحسينمصباح محمد اليوسف

أدهم محمد الشاميأحمد نبيل الحوريبتول رياض العليمحمد اشرف اكرم الصبيخانتيم علي شموس

عامر محمد ناصر القريعيالرا طالل دعمشعائشه جمعه علوشعبدالهادي عامر العمرينورالدين محروس عثمان

رهف طالل زحالويمعتز نعيم المعلمأسماء ابراهيم عطيهمحمد عبد الرحمن انور سيفمحمد ابراهيم سمحه

امجد مازن سلطاننور الهدى خالد خالدمحمد بيان عبدالحليم ابوليلمحمود عبدهللا بركاتمحمد سامر عماد الدين البسطاطي

محمد علي الجالدعادل نزار زريقسارة سمير ابوحربعلي أحمد خيربكرتيبه ابراهيم كعيكي

اياد حسين االسعدخالد محمد عجاجبراءه محمدقاسم التجارريتا مصباح فلوحسوريانا جورج حنا

زينب ماهر اسماعيلبراء سعد الدين المرعشليلين رجا وسوفشهد عماش الخلفنور الهدى محمد المكاوي

ميساء محمد دقورورد خلدون حامدراما خالد عابدهألمى احمدعزالدين نجارعبدهللا بسام الحماده

محمود يوسف صالحهادي سمير سلطان

زبيده بسام علي ناصيفبشار نورز حاج حسن

تاال فواز اسعدلين امير صقور

جعفر محمد علي منصوراحمد عبد العزيز عطور

محمود جمال عبودعمار حامد العيد

هالل حسين الحميدوليد ابراهيم غندورة

دالل عبد الفتاح حج عبد الشيخعباس حسين مستو

زكريا صخر سكيفطه محمد أنس حلبي

محمد ظافر محمد انس دباغقاسم عماد عثمان

محمد أمير طالب بلورهمها محمد سودان
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محمد فواز منصورحسن محمد عبد الرحمن

مازن عمار المحمدحيدر كامل حسين

عبدالباسط محمد الهراطهتسنيم ابراهيم العبدهللا

زين أيمن وقاف

غدير خالد الحوه

نوار نادر برمدا

مريانا حسين جرجس

تم القبول على أساس عالمة االمتحان الوطني: مالحظة 
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