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

2022 - 2023    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني
المحافظةالرغبة المقبول بها

ن95سامح أكرم الجبر1920070 دمشق(موازي)جراحة الفم والوجه والفكي 

ن95عمار عدنان تقوى2720121 دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكي 

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة95فاطمة محمدخب  رسالن3920032

ن92رغد محمد الشجاع4920066 دمشق(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكي 

ن95محمد األغيد غزوان عبدالرزاق51820137 حماة(موازي)تقويم األسنان والفكي 

ن92نضال عبد السالم العدوي6720208 حماة(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكي 

ن94مالك مشهور رشيد7620090 الالذقية(موازي)تقويم األسنان والفكي 

ن90عبدهللا طالل الحيو82520056 الالذقية(شواغر عرب)جراحة الفم والوجه والفكي 

ون عبود91120106 ن94جود نب  حلب(موازي)جراحة الفم والوجه والفكي 

ن94جودي امتثال عمار علوش101820044 حلب(موازي)تقويم األسنان والفكي 

ي112020096
 
ن88محمد عمر جليالت حلب(شواغر عرب)جراحة الفم والوجه والفكي 

ي12920116 جميع الرغبات مرفوضة94كرم فراس الجاتر

جميع الرغبات مرفوضة94محمد مازن يحي  طيفور13720183

جميع الرغبات مرفوضة93عفراء صفوان رشيد14620055

جميع الرغبات مرفوضة93عبد هللا محمد طالل سفلو15620047
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الوطني
المحافظةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة93وديعه نجيب قوس16620103

جميع الرغبات مرفوضة92أسامة مصطفن نسب17620011

جميع الرغبات مرفوضة92أنس عصام الفرخ182620023

جميع الرغبات مرفوضة92ادهم سعيد غازي192620006

جميع الرغبات مرفوضة92علي محمود الغزالي20920031

جميع الرغبات مرفوضة92أحمد ماهر العبدهللا211020014

جميع الرغبات مرفوضة91عالء الدين علي الكردي222520167

جميع الرغبات مرفوضة91راما رياض جعبان231820062

جميع الرغبات مرفوضة91يعقوب مفيد عبود241320059

ن محمود المراد العزو252620206 جميع الرغبات مرفوضة91ياسمي 

جميع الرغبات مرفوضة91أزهر محسن سعود261020016

ي حسن271020015
ن
جميع الرغبات مرفوضة91أحمد هات

جميع الرغبات مرفوضة91نغم بسام حدوب282520206

ي29920165
ن
جميع الرغبات مرفوضة91محمد يزن مروان الميدات

جميع الرغبات مرفوضة91ليان باسم الموحد30920038
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المحافظةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة90فوزي عمر القادر312620130

جميع الرغبات مرفوضة90جودي محمد مأمون الحناوي322520130

جميع الرغبات مرفوضة90محمد خالد غرلي33620073

جميع الرغبات مرفوضة90عالء عباس كنعان34920029

جميع الرغبات مرفوضة90براءة بشب  منصور35720032

ي362720092
ن
جميع الرغبات مرفوضة90مصطفن كمال عمر رسدات

جميع الرغبات مرفوضة90شهد ايمن الخطيب37920088

ن382020031 جميع الرغبات مرفوضة89جودي جمال الحسي 

جميع الرغبات مرفوضة89ماريو ناهل البشارة39720147

جميع الرغبات مرفوضة89عباس خضن طه40720106

جميع الرغبات مرفوضة89عبدهللا محمد يغمور411820110

ي421820063 جميع الرغبات مرفوضة89راما نعسان الرساقير

جميع الرغبات مرفوضة89زين العابدين علي تقال431320024

ي442720067 جميع الرغبات مرفوضة89فضيله عبد القادر ركير

جميع الرغبات مرفوضة89نورا محمد كمال الحزوري452720097
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جميع الرغبات مرفوضة89احمد نضال الفاضل46920012

