
التسلسل
الرقم 

االمتحاني
عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثي

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الرغبة المقبول بها

دمشق (موازي)األطفال أسنان طب76.527576.064الزهر خالد نانس1130210ً

دمشق (موازي)األطفال أسنان طب74.777976.039الحالق مروان إٌناس2130026

دمشق (موازي)األطفال أسنان طب76.277575.889خلوف محمد خلٌل3130077

الالذقٌة (موازي)األطفال أسنان طب75.176973.319هالل علً فرح4330192

الالذقٌة (موازي)األطفال أسنان طب74.256972.675شباط فؤاد لٌلى5130200

الالذقٌة (موازي)األطفال أسنان طب71.067572.242ابراهٌم محمد مجد6330070

حماة (موازي)األطفال أسنان طب76.116973.977الحسن سالم ملهم7430109

حماة (موازي)األطفال أسنان طب76.9260.0071.844الحمٌدي مخلص محمد أسامة8430003

حماة (موازي)األطفال أسنان طب73.486771.536عواد محمد اسماعٌل9130007

حماة (موازي)األطفال أسنان طب74.466471.322صطٌف أحمد محمد10430086

حماة (موازي)األطفال أسنان طب74.306170.31الجابً زٌاد محمد معاذ11430106

حماة (موازي)األطفال أسنان طب70.966870.072قاسم شٌخ اللطٌف عبد ضٌاء محمد12130219

دمشق (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم79.768481.032ناصر رامز عامر13130143

دمشق (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم81.127980.484السٌنو ابراهٌم حالج14130065

دمشق (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم75.918979.837معسعس مروان مرٌم15130047

حلب (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم82.666978.562نعسان محمد جودي16230019

حلب (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم73.837975.381حسن علً امجد17130013

حلب (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم73.037974.821النحاس ادٌب محمد رهف18130022

الالذقٌة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم78.788279.746ابراهٌم محمود منار19130252

الالذقٌة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم81.117679.577فواخرجً محمد العابدٌن زٌن20330046

الالذقٌة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم76.058077.235الحسٌن خضر رٌما21330030

حماة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم79.717678.597حامد حسان أحمد222130007

حماة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم74.668577.762ابراهٌم عصام قمر23330062

حماة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم82.896276.623الشاوي فهمً سعٌد علٌه24430158

حماة (موازي)والفكٌن األسنان تقوٌم75.347775.838معطً صبحً محمد25130218

   الجمهورية العربية السورية

        وزارة التعليم العالي

                                                     النتائج االسمية لمفاضلة ملء الشواغر الدراسات العليا لخريجي كلية طب األسنان من الجامعات الحكومية

2016 - 2015                                                                                      للعام الدراسي 
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دمشق (موازي)والفكٌن الفم جراحة79.807377.76علً حاتم عل26130157ً

