
رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Aadel Safwan AltawachiدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25358

Aalya Nabeel Omran559Toxicology10006

Aamer Ahmad AltawabدوراتCardiovascular Diseases19390

Aamer Kamel Sammak226Pediatrics3817

Aamer Mohammad Khair Al Kasim574Obstetrics and Gynecology and its 24885

Aamer Taha AlhajدوراتPsychiatry16126

Aatef Masoud MasoudدوراتOrthodontics22377

Abbas Ahmad MaahedدوراتCardiovascular Diseases15935

Abbas Basheer Younani414Internal Medicine17918

Abbas Khalil Yaseen522Oral and Maxillofacial Surgery21607

Abboud Nader Fadel AbboudدوراتDental Implantology22483

Abd Alahad Joseph KaspoدوراتCardiovascular Diseases22924

Abd Alaziz Maan Ali563Neurology24057

Abd Alaziz Mohammad Abd Alfattah295Urology Surgery14762

Abd Algane Zoalfakar HasakiدوراتOphthalmology and its Surgery24506

Abd Algane Zoalfakar Hasaki377Ophthalmology and its Surgery24506

Abd Al-Hade Mahmoud Massa361Cardiac Surgery16534

Abd Alhakim Essam Abi Eisha585Rheumatology25676

Abd Alhalim Ali Rabea457Dermatology and Sexully Transmitted 19803

Abd Alhamid Hasan Khanom290Thoracic Surgery12747

Abd Alkader Mohamad Al Khalaf
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23630

Abd Alkareem Hussin Fawaz544General Surgery22894

Abd Alkareem Omar Maghmomeh532Clinical Biochemistry22594

Abd Alrahman Ahmad Al Ahmad 482Dermatology and Sexually Transmitted 20665

Abd Alraouf MHD Eid Al Erksousi296Orthopaedic Surgery4082

Abd Alrazak Rida BadawiدوراتNeuro Surgery21264
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Abd Alsalam Housen Atba234General Surgery13596

Abd Elkareem Asef Ghanem508General Surgery4658

Abd Elkareem Saleh Alrahmoun557Gastroenterology23704

Abd Elqader Khalil Al AliدوراتNeuro Surgery23314

Abd Ulkarim Abd Ulsalam Harir209Internal Medicin13112

Abd Ulkarim Abd Ulsalam Harir209Cardiovascular Diseases13113

Abdah Mohamad Hrfi327Pediatrics15416

Abdal Hakim Burhan Alfatieh Al Shick388Internal Medicine2348

Abdal Rahman Anwar Al Hamood557Oral and Maxillofacial Surgery23680

Abdalah Abdalrahman Alhaj AbdalahدوراتLaboratory Diagnosis25451

Abdalahad Dawod DawodدوراتCardiovascular Diseases14935

Abdalazez Safwan AlothmanدوراتOrthopaedic Surgery25388

Abdalaziz Ahmed AlzamelدوراتOphthalmology and its Surgery25919

Abdalaziz Ali Khalaf573Laboratory Diagnosis24555

abdalaziz Rafeek MohsenدوراتLaboratory Diagnosis15510

Abdalhaleem Moustafa AhmadدوراتRadiology and Medical Imaging25808

Abdalkareem Mostafa AlhseenدوراتPeriodontology20984

Abdalla Hussain Al zoubiدوراتOral and Maxillofacial Surgery14016

Abdalla Khalaf Meshref464Urology Surgery19985

Abdallah A.M.Ghassan MakhmaljiدوراتOral and Maxillofacial Surgery21888

Abdallah Malek ZraikaدوراتObstetrics and Gynecology and its 24175

Abdallah Mohammad AlsmaeelدوراتOphthalmology and its Surgery21371

Abdallateef Khanjar Al Atiah524Orthopaedic Surgery22143

Abdalnaser Suleman Al Hamad355Laboratory Diagnosis16156

Abdalrahman Abdalkarem Alnajem457General Surgery19765

Abdalrahman Wasm GhanimehدوراتCardiovascular Diseases25732

Abdelbaki Hamid Ahmed Hajour343Orthopaedic Surgery15715

Abdelhadi Mohamad Younes402Dermatology and Sexully Transmitted 17983

Abdelkader Muhamed Misleh413Radiology and Medical Imaging18395

Abdellattef Mohammad Alabdella250Orthopaedic Surgery14041

Abdelrahman Nawaf Aljamad AlsleibyدوراتHematology25395

Abdlbast Abdl Muhsen Mala Ali391Anesthesiology and Reanimation10497

Abdo Ali Harash449Orthopaedic Surgery19457

Abdo Mohamad Sharif Debs383Internal Medicine8681

Abdo Sameer Shikh Alshabab217Internal Medicine1468

Abdo Sameer Shikh Alshabab215Cardiovascular Diseases11841

Abdou Khaled Zarzour218Otorhinolaryngology and its Surgery2358

Abdoulah Nader Mohsen586General Surgery25855

Abdoulah Nader Mohsen586Cardiac Surgery25856

Abdrhman Mezar Azzawi186Pediatric Dentistry12708

Abdualkareem Mohammad 584Oral and Maxillomandibular Surgery25625

Abdualsalam Abduallah Aldaas375Pediatrics16988

Abdul Azeez Mahmoud Alhasan389Pediatrics17460

Abdul Aziz Ahmed Abdul Hadi440Orthodontics19136

Abdul Aziz Jomaa Almohammad 

Alissa
532Cardiovascular Diseases22606

Abdul Aziz Mohammad Maou450Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19513

Abdul Baki Jasem Senjar396Cardiovascular Diseases17771

Abdul Baki Jasem Senjar418Internal Medicine17770
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Abdul Baset Mohammad Khanafer281General Surgery14541

Abdul Baset Mohammad Khanafer281Thoracic Surgery14542

Abdul Ellah Saleh Twair443Pediatric Dentistry19221

Abdul Fattah M Adel Kassab479Urology Surgery20420

Abdul Ghani Mouhamed Rajab 407General Surgery18097

Abdul Ghani Othman Mardini564Endodontics24124

Abdul Hafiz Mamdouh FarraدوراتCardiovascular Diseases15438

Abdul Hakim Salim Khoulani531Laboratory Diagnosis22473

Abdul Halim M-Osid AltabshiدوراتOphthalmology and its Surgery22370

Abdul Halim Othman Ali324Urology Surgery15343

Abdul Hamid Mohammad Adnan JabiدوراتNeurology20990

Abdul Hamid Tarrak Alhammad330General Surgery15446

Abdul Kader Abdurazak Al Ostwani430General Surgery18857

Abdul Kareem Abdulrahman 296Oral and Maxillo Surgery14819

Abdul Kareem Mohamad Al BayatدوراتUrology Surgery22224

Abdul Karim Abdul Baki Sari327Orthodontics15421

Abdul Karim Khalil Albacha Hjazi422Speciality in Orthodontics18597

Abdul Karim Omar AlaashekدوراتOral and Maxillofacial Surgery16411

Abdul Karim Sulaiman Rustoum550Urology Surgery23194

Abdul Lateef Abdulrahman Kabbani475Forensic Medicine20306

Abdul Majid Mohamad Mohamad517Anesthesiology and Reanimation1979

Abdul Malek Ayman Adi547Pediatric Dentistry23002

Abdul Masih Majib Almaalouf441Endocrinology Diabetes and Metabolism19145

Abdul Moez Hassan AlshaarدوراتFamily Medicine21569

Abdul Nasser Abdullah Abou Sadah557Public Health23734

Abdul Nasser M Raffat Radwan474Cardiovascular Diseases20199

Abdul Rahman Abdul Razzak Arnous453Pediatric Orthodontics19562

Abdul Rahman Ahmad Alkhaled574Pediatric Dentistry24889

Abdul Rahman Ali Kublan572Obstetrics and Gynecology and its 1440

Abdul Rahman Fawaz Alades401Orthodontics18010

Abdul Rahman Hayan AlmsawelدوراتAnesthesiology and Reanimation17278

Abdul Rahman Mansour Al Helwani582Gastroenterology25252

Abdul Rahman Mhd Ibrahim 392Fixed Prosthodontics 17658

Abdul Rahman Mohamad JaafariدوراتRadiology and Medical Imaging15924

Abdul Rahman Nabil Nabelsi387Cosmetic Dentistry17444

Abdul Raouf Mahmoud Haj Yousef548Respiratory System Disease23052

Abdul Razaq Asaad AlmayoufدوراتGeneral Surgery21482

Abdul Razzak Hassan Al Saleh Al دوراتObstetrics and Gynecology and its 21616

Abdul Razzak Mohammad Alyousef523General Surgery22082

Abdul Razzak Mohammad Alyousef523Plastic Surgery22083

Abdul Razzaq Mohd-Ashraf Kilani377Ophthalmology and its Surgery24646

Abdul Salam Abdul Rahman Hawis535Neuro Surgery22693

Abdul Salam Tamer Omar474Microbiology20339

Abdul Salam Tawfik Yazbek494Microbiology20886

Abdul Sattar Ali AlaliدوراتGeneral Surgery21483

Abdul Wadoud Muhammed Saied Al 499Orthodontics20982

Abdulah Najm AlkholeyدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism19418

Abdulalh Mustafa Alzen555Endodontics23627
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Abdulalim Mohammad Nabeeh دوراتInternal Medicine24126

Abdulaziz Abdullah AدوراتPediatrics13966

Abdulaziz Hussien Hasan536Pediatrics22702

Abdulaziz Kamel MuhammadدوراتGastroenterology16132

Abdulaziz Mohammad Abdullah433Dermatology and Sexully Transmitted 18925

Abdulaziz Mohammed Ali Al-Sharif385Orthopaedic Surgery17251

Abdulaziz Rakan AabeidoدوراتPediatrics13965

Abdulaziz Sadoun AlhammoudدوراتGeneral Surgery17309

Abdulaziz Shlash Alnnaser330Pediatrics15448

Abdulbaset Ismail Sdky  Sado265Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14301

Abdulbaset Saad Eddin Taiarh444Fixed Prosthodontics 19226

Abdulelah Mohammad Amin 305Orthodontics14972

Abdulghaffar Abdulmohsen Al Jahed572Gastroenterology24733

Abdulghaffar Abdulmohsen Al Jahed572Internal Medicine24732

Abdulghani M.Amin Mardini215Laboratory Diagnosis13235

Abdulhadi Abdulmalik AzzawiدوراتOrthopaedic Surgery25828

Abdulhadi Ahmad AlmasriدوراتOrthodontics25757

Abdulhadi Ahmad Kheder377Pediatrics24582

Abdulhadi Issa IssaدوراتPediatrics21776

Abdulhadi Khaled BarakatدوراتOphthalmology and its Surgery25263

Abdulhadi Mohammad ShbatدوراتOrthopaedic Surgery23920

Abdulhadi Muhammed Maan Alzuhri دوراتOrthopaedic Surgery25726

Abdulhafiz Sheikh Mohamad AbedدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21958

Abdulhakim Zydan Al GazaliدوراتGeneral Surgery23543

Abdulhamed Hossin Ismaiel586Neurology25776

Abdulhamid Abdulrahman Al Mokdad585Fixed Prosthodontics25666

Abdulhamid Hannoush Mheimed 348Pediatrics15864

Abduljaleel Abdulghafour Alhammod384otorhinolarynology and its surgery16000

Abduljawad Mohamad Khalil Alghawi557Orthopaedic Surgery23698

Abdulkader Ahmad Jaro571Hematology24609

Abdulkader Ali Al HasanدوراتObstetrics and Gynecology and its 24238

Abdulkader Issa Alzrer234Orthodontics13585

Abdulkader Jumaa Ahmad AlkhamisدوراتCardiovascular Diseases16104

Abdulkader Mohammad Ali Mahmoud264Thoracic Surgery13083

Abdulkader Mohammad Ali Mahmoud264General Surgery13084

Abdulkader Omar TahhanدوراتOrthodontics23840

Abdulkareem Mohammad Aarabi360Endocrinology Diabetes and Metabolism16457

Abdulkarim Hamd Alnaser257Obstetrics and Gynecology and its 14103

Abdulkarim Mohamed Hariri256Neuro Surgery14117

Abdulkhhalek Abdulrahman Bakir403Oral and Maxillomandibular Surgery17958

Abdulla Hussen FaloدوراتEndodontics23834

Abdulla M.Jawad Al Turki451Internal Medicine19550

Abdulla M.Jawad Al Turki574Cardiovascular Diseases24891

Abdullah Abduljbar AzaienدوراتPediatrics23889

Abdullah Ahmad Alkardoush377Endocrinology Diabetes and Metabolism24686

Abdullah Ahmad Joad Khsara584Fixed Prosthodontics25634

Abdullah Ahmed Haj Kaddor526Orthopaedic Surgery22273

Abdullah AlahmadدوراتOrthodontics25131
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Abdullah Ali KhedrدوراتGeneral Surgery23464

Abdullah Hussam MezelدوراتOrthodontics22099

Abdullah Hussen Alkhder532General Surgery22393

Abdullah Ibrahim Akel444Urology Surgery19254

Abdullah Iz Alden Alkhyer441Dermatology and Sexully Transmitted 19185

Abdullah Khaled AlsultanدوراتOrthopaedic Surgery22258

Abdullah M.Fakher Fakhourji564Removable Prosthodontics24059

Abdullah Maher Othman574Hematology24838

Abdullah Mahmoud Zizan582Fixed Prosthodontics25403

Abdullah Meri Alhassan407Urology Surgery18122

Abdullah M-Kamal Atik385Oral and Maxillo Surgery17215

Abdullah Mohamad Hegazee Khalafدوراتotorhinolarynology and its surgery16065

Abdullah Mohammad Alhammoud دوراتInternal Medicine17242

Abdullah Mohammad Al-Kalagi454Pediatrics19630

Abdullah Mohammad Alsouki283Emergency Medicine9142

Abdullah Mohammad Rida Hindawy568Nephrology24373

Abdullah Nagib Abouasiiدوراتotorhinolarynology and its surgery15221

Abdullah Nassar RejaدوراتPediatrics24131

Abdullah Nizar BakriدوراتInternal Medicine21179

Abdullah Omar Maatouq238Radiology and Medical Imaging13674

Abdullah Rashid Rayes539Endodontics22760

Abdullah Saleh Abo Mahmoud319Oral and Maxillo Surgery1744

Abdullah Tawfik GhurraدوراتUrology Surgery21780

Abdullah Youssef Alshamali565Urology Surgery24164

Abdullah Youssef KonbousدوراتPediatric24165

Abdullah Zohair Alatassi583Industrial Pharmacy25517

Abdullateef Ahmad Almusto Almarto531Otorhinolaryngology and its Surgery22437

Abdullatif Abdel Malek HafezدوراتCardiac Surgery23879

Abdullatif Badia Alkutabi272Pediatrics14391

Abdullatif Issa IbrahimدوراتPediatrics23713

Abdullatif Mhd Nasouh Al Sabbagh584Pediatrics25550

Abdullatif Mohamed Said Al Twiny541Neuro Surgery22518

Abdullatif Nasib AjiدوراتNephrology25637

Abdullsalam Ahmad DagherدوراتPediatrics23580

Abdulmajed Ibrahim Hadji 501Ophthalmology and its Surgery15831

Abdulmonaim Ali Barakat362Orthodontics16566

Abdulmonem Fateh Kawas363General Surgery16596

Abdulmonem Khalid Askar495Ophthalmology and its Surgery20978

Abdulmounim Riad Alkadour450General Surgery19514

Abdulnaser Ali AL Atili426Pediatric Surgery18752

Abdulnaser Ibrahim Kouzo445Pediatrics19325

Abdulnaser Omar Aboud445Physical Medicine and Rehabilitation19277

Abdulnasser Khalil Malla Mohammad408Industrial Pharmacy18075

Abdulrahim Ghassan Ayan352General Surgery16028

Abdulrahim Mohamad Saied 209Family Medicine5553

Abdulrahman Abdin SulimanدوراتOrthopaedic Surgery25139

Abdulrahman Abdulbadee Kabbani512Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
21667

Abdulrahman Abdulkareem SantihaدوراتOphthalmology and its Surgery21478

Abdulrahman Abdulmenim RnjbalدوراتOphthalmology and its Surgery25222
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Abdulrahman Adnan Wanli353Orthodontics16144

Abdulrahman Ahmad Kharouf569Removable Prosthodontics24460

Abdulrahman Ahmad Zuraik575Microbiology and Immunohematology8591

Abdulrahman Alao5651422

Abdulrahman Hasan Haj Taha532Pediatrics22608

Abdulrahman Ibrahim Mahmoud524General Surgery20629

Abdulrahman Mahmoud Khazaal426Gastroenterology18734

Abdulrahman Mahmoud Khazaal426Internal Medicine18733

Abdulrahman Mohamad Alahmad452Dermatology and Sexully Transmitted 19564

Abdulrahman Mohamad Moustafa389Pediatrics17459

Abdulrahman Mohamad SalkiniدوراتOral and Maxillofacial Surgery25191

Abdulrahman Mohamad Tadbir225Orthopaedic Surgery13387

Abdulrahman Motaz Jaber356Oral and Maxillo Surgery16233

Abdulrahman Mufed Alshab584Cardiovascular Diseases25546

Abdulrahman Omar Barakat510Ophthalmology and its Surgery21639

Abdulrazzak Mahmoud Hag AhmadدوراتCardiovascular Diseases25111

Abdulrhman Anwar Abdulhadi570Cardiac Surgery24576

Abdulsalam Ebraheem Alghazzawi390Periodontology17550

Abdulsalam Hamed AlfihanدوراتAnesthesiology and Reanimation21261

Abdulsalam Ismael Alhraki571Pediatrics24602

Abdulwahab Abdulghafour Al 585Obstetrics and Gynecology and its 25464

Abdulwahab Adel Charabe485Oral and Maxillomandibular  Surgery20652

Abdulwahab Mohamed Fahham486General Surgery20584

Abdurahman Arfan HeshmaدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25186

Abdurrazzak Abd Alkareem OdihدوراتInternal Medicine21266

Abear Louay Labban377Radiology and Medical Imaging24923

Abed Al Hameed M.Hlmi Ajam Oghli428Oral and Maxillomandibular Surgery18718

Abed Al Rahman Mohammed Al JishiدوراتUrology Surgery25595

Abed Alkarem Aid Kadri Alyounes245Orthopaedic Surgery2145

Abed El Hadi Kheir El Dien El JabbanدوراتOrthopaedic Surgery25140

Abed Elrahman Adel HouriehدوراتOrthodontics22843

Abed Khaled Osman547Physical Medicine and Rehabilitation20867

Abedelkarim Khalil Tabaa203General Surgery12809

Abedelkarim Khalil TabaaدوراتPlastic Surgery22848

Abeer Abdallah Shaheen574Laboratory Diagnosis24877

Abeer Adeeb Maarouf562Obstetrics and Gynecology and its 24008

Abeer Adnan Suliemzn535Respiratory System Disease22689

Abeer Ahmed Aljareh583Fixed Prosthodontics25492

Abeer Ali MuradدوراتObstetrics and Gynecology and its 21062

Abeer Amin Kadi240Laboratory Diagnosis13788

Abeer Basam Abd AlmottyدوراتPhysical Medicine and Rehabilitation23243

Abeer Danial Assaf
585

dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25671

Abeer Mhd Shafik Alankar AlbustaniدوراتOphthalmology and its Surgery25624

Abeer Mohamad Hawa435Obstetrics and Gynecology and its 18977

Abeer Mohamad Rafik Sida215Oral and Maxillo Surgery13239

Abeer Mohammad Duha570Dermatology and Sexually Transmitted 24552
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Abeer Mohammad Haidar377Pediatrics24580

Abeer Mohammad Maanna586Neurology25844

Abeer Mouafak AlmobayedدوراتObstetrics and Gynecology and its 21511

Abeer Nasim Nakhla522Laboratory Diagnosis22061

Abeer Omar Aladel Abouzlam542Dermatology  22826

Abeer Ramez Damach570Periodontology24535

Abier Ahmad Omar559Laboratory Diagnosis7362

Abir Ahmad Alhorani337Obstetrics and Gynecology and its 15580

Abir M.Lotfi Al Chikh474Pediatrics20332

Abir Mukhtar Nouh580Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery

25294

Abir Nassim MoussaدوراتOrthodontics15155

Abir Rafik Zureik431otorhinolarynology and its surgery18837

Abobakr Abdulrhman Haj Hussein548Otorhinolaryngology and its Surgery23045

Adeeb Mohamad Khir Albukaai209Oral and Maxillo Surgery13096

Adel Ali AziziدوراتPeriodontology25400

Adel Ali Hassan545Orthopaedic Surgery22935

Adel Ebrahiem Ammar566Otorhinolaryngology and its Surgery24201

Adel Elias Alset575Ophthalmology and its Surgery24915

Adel Faseeh Sharif497Vascular Surgery21016

Adel Khalil Matar421Ophthalmology and its Surgery18552

Adel Mohammed Hussein544Cardiac Surgery22874

Adel Zen NaisehدوراتPediatrics21882

Adham Abdulhadi Dogha485Internal Medicine20728

Adham Ahsan Seif AldeenدوراتNephrology15918

Adham Esmail Azzam576General Surgery25019

Adham Gehad AlhalabeدوراتOrthopaedic Surgery25529

Adham Mahmod Nayyouf377Orthopaedic Surgery24681

Adham Moustafa Laila585Otorhinolaryngology and its Surgery25696

Adib Ali Hussein428Psychiatry18771

Adib Hussein Khaber491Ophthalmology and its Surgery20862

Adnan Abdalrhman AL Deri335Internal Medicine15545

Adnan Abdalrhman AL Deri335Cardiovascular Diseases15546

Adnan Ahmad Al Hariri457Obstetrics and Gynecology and its 19769

Adnan Ahmad Chakira439Psychiatry19043

Adnan Ahmad Fouad Alafandi545Endodontics22937

Adnan Ali Baddour508Public Health21545

Adnan Bassam Ghazal335Endodontics15540

Adnan Charif Jaber478Oral and Maxillomandibular Pathology19926

Adnan Hame Ilyas317Radiology and Medical Imaging15215

Adnan Hassan Oussman TourkawiدوراتPeriodontology13855

Adnan Kasem Al Arab221Psychiatry13237

Adnan Khalaf YoussefدوراتPediatrics22162

Adnan Khaled Haidar579Neurology25235

Adnan Mohammad Abo Orah227Critical Care Medicin13470

Adnan Mohammad Ali Mostafa186Cardiovascular Diseases12663

Adnan Mohammad Hamadدوراتinternal Medicine23583

Adnan Mousaa AlChbli405Plastic Surgery18040

Adnan Mustafa Juratli403Dermatology and Sexully Transmitted 536

Adnan Nasser AldhaherدوراتPediatrics23995
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Adnan Safi HamedدوراتGeneral Surgery23396

Adnan Tarif KasemaghaدوراتPeriodontology15520

Aesha Ahmad Matar261Internal Medicine14199

Aesha Yousef Othman
473

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
6334

Afaf Jasem Al Ahmad453Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19574

Afif Othman Lashin411Dermatology and Sexully Transmitted 18290

Afnan Mohammed Talal Mishalgi377Dermatology and Sexually Transmitted 24862

Afra Younes Kabalan580Periodontology8444

Afraa Adam Alloush498Obstetrics and Gynecology and its 21081

Afraa Ibrahim AlsalemدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16071

Afraa Mohammedghaleb AlhalabiehدوراتObstetrics and Gynecology and its 21756

Afraa Tawfik Sabbouh552Endocrinology Diabetes and Metabolism23336

Afraa Ziad Ghazal585Rheumatology25750

Aghiad Hashem AlnoumanدوراتOral and Maxillofacial Surgery25521

Aghiad Monzer Issa574General Surgery24865

Aghiad Osama Aziz574Rheumatology24814

Aghiad Wael Alothman559Endodontics23900

Aghyad Emad AhmadدوراتNeuro Surgery25870

Aghyad Gamal Kudra Danial461General Surgery19878

Aghyad Mhd zein Tasabehji272Oral and Maxillofacial Surgery14212

Ahaheer Abdulkareem Shaheen Al 234Radiology and Medical Imaging13593

Ahd Farouk AlkordiدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25290

Ahed Hasan Khazem403Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
17954

Ahed Mohamad Awdi554Obstetrics and Gynecology and its 23510

Ahed Mohamad Mahrouka517Molecular Biology and Biotechnology21924

Ahed Nadim Farah537Nephrology22710

Ahlam Ahmad Mohammad413Pediatrics18361

Ahlam Khaled Kamali
582

Laboratory Diagnosis
25425

Ahlam Merie Altawalbeh565Pediatrics24178

Ahmad Abd Alkareem MohammadدوراتOrthopaedic Surgery15954

Ahmad Abd Alrahman IbrahimدوراتOral and Maxillofacial Surgery17427

Ahmad Abdalmenaem ChehbدوراتGeneral Surgery17440

Ahmad Abdelrazak Sheikhoدوراتotorhinolarynology and its surgery15999

Ahmad Abdo Hamshow290Obstetrics and Gynecology and its 14694

Ahmad Abdujalil Manee238Pharmacology13676

Ahmad Abdul Atif Sulaiman217Cardiovascular Diseases11699

Ahmad Abdul Karim AlkhasharfehدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16382

Ahmad Abdul Monem Alsalloum
561

Nephrology
23906

Ahmad Abdul Razzak Alajaj201Internal Medicin12934

Ahmad Abdul Rhman Charif Haddad573Laboratory Diagnosis4569

Ahmad Abdulkareem BayonدوراتOrthopaedic Surgery21386

Ahmad Abdulkarim Mustafa399otorhinolarynology and its surgery17923

Ahmad Abdulkarim Zibo559Respiratory System Disease23856

Ahmad Abdulkdir Mullah Abdullah543General Surgery22870
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Ahmad Abdulla Aljasem449Internal Medicine19454

Ahmad Abdullah Shaheen421Oral and Maxillomandibular Surgery18556

Ahmad Abdulmonim Ghazala AlshaarدوراتPeriodontology25411

Ahmad Abdulrahman Al Mokdad516Fixed Prosthodontics21869

Ahmad Abdulrasoul Shahada240Speciality in Pediatrics13782

Ahmad Abed Alali Alsehman385Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery

17229

Ahmad Adel Almustafa Almachhour474Dermatology20318

Ahmad Adnan AlhalaqiدوراتPediatric Infectious Disease24116

Ahmad Adnan AlnahhasدوراتGastroenterology21799

Ahmad Adnan GaaboدوراتOrthopaedic Surgery25646

Ahmad Adnan Khabbaz584Orthodontics25627

Ahmad Adnan Muhanna256General Surgrey13998

Ahmad Adnan Nemah290Dermatology and Sexually Transmitted 14701

Ahmad Adnan Ramhamadani
498

Cardiovascular Diseases
21170

Ahmad Akel HosiianدوراتPediatrics22722

Ahmad Ali Abdullah584Neuro Surgery4091

Ahmad Ali Al GhazaliدوراتPediatrics25923

Ahmad Ali AlbirotyدوراتPeriodontology23683

Ahmad Ali AlmoustafaدوراتGastroenterology25685

Ahmad Ali Farran500Internal Medicine21231

Ahmad Ali Farran500Cardiovascular Diseases21232

Ahmad Ali Khedr299Radiology and Medical Imaging10767

Ahmad Ali Melhem539Public Health22770

Ahmad Ali Sayed AhmadدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22721

Ahmad Ali ZazaدوراتOrthopaedic Surgery21440

Ahmad Amer Alnashar501Oral and Maxillofacial Surgery21049

Ahmad Aref Takiddeen235Cardiovascular Diesases1571

Ahmad Atef Yousef AlraghbanدوراتOral and Maxillofacial Surgery21656

Ahmad Auni Nizam542Neurology22829

Ahmad Awad Alghouthani557Urology Surgery23768

Ahmad Awad Edris455Orthopaedic Surgery19751

Ahmad Badr BadourدوراتNeurology22432

Ahmad Baraa AlkhawamدوراتNeurology21589

Ahmad Basem Mahmoud Al Bridi
421

Ophthalmology and its Surgery
18582

Ahmad Bassaam Dibah
دورات

Ophthalmology and its Surgery
17615

Ahmad Bassam Mortada534Gastroenterology9378

Ahmad Bassam Mortada539internal Medicine22769

Ahmad Belal Ahmad Hesham Alwan296Cardiac Surgery7698

Ahmad Busher Nouri Ghannam562Orthodontics23984

Ahmad Dabah Dakhil296Neurology14799

Ahmad Daibis Jumaaدوراتinternal Medicine23523

Ahmad Dawood Alhussen Almazzan441Internal Medicine19139

Ahmad Deeb Domani436Periodontology19023

Ahmad Emad AlmazhourدوراتObstetrics and Gynecology and its 22173

Ahmad Eshak AlgazaliدوراتObstetrics and Gynecology and its 23186
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Ahmad Fahmi Alhammada335Pediatrics13437