جميع الرغبات مرفوضة89عمرو رياض الرفاعي47720075

جميع الرغبات مرفوضة89نور نبيل ضاهر48620100

جميع الرغبات مرفوضة89عبد الرحمن محمد حموي492020062

جميع الرغبات مرفوضة88مصطفن حسن رحال502720091

جميع الرغبات مرفوضة88اسامه خالد فارس51620005

جميع الرغبات مرفوضة88عبد الرحمن علي محمد52920071

جميع الرغبات مرفوضة88رغد احمد طالو53720071

جميع الرغبات مرفوضة88ليث محمد العفيف541020076

جميع الرغبات مرفوضة88عبدهللا خالد البدوي55620131

جميع الرغبات مرفوضة88سنا كمال شعار562720039

جميع الرغبات مرفوضة88بتول مازن الدكاك57720030

جميع الرغبات مرفوضة88قمر محمد مروان شموط582520074

جميع الرغبات مرفوضة88صالح فاضل محمود592620089

جميع الرغبات مرفوضة88احمد محمد زيتونه60720006
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المحافظةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة88احمد حكمات الذياب61920006

ي62720188
ن
جميع الرغبات مرفوضة88محمود فاضل المدت

جميع الرغبات مرفوضة88أمينه عمر فخرو632020015

جميع الرغبات مرفوضة88مصطفن فائز ابراهيم فوزي64720195

جميع الرغبات مرفوضة88آالء عمر الدوس65720026

جميع الرغبات مرفوضة88محمد بديع هيثم حديد662620149

ي خوجة672020076  باتر
ن جميع الرغبات مرفوضة88علي ياسي 

ي68720113
ن
جميع الرغبات مرفوضة87علي حسام رومات

جميع الرغبات مرفوضة87جود وليد جرسي692020029

جميع الرغبات مرفوضة87محمد برسر طاهر سواس702020087

جميع الرغبات مرفوضة87اسامه احمد احمد712520116

جميع الرغبات مرفوضة87والء محمد غسان الجّبان722520212

جميع الرغبات مرفوضة87عبد الحفيظ عماد الغفب 73720107

جميع الرغبات مرفوضة87تيماء خالد طربوش74620018

جميع الرغبات مرفوضة87يوسف رامز مرتضن75720240
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جميع الرغبات مرفوضة87نهله وجيه حريري762020109

جميع الرغبات مرفوضة86عمار خليل الطالب772620111

جميع الرغبات مرفوضة86مؤيد صالح الراشد78720201

ن عبد العزيز الشواف791020201 جميع الرغبات مرفوضة86معب 

جميع الرغبات مرفوضة86مريم عامر العرنوس80720193

جميع الرغبات مرفوضة86آالن محمد هورو812020017

يجاوي821320005 جميع الرغبات مرفوضة86أسامة محمد خب  البر

جميع الرغبات مرفوضة86نايا يوسف الشوشة832020108

جميع الرغبات مرفوضة85حسام توفيق عجم842020034

جميع الرغبات مرفوضة85ماهر هيثم عباس852520082

جميع الرغبات مرفوضة85سعيد عمار مكاوي861820082

جميع الرغبات مرفوضة85حسن صفوان صابيع االبراهيم872620046

جميع الرغبات مرفوضة85محمد بسام بصبوص88720163

ي892520182  ربيع الشلير
جميع الرغبات مرفوضة85لبين

جميع الرغبات مرفوضة85باسل بسام ريحاوي902020021
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جميع الرغبات مرفوضة85يزن حسن حجو91720235

جميع الرغبات مرفوضة85لينا عدنان جاسم922520185

ازي931820043 جميع الرغبات مرفوضة85جادهللا نذير البر

جميع الرغبات مرفوضة85جاد محمد مهاوش942520129

جميع الرغبات مرفوضة85جودي نشأت عيد952020032

جميع الرغبات مرفوضة85عبدالكريم غسان شعبان96620048

جميع الرغبات مرفوضة85حسن أحمد الغضه971020190

جميع الرغبات مرفوضة85ايه احسان سيف الدين982520121

جميع الرغبات مرفوضة85غيث محمد حجيج99720127

جميع الرغبات مرفوضة85شفيق عادل كف الغزال1002620085

جميع الرغبات مرفوضة85غين محمد نحاس1012020080

جميع الرغبات مرفوضة85ماسة عصام جبان102720149

جميع الرغبات مرفوضة85احمد محمد زياد الخطيب1031820005

ي1042020091
ن
جميع الرغبات مرفوضة84محمد سامر حيالت

ي1052020110
ن
جميع الرغبات مرفوضة84نور محمد ريحاوي زنرت
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ي1062020040 جميع الرغبات مرفوضة84دانيه بسام التنجر