دمشق (موازي)والفكٌن الفم جراحة75.478377.729الخجا فؤاد محمد ماهر27130203

دمشق (موازي)والفكٌن الفم جراحة78.797577.653شحري غسان زٌد28130113

دمشق (موازي)والفكٌن الفم جراحة76.897977.523حوى أبو ٌاسر حسام محمد29330094

دمشق (موازي)والفكٌن الفم جراحة77.997677.393تركمان جمال وسٌم30130293

حلب (موازي)والفكٌن الفم جراحة82.96878.43صباهً الدٌن مجد براء محمد31230059

حلب (موازي)والفكٌن الفم جراحة77.688078.376كرٌم محمد خلٌل محمد32230063

حلب (موازي)والفكٌن الفم جراحة75.607174.22قرقناوي انٌس جمال هللا عبد33230044

حلب (موازي)والفكٌن الفم جراحة73.637574.041الدالً عصام محمد34330096

الالذقٌة (موازي)والفكٌن الفم جراحة75.167775.712مهلوبً سمٌر اشرف35330004

الالذقٌة (موازي)والفكٌن الفم جراحة71.548274.678الباش اسامة زٌاد36130112

الالذقٌة (موازي)والفكٌن الفم جراحة73.617774.627زاهد لؤي محمد37130230

حماة (موازي)والفكٌن الفم جراحة73.388075.366سالم سلٌمان سالم38430001

حماة (موازي)والفكٌن الفم جراحة77.086974.656صدران محمد اٌهم39130023

حماة (موازي)والفكٌن الفم جراحة74.827474.574الطرٌف أحمد سلٌمان40130335

دمشق (موازي)األسنان مداواة76.687977.376المقداد عمر همام41130286

دمشق (موازي)األسنان مداواة76.157977.005الخٌاط نبٌل محمد حسام42130059

دمشق (موازي)األسنان مداواة78.547276.578شكو محمود هاله43130273

دمشق (موازي)األسنان مداواة77.377476.359المحامٌد قاسم آالء44230144

دمشق (موازي)األسنان مداواة77.227476.254درموش عدنان سامر45130333

دمشق (موازي)األسنان مداواة72.498576.243الدسوقً حمدان عثمان عل46130035ً

حلب (موازي)األسنان مداواة77.296473.303صغٌر بها محمد محمد47230124

حلب (موازي)األسنان مداواة72.807473.16عزٌزي ٌحٌى محمد الوهاب عبد48230018

حلب (موازي)األسنان مداواة74.037173.121أرنب أحمد طه49230036

الالذقٌة (موازي)األسنان مداواة75.057073.535ٌاسٌن صالح رام50330028ً
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الالذقٌة (موازي)األسنان مداواة71.547672.878عٌد خالد محمد51330095

الالذقٌة (موازي)األسنان مداواة72.367272.252زمرٌنً خضر مرح52330102

الالذقٌة (موازي)األسنان مداواة74.476671.929عصٌفوري ثابت ٌزن53330123

الالذقٌة (موازي)األسنان مداواة76.186271.926ناصر الفرٌد ادٌب54330002

حماة (موازي)األسنان مداواة76.317074.417الناصر أحمد شذا55430052

حماة (موازي)األسنان مداواة74.4466.0071.908النقشبندي ابراهٌم صبحً محمد56130359

حماة (موازي)األسنان مداواة73.806370.56نورهللا زهدي محمد فرح57130186

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات74.967875.872هنداوي احمد رعد58130021

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات77.807075.46زعتور نضال نبال59130261

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات76.827275.374الشرع جهاد هبه60230007

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات75.867475.302عتوم جبرائٌل ابراهٌم61130002

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات76.947175.158زٌنو نبٌل نبال62130260

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات75.617475.127شفه رٌاض مسلم محمد63130187

دمشق (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات75.577475.099خاروف احمد عبدالرحمن64130147

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات75.738077.011حافظ الدٌن حسام محمد جمال65230006

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات71.426870.394دوالٌبً أحمد عدنان محمد66230067

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات68.417269.487المانع ولٌد بٌان672130015

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.146369.398سلوم طاهر البٌان68130008

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.236168.861مؤذن عبدالسمٌع نور محمد69230034

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات67.527168.564ابراهٌم محمود احمد70330002

حلب (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات71.736168.511نجم المنٌر عبد حٌدر71130072

الالذقٌة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.497071.743مرعوش محمد احمد72130005

الالذقٌة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.676971.569منصور عدنان الدٌن نور73330217

الالذقٌة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات70.977271.279احمد احمد عل74330055ً

حماة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات69.047570.828مٌهوب حسن نور75330115
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حماة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.536570.271حٌدر سامً حٌدر76330150

حماة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات72.736470.111عٌسى سعٌد جبران77430022

حماة (موازي)المتحركة األسنان تعوٌضات73.7361.0069.911حورانً ماهر نسرٌن78430178

دمشق (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات81.506977.75عفاش ماهر روان79130109

دمشق (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات78.507577.45شمو فاٌز محمد سعد80130120

دمشق (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات75.778177.339عباس الدٌن محً ثرى81130014

حلب (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات74.387474.266قمند ماهر عمار82230044

حلب (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات76.096973.963العاكوب موسى عل83230021ً