Ahmad Fares Al Sahhar317Pediatrics15213

Ahmad Faroq HazeemhدوراتLaboratory Diagnosis16203

Ahmad Fayez Ahmad454Oral and Maxillofacial Surgery19664

Ahmad Gehad KaffouraدوراتUrology Surgery23486

Ahmad Ghassan Alshekh561Internal Medicine23891

Ahmad Ghdef Al Mushawah418Cardiovascular Diseases18506

Ahmad Ghdef Al Mushawah
418

Internal Medicine
18505

Ahmad Haisam AlkhatibدوراتPediatrics22834

Ahmad Haitham JameeدوراتCardiovascular Diseases15903

Ahmad Hamed Khadaan325Urology Surgery15373

Ahmad Hamoud Alahmad Alissa517Gastroenterology21909

Ahmad Hanifi AlhouliدوراتOral and Maxillofacial Surgery22569

Ahmad Hasan Husni Almulla Hasani331Internal Medicine15459

Ahmad Hasan JmaheereدوراتOrthopaedic Surgery21609

Ahmad Hasan OmariدوراتUrology Surgery17324

Ahmad Hassan Hamed568Orthodontics24307

Ahmad Homam M.Majd KadiدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16467

Ahmad Hussein Alhamdo AlmoussaدوراتCardiovascular Diseases13758

Ahmad Hussein Hussein208Obstetrics and Gynecology and its 13034

Ahmad Hussin Kharaibeh338Cosmetic Dentistry15610

Ahmad Ibrahim Alhamoud475Anesthesiology and Reanimation20296

Ahmad Ibrahim SulimanدوراتOphthalmology and its Surgery22740

Ahmad Ihab Abdulkarim Alhiraki580Obstetrics and Gynecology and its 25286

Ahmad Ismaeel Alali363Neurology16606

Ahmad Ismail Diab527Orthodontics22312

Ahmad Ismail SharoufدوراتRespiratory System Disease25437

Ahmad Issa Abdullah554Otorhinolaryngology and its Surgery23514

Ahmad Jabr Alabdullah564Endodontics24125

Ahmad Jamil HaffarدوراتUrology Surgery17559

Ahmad Junid JazzarدوراتOrthopaedic Surgery17325

Ahmad Kamal HamshouدوراتGastroenterology21367

Ahmad Kasem Marwa377Pediatrics Surgery24829

Ahmad Kasem MoaadدوراتEndodontics25735

Ahmad Kassem Al ZoubiدوراتOrthopaedic Surgery16289

Ahmad Khalaf Al EjjehدوراتGeneral Surgery22109

Ahmad Khalaf Arouda296Orthopaedic Surgery13037

Ahmad Khaled Aldwairi541Laboratory Diagnosis22794

Ahmad Khaled BadranدوراتCardiac Surgery25801

Ahmad Khalil AlmohammadدوراتGeneral Surgery23937

Ahmad Khalil Haji Bouzan
290

Internal Medicine
14700

Ahmad Khamis Alhajji Mohammed377Ophthalmology and its Surgery24807

Ahmad Kheder Alrjjo578Internal Medicine25107

Ahmad M.Ghzi Haji Abdulkader488Obstetrics and Gynecology and its 20742

Ahmad M.Ied HassaniدوراتGeneral Surgery22108

Ahmad M.Khair Najm
557

Nephrology
23801
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Ahmad M.Walid Kourape583Endocrinology Diabetes and Metabolism25493

Ahmad Mahmoud Al Jawish549Pediatric Dentistry23139

Ahmad Mahmoud Albuzem303Oral and Maxillofacial Surgery14999

Ahmad Mahmoud Alhasan357otorhinolarynology and its surgery16170

Ahmad Mahmoud Alkhatib201Diagnostic Radiology3269

Ahmad Mahmoud FakhourدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25694

Ahmad Mahmoud Ghazal352Ophthalmology and its Surgery16014

Ahmad Mahmoud HamdanدوراتPeriodontology16108

Ahmad Mahmoud Ibrahim555Removable Prosthodontics23599

Ahmad Mahmoud Kharsa271Pediatric Dentistry14411

Ahmad Mahmoud QarahaliدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23332

Ahmad Mahmoud SaleemدوراتGeneral Surgery24168

Ahmad Mahmoud Sulaiman479Radiology and Medical Imaging20463

Ahmad Majed Al Farhan336Cosmetic Dentistry15557

Ahmad Majed Kharsa467Orthodontics20060

Ahmad Mhamad Taher SharabyدوراتOrthopaedic Surgery16184

Ahmad Mhd Adnan Alghandour243Dermatology and Sexully Transmitted 13759

Ahmad Mhd Khaldoun Arafat377Endodontics24830

Ahmad Mhd Nour Kenaieh437Pediatric Dentistry19038

Ahmad Mhd Ridwan Aldayeh
472

Pathology
20254

Ahmad Mhd Zahir Jumran348Oral and Maxillo Surgery15862

Ahmad Miraai SaaniدوراتPediatrics19422

Ahmad Mohamad Abed  Alnabi582Internal Medicine25404

Ahmad Mohamad Al Molki575Oral Medicine24910

Ahmad Mohamad Al Mousa585Urology Surgery25675

Ahmad Mohamad Ali290Oral and Maxillo Surgery13316

Ahmad Mohamad Amin AlhamoudدوراتNeuro Surgery21239

Ahmad Mohamad Deeb553Infectious Disease15905

Ahmad Mohamad DibدوراتInfectious Disease15905

Ahmad Mohamad Hag Mahmoud
دورات

Respiratory System Disease
23192

Ahmad Mohamad Haitham Abdur 469Oral and Maxillomandibular Surgery20106

Ahmad Mohamad Kassar562Gastroenterology23981

Ahmad Mohamad Kezawie285Pediatric Dentistry14594

Ahmad Mohamad Khalifeh313Oral and Maxillo Surgery15161

Ahmad Mohamad KhourshedدوراتOrthopaedic Surgery23551

Ahmad Mohamad Mahfoud436Anesthesiology and Reanimation17760

Ahmad Mohamad Rabie Hamza541internal Medicine15392

Ahmad Mohamad Rabie Hamza582Gastroenterology25376

Ahmad Mohamad ShamsدوراتFamily Medicine21894

Ahmad Mohamad Shukri Issa433Orthopaedic Surgery18939

Ahmad Mohamad Walid Sheikh El 353 ـNeurology16192

Ahmad Mohamed Alhusien415Pediatrics18410

Ahmad Mohamed Said Kortobani278Endodontics14494

Ahmad Mohammad AbdulrahmanدوراتDental Implantology23805

Ahmad Mohammad Al Farra583Internal Medicine25538

Ahmad Mohammad Al Hariri261Anesthesiology and Reanimation14188

Ahmad Mohammad Al Nsirat294General Surgery14753

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  11 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Ahmad Mohammad Alfaseh556Urology Surgery23564

Ahmad Mohammad AlothmanدوراتOral and Maxillofacial Surgery22593

Ahmad Mohammad Alshaqra419Cosmetic Dentistry18527

Ahmad Mohammad Hatem582Otorhinolaryngology and its Surgery6433

Ahmad Mohammad Jamour553General Surgery23289

Ahmad Mohammad Mansour307Pediatrics15041

Ahmad MohaMMED Al Mohammed576Pediatrics24999

Ahmad Morheg Shaaban353Orthopaedic Surgery16137

Ahmad Mostafa ShhidiدوراتOphthalmology and its Surgery22474

Ahmad Mouawia Owayed299Pediatric Dentistry14866

Ahmad Mounzer Saeid523Periodontology22118

Ahmad Moustafa Haddad332Removable Prosthodontics15469

Ahmad Moustafa Khateeb519Fixed Prosthodontics21970

Ahmad Mustafa Alahmad Alshouaa568Periodontology24409

Ahmad Mustafa Alkhayer580Endodontics25275

Ahmad Mustafa Assaf384Cardiovascular Diseases17148

Ahmad Mustafa BanatدوراتInternal Medicine17305

Ahmad Mustafa BanatدوراتCardiovascular Diseases24437

Ahmad Mustafa Haj Younes463Obstetrics and Gynecology and its 19946

Ahmad Mustafa Hasan443Laboratory Diagnosis19223

Ahmad Mustafa Youssef313Orthodontics1878

Ahmad Mwaffak Abdulkader Homsi327Laboratory Diagnosis15418

Ahmad Naef Alfarraj457Pediatrics19762

Ahmad Nahar AliدوراتPediatrics14111

Ahmad Nahar AliدوراتPediatric Cardiology25366

Ahmad Nawar Issa Farouq Masarani395General Surgery17756

Ahmad Nawar Issa Farouq Masarani395Vascular Surgery17757

Ahmad Omar Abaji305otorhinolarynology and its surgery14968

Ahmad Omar AlKelani381Internal Medicine16956

Ahmad Omar Alzhouri561Urology Surgery23894

Ahmad Ossama Moustafa Alrajeh374Orthopaedic Surgery16912

Ahmad Qassem Alabrass532Cardiovascular Diseases22534

Ahmad Rached HousniدوراتNeurology17248

Ahmad Ramadan Alobeid523Ophthalmology and its Surgery22126

Ahmad Rami Ghassan Dirie562Orthodontics23982

Ahmad Rateb Khaldoun HanafiدوراتPeriodontology22244

Ahmad Ryad Al Haj Ali417Gastroenterology18474

Ahmad Saad AlchakakiدوراتEmergency Medicine23684

Ahmad Sabri Adrah559General Surgery23854

Ahmad Saeed Alhaj AbdulkaderدوراتCardiovascular Diseases17596

Ahmad Saeed Mohammad AjajiدوراتCardiac Surgery25806

Ahmad Said Hnidi264Oral and Maxillofacial Surgery14205

Ahmad Saifo Saifo391Obstetrics and Gynecology and its 17541

Ahmad Salah Iddin AbbasدوراتNeurology25832

Ahmad Sami Abdulhameed Mudrek232Laboratory Diagnosis9670

Ahmad Sami Abdulraof  Adib 232Intensive Care5025

Ahmad Samir Abu SrourدوراتUrology Surgery23409

Ahmad Samir Chukri Asaad407Orthodontics18096
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Ahmad Samir Mhd Bachir Alnouri
405

Laboratory Diagnosis
18003

Ahmad Sateh Abdul Mohsen377Urology Surgery24804

Ahmad Sayar M-Fathi Shakfah234Endodontics13418

Ahmad Seri Alaloul550Endodontics23220

Ahmad Shady Akram Al Houri574Otorhinolaryngology and its Surgery24813

Ahmad Sharif GibrealدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25891

Ahmad Subhi Ganama449Laboratory Diagnosis19463

Ahmad Sulaiman AlissaدوراتOrthopaedic Surgery21445

Ahmad Suleiman Ahmad240Cardiovascular Diseases13793

Ahmad Taher Ezzi290Obstetrics and Gynecology and its 14695

Ahmad Taleb Daeh275Dermatology and Sexually Transmitted 14446

Ahmad Taleb Daeh324Dermatology and Sexually Transmitted 14446

Ahmad Theab Alali375Internal Medicine16959

Ahmad Theab Alali375Cardiovascular Diseases16960

Ahmad Wael AlhussainدوراتObstetrics and Gynecology and its 14254

Ahmad Walid Ali AghaدوراتOral and Maxillofacial Surgery21476

Ahmad Waseem Hussein Al Hallak461Oral and Maxillofacial Surgery19877

Ahmad Yahia Jamal Terbaji545Cardiac Surgery9561

Ahmad Yasin Ashrafi357Gastroenterology16340

Ahmad Zakaria AyoshدوراتUrology Surgery23916

Ahmed Abdalkhalek AlrommanدوراتInternal Medicine25729

Ahmed Abdulkader M.Bashir Karman261Oral and Maxillo Surgery14184

Ahmed Abdulkarim Alhusein559Respiratory System Disease23851

Ahmed Adnan Asmael568Periodontology24450

Ahmed Fayez AltaherدوراتNeuro Surgery25590

Ahmed Hamoud AlshammatدوراتGeneral Surgery25537

Ahmed Ibrahim Hakora450Internal Medicine19530

Ahmed Jamal Al Ftayeh582General Surgery22389

Ahmed Jamal Hares Rafia557Urology Surgery23767

Ahmed Khaled AlKhateeb250Dermatology and Sexually Transmitted 14045

Ahmed Mahmod AlabdalazizدوراتNephrology15919

Ahmed Mhd Saleh Ahmed
391

Pediatric Neurology
17578

Ahmed Mhd.Ali Alhalabi498Emergency Medicine21054

Ahmed Mhd.Ali Alhalabi498General Surgery21055

Ahmed Mohamad Abo Alaial572Orthodontics24734

Ahmed Mohamed Nour Alloush243Cardiovascular Diseases13956

Ahmed Mohammad Alsheikh486Pediatrics20520

Ahmed Mohammed Ahmed Al-Sayadi324Diagnostic Radiology559

Ahmed Mohammed Hasan295Ophthalmology and its Surgery14775

Ahmed Moukhles Mhd.Mounir 454Neuro Surgery11433

Ahmed Omar AldoshدوراتOrthopaedics21777

Ahmed Riyad Mahmoud Dash577General Surgery24976

Ahmed Salah Ibraheem410Periodontology18264

Ahmed Suliaman Mando582Health Systems Management25381

Ahmed Taha Shuaeb296Neuro Surgery14800

Ahmmad Haidar Difalaa549Obstetrics and Gynecology and its 23171

Aiad Hasan Serieh470Orthodontics20159
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Aiad Hasan Serieh477Orthodontics20159

Aiad Hasan Serieh
482

Pediatric Orthodontics
20159

Aicha Salah Delwan577Pediatrics25076

Aida Hussen Alkhatib463Obstetrics and Gynecology and its 19939

Aiman Abboud Al MohammadدوراتPhysical Medicine and Rehabilitation22128

Aiman Jabr Abou Hassoun399Anesthesiology and Reanimation17916

Aiman Khaled Hasan338Ophthalmology and its Surgery11536

Aiman Latef Garrouj572Emergency Medicine 24650

Aiman Salman Alsharani524Otorhinolaryngology and its Surgery2196

Aimman Mikhllif Alrammadan428Ophthalmology and its Surgery18770

Aisha Abdul Majid AlsalloumدوراتGeneral Surgery23913

Aisha Mohamad Hadid391Fixed Prosthodontics 17590

Aissar Adel Abou Trabeh350Nephrology7746

Aissar Adel Abou Trabeh352Internal Medicine16021

Ajad Ahmad Bahjat El Mounajed377Orthopaedic Surgery25037

Ajil Mohammad Ali Abdul Karim دوراتPlastic Surgery14260

Akeed Akram Ali377Gastroenterology25012

Akel Khaled Alyahia561Gastroenterology23901

Akel Lian Alkhoury582Orthodontics25340

Akil Hanifi Alholi377Orthopaedic Surgery24856

Akram Ali Jresh362Pediatrics16557

Akram Ayed Alhattiti457Neurology19767

Akram Ghannam Alsbikhan393Obstetrics and Gynecology and its 17720

Akram Hamad Abou Omar548Hematology9072

Akram Ibrahim Al-Sayasneh235Pediatrics13604

Akram Kehoder Al Natour412Internal Medicine18313

Akram Kehoder Al Natour412Nephrology18314

Akram Mahir AwieddahدوراتCardiovascular Diseases21407

Akram Mahmood Shammat292Gastroenterology14747

Akram Mhd Nabil Pharaon389Diagnostic Radiology1451

Akrema Rafik Dolaimi501Oral and Maxillofacial Surgery21199

Al Ayham Mohammad Abdul Hak560Urology Surgery23887

Al Haitham Bassam ShbiroدوراتGastroenterology23031

Al Hassan Mahmoud Ayoub586Obstetrics and Gynecology and its 25853

Ala Bakri Taljbini582Otorhinolaryngology and its Surgery25172

Ala Nazir Mohammad
571

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24608

Alaa Abbas Zam
398

Industrial Pharmacy
17839

Alaa Abdelgelel El ZamelدوراتLaboratory Diagnosis19392

Alaa Abdulaziz AlthyabدوراتPediatrics15489

Alaa Abdulfattah Almohamad526Pediatrics22279

Alaa Abed Alnasser Al Mohamad Al 574Pediatrics24874

Alaa Adeeb ZidanدوراتOphthalmology and its Surgery15055

Alaa Adham Alnajjar525Oral and Maxillofacial Surgery22181

Alaa Adnan Alsayed MustafaدوراتPediatrics24315

Alaa Adnan Sibaah376Obstetrics and Gynecology and its 17024

Alaa Ahmad AlmhameedدوراتPediatrics17320
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Alaa Ahmad Alreesh264Microbiology14222

Ala'a Ahmad Amayri447Rheumatology19431

Alaa Ahmad Arabi235Ophthalmology and its Surgery11108

Alaa Ahmad Dbatal382Orthodontics17143

Alaa Ahmad Hamid
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
16405

Alaa Ahmad Kendakji SankaryدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24300

Alaa Al Din Rizk Al Farwan549Radiology and Medical Imaging23154

Alaa Alddin Abdulkarim Al Fadel574Anesthesiology and Reanimation24890

Alaa Aldeen Bassam ShouibدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22420

Alaa Aldeen Hassan Ameen561Nephrology23966

Alaa Aldin Mahmoud Zedan543internal Medicine11135

Alaa Ali Alaboud538Pediatrics22756

Alaa Ali Alhasan551Laboratory Diagnosis23340

Alaa Amen KajoدوراتCardiovascular Diseases19448

Alaa Anas AlkotaineدوراتUrology Surgery17560

Alaa Asaad Horani418Dermatology and Sexully Transmitted 18520

Alaa Ata Ashkar565Reconstructive Surgery and Burns24142

Alaa Ayman Youssef377Plastic Surgery24955

Alaa Bassam AlshaerدوراتOrthodontics16545

Alaa Bassam Balbakiدوراتobstetrics and Gynecology and its 24421

Alaa Ebrahim Abu Alu377Orthodontics24948

Alaa Eddin Mahmoud Haj KatashiaدوراتCardiovascular Diseases23750

Alaa Emad Zein Alabedeen342Orthodontics15672

Alaa Esa Ghanem543Cardiac Surgery22866

Alaa Faisal Abdo546Pediatrics22972

Alaa Farid Alismaeel480Endodontics20481

Alaa Fawaz SalehدوراتLaboratory Diagnosis14075

Alaa Foaad Al Soadan525Obstetrics and Gynecology and its 22192

Alaa Ghassan AdiدوراتPeriodontology16482

Alaa Ghiath Jarros394Neonatologist17737

Alaa Ghiath Raslan516Radiology and Medical Imaging21805

Alaa Hasan Husin356Orthopaedic Surgery16168

Alaa Hasan SobohدوراتMedical Oncology15989

Alaa Hassan SaloumدوراتInternal Medicine16338

Alaa Helal Al-Khleaf521Cardiovascular Diseases22005

Alaa Helal Salman576Toxicology24987

Alaa Hussein Fares245Gastroenterology13979

Alaa Ibraheem Sulaiman564Neuro Surgery24104

Alaa Imad AladawiدوراتEndodontics25196

Alaa Jamil Ali221Urology Surgery13046

Alaa Khaled AlHasan Al Masri531Cardiovascular Diseases22404

Alaa Khaled Alzehouri586Industrial Pharmacy25849

Alaa Khaled ArshidدوراتInternal Medicine25662

Alaa Khalil ArratدوراتOphthalmology and its Surgery24267

Alaa M.Nouri Kharboutli315Orthopaedic Surgery4935

Alaa M.Raed Adel568Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24392

Alaa M.Walid Almousa461Endocrinology Diabetes and Metabolism19872

Alaa Maher HajjarدوراتGeneral Surgery23102

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  15 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Alaa Mahmood Kassoumeh297Periodontology3533

Alaa Mahmoud IbrahimدوراتOral and Maxillofacial Surgery24508

Alaa Mahmoud Ibrahim377Oral and Maxillofacial Surgery24508

Alaa Mahmoud Muhamad389Endodontics17448

Alaa Mahmoud NazalدوراتOrthopaedic Surgery21437

Alaa Mahmoud Salameh460otorhinolarynology and its surgery10776

Alaa Maziad AbdullahدوراتOrthodontics15143

Alaa Mhd Ali ChahinدوراتPediatrics25359

Alaa Mhd Anas Aldebes580Fixed Prosthodontics15711

Alaa Mhd Basel Nahhas578Laboratory Diagnosis25178

Alaa Mhd Haytham Alfawal
573

Orthodontics
13167

Alaa Mohamad Ahmad362Microbiology and Immunohematology16560

Alaa Mohamad Hussain
294

Pediatric Cardiology
14708

Alaa Mohamad Hussain569Pediatrics24473

Alaa Mohamad Ibrahim405Pediatrics18037

Alaa Mohamad Kabtoleh504Endodontics21305

Alaa Mohamad Khalifeh550Cardiovascular Diseases23130

Alaa Mohamad Samir Alshikh 573Food Control24745

Alaa Mohamad Talal Hussen554Orthopaedic Surgery23287

Alaa Mohamad Walid AlabboudدوراتCardiac Surgery19391

Alaa Mohamed Alsado550Speciality in Orthodontics23147

Alaa Mohamed Jamal AlwadiدوراتOphthalmology and its Surgery16483

Alaa Mohammad Agha377Orthopaedic Surgery24545

Alaa Mohammad AlahmadtiدوراتPediatrics15938

Alaa Mohammad Nour Almokhlef454Laboratory Diagnosis19665

Alaa Mohammad Zohair Al ModallalدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21615

Alaa Mohammed HammoudدوراتObstetrics and Gynecology and its 25725

Alaa Mohammed Loai Alsarraj
511

Endocrinology Diabetes and Metabolism
21738

Alaa Mohsen AlebraheemدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25353

Alaa Mostapha Abo TrabدوراتLaboratory Diagnosis25173

Alaa Moustafa SommaqدوراتGeneral Surgery25576

Alaa Muhammed Raslan391Cardiovascular Diseases17583

Alaa Mustafa Bahbouh371Orthopaedic Surgery16335

Alaa Naaim BolosدوراتCardiovascular Diseases17616

Alaa Nabil AlnasserدوراتCardiovascular Diseases25363

Alaa Naim Shaker394Endodontics17752

Alaa Najdat Shahin503Fixed Prosthodontics21272

Alaa Nasser KanatryدوراتOphthalmology and its Surgery15172

Alaa Okab Ezzeddin557Obstetrics and Gynecology and its 23709

Alaa Omar Alibrahem574General Surgery24879

Alaa Osama Sarmini331Pediatrics15477

Alaa Osama Sarmini549Endocrinology Diabetes and Metabolism23091

Alaa Othman KokajaدوراتOrthodontics21961

Alaa Raad AlsawadiدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23246

Alaa Radwan Alnabaweh318Orthodontics15256

Alaa Raoof Zaher AldeenدوراتUrology Surgery22382
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Alaa Rdwan Alnabawea332Orthodontics15256

Alaa Riad Sakka392Obstetrics and Gynecology and its 17672

Alaa Saad Haseeb Keblawi564Pediatrics24047

Alaa Salah Shikha512Obstetrics and Gynecology and its 21679

Alaa Salman Aziz563Pediatric Orthodontics23983

Alaa Samer Al Ayoubi324Orthodontics10907

Alaa Sami AlyousefدوراتOrthopaedic Surgery16083

Alaa Sayah Khattab577Industrial Pharmacy25070

Alaa Sleiman Marouf567Hematology24234

Alaa Soliman Al KhayoutiدوراتInternal Medicine15959

Alaa Sulaiman Deeb381Pediatrics17095

Alaa Taissir Ibrahim568General Surgery24304

Alaa Tawfik Alakhdar493Otorhinolaryngology and its Surgery20884

Alaa Waleed Al Jaouni557Endodontics23665

Alaa Walid Taha555Laboratory Diagnosis22977

Alaa Yassin Marshan
539

Gastroenterology
22763

Alaa Youssef MalhanدوراتRadiology and Medical Imaging24071

Alaa Youssof Al Bermawi505Internal Medicine21335

Alaa Youssof Al Bermawi505Cardiovascular Diseases21336

Alaa Yussef Al AliyanدوراتOral and Maxillofacial Surgery25115

Alaa Zakaraia AbduhouranدوراتPediatrics24133

Alaa Zuhair Shayah547Laboratory Diagnosis23019

Alaaelden Mohamed AlnaasanدوراتGeneral Surgery21381

Aladin Mohammad Hillal376General Surgery16978

Alaeddin Zafer AlkhatibدوراتUrology Surgery25117

Alasi Chalal Al KaiakhiدوراتPediatrics24236

Albaraa Mohammad AlalloushدوراتUrology Surgery17021

Al-batool Taan Raad554Laboratory Diagnosis23218

Albayhas Munif Hassoun564Radiology and Medical Imaging24078

Alem Housain Alhaj Aliwy443Orthopaedic Surgery19190

Alexi Naim Otrakji362Radiology and Medical Imaging16558

Alghaith Aboud Alhaj HazzaaدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism23778

Alghaith Ibrahim AlsalemدوراتOral and Maxillofacial Surgery23754

Alhasan Ali AlsaiemدوراتPlastic Surgery25765

Alhasan Ali Sultan377Radiology and Medical Imaging24767

Alhasan Mohamad Abdulrahman532Cardiac Surgery22600

Alhasen Gebrael Makhoul385Pediatrics17238

Alhassan Ali Alsaiedmohamadalrawi557Vascular Surgery23711

Alhussain Fayez Sandouk553Anesthesiology and Reanimation23325

Ali Abass SalamehدوراتPediatrics25164

Ali Abbas Nasser403Urology Surgery17963

Ali Abboud IbrahimدوراتNeurology21350

Ali Abd Al Kader Alhaj AliدوراتEmergency Medicine23691

Ali Abd Almajid Al Bdeira377Laboratory Diagnosis24802

Ali Abdul Raouf HujukدوراتCardiac Surgery14003

Ali Abdulhameed Yousef411Anesthesiology and Reanimation18297

Ali Abdulkarim Anka566Oral and Maxillofacial Surgery24213

Ali Abdullah Al AwadدوراتOral and Maxillofacial Surgery25500
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Ali Abdullah Moualla572Ophthalmology and its Surgery24661

Ali Adib Ahmad555Urology Surgery23545

Ali Adnan Hayek559Orthopaedic Surgery23897

Ali Adnan HusseinدوراتCardiovascular Diseases24478

Ali Adnan ZreikaدوراتRespiratory System Disease22571

Ali Ahmad Ali551Gastroenterology23216

Ali Ahmad Almousa512Ophthalmology and its Surgery21660

Ali Ahmad BarakatدوراتCardiovascular Diseases24359

Ali Ahmad HamzahدوراتGeneral Surgery22220

Ali Ahmad Hassan555Obstetrics and Gynecology and its 23626

Ali Ahmad Ibrahim569obstetrics and Gynecology and its 24492

Ali Ahmad YoussefدوراتOrthopaedic Surgery21651

Ali Ahmed Ali549General Surgery23079

Ali Asaad Sultan303Internal Medicine14978

Ali Asaf IsmaelدوراتNeuro Surgery25389

Ali Aziz ArousدوراتOrthopaedic Surgery23876

Ali Bader Mohamad488Pediatrics20734

Ali Badie Esmandar371Neurology16830

Ali Bassam BarriدوراتOrthodontics14902

Ali Bassam Eid
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
24432

Ali Bassam Kharmaدوراتotorhinolarynology and its surgery15967

Ali Ebrahim Dawd543Periodontology22857

Ali Fadel Al Khayer583Fixed Prosthodontics12631

Ali Fahim Asslan384Oral and Maxillo Surgery17199

Ali Faisal Mohammad507Oral and Maxillofacial Surgery21424

Ali Fareed MaanaدوراتOrthopaedic Surgery23073

Ali Gassan Kasem377Oral and Maxillofacial Surgery24587

Ali Ghassan Ruqiah585Orthodontics25716

Ali Ghssan HasanدوراتNeuro Surgery16037

Ali Haitham Arous584Orthopaedic Surgery25638

Ali Hamadah Jneed558Orthopaedic Surgery23831

Ali Hashem SakorدوراتSpeciality in Nephrology23261

Ali Hossein Poul Doust391Orthodontics17587

Ali Husaen Alnajem413Oral and Maxillofacial Surgery18076

Ali Hussan AliدوراتOrthopaedic Surgery21610

Ali Hussein MeerasaadدوراتObstetrics and Gynecology and its 15196

Ali Hussin GhaliدوراتNeurology24317

Ali Ibraheem KheirbekدوراتOrthodontics22485

Ali Ibrahim AlrstomدوراتInfectious Disease14899

Ali Ibrahim Ibrahim417Microbiology18492

Ali Ibrahim Ibrahim417Laboratory Diagnosi18491

Ali Ibrahim Wannous531Orthodontics22512

Ali Ismail Karim377Orthopaedic Surgery24984

Ali Ismail Yousef275Ophthalmology and its Surgery14140

Ali Issam AliدوراتGeneral Surgery21668

Ali Jamal Abdulhadi315Cardiovascular Diseases15181

Ali Jamal MahmoudدوراتOral and Maxillofacial Surgery25802

Ali Jasem Al AwadدوراتPediatrics22406
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Ali Kasem Mohammad564Oral and Maxillomandibular Surgery24138