جميع الرغبات مرفوضة84عمار فراس بدران107720122

جميع الرغبات مرفوضة84عبدهللا كشتو الكشتو108620017

جميع الرغبات مرفوضة84آالء حسان سليم1091820025

جميع الرغبات مرفوضة84ابراهيم مهدي فارس أبوالهدى أبودان1102020001

جميع الرغبات مرفوضة83حسان عثمان العلي1112020035

جميع الرغبات مرفوضة83صفا خالد حسن112620042

جميع الرغبات مرفوضة83بنان موفق اللحام113920037

جميع الرغبات مرفوضة83حال محمد يحي  شبارق1142720022

جميع الرغبات مرفوضة83مين محمد عميد الميلوي1151820165

جميع الرغبات مرفوضة83عبد الجبار محمد عمار محمد صالح1162620094

ن سمب  شيخو1172020041 جميع الرغبات مرفوضة83دلجي 

جميع الرغبات مرفوضة83طارق احمد زياد حاتم1182620090

ي1192720085 جميع الرغبات مرفوضة83محمد مالك أحمد معب 

جميع الرغبات مرفوضة83عبادة علي حج محمد1202020060
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جميع الرغبات مرفوضة82ريعان تحرير العبدهللا121620034

جميع الرغبات مرفوضة82عمار نضال سيداسعد1222020078

جميع الرغبات مرفوضة82غالب أحمد ماهر جابر123620143

جميع الرغبات مرفوضة82روزين حسن وقاص1242020049

جميع الرغبات مرفوضة82ثائر محمد منذر صقال125620141

جميع الرغبات مرفوضة82نايا سامر الصالح1262520205

جميع الرغبات مرفوضة82مؤمن محمد ابان السمان127920133

جميع الرغبات مرفوضة82نور خليل راشد128720214

جميع الرغبات مرفوضة82رغد احمد دحروج1291820068

جميع الرغبات مرفوضة82محمد غيث محمد بشار زغلوله130720179

جميع الرغبات مرفوضة81روان مصطفن عبده131620071

جميع الرغبات مرفوضة81لطيف فؤاد بدران1322520183

جميع الرغبات مرفوضة81عبدالعزيز اسامه صافيه133620114

جميع الرغبات مرفوضة81محمد حسن الحالوش134620028

جميع الرغبات مرفوضة81محمد بشار مأمون أسود1352020086
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جميع الرغبات مرفوضة81ديانا عدنان جاسم1362520135

جميع الرغبات مرفوضة81محمود يوسف عبد القادر137620085

جميع الرغبات مرفوضة81بشار رياض صقر1382520018

جميع الرغبات مرفوضة81خالد محمد صفا عبود139920056

جميع الرغبات مرفوضة80عامر محمد حلوم140620045

جميع الرغبات مرفوضة80محمد أحمد اليوسف1411820141

جميع الرغبات مرفوضة80رواد مازن سعده142620033

جميع الرغبات مرفوضة80عبد الرحمن خلدون حيدر1432620095

جميع الرغبات مرفوضة80ايهاب رائد الدين حجازي1442020008

جميع الرغبات مرفوضة80ريما أنس شامية1452720033

جميع الرغبات مرفوضة80يارا عبد الكريم نارص1461020104

ي1472520140
ن
جميع الرغبات مرفوضة80رنا عبد الفتاح خوالت

جميع الرغبات مرفوضة80عمر احمد زياد حاتم1482620114

جميع الرغبات مرفوضة80احمد حسن ابو زيد1492000

جميع الرغبات مرفوضة80نغم غسان طراف1501020176
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جميع الرغبات مرفوضة80ريم نضال كاسوحة1512008

