
                    خاصة جامعات-  البشري الطب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

الجاهعحفٍها الوقثىل الشغثحالىطًٌ االهتحاى عالهحالثالثً االسناالهتحاًً الشقنالتسلسل سقن

دمشق(موازي)الباطنة األمراض77الشرٌف جمٌل محمد نزار محمد1910049

دمشق(موازي)الباطنة األمراض69سعده جمال محمد رٌم2910045

دمشق(موازي)الباطنة األمراض94العص فٌصل عبدالعال3910019

دمشق(موازي)الباطنة األمراض70سلطان وهٌب باسل41012

حلب(موازي)الباطنة األمراض71البٌك مروان محمد محمد5610035

حلب(موازي)الباطنة األمراض71بوادقجً عصام محمد رامً محمد6610036

حلب(موازي)الباطنة األمراض76علً الحاج مأمون عل7610034ً

الالذقٌة(موازي)الهضمً الجهاز أمراض67عكش خالد محمد8610048

الالذقٌة(موازي)واألوعٌة القلب أمراض82الصالح فرحان المؤتمن91010003

الالذقٌة(موازي)التنفسً الجهاز أمراض75الناصر حسن عل101010018ً

الالذقٌة(موازي)العصبٌة األمراض73هنداوي بسام غٌث111010053

دمشق(موازي)العامة الجراحة78صبح محمد الكرٌم عبد121010014

دمشق(موازي)العامة الجراحة81الرهوان مصطفى علً محمد13910031

حلب(موازي)العامة الجراحة83برادعً الكرٌم عبد الدٌن نور14610041

دمشق(موازي)البولٌة الجراحة78كنعان ماهر محمد15610019

دمشق(موازي)العظمٌة الجراحة85دباس محمد بكري16610028

دمشق(موازي)القلب جراحة70كٌتوع زهٌر محمد ماجد محمد17610010

دمشق(موازي)النساء وأمراض التولٌد82موصلً مطانس نور18610081

حلب(موازي)النساء وأمراض التولٌد78سالم وائل غالب محمد19610038

الالذقٌة(موازي)النساء وأمراض التولٌد76معنا فواز عالء201010017

دمشق(موازي)وجراحتها العٌن أمراض82الحلبً مروان نورس21910039

الالذقٌة(موازي)وجراحتها العٌن أمراض78سلخو حسن خٌر محمد22610032

دمشق(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض83سنوبر عدنان محمد23910028

حلب(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض70فتى محمد أحمد24610025

الالذقٌة(موازي)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض74اسبردون هٌثم اسبر251010002

دمشق(موازي)األطفال طب78رحمون القادر عبد حمود26610030

دمشق(موازي)بالجنس المنقولة واألمراض والزهرٌة الجلدٌة األمراض84سلوم رٌاض رهام27910014

دمشق(موازي)المخبري الطب72هللا عبد هللا عبد روان28610007

حلب(موازي)المخبري الطب77نعسان ولٌد سمٌر29610064
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الالذقٌة(موازي)المخبري الطب73الٌاس جرجس الٌاس301010004

دمشق(موازي)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر73رمضون صالح محمد311010059

حلب(موازي)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر68حلو عمر القادر عبد32610033

الالذقٌة(موازي)الشعاعً والتشخٌص الطبً التصوٌر63مرتٌنً مازن دارٌن331010009

دمشق(موازي)األورام طب73سلمان محمد عل341010020ً

دمشق(موازي)(المرضً التشرٌح)الخلوٌة والباثولوجٌا الباثولوجٌا75البٌطار موفق لٌنا35610008

دمشق(عرب شواغر)والتغذٌة واالستقالب الصم الغدد أمراض68آدم هٌثم غزل36610013

دمشق(عرب شواغر)العصبٌة الجراحة83محسن وائل أٌهم محمد37910029

دمشق(عرب شواغر)القلب جراحة60الزٌن محمدحسن معن38910041

دمشق(عرب شواغر)النساء وأمراض التولٌد67الحالق بولص فادي39610015

دمشق(عرب شواغر)وجراحتها العٌن أمراض67الوهبان عدنان سالم40610011

دمشق(عرب شواغر)وجراحتها والحنجرة واألنف األذن أمراض80السوسً رامز حسن محمد41910048

مرفوضة الرغبات جمٌع76الخالد خالد سوزان42910018

مرفوضة الرغبات جمٌع61قطان صالح محمد مٌس43610053

مرفوضة الرغبات جمٌع80علً احمد خالد محمد441010031

مرفوضة الرغبات جمٌع74سٌدو زلفً روجٌن45610032

مرفوضة الرغبات جمٌع75فرج الحاج فرج عل46910007ً

مرفوضة الرغبات جمٌع72عمر عٌسى ٌسار471010051

مرفوضة الرغبات جمٌع80العزٌز عبد الرزاق عبد عباده48610011

مرفوضة الرغبات جمٌع75عبدهللا احمد شٌخ اٌاد49610005

مرفوضة الرغبات جمٌع78دعدوش محمد امٌمه50910008

: الثاهٌح الوادج/ 5/ الثٌذ 2013 لعام 293 سقن العالً التعلٍن هجلس تقشاس عوالً العاهح الوفاضلح سسىم أدًاٍ أسواؤهن الوزكىسج الطالب ٌسذد

نعسان ولٌد سمٌر1

البٌطار موفق لٌنا2

رحمون القادر عبد حمود3

هللا عبد هللا عبد روان4

رمضون صالح محمد5

الٌاس جرجس الٌاس6

البٌك مروان محمد محمد7

سلوم رٌاض رهام8

Page 2 of 3



                    خاصة جامعات-  البشري الطب كلٌة لخرٌجً العلٌا الدراسات لمفاضلة االسمٌة النتائج                              

2019 - 2018 الدراسً للعام    

السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العالً التعلٌم وزارة    

العص فٌصل عبدالعال9

بوادقجً عصام محمد رامً محمد10

دباس محمد بكري11

الرهوان مصطفى علً محمد12

سلمان محمد عل13ً

برادعً الكرٌم عبد الدٌن نور14

الشرٌف جمٌل محمد نزار محمد15

علً الحاج مأمون عل16ً

صبح محمد الكرٌم عبد17

:التساوي وعٌذ الىطًٌ االهتحاى عالهح أساس على القثىل تن:  هالحظح

الجاهعح ًفس هي كاًا إرا األعلى الوعذل على الحاصل الطالة ٌقثل1

هختلفٍي جاهعتٍي هي كاًا ارا الطالثٍي ٌقثل2
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