Ali Kassem Abou Nokta389Internal Medicine17463

Ali Khalaf Alothman501Internal Medicine21086

Ali Khaled Al Deban AlhomediدوراتOrthopaedic Surgery16288

Ali Khaled AlnaoufiدوراتPediatric Nephrology24240

Ali Khalil Almrai583Intensive Care25502

Ali Khalil Kasem479Orthopaedic Surgery20464

Ali Louai Naddaf582Cardiovascular Diseases25345

Ali Maan AhmadدوراتGeneral Surgery21489

Ali Mahfood Alhasan559Orthodontics2596

Ali Mahmood Issmaeel585Pediatrics17867

Ali Mahmood Issmaeel585Pediatric Neurology25566

Ali Mahmoud AhmadدوراتNeuro Surgery22566

Ali Mahmoud Alahmad
دورات

Internal Medicine
23977

Ali Mahmoud Alloush407Oral and Maxillomandibular Surgery18177

Ali Mahmoud Ghazzawi
376

Medical Oncology
16198

Ali Mahmoud Jaber581Orthopaedic Surgery25321

Ali Mahmoud JamourدوراتOphthalmology and its Surgery21402

Ali Mahmoud SulimanدوراتGastroenterology24153

Ali Maisam Omran472otorhinolarynology and its surgery20240

Ali Majed Omran574General Surgery24867

Ali Mohaia AliدوراتRadiology and Medical Imaging24407

Ali Mohamad AlshiekhدوراتGeneral Surgery15936

Ali Mohamad Damen294otorhinolarynology and its surgery14756

Ali Mohamad GhanemدوراتGeneral Surgery23422

Ali Mohamad Haj MohamadدوراتOrthopaedic Surgery23553

Ali Mohamad HasanدوراتOphthalmomlogy surgery13755

Ali Mohamad Ibrahim377Orthopaedic Surgery24834

Ali Mohamed Dayoub377Otorhinolaryngology and its Surgery24574

Ali Mohamed Mansour542Otorhinolaryngology and its Surgery22823

Ali Mohammad Al KhalilدوراتObstetrics and Gynecology and its 25219

Ali Mohammad Deeb Ibrahim283Obstetrics and Gynecology and its 14585

Ali Mohammad EsmaielدوراتObstetrics and Gynecology and its 25391

Ali Mohammad Ghassah563Gastroenterology24038

Ali Mohammad Hammoud393Ophthalmology and its Surgery15326

Ali Mohammad Khair GhanemدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22385

Ali Mohammad Osman536Urology Surgery22700

Ali Mohammad Solaiman586Internal Medicine25901

Ali Monjed Al Nabelsi473Cardiovascular Diseases20239

Ali Mounzer Ahmad550Emergency Medicine23142

Ali Mousa Alakoub583Fixed Prosthodontics25439

Ali Mousa MohammadدوراتCardiovascular Diseases21623

Ali Moussa ZwanدوراتOrthopaedic Surgery21484

Ali Muhammad Al Darwish453Pediatrics19582

Ali Mustafa SalehدوراتLaboratory Diagnosis23430

Ali Nabeal Alia526Orthodontics12349

Ali Nasr Mohammad479Otorhinolarynology and its surgery20412
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Ali Nawras Alnokari553Removable Prosthodontics23493

Ali Nazir SalameدوراتVascular Surgery25306

Ali Nizar Harba388Oral and Maxillofacial Surgery17037

Ali Radi AlhamdanدوراتOrthopaedic Surgery15192

Ali Ramadan MaytahدوراتOral and Maxillofacial Surgery22387

Ali Ramadan MohammadدوراتPediatrics Surgery23720

Ali Rashed WensiدوراتGastroenterology21375

Ali Rashid Gbara552Oral and Maxillofacial Surgery23350

Ali Sabri AlaniدوراتOral and Maxillofacial Surgery14247

Ali Safwan Al HouriدوراتRadiology and Medical Imaging14073

Ali Salah Balkis566Endodontics24181

Ali Saleem OthmanدوراتOrthopaedic Surgery21069

Ali Salem Othman421Pediatrics18557

Ali Samer Moustafa585Orthopaedic Surgery25704

Ali Saoud Mohamed390Pediatrics13250

Ali Saoud MohamedدوراتPediatric Gastroenterology17639

Ali Selman RedaدوراتOrthopaedic Surgery17287

Ali Shaaban Kassem584Reconstructive Surgery and Burns25639

Ali Sulaiman Marouf431Endodontics18830

Ali Sulieman AbbasدوراتForensic Dentistry23429

Ali Sultan Al Jawabra377Otorhinology and its Surgery24684

Ali Taher Saker
دورات

Urology Surgery
24281

Ali Taj Aldn Ali449Cardiovascular Diseases19470

Ali Taleb Taleb509Orthopaedic Surgery1346

Ali Yahya Husin393Ophthalmology and its Surgery16165

Ali Yaseen ShashدوراتCardiac Surgery13888

Ali Yehya Olabeh375otorhinolarynology and its surgery16976

Ali Youssef Abdullah542Cardiovascular Diseases22730

Ali Zouher Raia582Orthopaedic Surgery25377

Alia Adib Mohammed536Urology Surgery22699

Alia Emad AlsafadeدوراتPerdiodontology25223

Alia Mohamad Al Rajab533Obstetrics and Gynecology and its 22620

Alia Mouaffak HamodehدوراتOral and Maxillofacial Surgery21078

Aliaa Mahmoud Chakou507Pediatric Dentistry21457

Aliaa Mohamad Al Zuhili472Fixed Prosthodontics 20232

Aliaa Mustafa Alshahhoud382Endodontics17144

Aliah Asaad HamshoدوراتSpeciality in Pediatrics25693

Alissa Nazih Baddour455Pediatrics19713

Alissar Fozi Ajjoub511Otorhinolaryngology and its Surgery21702

Aliya Hosaen NamehدوراتObstetrics and Gynecology and its 25462

Alji Mohamed Amin Alkhalifa217Urology Surgery13273

Alkam Najed Abdulla221Urology Surgery12341

Alkawthar Abdul Elah Oubidin566Ophthalmology and its Surgery24217

AlKhattab Omar Alhusaun290Orthopaedic Surgery615

Alkinan Gerioss Alashhab390Oral and Maxillofacial Surgery17532

Alksandar Abdulkarim SaoudدوراتVascular Surgery15358

Allam Abed Aljalil Aljber Azzam
569

Oral and Maxillomandibular Surgery
24461
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Allam Mahmoud ShaheenدوراتGastroenterology22647

Allam Said AlmohammadدوراتOral and Maxillofacial Surgery25561

Almehdi Abd Allateef Hasan Bo Esa
دورات

General Surgery
16178

Almekdad Soulaiman Al soulaiman256Oral and Maxillofacial Surgery12745

Almogera Mohamad Kserawi
331

Internal Medicine
15464

Almogera Mohamad Kserawi573Cardiovascular Diseases24739

Almoutassem Billah Mouhamed 217Laboratory Diagnosis12279

Almuataz Bllah Kasem FrzatدوراتGeneral Surgery22499

Altaeb Helal Hajou527Radiology and Medical Imaging22297

Alwa Hussien Aladia
570

Pediatrics
24563

Alwaleed Abdo Aldairy
363

Cardiac Surgery
16597

Alwalid Mohammad Al KhderدوراتOrthopaedic Surgery21603

Alwan Mohammad Al Abed
566

Urology Surgery
24198

Alyaa Mohamad Husain
دورات

Laboratory Diagnosis
25369

Amal Abdulkader Almoslem489Pediatrics20821

Amal Ahmad Alali Alahmad358Pediatrics12559

Amal Ahmad Boshi
355

Family Medicine
5937

Amal Ahmad Omari355Obstetrics and Gynecology and its 16280

Amal Aref Ibrahim478Dermatology19725

Amal Ayman Al RubehدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism21687

Amal Aziz Noaman572Obstetrics and Gynecology and its 24671

Amal Chehadeh Jnead366otorhinolarynology and its surgery16661

Amal Diab Alibraheem339Obstetrics and Gynecology and its 15646

Amal Frzat AskarدوراتInternal Medicine24117

Amal Hussain AlnumanدوراتPediatric Surgery25724

Amal Issam Al-Nawasreh472Clinical Biochemistry20234

Amal Jihad HassounدوراتGastroenterology22582

Amal Mahmoud Khaddour392Obstetrics and Gynecology and its 16915

Amal Mhna Al Hosain524Obstetrics and Gynecology and its 3137

Amal Moeen ArraدوراتRadiology and Medical Imaging25898

Amal Mohamad Alsalloum377Laboratory Diagnosis24596

Amal Mohammad Badawi
377

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25041

Amal Mustafa Sharba568obstetrics and Gynecology and its 24399

Amal Sabri Hasan578Oral and Maxillomandibular Surgery15675

Amal Sabri Hasan579Fixed Prosthodontics25180

Amal Saleh Saifi374Obstetrics and Gynecology and its 17011

Amal Salim Abou Alhija235Internal Medicine13652

Amal Yossef Harfoosh577Internal Medicine3227

Amal Yossef Harfoosh
581

Endocrinology Diabetes and Metabolism
1572

Amal Yousef AlmahamadدوراتOral and Maxillafacial Surgery23070
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Amal Youssef Ali482Laboratory Diagnosis20712

Aman Fawaz MazloomدوراتPediatrics19671

Amani Abdul Baki Al Sayed AhmadدوراتInternal Medicine21246

Amani Abdul Jabar AlawirدوراتOral and Maxillofacial Surgery19284

Amani Abedalkarim Almokbel377Internal Medicine24766

Amani Ahmad Basrak512Removable Prosthodontics21742

Amani Ahmad Marzouk341Clinical Biochemistry15666

Amani Ebrahim Baaj561Respiratory System Disease23951

Amani Faysal Alshaar352Anesthesiology and Reanimation15898

Amani M.Taoufik Alshami510Rheumatology941

Amani Mohamad Alhalaki555Anesthesiology and Reanimation and 18622

Amani Mounzer Aljoujou463Radiology and Medical Imaging19912

Amani Mustafa Jamil325Pediatrics15375

Amani Riad Al Jlaghi585Orthodontics25709

Amani Riad WardehدوراتRheumatology24427

Amar Mhd Amin Jidouri377Otorhinolaryngology and its Surgery24775

Ameer Mouhmad Alkazzaz
562

Endodontics
23988

Amena Hasan دوراتObstetrics and Gynecology and its 25617

Amer Abdul Salam Aswad477Ophthalmology and its Surgery20367

Amer Ahmad Saed Al Adhami534internal Medicine22637

Amer Ayesh Hasan402Pediatrics18011

Amer Bassam Takkem
393

Oral and Maxillofacial Pathology
17733

Amer Fahd Yacoop
دورات

Laboratory Diagnosis
21751

Amer Fawaz Abboud
377

Plastic Surgery
24858

Amer Hamed Alnajem319Ophthalmology and its Surgery15274

Amer Hesham Mousalli506Orthodontics21082

Amer Ismail Sifou
227

Neuro Surgery
11463

Amer Jaber Barakat565Cardiovascular Diseases24137

Amer Khalid Alhassan Almasri264Gastoenterology13842

Amer Maher Owayda479Orthodontics20497

Amer Mahmoud Alayan374Laboratory Diagnosis16876

Amer Merri Khleif377Obstetrics and Gynecology and its 24623

Amer Mohamed Alnemer213General Surgery12951

Amer Nadem Mouna215Radiology and Medical Imaging13230

Amer Naji Jamil Alhamid 453Radiology and Medical Imaging19587

Amer Salah AwwadدوراتObstetrics and Gynecology and its 21444

Amin Abdulwahab Alsattouf520Neuro Surgery21973

Amin Fadel Kanafani512Otorhinolaryngology and its Surgery21706

Amin Mhd Amin Alkoud367Orthodontics16748

Amin Mohamad ShurmدوراتCardiovascular Diseases25229

Amina Abdul Jabar Abo AlbanatدوراتObstetrics and Gynecology and its 15239

Amina M.Abo Bakr BattikhدوراتObstetrics and Gynecology and its 25618

Amir Abdallah Almohamad Alsultan267Obetetrics and Gynecology and its 14380
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Amir Hafez Mahfood450Nephrology19526

Amir Mohamed KebiehدوراتGastroenterology15022

Amira Hussin AlaniدوراتObstetrics and Gynecology and its 25350

Amira Isam Orabi476Microbiology and Immunohematology20270

Amira Mazen Gbeyli528Ophthalmology and its Surgery22323

Amjad Abdul Kader Alhaj RahmounدوراتOrthopaedic Surgery17302

Amjad Adnan Al Mubarak390Pediatric Neurology17516

Amjad Adnan Al Mubark361Pediatrics16352

Amjad Ali Hasan573Orthodontics24781

Amjad Amir HammoudدوراتCardiovascular Diseases21409

Amjad Jamal Abd Alaal257General Surgrey13997

Amjad Mahmoud TonbariدوراتPediatrics13915

Amjad Mohammad Adel Alia512Otorhinolaryngology and its Surgery21700

Amjad Mohsen KarakiدوراتInternal Medicine17209

Amjad Mousa SikariaدوراتThoracic Surgery25723

Amjad Moustafa Sharaf377Orthopaedic Surgery24589

Amjad Naji Fallouh519Control and Pharmaceutical Industry21951

Amjad Sakir Al Salman582Urology Surgery25297

Amjad Suliman Ali250Internal Medicine14035

Amjad Suliman AliدوراتHematology14283

Amjad Taher Tarsisi430Ophthalmology and its Surgery18850

Ammar Abdul Fattah AlhalabiدوراتEndodontics25267

Ammar Abdul Ftah Jasri374Emergency Medicine16913

Ammar Abdulsalam Beetar583Psychiatry7156

Ammar Abedalslam Alkasem288Urology Surgery13937

Ammar Adel Dallal559Anesthesiology and Reanimation 19934

Ammar Adnan Alhaj KhalefahدوراتPediatrics21187

Ammar Ali Suliman579Pediatric Dentistry25201

Ammar Atef Deeb233Urology Surgery12840

Ammar Atef Deeb238Urology Surgery12840

Ammar Atef Deeb377Kidney Transplantation24655

Ammar Bassam Ali559Ophthalmology and its Surgery23857

Ammar Chemdin Alfayad541Family Medicine22788

Ammar Ebrahem Salman421Orthodontics18562

Ammar Essa Alfarroukh402Pediatrics18012

Ammar Essa Alfarroukh439Pediatric Gastroenterology19049

Ammar Gaze Hasan493Otorhinolaryngology and its Surgery20909

Ammar Haitham Kayal551Ophthalmology and its Surgery23318

Ammar Hamed YousefدوراتCardiac Surgery24277

Ammar Ibrahim Ali342General Surgery15700

Ammar Ibrahim Kayali234Oral and Mixillo Surgery13582

Ammar Issa OmarدوراتGeneral Surgery22221

Ammar Jehad Hamzeh463Ophthalmology and its Surgery19745

Ammar Jozef Al AzzamدوراتCardiovascular Diseases21690

Ammar Kamal Kayal476Ophthalmology and its Surgery20263

Ammar Kamal ZeidanدوراتOrthopaedic Surgery25827

Ammar Kasem AminدوراتDental Implantology23067

Ammar Mahmoud Abdel FattahدوراتUrology Surgery15911

Ammar Mahmoud Wajih Alkhani516Ophthalmology and its Surgery21862
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Ammar Mansour Abbas433Respiratory System Disease18942

Ammar Marwan Khiatah532General Surgery22533

Ammar Maurice Koudsie552Oral and Maxillofacial Surgery23349

Ammar Mhd Ghiath Al Kaddah240Laboratory Diagnosis13787

Ammar Mohamad MaroufدوراتLaboratory Diagnosis25450

Ammar Mohammad AntabliدوراتFixed Prosthodontics23080

Ammar Mohammad Tisser Farzat366Oral and Maxillo Surgery16669

Ammar Mohammed ZatarدوراتOrthopaedic Surgery23632

Ammar Mowafak MakhrukaدوراتOral and Maxillofacial Surgery14061

Ammar Muhammad Sultan
377

Orthopaedic Surgery
24543

Ammar Nader Aisheh
315

Internal Medicine
15178

Ammar Nader Aisheh
315

Cardiovascular Diseases
15179

Ammar Najdat Kazour574Reconstructiv Surgery and Burns24823

Ammar Natheer Seraji570Anesthesiology and Reanimation24577

Ammar Nidal Zoudi330Orthopaedic Surgery15344

Ammar Nofal Fayoud
دورات

Cardiovascular Diseases
24179

Ammar Omar Belal398Removable Prosthodontics17850

Ammar Rajab HabibدوراتNeuro Surgery25573

Ammar Saad Mouhammad551Urology Surgery23322

Ammar Sadek Barazi307Psychiatry15039

Ammar Salah JaradدوراتEmergency Medicine23417

Ammar Suleiman Alahmad
377

Cardiovascular Diseases
25043

Ammar Tawfiq Madkhana480Burns6033

Ammar Yaser Alassafeen578Removable Prosthodontics25108

Ammar Yaser HarfooshدوراتOphthalmology and its Surgery23731

Ammar Yousef FiddaدوراتLaboratory Diagnosis14896

Ammar Zuhir Marouf586Orthopaedic Surgery25854

Ammer Dieb Alkasoum549Fixed Prosthodontics23140

Amna Ahmad Alabed Altabbal377Ophthalmology and its Surgery25089

Amna Khalaf Alaloush583Applied Pharmaceutical Chemirtry25423

Amneh Fayez Fadl538Obstetrics and Gynecology and its 22748

Amneh Ibrahim AlouchدوراتObstetrics and Gynecology and its 16427

Amneh Ibrahim Labash343Obstetrics and Gynecology and its 15719

Amr Assaf MakladدوراتOrthodontics25412

Amr Fateh Hajlawi
270

Orthopaedic Surgery
14377

Amr Maher KuraitbyدوراتGeneral Surgery24365

Amr Mhd Saleem Nadar537Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22640

Amr Mhd Saleem Nader534Oral and Maxillofacial Surgery22640

Amr M-Majd Zitawi540Orthodontics22774

Amro Abdalkareem AlawadدوراتNeuro Surgery17190

Amro Issam Al Mradi571Laboratory Diagnosis24493

Anas Abd Alrahim AlujiliدوراتCardiac Surgery21669

Anas Abdalhamid AlnajemدوراتObstetrics and Gynecology and its 23657
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Anas Abdulhalim Altahan
524

Control and Pharmaceutical Industry
22155

Anas Adel Raed352Vascular Surgery16032

Anas Adel SafarدوراتOphthalmology and its Surgery14054

Anas Adnan Darwish568Urology Surgery24141

Anas Ahmad Alyahya583Endodontics25504

Anas Aish Dalloua
532

General Surgery
22597

Anas Ali AllousدوراتOphthalmology and its Surgery16621

Anas Ali AmerدوراتOphthalmology and its Surgery25419

Anas Ayman Yassin
576

Neurology
24932

Anas Badr Aldin Al Salhani464Oral and Maxillofacial Pathology19990

Anas Bassam Almidani353Oral and Maxillofacial Surgery16078

Anas Essam Haj Ebrahim264General Surgery14223

Anas Fouad Ghazal393Dermatology and Sexully Transmitted 17725

Anas Ghonem Alhariri533Otorhinolaryngology and its Surgery22618

Anas Hasan AbdallaaدوراتGeneral Surgery22434

Anas Hisham Bnayian578Pediatric Dentistry25091

Anas Hisham SasaدوراتOphthalmology and its Surgery14052

Anas Hossin EsmaeelدوراتOrthopaedic Surgery17317

Anas Khaled Alaydi478Otorhinolarynology and its surgery20370

Anas Khaled Haj UmaierدوراتCardiovascular Diseases17344

Anas Khalid Akhaj Ahmad300Removable Prosthodontics14877

Anas Mahmoud 353Neuro Surgery16191

Anas Mahmoud Naba387Orthodontics17327

Anas Malek Shaneh Saz548Cardiovascular Diseases23057

Anas Marwan Alatieya546Oral and Maxillomandibular Surgery22953

Anas Mhd Fayez Al HakimدوراتFixed Prosthodontics 19282

Anas Mhd Khair Sadieh471Obstetrics and Gynecology and its 20201

Anas Mhd Salim Alosh328Pediatric Dentistry13537

Anas Mohamad Alhourani379Forensic Dentistry17051

Anas Mohamad Alsaleh218Dermatologyand Sexually Transmitted 1926

Anas Mohamad Moujib Chabouk230Urology Surgery7802

Anas Mohamad SalamehدوراتOral and Maxillofacial Surgery17330

Anas Mohamad Samah Shamo547Intensive Care23008

Anas Mohammad SaudدوراتGeneral Surgery21602

Anas Muhammad Aljwad
388

Pediatric Surgery
17279

Anas Mustafa Abdo391Orthodontics17580

Anas Mustafa Alharash573oral and Maxillofacial Pathology24742

Anas Naji Alghazi
دورات

Medical Oncology
13886

Anas Omar Haroub549Fixed Prosthodontics23164

Anas Rabee Alhaj ToumaدوراتAnesthesiology and Reanimation13845

Anas Read Saleh
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
25579

Anas Saadeh Alkhouri569Laboratory Diagnosis9151
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Anas Salem Darwich Dit Eissa192Orthopaedic Surgery12517

Anas Suheil Abou AzanدوراتGeneral Surgery25687

Anas Sulaiman HassoدوراتEmergency Medicine25225

Anas Talal Alahmad570Ophthalmology and its Surgery24533

Anas Tarek Alzahr556Neurology23653

Anas Toufik Basata450Orthodontics19522

Anas Waled Hinnawi544Dermatology and Sexually Transmitted 22887

Anas Walid Mouti
567

Fixed Prosthodontics
24220

Anas Youssef Wassouf499Periodontology20819

Anass Hussain Alkhaled332Internal Medicine15470

Anass Hussain Alkhaled332Cardiovascular Diseases15471

Andera Abdullahalim Othman574Pediatrics24869

Andrawes Ibrahem Salloum
549

Radiology and Medical Imaging
23175

Anfal Abdullah Al Masri528Obstetrics and Gynecology and its 22328

Anfal Zeiad Zaitoun551Neurology23286

Anis Fouad Jnoub387Oral and Maxillofacial Surgery17442

Anjila Issa Roumia
548

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23039

Annas Mouhammad Naeim355Anesthesiology and Reanimation16271

Anni Dikran Mouradian
530

Ophthalmology and its Surgery
22358

Ansam Imad Al MazhourدوراتObstetrics and Gynecology and its 15300

Ansar Najdat Naziha417General Surgery18481

Anssam Naji Al IssaدوراتOral and Maxillofacial Surgery21671

Antoine Nasrallah Issa486Microbiology20588

Anton Muneer Alhallak343General Surgery15726

Antonio Machhour MakhoulدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25892

Anwar Abdul Karim Jawad493Removable Prosthodontics20913

Anwar Dakhil Alabdullah332Oral and Maxillofacial Surgery15402

Anwar Khaled AlyousefدوراتCardiovascular Diseases17509

Anwar Mohamad Jamuil Alhabash261Pharmacology14193

Anwar Mussa Dahdal521Dermatology and Sexually Transmitted 22003

Anwar Rakan Alfarhan313Pediatrics15149

Anwar Yaser Altrkawi318Ophthalmology and its Surgery15227

Aon Nadim Dwai325Orthontics15370

Aous Mohsen MahmoudدوراتGeneral Surgery23621

Arabia Mhd Faiz Habmbam
377

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25034

Aram Najeeb KhazalدوراتOral and Maxillofacial Surgery16179

Aras Mohammad Saleh Abdo542Pediatric Surgery22821

Aras Srajeddin KasemدوراتRadiology and Medical Imaging22659

Areej Ahmad Al Masalmeh
551

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23211

Areej Ahmad Alhasan564Pediatrics24046

Areej Ahmad Bitar
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery  
13971
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Areej Ahmad Haj Ali
دورات

Pediatrics
25756

Areej Husain GhabraدوراتRespiratory System Disease21387

Areej Kasem Hamza579Pediatrics25179

Areej M.Walied Aldalati377General Surgery24757

Areej Taiseer Alkssery360Pediatrics16452

Areen Fahmi Glore270General Surgery2705

Aref M.Zouheir Awa
440

otorhinolarynology and its surgery
19113

Aref Mohamad MeriدوراتGeneral Surgery17359

Arfan M.Riad Bali583General Surgery9320

Arfan Osama Alawa218General Surgery13295

Arwa Fareed Alyounes
527

Laboratory Diagnosis
22201

Arwa Mohamad Khir402Endodontics17973

Arwa Muhammad Basheer Farhat363Molecular Biology and Biotechnology16611

Arwa Nawaf Khallouf
564

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22574

Arwa Salah Ahmad543Oral and Maxillomandibular Surgery22852

Arwa Ziad Ghazal
دورات

Dermatologyand Sexually Transmitted 

Diseases
13860

Asaad Jamal AlkohtدوراتRheumatology 16110

Asaad Mohieddin Zinieh565Ophthalmology and its Surgery24136

Asaad Omar Nemer298Ophthalmology and its Surgery14841

Asaad Roudolf Khouli553Obstetrics and Gynecology and its 23392

Asad Yousif Alebrahem
449

Pediatrics
19471

Asad Yousif Alebrahem
449

Pediatric Endocrinology Diabetes and 

Metabolism
19472

Aseel Ahmad Nazir Swead
463

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19940

Aseel Mamoun Al Samman391Industrial Pharmacy17591

Asem Fares Alazrouni
دورات

Radiology and Medical Imaging
15224

Asem Saleh AlKhalaf250Rheumatology14047

Ashraf Samir Mahlobi
573

Oral and Maxillofacial Surgery
24692

Ashraf Yahea Al JundaiدوراتGeneral Surgery24330

Asia Safouh Sawwan337Dermatology and Sexually Transmitted 15576

Asma Mohammad Shamout586Laboratory Diagnosis25867

Asma M-Tarek Aljarrah584Orthodontics25641

Asma Samir Alskaf377Neurology24629

Asmaa Abdallatif DandashyدوراتPathology25653

Asmaa Abdul Hamid Sayd Ramadan356Obstetrics and Gynecology and its 16298

Asmaa Asaad Alsayyad360Molecular Biology and Biotechnology16448

Asmaa Esmail Othman540Pediatrics22777

Asmaa Ghazi Khaled556Obstetrics and Gynecology and its 23588

Asmaa Hasan Aldej571Oral Medicine24653

Asmaa Mahmoud Moheb Aldin485Obstetrics and Gynecology and its 20639
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Asmaa Marwan Alsheikh Ali
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
15320

Asmaa Mhd Ali Saadoun533Ophthalmology and its Surgery22613

Asmaa Mhd Nabil MaatoukدوراتPediatrics24066

Asmaa Mohamed Reda Hendawi
دورات

Orthodontics
19309

Asmaa Mohammad Alsaleem
519

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21887

Asmaa Mohammad AmerدوراتObstetrics and Gynecology and its 25145

Asmaa Mohammad Fathi دوراتDermatology and Sexually Transmitted 23677

Asmaa Mousa Hatem
دورات

Orthopaedic Surgery
21632

Asmahan Sido Kousho374Obstetrics and Gynecology and its 16885

Asmar Mohammad Nouri Ramadan247Cardiovascular Diseases13129

Asraa Abduljalil Al ZamealدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17434

Assaad Naief Samaan223Radiology and Medical Imaging13377

Assal Ahmad Bassel KhattabدوراتEndodontics25188

Assel Rayek Abdulkader568Pediatrics24423

Assem Mohamad Alsalama434Urology Surgery18955

Assem Nasif Nassif463Anesthesiology and Reanimation19908

Assil Mhd Raef Al Zahabi
579

Orthodontics
25176

Ata Mohammad Adib Rajeh230Ophthalmology and its Surgery13500

Atalla Abd Abd
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
23494

Atef Hanna Moussa484Removable Prosthodontics20576

Atef Hanna Moussa
484

Dental Implantology
20577

Atef Ismail Abou One573Emergency Medicine 24780

Athar Abdulrahman AlghazzawiدوراتOrthodontics21675

Athar Yahya Makheber
553

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
23330

Auday Dergham Al Bashir555Periodontology23535

Auday Mohamad Alashqar
دورات

Orthopaedic Surgery
21438

Aula Ali Abdulla544Obstetrics and Gynecology and its 22878

Aula Jawdat SarhelدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23160

Awadah Mostafa Kamal Ceifo277Urology Surgery14495

Awatef Abdul Rahim Haiddar
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
25418