جميع الرغبات مرفوضة80خديجه ماهر عرفه1521820056

جميع الرغبات مرفوضة80ايه وائل احمد1531120069

ن154720210 جميع الرغبات مرفوضة80نور الدين محمد الفضل حسني 

جميع الرغبات مرفوضة79شهد سامر شيخ الجبل155720100

ن1561020025 جميع الرغبات مرفوضة79طارق أحمد يارس دبالب 

جميع الرغبات مرفوضة79محمد مرتضن ثائر الهبج157920160

جميع الرغبات مرفوضة79أحمد غسان شحادة1582520001

جميع الرغبات مرفوضة79ورد عروة دعبول159620104

جميع الرغبات مرفوضة79رنيم عبد القادر بحبوح160620013

جميع الرغبات مرفوضة79آيه فضل هنداوي1612020020

جميع الرغبات مرفوضة79حسن محسن حده1622520125

جميع الرغبات مرفوضة78كرم نزار خبازه1632520039

ن1642620163 جميع الرغبات مرفوضة78محمد علي موفق سفاف طحي 

ي الدباس165920148
 
جميع الرغبات مرفوضة77محمد صالح محمد رجات
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االسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل
عالمة االمتحان 

الوطني
المحافظةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77منار جميل نوفل1661020205

جميع الرغبات مرفوضة77محمد ديب احمد عنب 1672720079

جميع الرغبات مرفوضة77هبا محمد عمر168720224

جميع الرغبات مرفوضة77شهد يحي  اوبري1692020057

جميع الرغبات مرفوضة77شادن  ابراهيم عبدالرحمن1702520153

جميع الرغبات مرفوضة76محمد نور غسان يوسف171920091

ي172620014
ن
جميع الرغبات مرفوضة76رهف احمد االغوات

جميع الرغبات مرفوضة76ايهم عبد الرحيم ابوالشامات173720011

جميع الرغبات مرفوضة76فرح محمد غياث الخوام174720132

جميع الرغبات مرفوضة75جوان عبدالقادر عبدي1751020204

جميع الرغبات مرفوضة75صبا غياث خليفة1762720047

جميع الرغبات مرفوضة75محمد عمار محمد أسامة عباس177920152

ن عثمان1781120048 جميع الرغبات مرفوضة75عبب  امي 

جميع الرغبات مرفوضة75روان بسام العص179720040

جميع الرغبات مرفوضة74راما محمد كيالي1802020043
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المحافظةالرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة74مضن جوهر زينه1811020091

جميع الرغبات مرفوضة73علي توفيق بحبوح182620056

جميع الرغبات مرفوضة73مجد الدين صالح الدين صقال1832020083

جميع الرغبات مرفوضة73محمد مؤيد يحي  خليفة184620083

جميع الرغبات مرفوضة72شهد محمد عمار فرا1852720043

جميع الرغبات مرفوضة72ثناء يارس ماردنلي خياط1862020026

جميع الرغبات مرفوضة71أحمد ثابت الخلف الهزاع1872004

جميع الرغبات مرفوضة70محمد هاشم المقداد1882033

جميع الرغبات مرفوضة70النا أيمن أيوب1892520181

جميع الرغبات مرفوضة70عامر حسان رمضان1902011

جميع الرغبات مرفوضة66خوله عبد المجيد الزوين1911020039

جميع الرغبات مرفوضة66خالد عبدالكريم المقبل192920042

جميع الرغبات مرفوضة66ايله عبدهللا الكردي1931320004

ن حمدي سويد1941320007 جميع الرغبات مرفوضة62حني 

ي1951320004
ن
جميع الرغبات مرفوضة60أنور محمود الجورات
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جميع الرغبات مرفوضة60تسنيم رياض خضن1961320005

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

تم القبول على أساس عالمة االمتحان الوطني: مالحظة 

مالك مشهور رشيد

عبدهللا طالل الحيو

ون عبود جود نب 

جودي امتثال عمار علوش

ي
 
محمد عمر جليالت

نضال عبد السالم العدوي

سامح أكرم الجبر

عمار عدنان تقوى

فاطمة محمدخب  رسالن

رغد محمد الشجاع

محمد األغيد غزوان عبدالرزاق
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