حلب (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات76.066873.642زم عبدالهادي محمد84230032

حلب (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات74.737173.611زٌدان عبدالقادر محمود85230064

الالذقٌة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات72.548074.778سعٌد حسان ٌحٌى86330089

الالذقٌة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات69.698574.283الجاوٌش سعٌد ٌامن87330088

الالذقٌة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات73.2275.0073.754الحطاب عادل فراس88330026

الالذقٌة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات76.46572.98حسٌنً حسٌن ملهم89430108

حماة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات76.226873.754غازي محمود محمد90430096

حماة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات76.836472.981العلً عطٌة عبدالرحمن91430064

حماة (موازي)الثابتة األسنان تعوٌضات73.747172.918ٌاسٌن صالح بشرى92330015

دمشق (موازي)واألسنان للفم المرضً والتشرٌح النسج73.917574.237تللو شهد93130062

دمشق (موازي)واألسنان للفم المرضً والتشرٌح النسج74.197474.133الخطٌب ٌاسٌن رنده94130099

دمشق (موازي)واألسنان للفم المرضً والتشرٌح النسج74.847273.988اللحام الدٌن عالء محمد سالم95130124

دمشق (موازي)واألسنان للفم المرضً والتشرٌح النسج76.096973.963دٌاربكرلً أنٌس محمد دٌنا96130084

دمشق (موازي)واألسنان للفم المرضً والتشرٌح النسج74.347373.938اجلٌقٌن هٌا97130063

دمشق (موازي)السنٌة حول النسج علم80.207478.34ٌوسف علً محمد98130224

دمشق (موازي)السنٌة حول النسج علم77.3477.0077.238رستم دهام رستم99230152

دمشق (موازي)السنٌة حول النسج علم78.497477.143الصلخدي خالد ثواب100130051
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الالذقٌة (موازي)السنٌة حول النسج علم75.117274.177الخطبا ابرهٌم ابراهٌم101130001

الالذقٌة (موازي)السنٌة حول النسج علم75.626873.334داؤد ابراهٌم عل102330067ً

الالذقٌة (موازي)السنٌة حول النسج علم69.787972.546عبود رئٌف عل103330181ً

الالذقٌة (موازي)السنٌة حول النسج علم75.146672.398دعمش رامز عبٌر104330061

الالذقٌة (موازي)السنٌة حول النسج علم75.116471.777الفاكوش سعٌد محمد راشد105430031

دمشق (موازي)الفم طب74.907574.93المصري قاسم فاطمة106230163

دمشق (موازي)الفم طب76.886974.516الحسن سمٌح أنس محمد107130357

دمشق (موازي)الفم طب72.477974.429المظلوم زكرٌا هدى108130281

دمشق (موازي)الفم طب75.407274.38ٌوسف جمال نسٌم109130212

دمشق (موازي)الفم طب72.757874.325الزحٌلً عمر محمد110130042

دمشق (موازي)الفم طب75.667174.262عالف الوهاب عبد بشرى111130045

الالذقٌة (موازي)الفم طب71.607672.92اسماعٌل أحمد ابراهٌم112330001

الالذقٌة (موازي)الفم طب75.266572.182بربهان أدٌب مقداد113330086

الالذقٌة (موازي)الفم طب72.017171.707حسٌن حسٌن ٌاسمٌن114330087

الالذقٌة (موازي)الفم طب72.3868.0071.066قزق مشهور عال115330022

الالذقٌة (موازي)الفم طب75.566070.892كفى علً لورا116330070

الالذقٌة (موازي)الفم طب71.586870.506سلٌمان أحمد حسٌن117330019

مرفوضة رغبات79.037176.621حرٌري سمٌر مروى118230060

مرفوضة رغبات77.197476.233سلٌمان ثابت رزان119330037

مرفوضة رغبات77.597376.213المفعالنً قاسم دٌاال120130082

مرفوضة رغبات77.727276.004الجزائري الحسنً زٌاد محمد طارق121130141

مرفوضة رغبات74.857875.795البغدادي مازن أحمد122130027

مرفوضة رغبات76.407475.68خلوف علً منار123130251

مرفوضة رغبات76.187375.226القادري الكٌالنً ناصر محمد خالد124130075

مرفوضة رغبات77.417075.187المزروع حسن حناٌا125130069
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2016 - 2015                                                                                      للعام الدراسي 