Awatef Hussen Khaled426Obstetrics and Gynecology and its 18682

Aws Husain Esmaeel356Pediatrics16315

Aws Suliman Kngrawie581Cardiovascular Diseases25316

Awwad Ibraheem Al Shlash573Neurology24674

Awwad Owayed Albasis377Oral and Maxillofacial Surgery24850

Aya Allah Hasan Yousef573Food Control 24778

Aya Bassam AlsayalehدوراتHematology22669

Aya Bassam JoriaدوراتOrthodontics24362

Aya Hatham Kabbani508Laboratory Diagnosis21247
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Aya Ismail Alzoabi434Dermatology and Sexully Transmitted 19860

Aya Mazen Kadoura451Pediatric Dentistry19557

Aya Moeen Abo Fakher555Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23339

Aya Mudar Knifaty250Internal Medicine14049

Aya Osama Saflo
377

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24826

Aya Talat Salahie361Dermatology9363

Aya Youssif Homsi552Otorhinolaryngology and its Surgery23361

Ayaat Khaled Alzaher555Obstetrics and Gynecology and its 23587

Ayad Mhd Said AlmahasnehدوراتOphthalmology and its Surgery23240

Ayah Maziad Abdullah417Obstetrics and Gynecology and its 18458

Ayas Mohammad AlKHayer271Internal Medicine14437

Ayas Mohammad AlKHayer271Cardiovascular Diseases14438

Ayat Mahmoud Kassoumeh297Laboratory Diagnosis439

Aycha Yahya AlhammadehدوراتObstetrics and Gynecology and its 23777

Ayham Abdul Karim Sayed Ahmad585Control and Pharmaceutical Industry1635

Ayham Abdul Mohsin Koujan
489

Cardiac Surgery
20805

Ayham Adnan Al Daher
دورات

General Surgery
22391

Ayham Ahmad Almanjawik
343

Orthodontics
15729

Ayham Aref Rahma
دورات

Gastroenterology
22451

Ayham Fahid AladawiدوراتHematology16369

Ayham Hikmet Almolla AliدوراتGastroenterology23730

Ayham Hikmet Almolla Ali559Internal Medicine5294

Ayham Ibrahim AlsousiدوراتPlastic Surgery21758

Ayham Issa Abo IssaدوراتOphthalmology and its Surgery16125

Ayham Kamel Ahmad
585

Cardiac Surgery
25785

Ayham Khaled Shohabi506Cardiovascular Diseases21258

Ayham Mohammad Abraheem336Pediatrics15567

Ayham Mohammad Kutaini539Otorhinolaryngology and its Surgery22764

Ayham Mohammed Eiz Aldeen Bash 389Oral Medicine17456

Ayham Mohammed Hasan584Orthopaedic Surgery25635

Ayham Mustafa Alahmad AlyousefدوراتOphthalmology and its Surgery25884

Ayham Nasser Obeid Alnasser550Ophthalmology and its Surgery23183

Ayham Rizk Mohammad271Internal Medicine14413

Ayham Rizk Mohammad271Neurology14414

Ayham Salman BarakatدوراتEmergency Medicine17203

Ayham Salman BarakatدوراتIntensive Care25159

Ayham Shikh Ahmad AbdullahدوراتCardiovascular Diseases24291

Ayham Suhyl Habeeb553Cardiac Surgery23463

Ayham Walid GhazalدوراتPsychiatry13854

Ayham Youssef Ali omarدوراتOrthopaedic Surgery22581

Ayla Mohammad Awn Aljandali دوراتInternal Medicine24237

Ayla Raghdan Al KabbaniدوراتRadiology and Medical Imaging25897

Aylah M.Taha TahaدوراتObstetrics and Gynecology and its 19404
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Aylah M.Taha Taha377Obstetrics and Gynecology and its 19404

Ayman Abdah Habib374Obstetrics and Gynecology and its 5897

Ayman Abdal Wareth Tayara461General Surgery19897

Ayman Abdou Salah520Public Health21981

Ayman Abdul Jabar Almoustafa
480

Oral and Maxillomandibular Surgery
20496

Ayman Abdul Rahman Hajjar515Oral and Maxillofacial Surgery21854

Ayman Adeeb Islambooli484Emergency Medicine20696

Ayman Ahmad Nasra303Obstetrics and gyneclogy and its Surgery14927

Ayman Ali Traifa245Orthopaedic Surgery13877

Ayman Badee Ahmad281Hematology14563

Ayman Ezz Aldin HasanدوراتInternal Medicine25305

Ayman Fakher Alkhatib529Urology Surgery22335

Ayman Hani Al Dammad564Intensive Care24108

Ayman Hani Al Dammad564Emergency Medicine24107

Ayman Ibrahim Khamees417Orthopaedic Surgery18483

Ayman Ihsan Shaweesh418Oral and Maxillofacial Surgery18498

Ayman Kamal Meshrf0Oral and Maxillofacial Surgery14427

Ayman Khaled Hennawi537Oral and Maxillomandibular Surgery22676

Ayman M.Nazir Hawari511Oral and Maxillomandibular Surgery21726

Ayman Mahmoud Al Hariri540Neuro Surgery22775

Ayman Moein MhnnaدوراتPediatric Hematology and Oncology25338

Ayman Mohamad AlkashtoدوراتCardiovascular Diseases15904

Ayman Mohamed Kouja240Laboratory Diagnosis13786

Ayman Mohammad Shbat461Family Medicine19893

Ayman M-Saleh Khouraky390Radiology and Medical Imaging17515

Ayman Mustafa Koja444Orthodontics19256

Ayman Mutlak Alkawarit502Orthodontics21282

Ayman Rachid Hittini
205

Cardiovascular Diseases
2402

Ayman Yousef Albitar561Radiology and Medical Imaging23898

Ayman Zouhir Ekrimah421Orthodontics18555

Aynur Ibrahim Mustafa360Obstetrics and Gynecology and its 16454

Azab Jamil Ramadan523Pediatrics22041

Azad Ahmad Yusuf198Gastroenterology12550

Azat Jaafar AlzeenدوراتUrology Surgery15166

Azdachir Abdullah Issa406Periodontology18207

Azdasheer Mofied Dalloul582Ophthalmology and its Surgery25375

Azhar Khaled Alnayef415Ophthalmology and its Surgery18426

Azhar Samir AlebrahimدوراتPeriodontology23251

Aziz Ahmed AlHawran243Urology Surgery13948

Aziz Mahamad Alkhaddour278Laboratory Diagnosis12660

Aziz Mahmad Alkhaddour209Laboratory Diagnosis12660

Aziz Mouslem Haj Ali 218Urology Surgery12920

Aziz Mtanious MawasدوراتDental Implantology22489

Azza Suliman Ibraheem586Hematology25771

Azzam Adnan Altouma185Neuro Surgery11084

Azzam Ibraheem SakrدوراتAnesthesiology and Reanimation22509

Azzam Najm Eddin AwariدوراتEmergency Medicine21732
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Azzam Zafer AlkhateebدوراتRadiology and Medical Imaging23930

Bachar Mahmoud Al Falah400Internal Medicine17891

Bachar Mahmoud Al Falah400Gastroenterology17892

Bachar Mohamed Aboubaker240Orthopaedic Surgery13796

Bachar Mohamed Ibrahim518Orthodontics21930

Bachar Youssef Dayoub553Emergency Medicine23462

Bachar Zaid Alsafadi365Urology Surgery2909

Badeaa Abdulkarim Al AbdullahدوراتObstetrics and Gynecology and its 25457

Bader Alddin Abdulmalek DahhanدوراتUrology Surgery17561

Bader Aldeen M.Moutaz Allham302Fixed Prosthodontics 14912

Bader Mohamad Charif Samid
218

Ophthalmology and its Surgery
13320

Bader Moutasem Alabed521Periodontology22004

Badi Ahmad Wehbi Almoubaid360Internal Medicine16460

Badie Mousa Alkhouli
393

Nephrology
17729

Badie Mousa Alkhouli
393

Internal Medicine
17728

Badr Alddin Salah Alddin Alakshar
443

Oral and Maxillomandibular Surgery
19222

Badr Alden Ahmad ShahetدوراتInternal Medicine15488

Badraldin Mohamed Mazen DweidarدوراتRadiology and Medical Imaging24333

Baha’a Aldeen Saleh Abd Alrazaq
562

Orthodontics
24018

Bahaa Adnan Khadora580Endodontics25253

Bahaa Eddin Khalil ShehadaدوراتLaboratory Diagnosis17570

Bahaa Ismaiel Alnajm568Orthopaedic Surgery24303

Bahaa Mohamad Alaji288Anesthesiology and Reanimation14609

Bahaa Mohammad Hisham AbboudدوراتGastroenterology25134

Baian Salim Naked Hudefi557Oral and Maxillomandibular Surgery23726

Baida Abd Alkarim Alnjaim
520

Public Health
21980

Bailasan Mazher ShakoofدوراتOphthalmology and its Surgery21403

Bakhos Mekhael Alhaddad360General Surgery16458

Bakri Hasan Dadikhi390Internal Medicine17517

Bakry Safwat Kytou201Gastroentrology12764

Balegh Souliman Alshigh YasenدوراتOral and Maxillofacial Surgery23566

Balsam Merhej Maihoub585Pediatric Hematology and Oncology25570

Balsam Merhej Maihoub585Pediatrics10610

Balsam Wafek RahejaدوراتPediatrics15939

Bana Emadeddin Tayem561Internal Medicine23959

Bana M.Adib Shaar
439

Orthodontics
2729

Bana Nezar MoriدوراتRespiratory System Disease21496

Banan Ahmad Al Jbawi522Obstetrics and Gynecology and its 22026

Banan Ebrahim Rajab568Laboratory Diagnosis24396

Banan Mhd Zakaria Darwich503Molecular Biology and Biotechnology21297

Banan Nasr Al Hussein501Obstetrics and Gynecology and its 21143

Bara Nori Maty433Dermatology and Sexully Transmitted 18920
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Baraa Abdalstar MohsenدوراتObstetrics and Gynecology and its 22398

Baraa Abdul Hamid KaddourدوراتOphthalmology and its Surgery25160

Baraa Abdulkarim Husseini218Orthodontics13317

Baraa Abdulmoumen Daas574Obstetrics and Gynecology and its 24818

Baraa Ahmad Shammo544Radiology and Medical Imaging22890

Baraa Eraid AlhamadدوراتCardiovascular Diseases14282

Baraa Esam Almobarak
دورات

Pediatric
24169

Baraa Mohammad Alhasan568Orthopaedic Surgery24374

Baraa Mohammad Alnayef Alkhalaf352Rheumatology 16019

Baraa Muhammad Sayed Ahmad389Laboratory Diagnosis17454

Baraa Nayef Sanyour377Obstetrics and Gynecology and its 24689

Baraa Nour Eddin AlKawarit302Microbiology and Immunohematology14921

Baraa Yahya Al YousefدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22744

Baraah Emad Al Khalaf583Pediatrics25491

Baraah Khuder Abou ZaidدوراتInternal Medicine25877

Baraah Mohammad Ali Deeb576Otorhinolaryngology and its Surgery24943

Baraah Mohammad Yousif545Pediatrics22962

Baraah Samir Aldairi503Pediatric Dentistry21291

Baraah Tomah Abu Al Sel208Laborato13039

Barah Abd Alkareem HussainدوراتPediatrics24130

Bardisan Sleman Gawrieh567Pediatric Surgery24223

Barjas Jaloud Mazher450Dermatology and Sexully Transmitted 19531

Barkhodan Rashid Horo447Cardiovascular Diseases19435

Baseema Mhd Eid Zada493Orthodontics20898

Basel Abdul Razzak Al Deeb576Urology Surgery24935

Basel Abdullah Agha451Fixed Prosthodontics 19559

Basel Abdullah Alhamdan AlshaherدوراتOrthodontics16470

Basel Abdulrazak Tatin418Periodontology18513

Basel Adnan Salfiti576Ophthalmology and its Surgery25016

Basel Farid Madani247Speciality in Neuro Surgery13750

Basel Farouk Al Am547General Surgery23006

basel fawzi mostafa252Pediatrics13968

Basel Ghaleb JaziehدوراتGeneral Surgery25574

Basel Gharib Abu Abassدوراتotorhinolarynology and its surgery17304

Basel Ghassan AlghazaliدوراتObstetrics and Gynecology and its 21613

Basel Hasn Ismail429Internal Medicine18808

Basel Hekmat Shiekh Alshabab517Radiology and Medical Imaging21699

Basel Hlal Nasralla
550

General Surgery
23193

Basel Jamil HatoutدوراتLaboratory Diagnosis23519

Basel Kamal Aldebs
353

otorhinolarynology and its surgery
16196

Basel M.Rashid Al Ansari493Periodontology20873

Basel Maree OdatدوراتEndodontics25432

Basel Mohamad Alhajali377Oral and Maxillofacial Surgery24588

Basel Mohamad Barghouth488Urology Surgery20791

Basel Mohamad Hamdan557Gastroenterology23705

Basel Mohamad Hesham AldroubiدوراتPlastic Surgery24521
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Basel Mohamad Hesham Aldroubi377Plastic Surgery24521

Basel Mohammed AounدوراتPediatrics24151

Basel Mohammed Mummtaz Najjar446Ophthalmology and its Surgery19399

Basel Mohammed Mummtaz Najjar463Ophthalmology and its Surgery19399

Basel Mostafa Joher550Laboratory Diagnosis23214

Basel Nabel HasanدوراتCardiovascular Diseases17346

Basel Rachid Al MidaniدوراتOrthodontics22430

Basel Sharef Aboud
237

Pediatrics
13658

Basel Suhil Shiha335Fixed Prosthodontics 15548

Basel Victor Al Romhain
507

Neuro Surgery
21468

Basem Adnan Alibrahim408Laboratory Diagnosis17852

Basem Hasan Alhamza
دورات

General Surgery
22246

Basem Jamil Hatem
542

Orthopaedic Surgery
4360

Basem Mhd Said AlhelbawiدوراتOrthodontics22656

Basem Saleem Jawhara532Cardiovascular Diseases22604

Basem Saleem Jawhara532internal Medicine22603

Basem Tamam Alchawaf441Oral and Maxillomandibular Surgery19152

Basem Waled Alsoudدورات Pediatrics21186

Basema Mahmoud Wahba327Pediatrics15404

Bashaer Mohamad Khalid Zaino 586Orthodontics25859

Bashar Abd Elhamid Yassin225Obstetrics and Gynecology and its 13400

Bashar Abd Ul Krim Altellawe525Pediatric Surgery22184

Bashar Abdalrahim AlnoufiدوراتObstetrics and Gynecology and its 15126

Bashar Abdulmoein Alrahhal186Otorhinolaryngology and Surgery12689

Bashar Abdulwahab Hammoudeh366Pediatrics16516

Bashar Abdulwahab Hammoudeh434Pediatric Cardiology18957

Bashar Ahmad Al BakirدوراتNeuro Surgery15868

Bashar Ahmad Mazhar AlhalakدوراتCardiovascular Diseases16105

Bashar Ahmad Salima584Pediatric Surgery25431

Bashar Asaad Bitar583Neuro Surgery25540

Bashar Edwar Al Asaad
دورات

General Surgery
23122

Bashar Eid Jaradah
507

Periodontology
21509

Bashar Elias Nemi423Internal Medicine18671

Bashar Ezz Aldeen AlrabbatدوراتUrology Surgery23682

Bashar Ibrahim Alahmad Alyousef
دورات

otorhinolarynology and its surgery
13780

Bashar Ibrahim Mustafaدوراتpediatric Gastroenterology24434

Bashar Izou AlbakkourدوراتObstetrics and Gynecology and its 23412

Bashar Kasem Al Karkoush527General Surgery22299

Bashar Kassem Al Mukdad230Obstetrics and Gynecology and its 13021

Bashar Khaled AltaliدوراتEmergency Medicine19669

Bashar Mahmoud Wagih Alkhani392Dermatology and Sexully Transmitted 11542
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Bashar Mhd Saaleh Alkurdi
376

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16944

Bashar Mohammad Koussa554Orthodontics23508

Bashar Muhammad MahmoudدوراتPlastic Surgery23814

Bashar Nmuhsen Wakkaf
دورات

Ophthalmology and its Surgery
14055

Bashar Nouri Aljasem572Neurology24673

Bashar Souleiman Faddoul526Ophthalmology and its Surgery22267

Bashar Suleman Alhalabi
486

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
20666

Bashar Yehia Kallab553Endodontics23375

Bashar Zeiad GhanemدوراتPediatric Surgery17173

Basheer Mahmoud Khalil482Pediatric Rheumatology20700

Basher Ahmad Alrahhal532internal Medicine22525

Bashir Adeeb Alshaikh Khaled
275

Laboratory Diagnosis
12406

Bashir Khaled Alnajjar487Ophthalmology and its Surgery20761

Basil Kasem KiwanدوراتOphthalmology and its Surgery16422

Basima Ahmad Hasan221Cosmetic Dentisty13291

Basima Ahmad Hasan578Cosmetic Dentistry13291

Basl Mohamad Ahmad583General Surgery25536

Basma Mhd Ziad Alhaffar232Laboratory Diagnosis13535

Basma Mohamad Alshiekh AliدوراتObstetrics and Gynecology and its 25271

Basma Mohammad Khaska407Dermatology and Sexully Transmitted 18092

Basma Mohanad AlbaraziدوراتLaboratory Diagnosis23559

Basmah Mohammad Bakr
دورات

Ophthalmology and its Surgery
21360

Basna Fadel FatehدوراتObstetrics and Gynecology and its 15487

Bassam Abd Alali566Orthopaedic Surgery24202

Bassam Abdo Ghannoum367Cardiovascular Diseases16782

Bassam Ahmad Jomaa Alhussein413General Surgery18379

Bassam Ahmad Mustafa319Removable Prosthodontics15277

Bassam Ahmad Wahbi450Emergency Medicine19532

Bassam Ali Houssein475Anesthesiology and Reanimation20298

Bassam Bolos Khalil580Obstetrics and Gynecology and its 25279

Bassam Chukri Hussein408Urology Surgery18121

Bassam Fadel Hussin450Orthodontics19524

Bassam Hasan Hosni Almula Hasani363Urology Surgery16607

Bassam Hilal Al Swedan525Gastroenterology4441

Bassam Mahmoud Bay505Orthopaedic Surgery21322

Bassam Mohamad Ahmad Abshi575Endocrinology Diabetes and Metabolism24901

Bassam Mohamad Ahmad Abshi575Cardiovascular Diseases24900

Bassam Mohamad Ahmad Abshi
575

Internal Medicine
24899

Bassam Mohamad Dekrooj403Gastroenterology17955

Bassam Mohamad Wannous
498

Puplic Health
21135

Bassam Mohammad Al Rasher 

Abazed
212

Orthopaedic Surgery
13176
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Bassam Mohammed Noimi346Hematology15803

Bassam Moh'D Alkhaled Farran366Orthodontics16667

Bassam Omar Abou Alzahab
451

Industrial Health and Work Medicine
19553

Bassam Omar Abou Alzahab
507

Public Health
21529

Bassam Omar Abou Alzahab
509

Public Health
21596

Bassam Sarkis Droubi
586

Endodontics
6425

Bassam Youssef Khayata203Orthopaedic Surgery12994

Bassam Zouhir Almasri505Cardiovascular Diseases21332

Bassel Abdulbari Al Shamali243Otorhinolarynology and its Surgery13781

bassel Abdulkarim BashourدوراتPeriodontology25368

Bassel Adnan Touma
557

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery 
23786

Bassel Ali Al Ratel
دورات

Cardiovascular Diseases
17677

Bassel Helal Wehby
564

Ophthalmology and its Surgery
24060

Bassel Imad Abu ShamlehدوراتOrthopaedic Surgery14901

Bassel Jeryous Al Khoury565Fixed Prosthodontics24161

Bassel Kamal WahbehدوراتGeneral Surgery21480

Bassel Mahmood AhmadدوراتGeneral Surgery25329

Bassel Mhd AlchammaaدوراتVascular Surgery25840

Bassel Mohammad Ghareeb370Orthopaedic Surgery16801

Bassel Mohammed Dahha450Internal Medicine19529

Bassel Sabri Al Ibrahem550Ophthalmology and its Surgery7976

Bassel Tayssir Altantawi
381

Internal Medicine
17122

Bassel Tayssir Altantawi381Sleep Medicine17123

Bassel Tayssir Altantawi
392

Emergency Medicine
17649

Bassel Younes Ali
461

Internal Medicine
19896

Bassem Elias Saadدوراتotorhinolarynology and its surgery16001

Bassem Nasser Ahmad303Urology Surgery14928

Bassem Salah Umran223Obstetrics and Gynecology and its 13370

Bassma Anwar Sokkar417Radiation Oncology18457

Bassma Safwan HalabiدوراتObstetrics and Gynecology and its 15870

Batol Mohammad Ayman Darjazini 332Orthodontics15478

Batool Mamdouh Aboud
298

Tumors Chemotherapy
14851

Batool Mohamed Suliman391Fixed Prosthodontics 17637

Batool Saad Al Deen A L Maraashli377Endocrinology Diabetes and Metabolism24844

Batool Shareef AlsayedدوراتObstetrics and Gynecology and its 21513

Batoul Abdalbaset NuamanدوراتObstetrics and Gynecology and its 22746

Batoul Abdulmotaleb SharifiدوراتObstetrics and Gynecology and its 25463
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Batoul Ahmad Alsawas552Periodontology23337

Batoul Ahmad Jehad AbdinدوراتInternal Medicine16435

Batoul Ali AlkatebدوراتOrthodontics25658

Batoul Faysal Aldwaye288Pediatric Dentistry14613

Batoul Imadeddin Alhajjar569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24501

Batoul Loay Mohammad533Dermatology and Sexually Transmitted 22615

Batoul Mohamad Assi
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23034

Batoul Mohamad Hourani541Pediatrics22809

Batoul Mohamad Taisan561Respiratory System Disease23956

Batoul Mohammad JumahدوراتHematology17648

Batoul Morhaf Albiski377Periodontology25032

Batoul Suheil AliدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22114

Bayan Abdul Razzak YounesدوراتOrthodontics25577

Bayan Abdullah Ramadan337pediatrics15577

Bayan Ahmad AlhasanدوراتCardiovascular Diseases17546

Bayan Ahmad Amairi568Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24389

Bayan Ahmad Jamal Babelli
383

Fixed Prosthodontics 
17135

Bayan Ahmad Koumi
573

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24687

Bayan Assam Al Amine585dermatology and Sexually Transmitted 25668

Bayan M.Adham Sassa
377

Radiology and Medical Imaging
24981

Bayan Nezar Alsayed562Gastroenterology24009

Bayan Omar Shareef577Pediatrics25060

Bayan Samir Kejjeh564Pediatrics24049

Bayan Waled Almanea580Removable Prosthodontics25254

Bayan Yousuf Helli568Pediatrics24254

Bdour Badea Al Hazza Al Ali581Dermatology and Sexually Transmitted 25295

Belal Abdulhafiz Alaa Aldeen550General Surgery22378

Belal Akram Jenbaz
387

Pediatric Dentistry
17390

Belal Fadllallah AsiدوراتOphthalmology and its Surgery17538

Belal Mahmmoud Rbah445Cardiac Surgery19316

Belal Mhd Alkhaled AlhazzouriدوراتNeurology16129

Belal Outhman Al Khiami540internal Medicine22783

Belal Outhman Al Khiami540Cardiovascular Diseases22784

Benan Ali Khiti
234

Laboratory Diagnosis
13060

Bengin Sefaldeen Al Aliko572Otorhinolaryngology and its Surgery24479

Berivan Mohamad Amin Shamsi
دورات

Pediatrics
15305

Beshr Marwan Lajin366Cardiovascular Diseases16665

Bibi Habashi Alabdulrahman313Obstetrics and Gynecology and its 15150

Bichr Ali Chmes
381

Orthopaedic Surgery
17116

Bilal Jamal AlkamelدوراتOphthalmology and its Surgery25836
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Bilal Kamel Younis264Neurology10590

Bilal Mohamad Khnaijer
دورات

Cardiovascular Diseases
25227

Bilal Mohamad Wehbeh480General Surgery20502

Bilal Mohammad Darwish243Pediatrics13917

Birevan Mohammad Hassan545Oral and Maxillofacial Surgery22958

Birg Karkor KasabianدوراتCardiovascular Diseases19572

Bisar Abdullah Suleiman507Cardiovascular Diseases21510

Blenda Ahmad Abd Alrahman451Tumors Chemotherapy19540

Boshra Khaled Al Hlal342Obstetrics and Gynecology and its 15699

Bothaina M.Barakat Alali288Obstetrics and Gynecology and its 14366

Bothaina Malek Ali519Ophthalmology and its Surgery21952

Bothayna Ali Kajan
261

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14198

Bothina Farhan Hassan489Pathology20818

Boudoor Bassam Al SaadiدوراتOrthodontics16469

Boushra Jihad Salloum
دورات

Neonatologist
24070

Boushra Mhanna Alibrahim519Ophthalmology and its Surgery21953

Boushra Nidal Kherbek283Periodontology14579

Boushra Omar Kurdi571Applied Pharmaceutical Chemirtry24601

Braah Nader Khallouf
557

Pediatric Hematology And Oncology
23721

Braha Abdulhamid Alsmadi
554

Endocrinology Diabetes and Metabolism
23507

Bsma Jiehad Al Ahmad
دورات

Radiology and Medical Imaging
23241

Buchra Mhd Maher AbdulsalamدوراتLaboratory Diagnosis16365

Buchra Rafat Anbar
541

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22805

Budour Mamdouh Alhalawa549Ophthalmology and its Surgery23059

Burhan Ali Al Zebe407Radiology and Medical Imaging18110

Busaima Abdulrahman Darwish
547

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23017

Bushra Ali Salame579Design and Drug Control25206

Bushra Deeb AljouraniدوراتObstetrics and Gynecology and its 16035

Bushra Faisal Haiek548Pediatrics23064

Bushra Marwan Bazer Bashi499Endodontics21150

Bushra Mazhar Bayerly
586

Ophthalmology and its Surgery
25770

Bushra Salim Kasem371Dermatology and Sexully Transmitted 16810

Buthaina Saleh Abdulrazak238Internal Medicine13679

Caesar Wadie Zahka454Neurology19626

Caroline Ghassan Alkhoury569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24459

Caroline Suheil Kassar510Cosmetic Dentistry21648

Chaalan Antanios Khouri
265

Urology Surgery
14319

Chaalan Hammoud Kayakhi547Pediatrics23026

Chaalan Hammoud Kayakhi554Neonatologist23476
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Chaam Ahmad BadrدوراتOrthodontics19285

Chadi Arfan Alnachef453Orthodontics19585

Chadi M.Dieb Khatib468Drugs and Medicinal Plants20061

Chadi Rimoun AlhaddadدوراتLaboratory Diagnosis15427

Chafik M.Majed Atasi478Urology Surgery20380

Chahed Abdula BahrouدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22718

Chaouki Mohamad Younes564Orthopaedic Surgery24111

Charif Mouhamad Salim Barakat475Oral and Maxillofacial Pathology20307

Chaza Amjad Alchaher283Obstetrics and Gynecology and its 14578

Christine Bassam HakimehدوراتOphthalmology and its Surgery14057

Chuker Amin Hayrab361Emergency Medicine16513

Chuloud Jehad Aboud
548

Laboratory Diagnosis
23083

Claude Antoine AlkhawlyدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism17553

Daed Ayman HasanدوراتObstetrics and Gynecology and its 16177

Daiana Yousef Ajooz
554

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23567

Dala Maria Rachid Bachour208Laboratory Diagnosis13032

Dalal Mhd Kher Dalloul323Dermatology and Sexually Transmitted 15319

Dalal Shekh Mousa Saadoun534Pediatrics22628

Dalia M.Rayad Zytouni356Laboratory Diagnosis15413

Dalia Mohamad Diab435Clinical Pharmacy and Hospital 18972

Dalia Mohamad Samir Kanaa440Laboratory Diagnosis15331

Dalia Shebli Janoud397Laboratory Diagnosis17799

Dalida Nadim Hammoud572Design and Drug Control24651

Dalin Jamal Amoura566General Surgery24209

Dana Allam Hossein AzzamدوراتObstetrics and Gynecology and its 19868

Dana Ehsan Salti
360

Molecular Biology and Biotechnology
16449

Dana Elian Abo Samra
584

Medical Oncology
25640

Dana Ghassan Nazha
285

Laboratory Diagnosis
14352

Dana Mamoun Sultan
566

Ophthalmology and its Surgery
24215

Dana Mounir JammoulدوراتNeurology22394

Danah Mohamed Nabil KhalilدوراتObstetrics and Gynecology and its 22094

Dani Alian Abo Samra237Orthodontics13654

Dani Alian Abo Samra240Orthodontics13654

Dani Essa Salloum449Cosmetic Dentistry19465

Dani Hussein Aljundi401Internal Medicine616

Dani Hussein Aljundi445Cardiovascular Diseases19317

Dani Issam Al Khaldi410Orthodontics18014

Dani Wardan Abboud209Urology Surgery2925

Dania Abdul Razak Dumairieh377Laboratory Diagnosis24715

Dania Adnan Aweiss
دورات

Pediatrics Nephrology
23924

Dania Ahmad Sawan525Oral Medicine22176

Dania Fouad Tayar573Anesthesiology and Reanimation24695
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Dania Mhd Shafik Arnous459Oral and Maxillofacial Pathology19822

