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100206550108315331 االمراض الباطنة
8210411.10221 امراض اجلهاز اهلضمي
821621.15331 امراض القلب واالوعية
821411.10221 امراض اجلهاز التنفسي

.821411.821 امراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية
820311.10221االمراض العصبية

.821131.211 امراض الدم ونقل الدم
.821411.822 امراض الكلية

.621...8211امراض اجلهاز احلركي
.211....821االمراض املعدية (اخلمجية)

.......412 الطب النفسي
.......412الطب الفيزيائي والرياضي واعادة التأهيل

......20431العناية املشددة
.4083211331823 اجلراحة العامة
.8201411.822 اجلراحة البولية
.10201621.822اجلراحة العظمية
10211...621اجلراحة الصدرية
.621311.622اجلراحة العصبية

.411.211.51اجلراحة التجميلية والتصنيعية (اجلراحة الرتميمية واحلروق)
.82118211621 جراحة القلب
.821.821.511 جراحة األوعية
.621511.511 جراحة األطفال
20411طب الطوارئ

204312042120431 التوليد وأمراض النساء
100202352554225532 التخدير واإلنعاش والعناية املشددة

12321411.10221أمراض العني وجراحتها
15331411.15311أمراض األذن واألنف واحلنجرة وجراحتها

357822766220431 طب األطفال
.15321311.62 األمراض اجللدية والزهرية واألمراض املنقولة باجلنس

5010231533115311 الطب املخربي
100202351532120421 التصوير الطيب والتشخيص الشعاعي

.511...10211 املعاجلة الشعاعية لألورام
102311022110221 طب االورام

العدد المقرر قبوله في  اختصاصات الدراسات العليا لدرجة االجازة في الطب البشري 2019-2018
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411111الطب النووي
.411....000 الكيمياء احليوية الطبية

.411....000األحياء الدقيقة
18431621.10211 الباثولوجيا والباثولوجيا اخللوية (التشريح املرضي)

.......411 طب األسرة
...621.511 الطب الشرعي

.......621درجة املاجستري يف التشريح
.....411درجة املاجستري يف اجلنني والوراثة
.....411درجة املاجستري يف اخللية والنسج

.......411درجة املاجستري يف الصحة العامة والطب الوقائي
.......211درجة املاجستري يف الصحة البيئية واملهنية
......9211درجة املاجستري يف الفيزيولوجيا الطبية

.......411درجة املاجستري يف االستقصاءات الكهربية الفيزيولوجية
......10211درجة املاجستري يف األدوية واملداواة
.......512درجة املاجستري يف األحياء الدقيقة

.......512درجة املاجستري يف الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية
......10221درجة املاجستري يف الكيمياء احليوية السريرية

778168121397162606149133631169521637المجموع العام
*  أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة ال تقل عن 30% وال تزيد عن 35% من العسكريين المجندين واالحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي ال يقل عن 70% وأبناء المفقودين وأزواجهم 

من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أوفقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عتاصر معادية 0(وتثبت هذه الحاالت بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش 

والقوات المسلحة حصراً ) وسيتم قبولهم كتلة واحدة وفق المعدل األعلى

** سيتم قبول الطالب من خرجيي اجلامعات اخلاصة والشهادات غري السورية على شواغر العرب واالجانب كتلة واحدة وفق املعدل األعلى وفق االختصاصات املتوفرة على شواغر العرب واألجانب 
خلرجيي اجلامعات احلكومية يف كل جامعة.
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