مرفوضة رغبات75.297474.903قاووق جمال محمد أرٌج126130031

مرفوضة رغبات74.147474.098فالحة احسان هان127130274ً

مرفوضة رغبات74.067373.742البرغش خالد امنه128130004

مرفوضة رغبات75.237073.661العلبً محمد أمجد129130033

مرفوضة رغبات73.377473.559دٌب عزالدٌن اشرف130130304

مرفوضة رغبات75.206973.34الخلٌل الرحٌم عبد رهف131130103

مرفوضة رغبات70.268073.182حمادي هٌثم عل132330056ً

مرفوضة رغبات74.426972.794األخرس زهٌر محمد بٌان133130046

مرفوضة رغبات75.266772.782اللطٌف عبد محمد فراس134130183

مرفوضة رغبات73.656972.255جلبوط بسام لٌلى135130154

مرفوضة رغبات74.046872.228حقً جمٌل أحمد راما136130086

مرفوضة رغبات72.567172.092الجاللً الرزاق عبد عمر137130169

مرفوضة رغبات73.986771.886التٌناوي محمد كنانه138130147

مرفوضة رغبات71.727271.804الغضبان شحاذة مروة139130046

مرفوضة رغبات72.127171.784منصور سمٌر بالل140330020

مرفوضة رغبات75.126471.784حمزة حمزة وفاء141130223

مرفوضة رغبات74.226671.754السعٌد باسل رغد142130096

مرفوضة رغبات71.297271.503الشحادة زٌاد رشا143130093

مرفوضة رغبات68.697570.583الدقر مازن محمد عالء144130034

مرفوضة رغبات72.826570.474برو انطانٌوس باترٌسٌا145130040

مرفوضة رغبات72.726570.404الحرٌري نذٌر محمد هادي محمد146130238

مرفوضة رغبات71.776569.739محمود عبدالحلٌم مزن147330105

مرفوضة رغبات71.316669.717القصار نذٌر محمد محمد148130232

مرفوضة رغبات72.476369.629عبدهللا محسن فرح149330079

مرفوضة رغبات72.016369.307القاري ٌاسر محمد الرحمن عبد150130342

7 من 6صفحة 



التسلسل
الرقم 

االمتحاني
عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثي

:معدل التفاضل

 معدل التخرج 70% 

+

 عالمة االمتحان الوطني30% 

الرغبة المقبول بها

   الجمهورية العربية السورية

        وزارة التعليم العالي

                                                     النتائج االسمية لمفاضلة ملء الشواغر الدراسات العليا لخريجي كلية طب األسنان من الجامعات الحكومية

2016 - 2015                                                                                      للعام الدراسي 

مرفوضة رغبات69.206969.14جابر عدنان أنس151130310

مرفوضة رغبات72.986069.086جابر بهجات عامر152330058

مرفوضة رغبات67.757068.425غرة بشٌر محمد سام153130026ً

مرفوضة رغبات71.5961.0068.413طه أحمد تٌماء154330008

مرفوضة رغبات68.4868.0068.336الرزاق عبد أحمد مصطفى155230074

مرفوضة رغبات70.886268.216مراد احمد حسٌن أحمد156330014

مرفوضة رغبات69.876468.109الهوشً محسن كرم157330063

مرفوضة رغبات71.116168.077حٌدر حسن أحمد158330011

مرفوضة رغبات69.666367.662المصطفى تحسٌن محمود159330205

مرفوضة رغبات66.856566.295العاسمً هللا فضل اوٌس160130005

مرفوضة رغبات60.396060.273الشاعر ٌوسف حكمت161330020

وزير التعليم العالي

الدكتور محمد عامر المارديني

7 من 7صفحة 