Dania Mohamad Alkhadra
544

Food control
22920

Dania Mohammad Rashad Baaj225Obstetrics and Gynecology and its 12987

Dania Nabil Subeh575Fixed Prosthodontics24906

Dania Salah Zarzour342Endodontics15694

Dania Sleman KartoumehدوراتObstetrics and Gynecology and its 22575

Daniah Hamzeh Al AshkarدوراتRheumatology17166

Danial Mofied Dalloul360Laboratory Diagnosis16456

Daniel Issa AliskanderدوراتOrthopaedic Surgery23252

Danni Mahmoud Khouri422Internal Medicine14635

Danny Ebrahim DeebدوراتOral and Maxillofacial Surgery21427

Dany Karim WassoufدوراتCardiovascular Diseases15067

Dany Marwan Ghabally
562

Orthopaedic Surgery
24027

Daoud Elias Bitar289Urology Surgery14655

Daoud Oushanna David357Oral and Maxillo Surgery16346

Dareen Azmi Azzouz
501

Endodontics
21160

Darin Hossam Aldali
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15949

Darine Abdulhamid Abdulkoddouss
424

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18677

Darine Ahmad Aboud546Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22966

Darine Hossam Aldali524Obstetrics and Gynecology and its 15949

David Suliman Mhamad Alnuiji541General Surgery22792

David Suliman Mhamad Alnuiji
541

Thoracic Surgery
22793

Dea Safwan Almassaad377Neurology24572

Deaa Mohammad Alsuleman
517

Otorhinolaryngology and its Surgery
12837

Deaa Ryad Al Haj Ali
دورات

General Surgery
25758

Deeb Jamil Ali221Internal Medicine6092

Deeb Jamil Ali352General Surgery13047

Deema Ibrahim AhmadدوراتRespiratory System Disease15951

Deema Ibrahim DabbourدوراتPediatrics23415

Deema Mustafa Demloge571Laboratory Diagnosis24615

Dema Ousama Al Eed
553

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23389

Dema Ziad Al BatalدوراتOphthalmology and its Surgery25495

Deniz Mahmoud Suleiman543Fixed Prosthodontics22851

Dergham Ahmad Dergham377Orthopaedic Surgery24682

Deyaa Salim Fatoum476Dermatology and Sexully Transmitted 20268

Deyaeddin Abdulmuti Alahmad
449

Internal Medicine
19451

Deyar Abd Alkader Ibrahim265Opthalmology and its Surgery14304

Diaa Abdul Majed AlsallomدوراتObstetrics and Gynecology and Surgery13977

Diaa Abdul Munem Al Tujjar370Laboratory Diagnosis16770
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Diaa Aldein Ibrahim Jarad546Neurology23000

Diaa Eddin Mohammad AlyassinدوراتInternal Medicine15985

Diaa Eddin Mohammad Alyassin377Cardiovascular Diseases24921

Diaa Jobran Kassrin361Periodontology16490

Diaa Khaled Jairoudieh256Oral and Maxillo Surgery14113

Diaa Mahmud Abu Trabi409Ophthalmology and its Surgery18232

Diaa Naef Shakouf
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21757

Diab Mahmoud Al Souki509internal Medicine21558

Diab Mustafa Shohan531Orthopaedic Surgery22472

Diala Ahmad Shurbaji280Dermatology and Sexually Transmitted 14356

Diala Hany Ajeeb
585

dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
13636

Diala Hassan SukkarدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22414

Diala Talal Khaled360Laboratory Diagnosis16450

Diana Ali Alkhalil562Food Control24010

Diana Fahid Alhanna366Endodontics16662

Diana Hassan Dahmoush
455

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
19715

Diana Jamil Salloum448Laboratory Diagnosis19355

Diana Raeed SefloدوراتObstetrics and Gynecology and its 14553

diana suleiman suleiman
235

obstetrics and gyecology and its surgery
13637

Diana Tahsin Al Rayyes
516

Ophthalmology and its Surgery
21860

Diea Al Deen Haitham Hammoud
377

Internal Medicine
24799

Dima Abdalkareem Ali557Orthodontics23673

Dima Adel Haj Ali
555

Radiology and Medical Imaging
23615

Dima Ahmad Abu BakrدوراتPediatrics21042

Dima Ali Ahmad390Dermatology and Sexully Transmitted 5755

Dima Ammar Fatahi
531

internal Medicine
22469

Dima Bassam Al Joukhadar
422

Fixed Prosthodontics 
18600

Dima Fahmi Summakia577Fixed Prosthodontics25024

Dima Faisal Abou Alfadel569Laboratory Diagnosis11551

Dima Gergos Arbach
435

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
18963

Dima Ghazi Shaker277Rheumatology12599

Dima Ismail AblaدوراتPediatrics16245

Dima Jehad Khalil355Pediatrics16159

Dima Jehad KhalilدوراتPediatrics Oncology25886

Dima Jhazi Shaker264Rheumatology12599

Dima Mhd Haitham Abou Sfeir
552

Gastroenterology
23273

Dima Mohamad Jamal Shaban566Pediatrics24194

Dima Muhialdein Shikhani377Otorhinolaryngology and its Surgery24961
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Dima Nadim Salmeh586Fixed Prosthodontics25858

Dima Nizar Barhoom
582

Pediatric Hematology and Oncology
17292

Dima Nizar Deeb560Food Control23873

Dima Omar AlhumsiدوراتDermatology and Sexully Transmitted 19386

Dima Riad Alaliدوراتotorhinolarynology and its surgery19408

Dima Taher AliدوراتOrthodontics23662

Dima Walid Sliman
540

Pediatrics
22778

Dima Yousef Badre Aldin240Obstetrics and Gynnecology and its 13790

Dima Zaid Esmail Alabedalrajabدوراتinternal Medicine22836

Dima Ziad AlhakawatiدوراتFamily Medicine15994

Dimah Asad Aljarmakani514Pediatric Cardiology21811

Dimah Motanus Al Kassis556Laboratory Diagnosis23650

Dina Ebrahim Dawd533Obstetrics and Gynecology and its 22624

Dina Fadel Kumpuri546internal Medicine15074

Dina Fawaz HabibدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23306

Dina Ibrahim Khouri440Obstetrics and Gynecology and its 19125

Dina M.Mamoun Martini525Dermatology and Sexually Transmitted 22160

Dina Malek Al Zeeb390Dermatology and Sexully Transmitted 17526

Dina Mohamed Draw357Pediatrics16347

Dina Nabil Muhammad571Obstetrics and Gynecology and its 1353

Dina Najeeb Ibrahim
234

Hematology
13408

Dina Reiad Alabd Allah353Endodontics16115

Dinah Jamil Alfakih445Obstetrics and Gynecology and its 19200

Dinh Jamil Alfakih443Obstetrics and Gynecology and its 19200

Diran Levon Kloumian
264

Gynecology and its Surgery
14232

Doaa Amer Kouja542Dermatology22827

Doaa Ghazi EdreesدوراتObstetrics and Gynecology and its 22165

Doaa Hail DarwichدوراتOral and Maxillofacial Surgery25528

Doaa Hussain Jomah535Orthodontics22691

Doaa Jamal Hajjar566Ophthalmology and its Surgery24218

Doaa Mhd Adnan Alnouri526Pediatric Dentistry22271

Doaa Mohammad Almakkawi
565

Laboratory Diagnosis
24148

Doha Ahmad Abo Kak
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25458

Doha Anwar Al Aryan516Pediatrics21855

Doha Mahmoud Abdul Hamid299otorhinolarynology and its surgery14862

Doha Mohamad AlsameerدوراتLaboratory Diagnosis20247

Doha Othman Alhussain
386

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17285

Dojanah Jamil Mohammed
502

Public Health
21296

Doried Fahd Shaheen562Orthopaedic Surgery23990

Douaa Ahmad Alshukr
573

Oral Medicine
24750

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  41 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Douaa Ghassan  AlmadaniدوراتOphthalmology and its Surgery25496

Douaa Mohammad Alshihab581Obstetrics and Gynecology and its 25315

Douaa Waheed GhaliدوراتPediatrics25610

Douha Ahmad Yahya Jasri463Periodontology19918

Duaa Khaled Hejazi Albasha568Pediatric Intensive Care24441

Duaa Medhat Al Naimy558Drugs and Medicinal Plants23820

Duha Ahmad Shaaban
531

Pediatrics
22462

Duha Dado HamikoدوراتLaboratory Diagnosis25569

Duha Mahmoud AbbaraدوراتRespiratory System Disease25803

Dyaa Ahmad AlolwaدوراتOphthalmology and its Surgery21244

Dyiaa Ismaiel Alnajm421otorhinolarynology and its surgery18574

Ead Omar Tanbakje453Laboratory Diagnosis19592

Eaid Saleh AlsahouدوراتOphthalmology and its Surgery24321

Ebaa Ghassan Abboud
472

Respiratory System Disease
20231

Ebaa Haitham Hammadi568Neonatologist24283

Eba'a Haitham Hammadi479Pediatrics20427

Ebaa Hamed Yousef551Endocrinology Diabetes and Metabolism23335

Ebaa Hatoum AlghaziدوراتCardiovascular Diseases14936

Ebaa Sado Said Saleem538Neuro Surgery22755

Ebaa Tarek Kadah363Orthodontics16608

Ebla Ahmad AlammouriدوراتObstetrics and Gynecology and its 21624

Ebrahem Taha AsaadدوراتOral and Maxillofacial Surgery16079

Ebrahim Kamal HmishدوراتPediatrics15333

Ebrahim Mohamad Boubes
دورات

Urology Surgery
21176

Ebrahim Mouaffak Saad563Respiratory System Disease24036

Ebtihal Khlfan Alahmad546Pediatrics22979

Ebtihal Nabeel Haj Bakri426otorhinolarynology and its surgery18684

Ebtisam Dawod Alnemer450Obstetrics and Gynecology and its 19508

Ebtissam Abdulhamid Alkarim440Obstetrics and Gynecology and its 19109

Eddad Ahmad Addad250Gastroenterology14033

Edgar George Shedyac357otorhinolarynology and its surgery16345

Edward Fawaz Fallouh350Periodontology1873

Eeman Ali Al Abboud393Obstetrics and Gynecology and its 17714

Eeman Hosni Al Shhadat399Obstetrics and Gynecology and its 17879

Ehab Ahmad KhallifaدوراتCardiac Surgery23760

Ehab Mofid Altawil546Obstetrics and Gynecology and its 22987

Ehab Mohamed AlskhittaدوراتCardiovascular Diseases16130

Ehab Mohsen Saleh392Hematology17652

Ehab Mustafa Baser526internal Medicine22276

Ehab Mustafa Baser
531

internal Medicine
22276

Ehab Ziad Al Ayssame217Cardiovascular Diseases12997

Eiad Abdullah Tajeddin
363

Oral and Maxillo Surgery
16598

Eiad Diab Nasser Aldeen267Obetetrics and Gynecology and its 14379

Eiad Dib AbbasدوراتPeriodontology21077
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Eiad Nabil Jamal341Cardiovascular Diseases15607

Eid Nouman Alhajar517General Surgery21905

Einas Abdulaziz Alali341Radiology and Medical Imaging15483

Eiyad Abdul Ghani Kader Agha438Oral and Maxillomandibular Surgery19080

Ekbal hamed Sleiman234Internal Medicine13597

Ekbal hamed Sleiman234Endocrinology Diabetes and Metabolism13598

Ekhlas Samir Al Kayal391Pediatrics17584

Ekhlass Naouaf Aljaffal501Pediatrics21131

Elene Fadi EkkeدوراتOphthalmology and its Surgery17438

Elfat Mostafa Bash Bayouk511Pediatrics21740

Elham Abdalhade Seaf472Periodontology20229

Elham Ghassan Yousef585Pediatrics25670

Elia Mekhael Alhareth515Pediatrics21791

Elias Dauod Hanna
542

Fixed Prosthodontics
22822

Elias Hasan Chehadeh466otorhinolarynology and its surgery20041

Elias Hassan HamatiدوراتObstetrics and Gynecology and its 13974

Elias Jean Sakkal551Drug Control23300

Elias Khalil Dawod
دورات

Ophthalmology and its Surgery
22663

Elias Majed NemmoدوراتGeneral Surgery25587

Elias Nabeel AntounدوراتOral and Maxillofacial Surgery21762

Elias Nicola Barakat
339

Cardiovascular Diseases
15501

Elias Rafle Kardous
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
23607

Elias Wahb Youssef584Urology Surgery25632

Elias Zoher Ibrahim553Radiology and Medical Imaging23460

EliasTalaat Daghert
585

Laboratory Diagnosis
25761

Elie Emeil FakhouryدوراتGastoenterology14475

Elie Ghassan AyoubدوراتPlastic Surgery21965

Elizabeth Farah Sarkis362Endodontics16541

Emad Ahmad Al Ammar568Internal Medicine13924

Emad Ahmad Al laban
240

Internal Medicine
13784

Emad Ahmad Al Laban264Cardiovascular Diseases14244

Emad Ahmad Cablan318Dermatology and Sexually Transmitted 15260

Emad Ahmad Sleimoun
453

Radiology and Medical Imaging
19584

Emad Aldeen Abd Alrahman Abd 417Laboratory Diagnosis18465

Emad Aldeen Ali Alali AlahmadدوراتCardiovascular Diseases15512

Emad Aldeen Ali Biram384Internal Medicine17164

Emad Aldeen Khlef Alabed367Oral and Maxillo Surgery16746

Emad Aldeen Mohammad Al Msri
318

General Surgery
15254

Emad Eddin Mohamad Alkhatib
468

Internal Medicine
20093
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Emad Eddin Mohamad Alkhatib
468

Gastroenterology
20094

Emad Fawaz Aljamous
576

Emergency Medicine 
24939

Emad Georgos Amsi238Neuro Surgery13668

Emad Jamal Eddin Al Toutangy544Oral and Maxillofacial Surgery22896

Emad Mhd Saleh Alnasan377Oral and Maxillofacial Surgery24925

Emad Mohamad Adnan Rouh512Neuro Surgery21745

Emad Mohammad Fouzi Alghoush223Ophthalmology and its Surgery13690

Emad Nazih SalloumدوراتCardiovascular Diseases23210

Emad Saeed Al HouriدوراتOrthopaedic Surgery24156

Emad Talal Aboud
285

Neuro Surgery
14595

Emad Youssef Aldabii
283

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14587

Eman Abdul Kader Alabar
443

Internal Medicine
19224

Eman Ahmad Shhada529Pediatrics22346

Eman Ali Almasri509Infectious Disease21580

Eman Ali Slayman584Obstetrics and Gynecology and its 25677

Eman Hamdan AlkeratahدوراتObstetrics and Gynecology and its 22112

Eman Hilal AlkhabourدوراتPediatrics25132

Eman Hussein Issa
377

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24920

Eman Ibrahim Al Khalil586Plastic Surgery25912

Eman Mahmoud AlissaدوراتObstetrics and Gynecology and its 15298

Eman Mouhamed Assi
374

Endodontics
16942

Eman Rateb Marzan499Periodontology1171

Eman Shakkour Almhammad Radi561Obstetrics and Gynecology and its 23957

Eman Shehadeh Salhab530Laboratory Diagnosis22359

Eman Tahsin Alhussein
534

Otorhinolaryngology and its Surgery
22636

Eman Yousef Alsalhani410Pediatrics18257

Eman Yousef Alsalhani410Pediatric Neurology18258

Enaam Ahmad Taha455Obstetrics and Gynecology and its 19693

Enaam Mohamad Jourieh315Pediatrics15185

Enas Abdo EmamدوراتPediatrics21955

Enas Bassam Saad Aldin307Obstetrics and Gynecology and its 15037

Enas Halim Abou Hamzeh507internal Medicine21508

Enas Hamad Nakad391Neurology17379

Enas Hamad Nakad581Neurology17379

Enas hasan hasanدوراتneuro surgery13776

Enas Mohammad Almohammad
582

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25426

Enass Mohammad Theeb دوراتOral and Maxillofacial Surgery21269

Ensaf Mashari Abo Zeedan434Dermatology and Sexully Transmitted 18995

Esaaf Khaled Albradai
568

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
24390

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  44 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Esam Abd Alnabi Aladawi573Intensive Care24676

Esam Abd Alnabi Aladawi573Emergency Medicine 24675

Esam Faiz Khalil517General Surgery21265

Eskandar Bashar YazigiدوراتOral and Maxillofacial Surgery14351

Eskander Elias Deeb574Emergency Medicine 24884

Esmaeil Hachem Allawi
403

Orthopaedic Surgery
17961

Esmat Mohammad Adnan Koussa551Orthopaedic Surgery23347

Esraa Khalaf Al Mohamad
دورات

Internal Medicine
25830

Esraa Mohammad Sulaiman264Obstetrics and Gynecology and its 13976

Esraa Sajer Alkhalaf
552

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
23293

Esraa Suleiman SuleimanدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25249

Essa Akram AlmousaدوراتGeneral Surgery25330

Essam Abou Alalaa Jomaa453otorhinolarynology and its surgery19580

Essam Hasib Maher458Oral and Maxillomandibular Surgery19780

Essam M.Khaled Aldrieby
209

Critical Care Medicin
13086

Essmat Areef AlrefaiدوراتPediatrics23119

Etab Haidar Alkhaled356Obstetrics and Gynecology and its 16300

Etab Nazeh GhanemدوراتHematology23975

Ethar Kamal Haj Hmidi569Otorhinolaryngology and its Surgery24497

Eva Esmael Esmael522Obstetrics and Gynecology and its 17626

Eva Rasem Alhelo534Radiology and Medical Imaging22494

Evan Ali Osse441Cardiovascular Diseases19147

Evan Ali Osse441Internal Medicine19146

Eveen Adnan Subeh
580

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25255

Eyad Adnan AlfarraدوراتOrthodontics16779

Eyad Ahmad Alsaid557Neurology23667

Eyad Ahmad Ghadir555Plastic Surgery21627

Eyad Ahmad Ghadir555General Surgery8252

Eyad Ali Yanes353Psychiatry16194

Eyad Ayman Al SadiدوراتPediatric Dentistry25268

Eyad Bashar Alomari479Orthodontics20421

Eyad Fouzi Gabour469Ophthalmology and its Surgery20142

Eyad Ghassan Hteitani583Radiation Oncology20972

Eyad Hamed Alkhalaf515Neurology21848

Eyad Hammoud Alabdalnaser513Obstetrics and Gynecology and its 21626

Eyad Jamal Eddin Al ToutangyدوراتOrthodontics25789

Eyad Mahmoud Alaryan377Hematology24833

Eyad Mohammad Hassan446Cardiac Surgery19335

Eyad Mohammad Sayo Abo ArrajدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism22431

Eyad Ragheb Alhammoud199Anesthesiology and Reanimation12871

Eyad Zidan MaallaدوراتCardiovascular Diseases21475

Eyas Ali Alaraki450Oral and Maxillomandibular Surgery19527

Eyas Mohammad AlKhayer
318

Internal Medicine
14437
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Eyas Mohammad AlKhayer318Cardiovascular Diseases14438

Ezaldin Abdulqahir Abdulrahman 554Urology Surgery23481

Faddei Taha Alsaidدوراتgastroenterology13923

Fadel Abdalla Almotlak445Obstetrics and Gynecology and its 19274

Fadel Elias Abdullah AlowienدوراتPediatrics23808

Fadel Sadek HanifiدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25124

Fadi Abdah AlghaziدوراتOral and Maxillofacial Surgery21749

Fadi Abdulkhalek RazzoukدوراتUrology Surgery21379

Fadi Atieh Joudi532Orthodontics22559

Fadi Badr Aldin Alnashawati501Endodontics21204

Fadi Ebraheem Alhelou300Obstetrics and Gynecology and its 14393

Fadi Ehsan Salama377Neurology25023

Fadi Fouzi BcharaدوراتOrthodontics24065

Fadi Fouzi Bchara564Orthodontics24065

Fadi Ghassan Al KilaniدوراتCardiac Surgery22665

Fadi Hekmat AlzarqawiدوراتUrology Surgery25594

Fadi Issam AnsirدوراتInternal Medicine24121

Fadi Izhya KasohaدوراتUrology Surgery23996

Fadi Jamil Jabbour570Ophthalmology and its Surgery24554

Fadi Karem Almasihi430Endocrinology Diabetes and Metabolism18845

Fadi Khaled Hares545Oral and Maxillomandibular Surgery22952

Fadi M.Hassan Asswad473Plastic Surgery20236

Fadi Mahmoud Shughri461General Surgery19904

Fadi Majed Alhaddad Alhamoui371Fixed Prosthodontics 16806

Fadi Mikhael Shahin360Physical Medicine and Rehabilitation16459

Fadi Mohamad AlbessoدوراتUrology Surgery15921

Fadi Mohamad Helwani572Radiology and Medical Imaging24652

Fadi Mohamad Kassem
572

Ophthalmology and its Surgery
24720

Fadi Mohammad Alibrahim443Internal Medicine19127

Fadi Mohammad Alibrahim443Hematology19128

Fadi Mohammad Mobarrak272Internal Medicine14392

Fadi Mourad Armoush352Cosmetic Dentistry16022

Fadi Mwafak Alerr
دورات

Vascular Surgery
21373

Fadi Nabil Alseriani549Oral and Maxillofacial Surgery23093

Fadi Nadeem SadeerدوراتOrthopaedic Surgery25824

Fadi Sadeq Hanna
541

Orthopaedic Surgery
22796

Fadi Safwan Jamal EddinدوراتNeuro Surgery15504

Fadi Samaan Alnaoum407Orthodontics18126

Fadi Samir Albashtini
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
21654

Fadi Samouhi Alsabbagh296Dermatology and Sexually Transmitted 14806

Fadi Sulaiman Aldbiat525Emergency Medicine22154

Fadi Suleiman Suleiman
392

Radiology and Medical Imaging
17605

Fadi Younes SariwelدوراتGeneral Surgery21591
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Fadi Yousef Alzoabi
دورات

Internal Medicine
17322

Fadi Yousef Bisharah283Periodontology14582

Fadi Zafer HajjarدوراتLaboratory Diagnosis13987

Fadi Zedan Abozedan
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
24489

Fadia Mikael Kusairy434otorhinolarynology and its surgery2384

Fadia Mohamad Jomar343Family Medicine15718

Fadieh Esmaail Chalabi548Family Medicine23054

Fadwa Asaad Al Sitt463Family Medicine19925

Fadwa Ibrahim Karajouli451Anesthesiology and Reanimation19543

Fadya Ahmad Qwaider215Pediatrics13218

Faez Jaesm Alali
دورات

Urology Surgery
25889

Faeza Omar Kamel444Pediatrics19244

Fahad Fares Saleh281General Surgery14544

Fahad Fares Saleh281Vascular Surgery14545

Fahad Fares Saleh281Vascular Surgery14545

Fahd Farez Asaad247Cardiovascular Diseases13850

Fahd Mohamad DahhanدوراتOrthopaedic Surgery16082

Fahd Naim Hamamji567Orthodontics24247

Fahd Yaser NassrدوراتNephrology21388

faihaa marai hkima abou fakher205laboratory diagnosis12950

Fairouz Fathi Al Mousilli544Laboratory Diagnosis22880

Fairouz Samir Awwad504Internal Medicine4293

Fairouz Samir Awwad504Hematology8631

Faisal Ahmad Alshikh Obid341Radiology and Medical Imaging15535

Faisal Mehsen Alali
517

Oral and Maxillofacial Pathology
21903

Faissal Shakib Bhsas507Obstetrics and Gynecology and its 21506

Faissal Yousef Karisha
550

Oral and Maxillomandibular Surgery
23224

Faiz Talal DandalدوراتCardiovascular Diseases23149

Fakher Adel Hammoud339Pediatrics15644

Fakher Mounir Al Agol
554

Removable Prosthodontics
23478

Falak Abdulola Barakat251Dermatology and Sexually Transmitted 14023

Fandi Said Aboulatif472Laboratory Diagnosis20257

Farah Adnan Olabi209Orthodontics13151

Farah Ahmad AlkhalidدوراتObstetrics and Gynecology and its 23679

Farah Ammar Alkassar569Pediatrics24495

Farah Badee Aroud570Laboratory Diagnosis24562

Farah Deiba Mohammad Faiez 

Matroud
580

Periodontology
25259

Farah Ghaiath Hamdan568Laboratory Diagnosis24256

Farah Jamal Aroud
515

Gastroenterology
21830

Farah Jumah Sulaiman Khaled
550

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23230
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Farah Nabil Al Sibai394Fixed Prosthodontics 17751

Farah Osama Al Maghribi
578

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25104

Farah Radwan Al Kaddah342Laboratory Diagnosis15697

Fardos Ahmad AlahmadدوراتPediatrics24129

Fareed M.Kher Ghotok478Obstetrics and Gynecology and its 20371

Fareeda Wasfy Bijow
579

Pediatrics
25175

Fares Adel DoueirدوراتOrthodontics23254

Fares Ibrahim DeebدوراتOphthalmology and its Surgery15054

Fares Ismail Askour
366

Orthodontics
16668

Fares Mohammad AlshamaliدوراتOphthalmology and its Surgery25736

Fares Mostafa Alhayek576Ophthalmology and its Surgery24938

Fares Nazem Kady327
Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15415

Fares Qasem AlteerدوراتGeneral Surgery21184

Fares Salah Abdull Rahman
508

Otorhinolaryngology and its Surgery
21421

Fares Salah AbdullrahmanدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21421

Farhad Moustafa Almoustafa257Laboratory Diagnosis14074

Farhan Assad Radah468Internal Medicine20096

Farhan Hasan Abdullah532Cardiovascular Diseases22596

Farhan Hasan Abdullah532Internal Medicine22595

Farhan Taha Almohammad Albalikh
دورات

Ophthalmomlogy surgery
13756

Fariz George Kahhaleh
455

Clinical Biochemistry
19754

Farkad Ahmed Adel Shehnah
358

Internal Medicine
16397

Farouk Abdul Naser Lutfi
دورات

Orthodontics
25660

Farouk Abdullah Alakkash
215

Otorhinolaryngology and its Surgery
13227

Farouk Nour Aldeen Raslan
586

Endodontics
25817

Farouk Youssef AlhaririدوراتGeneral Surgery16122

Fartima Abdulsalam AlmadloushدوراتObstetrics and Gynecology and its 23504

Farzat Kasir Al KsiriدوراتDental Implantology23475

Fatat Arif Nabha327Obstetrics and Gynecology and its 15412

Fateh Lutfi Mourshed366General Surgery16712

Fateh Mahmoud Hajkhalaf
دورات

Orthopaedic Surgery
21376

Fatema Alzahraa Ibrahim 431General Surgery18839

Fatema Bassam Sharaf Eddin545Pediatrics22961

Fatema Eshak Al FaoreدوراتOral and Maxillofacial Surgery22435

Fatema Hani Zayoud
431

Food Control
18838
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Fatema Musbah Sammany
557

Fixed Prosthodontics
23686

Fatema Zakaria FaresدوراتOrthodontics25562

Fatemah Mohammad Jabber Alyyan531internal Medicine22511

Faten Abas Sultan227Dermatology and Sexually Transmitted 13310

Faten Adnan Sharbae
555

internal Medicine
23549

Faten Ghassan Al Ashkar
530

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22352

Faten Ghassan Al Ashkar540Dermatology and Sexually Transmitted 22352

faten hanin allahham237laboratory diagnosis8667

Faten Mahmoud Belal559Dermatology and Sexually Transmitted 18538

Faten Mahmoud DawodدوراتForensic Medicine24524

Faten Mahmoud Dawod377Forensic Medicine24524

Faten Mahmoud Dawod570Health Systems Management24564

Faten Mahmoud Sabri Lababidi
516

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21874

Faten Mahmoud Saleh
494

Internal Medicine
20853

Faten M-Faesal Zakkar452Endodontics19541

Faten Mojib Audie514Dermatology and Sexually Transmitted 21711

Faten Muhi Eddin Omar439Rheumatology19057

Faten Samir Aldarwish544Laboratory Diagnosis22879

Faten Youssef Sahlieh386Dermatology and Sexully Transmitted 17270

Fatena Abdalah Almhna
527

Radiology and Medical Imaging
22298

Fatena Abdulrazak Kadri485Obstetrics and Gynecology and its 20557

Fater Abbod Saleh398Respiratory System Disease17858

Fater Nawaf AjeebدوراتGeneral Surgery21966

Fathi Mohamad Khubieh355Psychiatry16275

Fathieh Fahd Abou Zafra 271Cosmetic Dentistry14440

Fathieh Mohamed Farjani511Fixed Prosthodontics21747

Fatima Abdul Rhman Haj Youssef558Obstetrics and Gynecology and its 23824

Fatima Ahmad Nader Olabi532Obstetrics and Gynecology and its 22602

Fatima Albatoul Nashat EidدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism25125

