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

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 60% 

+

 عالمة االمتحان الوطني40% 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي78.738280.038عزة غسان ديوب1410292

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية85.538484.918بالل كامل الحسن2410084

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي70.687873.608حنين علي عاصي3410137

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية76.788780.868غاليه محمد ياسر النوري4110781

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية74.058076.43أحمد عبدالرزاق العلي5110115

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الكلية71.588175.348ريم علي ديوب6110505

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة79.338079.598حيدر وفيق ابوعلي7310214

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية70.938174.958فهد محمد درعان8110835

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية76.098780.454ماهر إبراهيم عمران9110924

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية75.368278.016كنانه حليم علوش102310155

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء84.48885.84أناغيم فيصل المحمد11310081

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها74.878779.722حنان أحمد حجازي12110313

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.629287.572مقداد محسن خضور13111136

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال71.998175.594أالء محمد الحمد142110034

دمشقوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس80.18782.86حنان علي جواد15110315

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة العامة79.678682.202أحمد محمد عبد الهادي162310018

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها81.828583.092مريم تامر قيلوح17111107

دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي72.037171.618ندى أحمد الموسى18410467

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس72.349079.404ياسمين علي الظاهر19111301

ريف دمشقوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها74.918277.746ديانا حيدر بزنكو202110108

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العامة77.748078.644عصام غسان الكردي21410295

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء82.68784.36رانيا حسين الحسين22410162

حمصوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال71.417070.846رغد بالل بالل23410171

حمصوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي78.498681.494سوسن صالح عمران24310397

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس76.618278.766مرح عبد هللا رحمه252310181

حماةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها77.148279.084أماني عبد الحليم العلي262110036

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها81.789386.268محمد مالك العلي272310175

طرطوسوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض الجهاز الهضمي79.738983.438نور احمد عباس28310728

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي78.588581.148حسن منذر علي29310185

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض القلب واألوعية80.468281.076سلمان حيدر عبدهللا30310385

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز التنفسي76.78479.62آالء عبد الكريم حبيب31310092

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة البولية75.4917976.894محمود خالد حمو32210919

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية79.268782.356أحمد رامي سهيل عكره33310061

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية79.988983.588كرم عبد الكريم عجيب34310558

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء77.148580.284ناي توفيق حسن35310711

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها78.478781.882رهام سهيل رستم36310290

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.998886.794علي حسن محمد37310476
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الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس82.378483.022ميرنا محمود محمود382310196

الالذقيةوزارة التعليم العالي- (عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.918578.946علي عز الدين بدر39310487

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها81.888482.728هيا فؤاد حواط40310772

الالذقيةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس81.548582.924حسين وعد يوسف41310191

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الجهاز الهضمي80.2968180.577رؤى جمال العلي42210271

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية73.7717172.662اسماء عبد هللا طبق43210031

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض العصبية72.3217472.992أمانة محمد وليد عتقي44210081

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)الجراحة العظمية73.5017674.5المصطفى فواز دسوقي45210037

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية72.517573.506اسماعيل عبدو الطويل46310029

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)التوليد وأمراض النساء74.067875.636عصماء محمد الخطيب472110161

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض العين وجراحتها74.7057876.023مصطفى اسماعيل خماش48210650

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها77.1868379.511احمد بدر الدين محمود غزال49210009

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)طب األطفال73.37774.78بشرى منصور المعروف50410083

حلبوزارة التعليم العالي- (عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس81.8218884.292نور سعد الدين فتال51210719

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)الجراحة البولية71.797472.674علي صالح الناعم522110165

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس74.668377.996حنان نايف التمر53210206

حلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)التوليد وأمراض النساء وجراحتها74.5117574.706آية عبد الناصر نصف الدنيا54210103

ادلبوزارة الصحة- (بورد سوري عام)أمراض األذن و األنف والحنجرة وجراحتها68.556366.33انتصار محمد الطعان552110016

القنيطرةوزارة الصحة- (بورد سوري عام)األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس71.017070.606تبارك احمد عيد56110245

جميع الرغبات مرفوضة77.828681.092هديل مصطفى حسون57111262

جميع الرغبات مرفوضة77.498680.894سالف محي الدين العلي58410242

جميع الرغبات مرفوضة75.438478.858سراب راشد المصري59410211

جميع الرغبات مرفوضة77.618078.566رهف أكرم يوسف60410186

جميع الرغبات مرفوضة73.788477.868هال ابراهيم علي612310223

جميع الرغبات مرفوضة75.297976.774حازم جهاد القدور62410110

جميع الرغبات مرفوضة75.757876.65فاطمه محمود الشيخ632110181

جميع الرغبات مرفوضة75.067976.636مرح محمود غانم642310183

جميع الرغبات مرفوضة76.057776.43نور محمد طراف65111353

جميع الرغبات مرفوضة74.667875.996يوسف معال عيسى66310777

جميع الرغبات مرفوضة73.797975.874صبا ايمن شباني67310414

جميع الرغبات مرفوضة74.847675.304ديانا أحمد حلبية68110351

جميع الرغبات مرفوضة71.767874.256منى ابراهيم زعتر69310694

جميع الرغبات مرفوضة72.367573.416كارمن محمود حنا70410358

جميع الرغبات مرفوضة71.727573.032رهف حاكم موسى71410188

جميع الرغبات مرفوضة69.957571.97زين العابدين علي سليمان72310319

جميع الرغبات مرفوضة71.397171.234هيفاء يوسف خدوج73310777

جميع الرغبات مرفوضة70.727170.832رؤى يوسف ابراهيم742310083
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جميع الرغبات مرفوضة70.9736668.983عبد هللا علي الجمعه75210380

جميع الرغبات مرفوضة68.866868.516ياسمين جميل حسن76310046

جميع الرغبات مرفوضة706367.2مجد كفاح نصر772310168
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