Fatima Ali Aslan549Endocrinology Diabetes and Metabolism20780

Fatima Almutasim Bellh Alhamed 439Internal Medicine19067

Fatima Alzhra Mohamed Albik484Obstetrics and Gynecology and its 20597

Fatima Hamid AwadدوراتOral and Maxillofacial Surgery14252

Fatima Husni Madarati
564

Pediatrics
24062

Fatima Ibrahim Karazi185Family Medicin10978

Fatima Jadalkarim Ali265Internal Medicine14077

Fatima Khaled Abdul Razzak576Pediatrics24941

Fatima Khalid Alshawafدوراتobstetrics and Gynecology and its 24328

Fatima Mohamad Shahin396Pediatrics17780

Fatima Mohamad Smadi
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
22908

Fatima Mohammad Amer582Pediatric Neurology22813
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Fatima Mohammed Alsatouf
434

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
18962

Fatima Mouhamad Khanshour
358

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16394

Fatima Muhammad Jandal Aljojo344Medical Oncology15753

Fatima Tamam RaadدوراتPeriodontology21634

Fatima Yousef Al MokdadدوراتInternal Medicine23863

Fatima Zuhri Jourieh
443

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
19208

Fatimah Habbas Mohammad 509Dermatology and Sexually Transmitted 21564

Fatma Fahd Rifai453otorhinolarynology and its surgery19579

Fatten Farouk AlMasri237Orthopaedic Surgery13655

Fawaz Asaad Helal478Anesthesiology and Reanimation20386

Fawaz Hasan Daher
530

Pediatrics
22375

Fawaz Mhd Mouaffak Kateb
438

Anesthesiology and Reanimation
19090

Fayez Dawoud Al Nasir288Anesthesiology and Reanimation14610

Fayez Fares Tahth582Dermatology and Sexually Transmitted 25405

Fayez Kassem Abo Kharoub
433

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18935

Fayez Mohammad Abdullah553General Surgery23447

Fayssal Duored BrijawiدوراتUrology Surgery15102

Fayz Sayah Hlal542Otorhinolaryngology and its Surgery22820

Feda Mohamad Dabash532Removable Prosthodontics22261

Fedaa Housen Dakhlalaa
452

Gastroenterology
19573

Fedaa Moatha Alwadi356Obstetrics and Gynecology and its 16299

Fener Mahmoud Al HusseinدوراتCardiovascular Diseases22313

Feras Abdalhadi Alezo447Pediatrics19424

Feras Abdullah Dhimesh186Urology Surgery12547

Feras Adeb Aljerf476Public Health20208

Feras Adnan Sawan283Internal Medicine14570

Feras Adnan Sawan283Cardiovasclar Diseases14571

Feras Ahmad Aldayeh450Endodontics19525

feras ahmad alhasher252Pediatrics13940

Feras Ahmad Nader OlabiدوراتNeuro Surgery22565

Feras Ahmed EntabiدوراتGeneral Surgery17303

Feras Ahmmad Sulaiman290Oral and Maxillofacial Surgery14705

Feras Ali Hasan356Ophthalmology and its Surgery16320

Feras Bassam Orabi344Cardiovascular Diseases15247

Feras Dawood Mousa534Obstetrics and Gynecology and its 22627

Feras Ghassan Sulaiman500Fixed Prosthodontics21152

Feras Hasan Aljaratly235Orthodontics6615

Feras Hashem Hassoun
دورات

Gastroenterology
25648

Feras Hassan AbdalliدوراتEndodontics25922

Feras Hussein Alsaleh439Urology Surgery13305

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  50 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Feras M.Alkaled Alfaisal
541

Radiation Oncology
22787

Feras Mahmoud HamchoدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23388

Feras Mhd Monzer ShujaaدوراتGeneral Surgery21765

Feras Moha Kheir Qaddoura466Obstetrics and Gynecology and its 20047

Feras Mohamad AbdulatifدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25780

Feras Mohamed Soliman487Otorhinolaryngology and its Surgery20765

Feras Mohammad AlmohammadدوراتGastroenterology22369

Feras Nezar Adlan573Radiology and Medical Imaging24704

Feras Nouri Alomar288Dermatology and Sexually Transmitted 14611

Feras Omar Al Mghizel377Cardiovascular Diseases25004

Feras Riad Wannous398Endodontics17845

Feras Wael HamdonدوراتRadiology and Medical Imaging21631

Feraz Ismail Sulaiman235Neuro Surgery13621

Ferhad Rustom Haj Ali530Obstetrics and Gynecology and its 22351

Fernas Marwan MahmaljiدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22516

Feryal Shalhoub Alkassam562Periodontology24000

Fidaa Abdo Alissa337pathology15496

Fidaa Basil Bara338Clinical Pharmacy and Hospital 15603

Fidaa Mahmoud Abou Trabi
548

Laboratory Diagnosis
23043

Firas Abed Alkareem Ghafargy336Cardiovascular Diseases15562

Firas Adel AlhasanدوراتCardiovascular Diseases22236

Firas Adel MuhammadدوراتUrology Surgery21491

Firas Adman Al Ireqsousi215Obstetrics and Gynecology and its 1892

Firas Ahmed Al Sbeiniدوراتotorhinolarynology and its surgery16176

Firas Amin Hareb363Laboratory Diagnosis16601

Firas Assad Essami
570

Orthopaedic Surgery
19344

Firas Aziz Rstm418Oral and Maxillomandibular Surgery18518

Firas Hashem Kafa536Urology Surgery22698

Firas Ibrahim Kiwan555Respiratory System Disease23590

Firas Jamal Al Abd Jawish Al KhrietدوراتNephrology21310

Firas Luis Alshanaa339Internal Medicine8746

Firas Luis Alshanaa
دورات

Cardiovascular Diseases
25228

Firas M.Khaldoun Dermoch505Anesthesiology and Reanimation21327

Firas M.Samir Alabdullah
559

Internal Medicine
11791

Firas M.Samir Alabdullah559Intensive Care12804

Firas Mahmoud Alzir446Oral and Maxillomandibular Surgery19350

Firas Mahmoud Wajih Alkhani
516

Urology Surgery
21867

Firas Mazyad Alnassrallah
485

Ophthalmology and its Surgery
20523

Firas Mhd Radwan Alhomsi226Orthopaedic Surgery13445

Firas Mhd Ziad Hatahet319Periodontology15278

Firas Mohamad Amir AljajehدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22417

Firas Mohamad Ismail553Orthodontics23461
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Firas Mohamad Munzer AlmasriدوراتEmergency Medicine17342

Firas Mohamed Yahia AlassarدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21880

Firas Nabiel Al Zwahra Alsaiegh303Orthodontics14976

Firas Nazmi Baddor565Interventional Radiology24177

Firas Said Diban545Laboratory Diagnosis22939

Firas Waleed Al Khoury565Pediatrics24163

Firas Waleed Al Khoury567pediatric Gastroenterology24219

Firas Yousef Al Zoubi433Internal Medicine18929

Firas Yousef Hamoud347Laboratory Diagnosis15841

Firas Zouheir Rida546Ophthalmology and its Surgery22974

Flora Yahya Mayhoub
381

Pediatrics
12514

Fotoun Mahmoud Lababidi
264

Laboratory Diagnosis
14228

Fouad Bachar Salloum YaredدوراتLaboratory Diagnosis21840

Fouad Mahmoud Tayara429Ophthalmology and its Surgery18815

Fouad Mhamad Said Aryan
دورات

Orthopaedic Surgery
25482

Fouad Mohmoud Alraghal
218

Critical Care Medicin
13330

Fouad Mustafa Rasheed460Internal Medicine19864

Fouad Mustafa Rasheed566Gastroenterology24203

Fouad Wajih Suliman517Periodontology21907

Fouzi Mohammad Shehazah
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25272

Frial Rashid Ali472Health Systems Management20251

Fuad Ahmad Al Refai
488

General Surgery
20752

Fuad Ali Aljomaa Almossa468Psychiatry20076

Fuad Eshtewi Abdulkaderدوراتotorhinolarynology and its surgery19409

Fuad Hasan Hamad586Otorhinolaryngology and its Surgery25779

Fuad Khalaf Alshehab407Urology Surgery18093

Fuad Muhamad Khaska
203

Cardiovascular Diseases
12841

Furat Abdulhadi Mohammad Bakour553Obstetrics and Gynecology and its 23256

Furat Boulcs Makdesi237General Surgery13672

Furat Boulos Makdesi Elias240General Surgery13672

Gaafar Mohammad Salim AlkhatibدوراتOrthopaedic Surgery24128

Gaber Ahmad Ekhtiar
515

Family Medicine
21849

Gaidaa Jamal Shaaban
دورات

Pediatrics
22031

Gaidaa Mohamad AlskhittaدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17547

Galeb Faissal Seif212Ophthalmology and its surgery6361

Gawhara Abied Al Hanash
455

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19692

Gazal Bassam Zoghaibi
دورات

Control and Pharmaceutical Industry
21754

Gehad Marwan Masri475General Surgery20301
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Gene Yawar Ismail488Endocrinology Diabetes and Metabolism20801

General SurgeryMhd Tark Mhd 25214دورات

George Abdullah SaraدوراتRadiology and Medical Imaging15961

George Botros Alnawakil572Oral and Maxillofacial Surgery24718

George Haitham Salloum525Oral Medicine22180

George Hani Makdisi
517

Gastroenterology
21919

George Kalim Salloum368Vascular Surgery16786

George Matta Hanna
507

Oral and Maxillofacial Surgery
21448

George Ouchana David
293

Orthopaedic Surgery
13683

George Yousef NaderدوراتOral and Maxillofacial Surgery16077

Georgena Nasem AwadدوراتLaboratory Diagnosis25121

Georges Deeb Madour526Plastic Surgery22243

Georges Malke Haido550Otorhinolaryngology and its Surgery23178

Georges Toufik Obeid374Pediatrics17020

Georges Youssef DjanjiدوراتLaboratory Diagnosis23076

Georgie Bassam Fakhoury377Orthopaedic Surgery24832

Ghada Abdo Nassyf544Obstetrics and Gynecology and its 22881

Ghada Adel Shkeiran381Obstetrics and Gynecology and its 17088

Ghada Bahaa Al Ouda
553

Pediatrics
23484

Ghada Jadaan Ghannam
553

Health Systems Management
23407

Ghada Saeid Hmidan
527

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22281

Ghada Yaftah Daoud225Obstetrics and Gynecology and its 13397

Ghadeer Abed Alrazak AlmawasدوراتPediatrics20986

Ghadeer Adnan HadbaدوراتInternal Medicine15045

Ghadeer Emad Jazaa508Gastroenterology19312

Ghadeer Emad MardiniدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism22670

Ghadeer Faisal Abboud525Oral and Maxillofacial Surgery22134

Ghadeer George HoushanدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24302

Ghadeer Houssin AlhoussinدوراتOrthopaedic Surgery15955

Ghadeer Mohamad Keir Alkhadra342Pediatric Dentistry15690

Ghadeer Wafeek Ismael564Pediatrics Surgery23161

Ghadi Faiad TurkmanدوراتOphthalmology and its Surgery23238

Ghaedaa Sami Bader250Obstetrics and Gynecology and its 14048

Ghaidaa Adnan Akkasha404Periodontology18058

Ghaidaa Georges Arbash407Pediatrics18174

Ghaidaa Hasan Saleh
دورات

Gastroenterology
25163

Ghaidaa Mohammad Al Rabdawi568Pediatrics24285

ghaidaa muhamad heshmah235Obstetrics and Gynecology and its 13622

Ghaidak Allaeddin Badr
412

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18327

Ghaith Abdullatef Al ZoubiدوراتOral and Maxillofacial Surgery21947

Ghaith Adeeb AbboudدوراتRadiology and Medical Imaging23970
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Ghaith Adib MohammadدوراتObstetrics and Gynecology and its 25414

Ghaith Faisal IbrahimدوراتObstetrics and Gynecology and its 15902

Ghaith Ghaiath AhmadدوراتAnesthesiology and Reanimation15325

Ghaith Jamil Almahmoud577Orthopaedic Surgery25080

Ghaith Kasem Sleman299Removable Prosthodontics14870

Ghaith Mhd Fariz Alimam488Orthodontics20794

Ghaith Mhd Fozy Sahtout573Orthodontics24737

Ghaith Mohamad Almartini367Removable Prosthodontics16754

Ghaith Mwafak AttwaدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism15498

Ghaith Salem Sino586Oral and Maxillofacial Surgery25903

Ghaith Talal Albelal381General Surgery17121

Ghalea Mhd Adeeb Yozghatle557Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23664

Ghaleb Adnan Almsuker564Obstetrics and Gynecology and its 24109

Ghaleb Hassan AleedدوراتOrthopaedic Surgery22667

Ghaleb Yassin Almahdi218Critical Care Medicin13323

Ghaleb Yousef Abdullah395Neuro Surgery17785

Ghalia Abdulhadi Abou Al Chamat516Pediatrics21872

Ghalia Abdulrahman Alimam540Food control22781

Ghalia Mohamad Hashem Sandouk377Ophthalmology and its Surgery24700

Ghamkin Abdul Kader Sulaiman568Radiology and Medical Imaging24384

Ghandi Ali Ali212Urology Surgery13180

Ghanem Suliman Abbas366General Surgery16673

Ghania Saleh Ismail527Obstetrics and Gynecology and its 22291

Ghanim Ali Ghanim
377

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24796

Ghannam Fateh Alkhalaf
582

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
12704

Gharam Rizk Shakouf
564

Otorhinolaryngology and its Surgery
24056

Gharid Omar Alnaasan
557

Health Systems Management
23736

Gharid Omar Alnaasan557Public Health23735

Gharid Omar Alnaasan
577

Public Health
23735

Ghassan Ali Alyoussef
دورات

Plastic Surgery
15297

Ghassan ashir Almhelej
558

General Surgery
23819

Ghassan Esmaiel Almohammad281Endodontics14536

Ghassan Hassan Al Mawardi541Orthodontics22287

Ghassan Khaled GhaushدوراتOral and Maxillofacial Surgery21599

Ghassan M.Alkhaled Alsoufi
505

Orthopaedic Surgery
21320

Ghassan Mohamad TahaدوراتOrthopaedic Surgery16070

Ghassan Mouhammad Salameh
410

Orthodontics Surgery
18256

Ghassan Souhel Ksayer213Diagnostic Radiology1630

Ghassan Terki Al Hosain524Pediatrics3131

Ghassan Youssef YounesدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25533
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Ghassoub Mustafa Hles474Internal Medicine20075

Ghaydak Saleh Khadra318Nephrology15255

Ghazal Mahri Sami Zaklouta363Obstetrics and Gynecology and its 16573

Ghazi Abdulmajed Khadra529Radiology and Medical Imaging22334

Ghazi Mhimed Al Moustafa323Cardiovascular Diseases2236

Ghazi Mhimed Al Moustafa288Internal Medicine14612

Ghazi Mohamad Ramadan585Hematology9102

Ghazi Saleh Al Hariri406Clinical Biochemistry18210

Ghazwan Abdel Mottaleb MazloumدوراتRadiology and Medical Imaging17422

Ghazwan Abdulhamid Mohammad270Speciality in Cardiovascular Diseases14375

Ghazwan Ibrahim Fahleh418General Surgery18496

Ghdeer Faisal AbboudدوراتOral and Maxillofacial Surgery22134

Ghefar Ali AhmadدوراتOral and Maxillofacial Surgery14350

Ghena Abdul Hakim KoujanدوراتGastroenterology22251

Ghena Hayan Hbous270Laboratory Diagnosis14385

Ghenwa Bashar MarashliدوراتOrthodontics20992

Ghenwa Nabil Salloum373Pediatrics16921

Ghenwa Nader Habelrih510Dermatology21642

Ghfran Fayez Alfarrah
377

Laboratory Diagnosis
24960

Ghfran Ibrahim AlafsaaدوراتRadiology and Medical Imaging17676

Ghiath Abdulsalam Ali377Pediatrics24927

Ghiath Bader Eddin Alsouki578Emergency Medicine 25106

Ghiath Wasel Alsheakh AliدوراتCardiovascular Diseases21410

Ghieth Mhmod Sleman521Oral Medicine22006

Ghina Bassam Alassah577Oral and Maxillofacial Surgery25069

Ghina Mohamad Najed Dehni472Dermatology20228

Ghina Mohmad Nizar Hindawi377Radiology and Medical Imaging24736

Ghiyath Mohamad Bani Almarjeh
353

Periodontology
16218

Ghlnaz Jawad Bijo455Obstetrics and Gynecology and its 19691

Ghlnaz Jawad Bijo
463

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19691

Ghofran Abduljalil Sayed
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22237

Ghonwa Fouad Hanna313Dermatology and Sexually Transmitted 15116

Ghoufran Ibraheem Najeeb532Pathology22347

Ghoufran Nadim Mohideen295Dermatology and Sexually Transmitted 14779

Ghoufran Saif Alden Haidar564Dermatology and Sexually Transmitted 24072

Ghowfran Ahmad Samir Sandouk
544

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22918

Ghusoun Yousef AldaniدوراتPediatrics22383

Ghyath Abdul Kafi JouJa366General Surgery16672

ghyath ibrahim maarof235otorhinolaryngology and its surgery13472

Giana Ilia Mamari377Dermatology and Sexually Transmitted 25081

Giman Mohamad Nafeh Ahmed
دورات

General Surgery
15947

Gina Safwan Haroun455Dermatology and Sexully Transmitted 19716

Gorge Saber HannaدوراتOphthalmology and its Surgery17624
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Guevara Masoum Hamo281Orthopaedic Surgery14543

Gulan Mohammad Burhan Maree564Pediatrics Surgery24058

Habib Ahmad Hamoud479Emergency Medicine20460

Habib Issa Mansour
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
21414

Habib Shhada Zahlouk352Oral and Maxillofacial Surgery16015

Hachem Numan Sibai474Physical Medicine and Rehabilitation20343

Hadeel Adeeb NizamدوراتOphthalmology and its Surgery17574

Hadeel Ahmad Kady
489

Anesthesiology and Reanimation
20814

Hadeel Hassan Younes508Pediatric Dentistry21534

Hadeel Najm Albunaya585Gastroenterology25746

Hadeel Naser Adra399Pediatrics17886

Hadeel Rida Badawi523Pediatrics22091

Hadeel Salem Al SehnawiدوراتHematology24318

Hadeel Yasin Abu Ali432Neurology18869

Hadeel Yousef Ghanem532Pediatrics22610

Hadi Issa JabrدوراتOral and Maxillofacial Surgery23685

Hadi Mhd Nazir Al Hariri572Pediatrics Dentistry24669

Hadi Waled Al Farhan AlshannourدوراتForensic Dentistry18359

Hadia Ahmad Hassoun440Orthodontics19107

Hadia Hamdan Hasan529Rheumatology22234

Hadia Yasen AbdullahدوراتPeriodontology23835

Hadiah Ahmad Radwaan Idrees530Obstetrics and Gynecology and its 22348

Hadieh Mustafa Al Lboun562Pediatrics24014

Hadil Abdulhakim AlomariدوراتPediatrics23861

Hadil Basem AlmjahedدوراتOrthodontics22654

Hadil Bayan RadwanدوراتPeriodontology24332

Hadil Farouk Al AhmedدوراتGeneral Surgery16091

Hadil Mohamed Maher Alchab
251

Cardiovasclar Diseases
14025

Hadil Mustafa Bitar
550

Pediatrics
23185

Hadil Nahi Abou Trabi568Emergency Medicine14359

Hadil Tayseer jarrar
410

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18242

Hadil Yousef AlshahhoudدوراتOral and Maxillofacial Surgery16360

Hadil Zakarya Haj AliدوراتObstetrics and Gynecology and its 21698

Hadrin Khalil Khalil444Obstetrics and Gynecology and its 19247

Hael Mahmoud Younes412otorhinolarynology and its surgery18301

Hagob Armin Hrant Siradarian327Pediatrics15417

Hagop Armin Hrant Siradarian356Pediatrics15417

Hagop Ohannes DavidianدوراتRadiology and Medical Imaging15516

Haiat Saleh Almohamad Alahma392Obstetrics and Gynecology and its 17669

Haidar Ali Al MahmoudدوراتVascular Surgery15916

Haidar Ali Assi556Oral and Maxillofacial Surgery23642

Haidar Fouad Soulieman
342

Fixed Prosthodontics 
15676

Haidar Hassan Massoud223Anesthesiology and Reanimation13360
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Haidar Mohamad Khaled Jumaa دوراتNephrology15070

Haidar Saleh Abbas
دورات

Cardiovascular Diseases
25326

Haidar Sami Haidar555Removable Prosthodontics23534

Haidar Solaiman Youssef494Internal Medicine20888

Haidara Ali HasanدوراتOral and Maxillofacial Surgery23838

Haidarah Habib YoussifدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22218

Haider Ghazi Hasan486Dermatology and Sexually Transmitted 20590

Haifaa Ahmad Koumi
دورات

Pediatrics
23524

Haifaa Housien Masoud324Anesthesiology and Reanimation15336

Haifaa Khaled Khudair
568

Fixed Prosthodontics
24259

Haifaa Mamoun AmsadarدوراتObstetrics and Gynecology and its 25460

Haifaa Noureddin Ibrahim
دورات

otorhinolarynology and its surgery
16615

Haima Abd Alaziz Naser552Respiratory System Disease23259

Haisam Erssan Al Zamel
580

Oral and Maxillomandibular Surgery
25278

Haitham Abdelhalim Kussaibi475Pathology20315

Haitham Adnan DaoudدوراتOrthopaedic Surgery25152

Haitham Fouad Jabbour492Public Health20835

Haitham Fouad Jabbour501Public Health20835

Haitham Ismail  Nasser270Internal Medicine10010

Haitham Ismail  Nasser270Gastoenterology10011

Haitham Mahmoud KalajoدوراتOral and Maxillofacial Surgery22072

Haitham Mohamed Sami Kellawe486Anesthesiology and Reanimation20587

Haitham Mohammad Abo Ali313otorhinolarynology and its surgery14950

Haitham Mustafa Altujjar
523

Orthodontics
22100

Haitham Mustafa Altujjar523Oral and Maxillofacial Surgery22101

Haitham Omar Farhat245Critical Care Medicine1690

Haitham Omar Farhat288Emergency Medicine1690

Haitham Omar Farhat245Intensive Care3938

Haitham Safwan Amirdash564Ophthalmology and its Surgery24101

Haitham Salah Alshaher215Internal Medicine13224

Haiyan Mhd Yousef AlzeinدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22644

Hakam Ghyath Abdulhadi573Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24694

Hakam Hekmat AlasaadدوراتOrthopaedic Surgery15987

Hakam Saqer Abou Fakher564Obstetrics and Gynecology and its 24080

Hala Abd Alghany Shaker317Microbiology15219

Hala Abdlkarim Bilal402Pediatric Dentistry17939

Hala Abdulfattah Juha573Food Control24743

Hala Abdulraaouf Aboalshamat460Ophthalmology and its Surgery19858

Hala Adib Arafat531Clinical Biochemistry22440

Hala Adnan Ali580Ophthalmology and its Surgery25314

Hala Alber KassirدوراتPsychiatry15332

Hala Bassam EsameulدوراتObstetrics and Gynecology and its 25924

Hala Ghaleb AboudدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22164
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Hala Hakmat Abou Khater217Radiology and Medical Imaging13242

Hala Hasan Alrmich566Internal Medicine24195

Hala Hassan Alhassan352Endocrinology Diabetes and Metabolism16018

Hala Ibrahim Alhaiba569Public Health24474

Hala Ibrahim FalahدوراتInternal Medicine13837

Hala Khaled Zriek455Obstetrics and Gynecology and its 19694

Hala Konz Alhaji570Ophthalmology and its Surgery24532

Hala M.Ayman Makanci364Dermatology16629

Hala Mahmoud Chakou554Endodontics23506

Hala Mhd Adib Adi
271

Hematology
14418

Hala Michel Jawlakh365Dermatology16643

Hala M-Messef Qatranji377Dermatology and Sexually Transmitted 25033

Hala Mostafa Mahmoud
271

Periodontology
14416

Hala Mounir Sheikh Alard
391

Anatomical Pathology and Cytopathology
17586

Hala M-Walid Albonni475Periodontology20309

Hala Nabil SalloumدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25605

Hala Nabil Zraik
324

Family Medicine
15337

Hala Nasr Allah Al-TarchehدوراتDermatology and Sexually Transmitted 15170

Hala Yahya Al Shamali586Obstetrics and Gynecology and its 25904

Hala Ziad Alshemali
459

Removable Prosthodontics
19827

Halbast Saroukhan IbrahimدوراتInternal Medicine24298

Halima Ahmad Alshikha238Pediatrics13678

Halla Ahmad Ghanem
342

Radiology and Medical Imaging
15692

Hallaj Ibrahim Alsino571Orthodontics24617

Hamad Hossin Ismail
363

Internal Medicine
16600

Hamad Hussain AlKhalafدوراتUrology Surgery15910

Hamad Nawaf Al Shbeeb550Vascular Surgery21798

Hamada Ahmad SaleemدوراتFamily Medicine22579

Hamdan Ghassan AlhamdanدوراتObstetrics and Gynecology and its 22036

Hamdi Ghassan Kaltakji554Oral and Maxillofacial Surgery23548

Hamdo Mustafa Zekrah221Removable Prosthodontics13228

Hamed Faysal Hamed
557

General Surgery
23762

Hamed Kasem Othman
543

Pediatrics
22873

Hamed Mohamad Wakkaf
دورات

Cardiovascular Diseases
24486

Hamid Mohammad Said Saadoun259Urology Surgery13249

Hammad Mmdooh Abo Hgaila
569

Pediatrics
24496

Hammam Abdul Halim Khawaja413Orthodontics18360

Hammam Ahmad AbdulahدوراتOral and Maxillofacial Surgery23949
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Hammam Husin Basal
474

Orthopaedic Surgery
20338

Hammam Ibrahim Ibrahim
536

Urology Surgery
22697

Hammam Yousef Ibrahem516internal Medicine21876

Hammoud Ata Allah Alraddawi
دورات

Urology Surgery
24279

Hammurabi Sliman Gawriah348otorhinolarynology and its surgery15059

Hamoud Ahmad Alhaj Hamoud290General Surgery14467

Hamoud Youssef Hamed
250

General Surgrey
14040

Hamrin Sheikhmos Fattahدوراتotorhinolarynology and its surgery17681

Hamsa Saleh Saleh377Oral and Maxillofacial Surgery24729

Hamza Abdulsalam Alsadek461General Surgery19899

Hamza Ahmad AlkhateebدوراتGastroenterology22411

Hamza Ahmad Ibrahim352General Surgery16030

Hamza Amen YousefدوراتOrthodontics15515

Hamza Mohammad Ghazali400Orthopaedic Surgery17896

Hamza Mohammad Mehdye Alasfar423Orthopaedic Surgery18672

Hamza Taj Aldeen Al Hmood525internal Medicine15957

Hamza Tamer Swedan576Internal Medicine25017

Hamzah Mhd Shafi Bakouni
522

Vascular Surgery
22060

Hamzeh mohammd Nasser586Orthodontics16518

Hamzeh Soud Alkousa582Internal Medicine25346

Hana Ali Mohamad440Obstetrics and Gynecology and its 19132

Hana Jdaeea Attalla AlmulhemدوراتPediatrics21030

Hana M.Naim Al Molki
416

Pediatrics
18437

Hanaa Ahmad Alfares
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15934

Hanaa Ahmad Rame Kamar AldenدوراتObstetrics and Gynecology and its 14336

Hanaa Ahmad Zahra348Removable Prosthodontics15847

Hanaa Mhd Mazen AlfawalدوراتOral and Maxillofacial Surgery14348

Hanaa Mohamed Alabood583Obstetrics and Gynecology and its 24964

Hanaa Mohammad AwwadدوراتPediatrics22361

Hanadi Abd Almoen Alhammoda527internal Medicine22278

Hanadi Ahmad Bashir Rehawi
دورات

obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24429

Hanadi Ahmad Nafee Lababidi
دورات

Laboratory Diagnosis
22901

Hanadi Fares Alsahar485Oral and Maxillofacial  Surgery20596

Hanadi M.Naji Alam Eddin570Endocrinology Diabetes and Metabolism24550

Hanadi Msalam Aladem573Control and Pharmaceutical Industry23498

Hanadi Soliman Dada230Obstetrics and Gynecology and its 13516

Hanadi Walid Sukkari
272

Pediatrics
14403

Hanadi Zaki Afranje586dermatology and Sexually Transmitted 25606

Hanan Abd Alsttar Asaad377Hematology24847
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Hanan Abdul Rahman Assi275General Surgery14448

Hanan Abdulhamid Shasho371Drug Control16804

Hanan Adnan Mohammad517Drug Control21915

Hanan Ali Zein Alabdeen549internal Medicine23088

Hanan Essam Alhaiek563Dermatology and Sexually Transmitted 24031

Hanan Hafez AlkatibدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24301

Hanan Ibrahim Al IbrahimدوراتObstetrics and Gynecology and its 21895

Hanan Ibrahim Khadj479Pediatrics20428

Hanan Ibrahim Zedan402Dermatology and Sexully Transmitted 17971

Hanan Mahmoud FakherدوراتInternal Medicine25728

Hanan Mhd Said Alborney460Fixed Prosthodontics 19828

Hanan Moien Salloum562Dermatology and Sexually Transmitted 24006

Hanan Subhi Khamis544Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22814

Hanan Tawfik Samak573Pediatrics24772

Hanaya Hasan Almazrou574Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24836

Handrin Mohamed Naji Fahham
292

Orthodontics
14740

Haneen Adnan Anabtawi347Orthodontics15834

Haneen Afeef Daoud557Obstetrics and Gynecology and its 23710

Hani Abdulwahab Alattallah305Pediatric Dentistry14948

Hani Ali Said583Neuro Surgery25541

Hani Firas ChakfehدوراتDental Implantology25787

Hani Haidar ShayahدوراتCardiovascular Diseases16209

Hani Khaled HamdanدوراتOral and Maxillofacial Surgery17329

Hani Khaled Hamdan389Oral and Maxillofacial Surgery17329

Hani M.Hicham AlBorhani300otorhinolarynology and its surgery14891

Hani Mahmood MubadaدوراتGeneral Surgery24063

Hani Mhd Salem Al Aswad377General Surgery25002

Hani Moataz KharmaدوراتOrthodontics16471

Hani Mohamad AlhassaniدوراتOrthopaedic Surgery23265

Hani Mohamad Zalkha527Obstetrics and Gynecology and its 22285

Hani Muhammad Alabud356Radiology and Medical Imaging16324

Hani Rafik al HalabiدوراتNephrology21315

Hani Salaheddin MydahدوراتGeneral Surgery15362

Hani Sami Kandil543Ophthalmology and its Surgery22867

Hani Sobhi Alashawi
578

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
2343

Hani Sobhi Alashawi579Obstetrics and Gynecology and its 2343

Hani Waleed Abdalnour557Nero Surgery23670

Hania Mhd Riad Alrashi557Rheumatology13050

Hanin Nizar Khlef410Orthodontics18278

Hanna Antonious Makhouf223Ansthesiology and Reanimatiom13378

Hanna Gawrieh Filo377Radiology and Medical Imaging24625

Hanna Mousa Al YacoubدوراتOral and Maxillofacial Surgery23605

Hannad Jaber Mohammad529Obstetrics and Gynecology and its 22345

Hany Akram YaseenدوراتObstetrics and Gynecology and its 21514

Hasan Abd Alhamid Hedar449Pediatrics19473

Hasan Abd Ullatif AlibrahimدوراتNeuro Surgery25361

Hasan Abdulhalim Mohamad Ali577Orthopaedic Surgery25051
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Hasan Abdulhamid Fattal521Urology Surgery22001

Hasan Abdulkarim Aliesmaeil586Internal Medicine25915

Hasan Abdullah Alfaris521Obstetrics and Gynecology and its 8059

Hasan Ali Aldiab355Orthopaedic Surgery8929

Hasan Ali Alhassany505General Surgery21321

Hasan Ali AlhefniدوراتCardiovascular Diseases21886

Hasan Ali Aljneid564General Surgery24086

Hasan Ali Kasem406Internal Medicine8730

Hasan Ali RamadanدوراتSpeciality in Orthodontics15205

Hasan Ali Taha372Cardiovascular Diseases16855

Hasan Ali Taha372Internal Medicine16854

Hasan Ali Younes426Emergency Medicine17957

Hasan Fawaz Mawas585Orthopaedic Surgery25706

Hasan Gehad Kaljeno
201

Urology Surgery
12533

Hasan Halim Ali513Plastic Surgery21772

Hasan Husen Shhada299otorhinolarynology and its surgery14865

Hasan Issa Issa
506

Public Health
21443

Hasan Khalil Diab270Psychiatry14370

Hasan Merie AlJahmani251Internal Medicine14029

Hasan Merie AlJahmani251Respiratory System Disease14030

Hasan Mohamad Aljuma AlghannamدوراتLaboratory Diagnosis25684

Hasan Mohammad Aljasem
586

Fixed Prosthodontics
25913

Hasan Mohammad Alzoubi576Pediatric Dentistry24972

Hasan Mohammad Harb
495

Pediatrics
20996

Hasan Mustafa Albacha Hejazi509internal Medicine21576

Hasan Nazeer KrenbehدوراتInternal Medicine17244

Hasan Nezar Alyousef501General Surgery21153

Hasan Samie Nassour573Anesthesiology and Reanimation24782

Hasan Souhail Ghbein584Oral and Maxillofacial Surgery23561

Hasan Taan Raad299Radiology and Medical Imaging951

Hasan Taleb Serwan531Family Medicine22515

Hasan Ziad AljawabraدوراتPeriodontology22405

Hashem Abdulaziz Hashem550Hematology23180

Hashem Ahmad Dabbeet518Applied Analytical Chemistry21933

Hashem Ahmad Jouni577Laboratory Diagnosis25074

Hashem Ali Al Ali Al Ahmad507Orthopaedic Surgery21253

Hashem Awad Hamena
497

General Surgery
18373

Hashem Ismaeel Ibrahem390Pediatric Dentistry17514

Hashem M.Walid Nino577Oral and Maxillofacial Surgery25046

Hashem Salman Abou AmmarدوراتOphthalmology and its Surgery21035

Hasna Abd Almaged Sharaf Aldien568obstetrics and Gynecology and its 24306

Hasnaa Mohamad Alnaeb564Pediatrics24044

Hassan Abdulkarem Fandi300Urology Surgery14879

Hassan Abdulkarim Khallouf195Urology Surgery12532

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  61 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Hassan Abdulrazak Zakieh507Anesthesiology2704

Hassan Ahmad AlaliwyدوراتPediatrics22538

Hassan Ahmad Husein583Fixed Prosthodontics25509

Hassan Ahmad soda448Gastroenterology19468

Hassan Ahmad Soda449Internal Medicine19467

Hassan Ali AbedدوراتVascular Surgery14059

Hassan Ali HusseinدوراتGeneral Surgery23964

Hassan Ali Shaheen
498

General Surgery
21094

Hassan Ali Sultan Alabd
408

Neuro Surgery
18208

Hassan Badr Alaaraj561Otorhinolaryngology and its Surgery23908

Hassan Fadi RishehدوراتLaboratory Diagnosis21234

Hassan Hafez Alkhatib410Vascular Surgery18266

Hassan Hedar Ahmad371Nephrology16828

Hassan Ibrahim Saleh403Anesthesiology and Reanimation17953

Hassan Ismat Aslan
559

Cardiac Surgery
10067

Hassan Ismat Aslan
559

General Surgery
15820

Hassan Issa Shalhoub466otorhinolarynology and its surgery20042

Hassan Kamal Salman573Laboratory Diagnosis24740

Hassan M.Ali Al Sabe381Radio Therapy17072

Hassan M.Ali Al Sabe413Radiology and Medical Imaging18396

Hassan Marie Altoumahدوراتinternal Medicine22433

Hassan Merched Iskandar
523

Oral and Maxillomandibular Surgery
22089

Hassan Merched Mohamad Iskandar577Oral and Maxillomandibular Surgery22089

Hassan Mhd Marwan Alsamman
دورات

Orthopaedic Surgery
21312

Hassan Mohamad Al Baghghal367Orthodontics16943

Hassan Mohamad Al Shamma550Obstetrics and Gynecology and its 23199

Hassan Mohamad Alnajjar
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
16359

Hassan Mohamad Deeb Soso
390

Diagnostic Radiology
4070

Hassan Mohamad Dibo
دورات

Urology Surgery
22738

Hassan Mohamad Hassan338Anesthesiology and Reanimation15619

Hassan Mohamad Osama RahmounدوراتEmergency Medicine16089

Hassan Mohammad Methri AlhasanدوراتVascular Surgery21964

Hassan Mohammad Munzer 572Neurology24668

Hassan Moneer Ghaleih362Ophthalmology and its Surgery2613

Hassan Muhammad Cougah489Cardiovascular Diseases20789

Hassan Muhammad Cougah489Internal Medicine20788

Hassan Muner Alesseh470Pediatrics20163

Hassan Nasser Abbas497Oral and Maxillomandibular Surgery20833

Hassan Rafik Hababa346Pediatric Infectious Disease15810

Hassan Rafik Hababa356Pediatrics16319
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Hassan Rasheed Zain Aldeen
402

Pediatrics
17974

Hassan Salim Alhawari264Orthodontics14218

Hassan Salman Harfoush529Urology Surgery22338

Hassan Taleb Abou Zeid350Physical Medicine and Rehabilitation15976

Hatem Imad Mohammed SalehدوراتOrthopaedic Surgery25167

Hawan Yassin IssaدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism23637

Hawazen Mustafa Byrkdar386Pediatrics17294

Haya Ali Alahmad
586

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25862

Haya Iyad Salameh531Microbiology and Immunohematology22441

Haya Khamis Eid482Oral and Maxillofacial Surgery19772

Haya M.Kanaan Aldroubi447Drug Control19425

Haya Mhd Saleh Ajalyakeen
544

Oral and Maxillofacial Pathology
22919

Haya Natheer Hammoud
دورات

Laboratory Diagnosis
24348

Haya Tarek Barakat570Industrial Pharmacy24548

Hayan Adnan AlshoushiدوراتOral and Maxillofacial Surgery21398

Hayan Adnan ShahinدوراتOrthopaedic Surgery21435

Hayan Ahmad Mariam572Orthopaedic Surgery24658

Hayan Mikhael Abboud
519

Oral and Maxillomandibular Surgery
21942

Hayan Suhil Abdo275Orthodontics14196

Hayat Abdul Rahman Sahlool
573

Anesthesiology and Reanimation
24800

Hayat Mohamad Alhalabi
دورات

Rheumatology
25754

Hayat Nazir Anbari377Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24769

Hayat Yousfan ZohirدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23292

Haydar Barakat Barakat
264

Periodontology
11371

Haydar Housein SakerدوراتInternal Medicine15063

Haydar Mohammad Fadl Al Hasan524Orthodontics22157

Haydra Mohamad Bador546Fixed Prosthodontics22968

Hayel Abdulahman Al Ahmad
583

Oral  and Maxillomandibulr Surgery
25515

Hayfaa Mikhael Hanino277Dermatology and Sexually Transmitted 14487

Hayoum Suleiman Al-KhaledدوراتObstetrics and Gynecology and its 25664

Haytham Hassan Alaweel526Hematology22213

Haytham Razek Naddour374Hematology16941

Hayyan Mamdouh Alabdallah
579

Removable Prosthodontics
25198

Hayyan Mouhammed Baddour319Neuro Surgery15235

Hazar Abdulbaset Tabban497Radiology and Medical Imaging21026

Hazar Abdulrazak Altaweel
534

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22680

Hazar Adel Daghmeh
دورات

Laboratory Diagnosis
19387
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Hazar Adnan Khaddoura533Obstetrics and Gynecology and its 22623

Hazar Anwar AlnashiدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22096

Hazar Mhd Bashir Khankan556Pediatrics13959

Hazar M-Salem Takem
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14420

Hazar Nezar AlheloدوراتDermatology and Sexually Transmitted 15507

Hazar Zakareya Alhassan426Obstetrics and Gynecology and its 18683

Hazar Zuhir Faroun558Public Health23804

Hazem Abdulkader SabbaghدوراتIndustrial Pharmacy24431

Hazem Ahmad Alaliwi Alshantout178Neuro Surgery1263

Hazem Ahmad Dahman488Endodontics20737

Hazem Ahmad Karfoul
586

Pediatric Dentistry
25815

Hazem Ahmad Redwan555Oral and Maxillofacial Surgery23612

Hazem Aref Morad289Pediatrics14685

Hazem Ayesh Albarabndi
245

Cardiac Surgery
13848

Hazem Aziz Ghosnدوراتotorhinolarynology and its surgery15950

Hazem Bashar Aljasem569Cardiac Surgery24465

Hazem Fares KsiriدوراتMedical Oncology15906

Hazem Jamil Abdullah Hasson264Ophthalmology and its Surgery14097

Hazem Mamdoh Alsuliman233Obstetrics and Gynecology and its 13530

Hazem Marwan Reslan523Pediatric Dentistry22117

Hazem Mohamed AlabbadiدوراتNeuro Surgery15492

Hazem Mohamed Zaitoun
523

General Surgery
22119

Hazem Mohammad AllababidiدوراتPediatrics22587

Hazem Omran Yousef
دورات

Pediatrics
22428

Hazem Rslan Alkhlil422Orthodontics18621

Hazem Saed Ibrahim514Clinical Pharmacy and Hospital 21817

Hazem Sameh Issa570Ophthalmology and its Surgery24531

Hazem Suleiman Hassan
433

Speciality in Orthodontics
18934

Hazem Taher Khalil394Laboratory Diagnosis17742

Hazem Zakrya Alhaj Awad570Dermatology and Sexually Transmitted 24537

Heba Abd Alrahman Susi570Obstetrics and Gynecology and its 24553

Heba Abdul Rahman Alkhleef576Fixed Prosthodontics24991

Heba Ahmad Kashour
573

Food Control
24744

Heba Ahmad Nazir Dakhel271Dermatology14415

Heba Ahmad Tarraf388Ophthalmology and its Surgery16620

Heba Edris Edris
574

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24880

Heba Fahd KeshkiaدوراتOphthalmology and its Surgery15171

Heba Faisal Shaheen
دورات

Pediatrics
25821

Heba Fawaz Almohamad
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24265
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Heba Ghassan Almansour568Dermatology and Sexually Transmitted 24414

Heba Haitham Almasri
390

Endodontics
17520

Heba Hani Hasan
دورات

Cardiovascular Diseases
25485

Heba Hosain AlzenدوراتObstetrics and Gynecology and its 25636

Heba Mazen Arafeh398Orthodontics17843

Heba Mohamad Kassab397Applied Analytical Chemistry17824

Heba Mohamed Al Ibrahim
574

Orthodontics
24840

Heba Mohammed Maybar
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23689

Heba Mouafak Barkasieh526Nephrology22270

Heba Naim Shaker463Cosmetic Dentistry19930

Heba Nasr Allah Al-Tarcheh
417

Respiratory System Disease
18456

Heba Nazir Ali455Internal Medicine19727

Heba Omar Haeb AlmshrefدوراتObstetrics and Gynecology and its 25360

Heba Riadh Soussi292Neurology14741

Heba Salem AL ShikhدوراتInternal Medicine24296

Heba Salem Allabedدوراتobstetrics and Gynecology and its 24356

Heba Suhil Zakar
505

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21382

Heba Waleed MelhemدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23676

Hebatallah Mohamad Albakri585Gastroenterology25745

Hebatullah Zuhair Hebbo377Laboratory Diagnosis24726

Hebatullah Zuhir Hebbo573Laboratory Diagnosis24726

Hedia Ahmad Ghura556Obstetrics and Gynecology and its 23503

Heelan Ibrahim AlmohamadدوراتPediatrics22095

Hekmat Nabil AlburدوراتPeriodontology16619

Helal Abdo Khedayer443Pediatrics19219

Helal Naef Abboud377Oral and Maxillofacial Surgery24624

Helal Turke Alkrad507Urology Surgery21467

Helen Hanna Hiloun
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
15304

Helin Salah Aldein Shikh ZaherدوراتObstetrics and Gynecology and its 23678

Helin Wesf Aldin Ibrahim
417

Pediatric Dentistry
18452

Hend Abdi  Hajji Eisa
دورات

Ophthalmomlogy surgery
13853

Hend Yahya Al AtrashدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism17301

Hend Zuheir Allaw398Laboratory Diagnosis17838

Hermes Adnan HermesدوراتOrthopaedic Surgery16331

Hesham Belal Ahmed441Pediatrics19001

Hesham Hendi Hussoun505Cardiovascular Diseases5261

Hesham Mohamad Barhmji527General Surgery22283

Hesham Mohamad Fayad303Pediatric Cardiology15015

Hesham Mohamad Fayad551Pediatrics23275

Hesham Mohammad AlstitaدوراتDermatology and Sexully Transmitted 19570
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Hesham Sado Bohasan540Cosmetic Dentistry22773

Hesham Sado Bohasan541Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22773

Heshyar Shmsuldin Ali 285Anesthesiology and Reanimation14597

Hesna Haysam El Huseyni243Fixed Prosthodontics13957

Hesna Haysam ElHuseyni
238

Fixed Prosthodontics
13677

Hevin Mounir Hussein377Endocrinology Diabetes and Metabolism24685

Hiam Gamil Albeshara303Neurology14989

Hiba Abdulkarim Zeini562Drug Control24003

Hiba Adnan SultanدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23675

Hiba Ahmad Adal384Pediatrics17157

Hiba Ahmad Zaaboub451Endocrinology Diabetes and Metabolism19539

Hiba Ali SrywellدوراتPediatrics23980

Hiba Asef Dayoub362Laboratory Diagnosis16567

Hiba Ayman Shbany561Obstetrics and Gynecology and its 23928

Hiba Fawaz Altaweel583Fixed Prosthodontics25514

Hiba Ghassan AlhomshدوراتObstetrics and Gynecology and its 23571

Hiba Ghassan Alolabi404Dermatology and Sexully Transmitted 18016

Hiba Habib ZahloukدوراتOrthodontics17635

Hiba Hasan KhaddourدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25435

Hiba Hasn Juny556Obstetrics and Gynecology and its 23489

Hiba Ibrahem Maya555Respiratory System Disease23616

Hiba Issa AyyobدوراتInternal Medicine16188

Hiba Jihad Hasan535Ophthalmology and its Surgery22685

Hiba Khaled Masri503Dermatology and Sexually Transmitted 21294

Hiba Marei Asaad Alaboud572Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24664

Hiba Mhd Ghiyath Al Jannan564Orthodontics24055

Hiba Mhd Muhib Alhindi
550

Speciality in Endodontics
23231

Hiba Mohammad Mohammad
534

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22625

Hiba Ryad Hamdoun541Pediatrics22808

Hiba Safwan Abd Aldaym574oral and Maxillofacial Pathology24810

Hiba Souhail Zghaibe
دورات

Laboratory Diagnosis
14353

Hiba Talal Layka552Hematology23338

Hiba Tarek AlsaatiدوراتOphthalmology and its Surgery21621

Hibatullah Abdulmehdi Alhammoud582Obstetrics and Gynecology and its 25427

Hikmat Fateh Sulaiman584Urology Surgery25067

Hikmat Hossain Ahmedدوراتotorhinolarynology and its surgery15023

Hikmat Mohammad Jalal293Neuro Surgery14712

Hind Maen Mahfud275Pediatrics14449

Hisham Abdalrazak AlshwaikhدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25601

Hisham Abdul Rahman Al Rahmoon353Ophthalmology and its Surgery16195

Hisham Ahmad HafezدوراتPathology25652

Hisham Ahmad Jebriel461Radiology and Medical Imaging19885

Hisham Ali Alkhellow526Cardiovascular Diseases22209

Hisham Antonious Ghmid377Anesthesiology and Reanimation24922

Hisham Mohammad Al-Hammami424Obstetrics and Gynecology and its 18675
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Hisham Nahi AlkalaaniدوراتNeurology23661

Hisham Walid Halaweh543Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22865

Hisham Youssef Mohamad571Obstetrics and Gynecology and its 24637

Hla Mohammad Ahmad
460

Pediatrics
19849

hochank Jamil Haji352Anesthesiology and Reanimation16016

Hoger Omran Alsheikho391Orthodontics17581

Homam Ghassan Alashek
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
16247

Homam Hicham Al Jandali377Dental Implantology24581

Homam Hicham Al Jandali572Oral and Maxillofacial Surgery1133

Homam M.Ziad JoujouدوراتLaboratory Diagnosis25183

Homam Ziad IbrahimدوراتPeriodontology22529

Hosam Abdul Jalil Alturk547Pediatrics23030

Hosam Addim Younes Ibrahim584Plastic Surgery25371

Hosam Chahada Al MohamadدوراتNeuro Surgery22728

Hossam Abdul Razak RabbouaدوراتOrthodontics23518

Hossam Addin Mustafa TeftafehدوراتCardiovascular Diseases24329

Hothaefah Abdul Razzak Mahmoud 579Fixed Prosthodontics25199

Houda Nabil Wakil339Laboratory Diagnosis15602

Houda Sobhi Mouti557Clinical Biochemistry23681

Houmam Hassan FatayriدوراتCardiovascular Diseases14001

Houmam Mohamad Alhammadi405Medical Oncology18045

Housam Ahmad Wes547General Surgery15130

Housam Ahmad WesدوراتThoracic Surgery25146

Housam Georges AljapourدوراتCardiovascular Diseases24487

Housam Mahmod Al Talla
511

Nephrology
21724

Housam Mohamad Abdelbaki565Periodontology24145

Houssam Aaref Abboud
579

Drug Control
25211

Houssam Mamdouh Baba
424

Radiology and Medical Imaging
18563

Houssam Mohammad Adli Dirhali572General Surgery24724

Houssam Mohammad Adli Dirhali572Emergency Medicine 24723

Houssam Salah Aldeen Abu AlselدوراتInternal Medicine24096

Hozayfa Ammar Hazzori Sras560Internal Medicine23905

Huda Abd Allatif Hawasli485Fixed Prosthodontics20568

Huda Abdul Razzak Ghanoum582Rheumatology1864

Huda Abdul Razzak Ghanoum582Internal Medicine25383

Huda Abdulraouf Yahia256Removable Prosthodontics14119

Huda Ali Daood
391

Pediatric Intensive Care
17598

Huda Ali Kassir
520

Orthodontics
18433

Huda Khaleed Wedeh
305

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
12773

Huda Majed Salloum318Obstetrics and Gynecology and its 15257

Huda M-Fesal Alzoabi221Endodontics13175
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Huda Mhd Walid Alhamwi511Anesthesiology and Reanimation21728

Huda Mohamad Mujahed364Obstetrics and Gynecology and its 7203

Huda Mohammad Al Khartalak585Laboratory Diagnosis25669

Huda Mohammad Safiyah586dermatology and Sexually Transmitted 25820

Huda Mostafa Al Turk397Orthodontics17803

Huda Muhammed NassifدوراتPediartics25466

Huda Omar Shakhashiro424Laboratory Diagnosis18541

Humam Ahmed Karkoutly559Endodontics23858

Humam Badralden Alesali548Endodontics23042

Humam M.Azzam Jundi571Orthopaedic Surgery24613

Humam Mohamad Ayob382otorhinolarynology and its surgery17146

Husain Ahmad Almusallam370Neuro Surgery16803

Husain Ali AlmasriدوراتGeneral Surgery14904

Husam Ahmad Hmedly243Internal Medicine13769

Husam Ahmad Hmedly
دورات

Cardiovascular Diseases
22402

Husam Asef Solieman537Reconstructiv Surgery and Burns22707

Husam Badiaa Berakdar415Cardiovascular Diseases18425

Husam Kassem AlzouhayliدوراتOphthalmology and its Surgery22839

Husam Saleh Husein233Urology Surgery12906

Husam Soulaiman Issa227Orthopaedic Surgery13449

Husein Abdulrahman Sheikho270Obstetrics and Gynecology and its 14381

Husein Ali Alzabi238Internal Medicine13670

Husen Ahmad Slimman500Oral Medicine21154

Husen Ali Al JasemدوراتObstetrics and Gynecology and its 16098

Husien Abd Almajeed AlassafدوراتPediatrics22069

Husien Muhammad ShaheenدوراتOphthalmology and its Surgery16166

Husien Suheil Naser
575

Oral Medicine
24911

Hussain  Esmael AlzoabiدوراتAnesthesiology and Reanimation13845

Hussain Ali AhmadدوراتOrthopaedic Surgery14940

Hussain Ali Alahmad AlaomranدوراتEmergency Medicine23399

Hussain Ali Altallaa395Internal Medicine17762

Hussain Ali MuhammedدوراتOrthopaedic Surgery25825

Hussain Kamel Atieh482Ophthalmology and its Surgery19351

Hussain Mohamad Amin Othman318otorhinolarynology and its surgery15253

Hussain Mohamad Awwad547Laboratory Diagnosis23023

Hussain Mohamad WardahدوراتDental Implantology23584

Hussain Mohamed Ayman Al Saadi556Fixed Prosthodontics23639

Hussam Abbas Atieh388Vascular Surgery17419

Hussam Abdul Salam Jamoul470Neuro Surgery20151

Hussam Abdul Wahab Abbas
365

Gastroenterology
16652

Hussam Adnan RaeeدوراتGeneral Surgery16092

Hussam Ahmad Alkhalaf508Cardiac Surgery21553

Hussam Aldeen M.Nader Albeen 

Abo Najab
460

Internal Medicine
19863

Hussam Ayman Abou ShaarدوراتPeriodontology24244

Hussam Ayman KsibeدوراتRadiology and Medical Imaging25918
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Hussam Eddin Mhd Osama Al 474Dermatology and Sexully Transmitted 20190

Hussam Eddin Mohamad Jamal 565Gastroenterology24143

Hussam Hicham Alhallak482Periodontology20714

Hussam Ibrahim Alobaid550Endodontics18608

Hussam Issa ZalghanaدوراتGeneral Surgery13999

Hussam Madhat Gharib238Pharmacology13675

Hussam Mahmud Issa508Health Systems Management21543

Hussam Majed Muheb Alddin554General Surgery23309

Hussam Mohamad Ali Zaitoun566Endodontics24214

Hussam Mohamad Nasab580Orthodontics25273

Hussam Mohamed Nabil Al Khayat585Endodontics25794

Hussam Mohammad Alnajem455Obstetrics and Gynecology and its 19743

Hussam Mohammad Fadiel ShubatدوراتObstetrics and Gynecology and its 16439

Hussam Saad ObriدوراتObstetrics and Gynecology and its 23606

Hussam Taher Khalil377Ophthalmology and its Surgery24855

Hussam Walid Magharba557Pediatrics23739

Hussam Yousef Nader
دورات

Ophthalmology and its Surgery
17437

Hussein Abdulateef Al KhederدوراتNephrology22365

Hussein Aiman Harfoush583Radiology and Medical Imaging25441

Hussein Alaa Alden Algadaan331Pediatrics15462

Hussein Alaa Alden Algadaan546Pediatric Neurology22986

Hussein Ali Najjar584Otorhinolaryngology and its Surgery25545

Hussein Alissa Akel288Design and Drug Control14643

Hussein Awad Alhasan199Pediatrics12898

Hussein Faris AlhomsyدوراتOphthalmology and its Surgery17339

Hussein Faysal SuliemanدوراتOphthalmology and its Surgery16476

Hussein Habib Habet486Orthopaedic Surgery20656

Hussein Hasan Zammam377Neonatologist24951

Hussein Jamal Sabbagh384Radiotherapy4031

Hussein Jamal Sabbagh384Medical Oncology4302

Hussein Mohammad Helou
285

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
13306

Hussein Okla Alhammoud573Pediatrics24705

Hussein Rafat Hasan400Cardiovascular Diseases17895

Hussein Sulaiman Al Hawar445otorhinolarynology and its surgery19328

Hussien Ali Hadid
دورات

Internal Medicine
25883

Hussien Ali HawlaدوراتOrthodontics22832

Hussien Mahmoud Raslan381General Surgery17126

Hussien Thamer AlfadelدوراتVascular Surgery23919

Hussien Yousef Tahhan586Vascular Surgery25811

Hussin Abdalrazak Hasso500Laboratory Diagnosis21220

Hussin Ahmad Alhelo
551

Gastroenterology
23345

Hussin Ahmad Alhelo551internal Medicine23344

Hussin Ali Alhamed377Urology Surgery24727

Huzaifa Mohammad AlkhattabدوراتPediatrics19670

Hwaida Nizar Abdazizkhlilraddawi234Obstetrics and Gynecology and its 13599
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Hwash Khlef Alalean497Radiology and Medical Imaging21028

Hytham Rassin Suliman546Radiology and Medical Imaging22948

Ibraheem Abd AlKarem Alabdullah336Cosmetic Dentistry15553

Ibraheem Bassam MourtadaدوراتDental Implantology22545

Ibraheem Hassan Dammad315General Surgery15180

Ibraheem Mazhr AhmadدوراتCardiovascular Diseases21401

Ibraheem Nouman Al Najjar209Urology Surgery13098

Ibrahem Abdulqader Abo Shanab566Fixed Prosthodontics24196

Ibrahem Faead BrouدوراتInternal Medicine15222

Ibrahem Mohamed Amin Daher388Periodontology9049

Ibrahem Mohamed Amin DaherدوراتDental Implantology17499

Ibrahem Muhammad Jumaa376Physical Medicine and Rehabilitation16983

Ibrahem Soubhi Moussa457Obstetrics and Gynecology and its 19770

Ibrahim Abdel Aziz El sheqaqi247Speciality in Cardiac Surgery10004

Ibrahim Abdul Rhman FadelدوراتNeurology16383

Ibrahim Ahmad AlaliدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism15869

Ibrahim Ahmad Wahbi383Endodontics8635

Ibrahim Ahmad Zaini390Ophthalmology and its Surgery17484

Ibrahim Ahmed Alkarmo583Cardiac Surgery25507

Ibrahim Ahmed Nader MeshalahدوراتInternal Medicine13770

Ibrahim Awwad Alzaher
205

Plastic Surgery
13006

Ibrahim Eissa Daoud دوراتOrthopaedic Surgery24276

Ibrahim Faiz Hammada544Cardiac Surgery22875

Ibrahim Fausan Alnabilsy586Gastroenterology25778

Ibrahim Fayk Saleh Haj Ibrahim AkulدوراتOrthodontics14441

Ibrahim Hanna Khouri545Anesthesiology and Reanimation22938

Ibrahim Hussein Farhan457Internal Medicine19760

Ibrahim Ibrahim Al KhutbaدوراتPeriodontology22943

Ibrahim Ismaeil Ismaeil
506

Cardiovascular Diseases
21390

Ibrahim Khalil Abu Saada
481

Cardiovascular Diseases
20518

Ibrahim Khalil Abu Saada481Internal Medicine20517

Ibrahim Khalil Al AwadدوراتOphthalmology and its Surgery21317

Ibrahim Khalil Hasan
دورات

Orthodontics
23144

Ibrahim M.Eiad Alagha383Fixed Prosthodontics 17134

Ibrahim Majed ShikhouniدوراتEndodontics25119

Ibrahim Mekhaeil Abou Zakhem
446

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
19362

Ibrahim Michal Labbad
526

Neurology
22266

Ibrahim Mohamad Adib Haj Bakir
531

Radiology and Medical Imaging
22454

Ibrahim Mohamad AlfnishدوراتGastroenterology22412

Ibrahim Mohamad Aljabak537Cardiovascular Diseases22725

Ibrahim Mohamad Aljabak537internal Medicine12417
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Ibrahim Mohamad Khir Al Ammar
385

Neuro Surgery
10705

Ibrahim Mohamad Youssef209Pediatrics13116

Ibrahim Mohammad Al-Hajjaj525Orthopaedic Surgery22167

Ibrahim Monzer Alshekh Ali250Food Control14051

Ibrahim Muhammad Farruh
556

Neurology
23645

Ibrahim Musbah Alyousef466otorhinolarynology and its surgery20048

Ibrahim Nabil Alfayad556Oral and Maxillofacial Surgery23439

Ibrahim Rezkallah MoussaدوراتOphthalmology and its Surgery24402

Ibrahim Saleh AljaffalدوراتObstetrics and Gynecology and its 15908

Ibrahim Sohail Alnassar410Pediatric Dentistry18265

Ibrahim Wasfi BashourدوراتGeneral Surgery17357

Ibrahim Youssef Alrifay428otorhinolarynology and its surgery18789

Ibtisam Antoun RahmehدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16068

Idres Mohamed Idres218Urology Surgery10582

Idris Abdul Hakem Khair Allah 568Vascular Surgery24451

Idris Helal Alhmid583Pediatrics25379

Ihab Abdulrahman Abazied209Oral and Maxillo Surgery2056

Ihab Ibrahim Alshayeb580Urology Surgery25302

Ihab Jamil Mohammad539Obstetrics and Gynecology and its 9310

Ihab Khalil Alsabah Alsamara470Public Health20183

Ihab Khalil Alsabah Alsamara474Public Health20183

Ilaf Issa Alhamada566Ophthalmology and its Surgery24216

Ilham Mahmoud AlbitarدوراتPeriodontology25327

Imad Abd Alhafiz Hussain577Otorhinolaryngology and its Surgery25064

Imad Abdul Momen Mando458Anesthesiology and Reanimation19801

Imad Ahmad Tarn439Oral and Maxillomandibular Surgery2799

Imad Aldeen Abdulhalim Shams554Urology Surgery23371

Imad Ebrahim Ahmed357Internal Medicine16343

Imad Eddin Ahmad Alshikh Saleh396Pediatric Surgery17778

Imad Hamid Al Hariri433Orthopaedic Surgery18940

Imad Kamil Marouni422Urology Surgery18589

Imad Khalil Saadeh569Neurology2297

Imad Khalil Saadeh569Neurology2297

Imad M.Samir Salahieh572Fixed Prosthodontics24641

Imad M.Samir Salahieh577Oral and Maxillofacial Surgery13326

Imad Mohamad Alhaj HussainدوراتCardiovascular Diseases21405

Imad Mohamad Zoukar459Pediatrics19817

Imad Othman Almani
دورات

Respiratory System Disease
15901

Imad Yousef Samaan360Family Medicine16461

Imadeddin Mohamad Barakat217Internal Medicine1021

Iman Abboud AlabboudدوراتOral and Maxillofacial Surgery17705

Iman Abdulhamid OmarدوراتGastroenterology21801

Iman Abdullatif Alsheikh OmarدوراتCardiovascular Diseases22491

Iman Ahmad Alsattoof Alothman581Obstetrics and Gynecology and its 25324

Iman Ahmad Muathen337Endodontics15586

Iman Ali Mualla580Pediatric Gastroenterology25256
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Iman Amir Kassis464Endodontics19996

Iman Faisal HijaziدوراتLaboratory Diagnosis14355

Iman Hasan Shahoud517Pediatrics19869

Iman Hussien SalmanدوراتOrthodontics23936

Iman Jumaa Albijo
511

Pediatrics
21739

Iman Kais Zaher586Obstetrics and Gynecology and its 25773

Iman Khalil Lahm Alajanji
358

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16393

Iman Khter AlmmansourدوراتObstetrics and Gynecology and its 15597

Iman Mhd Baraa Tarkaji390Molecular Biology and Biotechnology17572

Iman Mohamed Alothman495Pediatrics20920

Iman Mohammad Ismail548Dermatology and Sexually Transmitted 23037

Iman Mohammad Samir Ismaeil444Pediatrics19245

Iman M-Sharif Kanbar528Laboratory Diagnosis22329

Iman Ragheb Al Ali Alhussein539Obstetrics and Gynecology and its 22592

Iman Sulaiman Al Amir Ahmad440Obstetrics and Gynecology and its 19124

Iman Talal FaresدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22275

Imran Yousef Alshehabi555Oral and Maxillofacial Surgery23598

Inas Ahmad AbouzaidدوراتFamily Medicine16333

Inas Tarif Chbib495Pediatrics20921

Inga Bakhtierovna Meklf497Obstetrics and Gynecology and its 21021

Intessar Abdou Ghorra379Family Medicine17048

Isaam Bahaaldin Al Wakid436Pediatrics19003

Isabelle Abdulla Mhanna347Neurology15843

Isal Hasan Hasan
576

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24993

Isam Sami Alissa281Orthopaedic Surgery14539

Isam Yasser Naser396Clinical Biochemistry17782

Islam Chatwan Issa345Internal Medicine15784

Islam Esmail Alzoubi468Internal Medicine20071

Islam Esmail Alzoubi547Respiratory System Disease23022

Islam Houssain Oshar353General Surgery16217

Islam Mohammed Hani  Issa234Physical Medicine and Rehabilitation13589

Ismaeil Jameel Alameen
570

Urology Surgery
24538

Ismael Abd Alahmad Aljandali568General Surgery24376

Ismael Ali Alrefaiy356Urology Surgery16317

Ismael Mohamad Awaad550Pediatric Dentistry23229

Ismaiel Jassem Abdullah486Cardiac Surgery2538

Ismaiel Mohamad Alaaeldin Aljouri215Endocrinology Diabetes and Mwtabolisn4457

Ismail Ahmad Abed564Orthopaedic Surgery22580

Ismail Ahmad Alsheikh212Cardiovascular Diseases13044

Ismail Ali Almahmoud527Cardiovascular Diseases22294

Ismail Issa Naameh338General Surgery3769

Ismail Mohammad Saleh MoradدوراتPediatrics15384

Ismail Musbah Abbara417Urology Surgery18476

Ismail Ramadan Isa312Cardiovascular Diseases14987

Israa Esmaeel AmmarدوراتPlastic Surgery15379
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Israa Gawdat Khoulaniدوراتinternal Medicine21646

Israa Omar Hawari549Toxicology23169

Israa Zaker Najjar557Respiratory System Disease23761

Issa Hamoud Alhamoud346Pediatrics15811

Issa Marou Tomeh549Pathology23094

Issa Mohamad Alkhalil554Respiratory System Disease23480

Issa Mohammad Alahmad AlissaدوراتOphthalmology and its Surgery21357

Issa Mohammad Massduh208Gastroenterology12405

Issa Mussa Jabra
567

Anesthesiology and Reanimation 
24225

Issa Shehadeh Shehab215Radiology and Medical Imaging13225

Issac Elias Asio407Pediatrics18099

Issam Abboud Alsaleh557Obstetrics and Gynecology and its 23797

Issam Abdulkarim Alkarrat
377

Orthopaedic Surgery
24894

Issam Abdulkarim Kadib AlbanدوراتUrology Surgery17562

Issam Abdullah Khalil
238

Critical Care Medicine
13673

Issam Adnan Hasan
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
22768

Issam Ahmad Al Shikh Ali
دورات

Urology Surgery
21612

Issam Ali Deeb235Internal Medicine13616

Issam Ali Deeb
238

Respiratory System Disease
13617

Issam Haiel Alhajali361Psychiatry16528

Issam Ismaiel Mayhoub561Cardiovascular Diseases1731

Issam Mhd Ferzat Naamo
دورات

Orthodontics
22655

Issam Mhd.Nader Albin Abou Najab459Pediatrics19850

Issam Muneer Sharaf
دورات

Ophthalmology and its Surgery
14141

Issam Nassr Albaroudi221Clinical Pharmacy and Hospital 13088

Itab Abdalrazzaq Hassan323Laboratory Diagnosis15314

Itlal Farhan Alhussein227Obstetrics and Gynecology and its 13480

Ivan Assaf AbdoushدوراتOrthopaedic Surgery16169

Iyad Georges Laflouf444Oral and Maxillomandibular Surgery19228

Iyad Issa Yazaji529General Surgery22340

Iyad Khalil Daoud209General Surgery13118

Iyad M.Mazen Ghoneim525Oral and Maxillomandibular Surgery22175

Iyad Mamoun Alsamman474Orthodontics20328

Iyad Mohammad Alsayed503Periodontology21287

Iyad Nihad Moufti323Orthodontics15327

Iyas Mohammed Ismail
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
25649

Iyas Samir Balloul
241

General Surgery
13656

Iyas Samir Balloul241Plastic Surgery13657

Izdihar Abdul Kader AlkhayatدوراتPediatrics22488

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  73 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Izzat Hamed Alkro
517

Orthopaedic Surgery
21920

Izziddeen Saifuddeen AhmadدوراتOrthopaedic Surgery14985

Jaafar Mahmoud Saiid352Gastroenterology16020

Jaafer Mouhamad Belal ZainoدوراتInternal Medicine14387

Jaafer Mouhamad Belal ZainoدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism22366

Jaber Abdulkader Abdulazim
دورات

Radiology and Medical Imaging
23488

Jaber Ali Alkhatib
365

General Surgery
16654

Jaber Mohamad AlharataدوراتGastroenterology25760

Jaber Mohammad Mahmoud381Pediatric Gastroenterology17125

Jack Issa ShaheenدوراتGeneral Surgery25688

Jack Youssef Basmaji356Plastic Surgery16325

Jackleen Fahed Alakabani544Pediatrics22917

Jackleen Mohamad Ghannam
409

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18229

Jad Shakeeb AlkhateebدوراتOrthopaedic Surgery24485

Jadalkareim Saaed HneidiدوراتPediatrics17633

Jagerkhween Mohammad Omar545Orthopaedic Surgery22936

Jalaa Shabeb AlshohefدوراتInternal Medicine19415

Jalal Ali Albertawi
367

Orthodontics
3667

Jalal Jaber Salameh256Cardiac Surgery13907

Jalal Jaber Salameh261General Surgrey14181

Jalal Jamal Al Mustafa578Orthopaedic Surgery25102

Jalal M.Nachat Abdul Karim
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
23423

Jalal Mohammad Habash
564

Cardiovascular Diseases
24102

Jalal Murad Murad
283

otorhinolarynology and its surgery
14586

Jalal Naser Hasan487Removable Prosthodontics20784

Jamal Abdul Naser Ziad Almasri264Emergency Medicine9311

Jamal Abdul Naser Ziad Almasri283Emergency Medicine9311

Jamal Abdulmunam Azouz
209

Ophthalmology and Surgery
13091

Jamal Adnan Aldamani570Medical Oncology24530

Jamal Ali Alkhalaf217Cardiovascular Diseases12963

Jamal Chehab Al Ahmad508Orthopaedic Surgery21544

Jamal Hussin Khamis472Health Systems Management20211

Jamal Mahmoud Dabbas
372

Orthodontics
16859

Jamal Mohammad Al Khawaldeh573Endodontics24777

Jamal Salman Massoud215Obstetrics and Gynecology and its 1260

Jamal Walid Zoubari572Anesthesiology and Reanimation1132

Jamaleddin Ibrahim Najjar303Cardiovascular Diseases14971

Jameel Jawdat Haffouf AlhajaliدوراتPediatrics21362
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Jameel Nadeem Jadid
215

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
13222

Jamil Fayez Abbas
دورات

Cardiac Surgery
13905

Jamil Osama Ahmad
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16484

Jamila Abdul Rahman Alhasan585Obstetrics and Gynecology and its 25682

Jamila Daher SemaanدوراتObstetrics and Gynecology and its 25498

Jana Charif Elsalem424Pediatric Dentistry18542

Janet Shokri Shakru315Obstetrics and Gynecology and its 15175

Janhady Hussien Ward
332

Cardiovascular Diseases
347

Janiar Husein Mohamad
دورات

Orthodontics
23565

Jareer Rashed Alsayed دوراتInternal Medicine15724

Jasem Mohammad Alkhashab
546

Urology Surgery
22984

Jawaher Ahmad AlaliدوراتObstetrics and Gynecology and its 22399

Jawaher Ahmad Shhada571Specialty in Fixed Prosthodontics24511

Jawdat Mahmood AlhatraدوراتRadiology and Medical Imaging25619

Jean Matta Gora459Pediatrics19819

Jehad Abdulhameed Nasrallah
416

Orthopaedic Surgery
18427

Jehad Ahmad Sukar
501

Laboratory Diagnosis
21225

Jehad Badawi Al Laham318Nephrology5989

Jehad Hassan Fadel527Orthopaedic Surgery22282

Jehad Kamel Rahmoon507Orthopaedic Surgery19333

Jehad M.Ebrahem Kara Boulad295Orthodontics14772

Jehan Kamal Abdulaziz278Ophthalmology and its Surgery14332

Jehan Mahmoud Alragheb
210

Radiology and Medical Imaging
13014

Jehan Mohamad Kikhi
307

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15034

Jenan Nizar Barakat
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22521

Jessica Marcel Obid317Cosmetic Dentistry14857

Jihad Abd Alnasser Al-BitarدوراتRadiology and Medical Imaging22409

Jihad Abd Alrazak Alsheikh Omar دوراتPediatrics13967

Jihad Mohamad Alchaar350Orthodontics15975

Jihad Mohamad Haddad520Ophthalmology and its Surgery21999

Jihad Saleh Almajou377Oral and Maxillofacial Surgery24859

Jihad Yasin Alsahli553 Periodontology23459

Jihan Adnan AhmadدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism25875

Jihan Mohammed Al Mahmoud524Obstetrics and Gynecology and its 10839

Jin Osman OsmanدوراتObstetrics and Gynecology and its 25499

Jina Sameer Alfeel387Pediatric Dentistry17295

Jina Zafer HamoudدوراتLaboratory Diagnosis22071

Jirar Mahmoud Kassoumeh319General Surgery3387
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Jirar Mahmoud Kassoumeh319Cardiac Surgery9317

Jiyan Hasan Qasem538internal Medicine22749

Jizel Bassam AlazzamدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16466

Joan Abdulkader Daoud574Pediatrics24892

Jobran Habeeb Al Salman366Internal Medicine16677

Jody Mohamed Yaser Ismail
558

Ophthalmology and its Surgery
23828

Joelle Antoin NajjarدوراتPeriodontology22033

Johina Mohamad Alwadiدوراتobstetrics and Gynecology and its 24357

John Samir AlkhouryدوراتDental Implantology22546

Johnny Abd Alnor Nader377Pediatrics Surgery24985

Johnny Eskandar Bashour348Laboratory Diagnosis15858

Johnny Nazeh WasselدوراتRadiology and Medical Imaging25917

Johnny Rafaat Youssef290Obstetrics and Gynecology and its 12377

Jolia Georges NassriدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16442

Jomaa Habib Alsuliman Alali366Obstetrics and Gynecology and its 1306

Jomana Mohamad Hasan583Periodontology11962

Jomana Mohamad Sraj
346

Family Medicine
15824

Jomana Mohamed AlyousefدوراتPediatrics23420

Jomard Mohamad Doukmak476Dermatology and Sexully Transmitted 20264

Joodi Mahmoud Alali Almousa563Radiology and Medical Imaging24024

Josef Ali Qbily377Otorhinolaryngology and its Surgery25013

Joseph Edgar Betinjaneh377Urology Surgery24958

Joseph Edwar Hayek353Removable Prosthodontics16113

Joseph Elias Nemeh365Dermatology and Sexully Transmitted 16650

Joseph George Rajha440Neuro Surgery19111

joseph jebrail kerio235otorhinolaryngology and its surgery13638

Joseph Rafaat Youssef365Internal Medicine16653

Joseph Sadaalah Fares
474

General Surgery
20335

Joubran Rachid Al Mouhanna447General Surgery19423

joud Faez Ibrahim Fawzi507Obstetrics and Gynecology and its 21442

Joud Fayez Ibrahim FawziدوراتObstetrics and Gynecology and its 21442

Joud Habib Haddad447Dermatology and Sexully Transmitted 19442

Joud Mohamad Maher Jalab583Drugs and Medicinal Plants25580

Joud Noufal Youssef577Pediatrics25026

Joud Shawkat Samir Sakkal499Endodontics20914

Joud Yaser Abd Almouhsen218Laboratory Diagnosis13300

Joudi Abdulbaset Araj573Dermatology and Sexually Transmitted 24746

Joudi Maher Alkhatib556Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23656

Joudi Saad Maktabi377Laboratory Diagnosis24595

Joudy Jamal Kattan564Endocrinology Diabetes and Metabolism24051

Jouhaina Mustafa Kahlawi559Gastroenterology23845

Joul George Kassis549Oral and Maxillofacial Surgery6545

Joul Hanna Ilias264Oral and Maxillo Surgery14280

Jouman Abdul Rahman Akilieh454Anesthesiology and Reanimation13677

Joumana Hassan Haj YoussefدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism24369

Joumana Mouafak Alnabelsi384Obstetrics and Gynecology and its 17156
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Jowel Carlo Makdisi564Periodontology24160

Jude M.Alaeddin Yagan358Internal Medicine16395

Jude M.Alaeddin Yagan358Nephrology16396

Judy Atiyah Swaydan573Removable Prosthodontics24784

Juhaina Yaseen EljasemدوراتLaboratory Diagnosis16366

Juliana Fayez Alkhouri569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24500

Juliana George Habib586Periodontology25846

Julie Mohammad KassarدوراتObstetrics and Gynecology and its 19775

Julnar Abdullah Hanna416Dermatology and Sexully Transmitted 18439

Jumana Abdulhalim Tarrab Refaee303Removable Prosthodontics14926

Jumana Fayad Sulaiman477Radiology and Medical Imaging20366

Jumana Khalaf Al Kanatri
482

Ophthalmology and its Surgery
20599

Jwan Abdul Bari Khalaf261Radiology and Medical Imaging14186

Jwan Abdulbaki Mousa305Orthopaedic Surgery15016

Kadijah Soliman Mando
دورات

Pediatric Intensive Care
23540

Kafaa Mohammad Elias586Internal Medicine25861

Kahtan Mohammad Al Jamil377Pediatrics24579

Kais Adnan Maroush557Periodontology23601

Kais Ali Suleiman
406

Radiology and Medical Imaging
18205

Kais Emazaa DahdalدوراتGeneral Surgery17674

Kaldoun Saad Al Hakeem
469

Internal Medicine
9017

Kaldoun Saad Al Hakeem469Cardiovascular Diseases9018

Kaled Walid Alkoj544Cardiovascular Diseases23513

Kamal Abdullah AlrefaaiدوراتOphthalmology and its Surgery24320

Kamal Ahmad KhattabدوراتOrthopaedic Surgery21385

Kamal Barakat Albarakat
484

Internal Medicine
20679

Kamal Elias Saad430Oral Medicine18849

Kamal Mohammad Alkerdi
572

Oral and Maxillofacial Surgery
24719

Kamal Mohammad Kamal Al 520General Surgery21974

Kamal Mohmod Alsheikh251Respiratory System Disease14028

Kamal Moustafa Hashem294Gastroenterology13922

Kamal Othman Alaa Eddin391Gastroenterology5745

Kamal Saleh Al Berr360Oral and Maxillofacial Surgery16462

Kamal Walid Amerدوراتotorhinolarynology and its surgery17300

Kamal Youssef Ali555Emergency Medicine23538

Kamal Zeinedin Dwebeh566Cardiovascular Diseases24182

Kamar Alzaman Mohammad AsaadدوراتUrology Surgery23915

Kamar Emad HarbدوراتForensic Dentistry25571

Kamar Jamaleddin Kurdi489Oral and Maxillofacial Surgery20809

Kamar Mustafa Alshawaf537Obstetrics and Gynecology and its 22727

Kamel Hassan Hussain356Internal Medicine16321

Kamel Sameer Dhay503Otorhinolaryngology and its Surgery21275

Kamilya Jourj SolibiدوراتClinical Pharmacy21073
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Kamiran Ahmad Heddow543Emergency Medicine22863

Kamiran Said Al Abbas513Oral and Maxillofacial Surgery21629

Kanaan Eyad NassarدوراتNeurology21761

Kanin Turki Mohamad564Internal Medicine24087

Karam Elia KhouryدوراتOrthodontics17613

Karam Ghaleb Ahmad573Oral and Maxillofacial Surgery24693

Karam Najed Al DolimeدوراتOphthalmology and its Surgery25332

Karam Sharif KazwineدوراتObstetrics and Gynecology and its 23558

Karam Yousef BaddourدوراتCardiovascular Diseases21473

Karem Rafek Ebrahim
399

Orthodontics
17922

Karim Ahmad SoufiدوراتNeuro Surgery16036

Karolin Nema AssafدوراتControl and Pharmaceutical Industry24334

Kasem Adel Siyaghaدوراتinternal Medicine22362

Kasem Asaad Alflage484Cardiovascular Diseases20435

Kasem Mohammad Alali424Internal Medicine8422

Kasem Mohammad Alali424Cardiovascular Diseases8517

Kasem Mohammad Khalaf455Orthopaedic Surgery19689

Kassem Mohammad Aldukhan257General Surgrey14128

Kauthar Adnan GhwishدوراتGastroenterology19407

Kawthar Ahmad Hasan472Periodontology20230

Kawthar Ghassan ArefدوراتInternal Medicine17491

Kawthar Mhd Zuheir Alhaj AliدوراتFamily Medicine17630

Kayan Mahmoud SaoudدوراتPlastic Surgery22138

Kayan Mahmoud Saoud
532

General Surgery
4118

Kayss Mohamad Aoneh584Oral and Maxillomandibular Surgery25551

Kazem Nadim Mahmoud470otorhinolarynology and its surgery20177

Kefah Rabah Shureh539Anesthesiology and Reanimation22761

Kenan Ahmad RajehدوراتFamily Medicine17016

Kenan Akram Saker507Orthopaedic Surgery21451

Kenan Ali Saleh447Gastroenterology12404

Kenan Jawdat DiabدوراتOrthodontics23531

Kenan Mansour Al Aissami278Oral and Maxillo Surgery14493

Kenan Mohamad Suleman584Orthopaedic Surgery207

Kenan Moueen SlemanدوراتCardiovascular Diseases21783

Kenan Nabil Al KhatibدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25876

Kenan Omar Serieh429Orthodontics18807

Kenan Saeid Abdullah HassonدوراتOral and Maxillofacial Surgery14250

Kenan Saleh SulimanدوراتCardiovascular Diseases23994

Kenan Younes Saoud585Oral and Maxillofacial Surgery25781

Kenda Turki Almohammad Alabed247Obstetrics and gynecology and its 14010

Khader Mohammed Aisha569Periodontology24464

Khader Mohammed Aisha570Periodontology24464

Khadija Abdulnaser MasriدوراتObstetrics and Gynecology and its 24082

Khair Aldeen Abdulhadi Zaiat578Internal Medicine25105

Khair Aldeen Abdulhadi ZaiatدوراتHematology25224

Khair Mohammad AlaneizyدوراتVascular Surgery22872

Khalaf Ali Theab332Obstetrics and Gynecology and its 15473
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Khaldaon Hossein Alhroob550Periodontology23176

Khaldeya Ibrahim Arja
501

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21158

Khaldoun Abdul Naser Kharnoup361Neuro Surgery16527

Khaldoun Abdul Rahim Masoud418Microbiology18504

Khaldoun Badee ShhaidhدوراتDental Implantology25154

Khaldoun Eyad Addien DiwanyدوراتThoracic Surgery22745

Khaldoun Fawwaz AlhumsiدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25433

Khaldoun Hani Habeeb390Anesthesiology and Reanimation4459

Khaldoun Ibrahim Al SaadiدوراتObstetrics and Gynecology and its 21787

Khaldoun Khaled Ghareb199General Syrgery12863

Khaldoun M.Adel Bakleh512Psychiatry21743

Khaldoun Mazyad Ammer
480

General Surgery
20458

khaldoun Mhd Farhan  Naji Alsibai256otorhinolarynology and its surgery13918

Khaldoun Mohammad Osman565Neuro Surgery24162

Khaldoun Sulieman Hatem538Gastroenterology22753

Khaldoun Waleed Zaid447Ophthalmology and its Surgery19439

Khaldun Mohamad Nabil TerkmaniدوراتVascular Surgery15225

Khaled Abd Almajid Bahaaeddin294Plastic Surgery13432

Khaled Abdul Hamid Al Zahnan218Ophthalmology and its Surgery2946

Khaled Abdulhai Al YousefدوراتPeriodontology16056

Khaled Adel Rajab234Orthodontics13588

Khaled Ali Dawida387Removable Prosthodontics17384

Khaled Ali Shabrak
356

Emergency Medicine
16322

Khaled Ayman Kheir
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
14248

Khaled Esmaeel AlloushدوراتOrthodontics24095

Khaled Farouk AlmawasدوراتGeneral Surgery19106

Khaled Fawzi Daaaboos243Internal Medicine13839

Khaled Ghassan Alkateb396Orthodontics17795

Khaled Ghassan EzziدوراتCardiovascular Diseases25248

Khaled Ghazie Kokeh576Pediatric Dentistry24936

Khaled Hatem AlsubeehدوراتLaboratory Diagnosis14453

Khaled Huseen Aljedieh299Anesthesiology and Reanimation14863

Khaled Husein Alwadaa559Plastic Surgery16417

Khaled Husin Husin512Obstetrics and Gynecology and its 9457

Khaled Ibrahim AlmasriدوراتGeneral Surgery17306

Khaled Jamal Alhakim427Fixed Prosthodontics 18766

Khaled Jamil Zahra553Ophthalmology and its Surgery23446

Khaled Kamal layka532Cardiovascular Diseases22549

Khaled Mahmoud Barakat Omar539Neuro Surgery15701

Khaled Mohamad Al Khodari
579

Internal Midicine
25221

Khaled Mohamad Hbejan395Internal Medicine17764

Khaled Mohamed Abdeljaleel250Internal Medicine14043

Khaled Mohammad Alhamad
209

Gastroenterology
12979
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Khaled Mohammad Alkhaled569Public Health24471

Khaled Mohammad Alkhaled569Health Systems Management24472

Khaled Mohammad Ibrahim265Pediatrics14317

Khaled Mohammad Jamal Al Deri
دورات

Orthopaedic Surgery
16120

Khaled Mouloud Haj Mohamed
285

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
14599

Khaled Mousa AlmousaدوراتCardiovascular Diseases19403

Khaled Muhammed Al Muhammed
576

Cardiovascular Diseases
24973

Khaled Mustafa Ghanem
دورات

Pediatric Oncology
21034

Khaled Mustafa Issa434Orthopaedic Surgery18948

Khaled Nafeh Kharfana270Speciality in Diagnostic Radiology2227

Khaled Nedal Daiea377Gastroenterology25006

Khaled Noman Al Salem Alwakaa428otorhinolarynology and its surgery18756

Khaled Obeed AlissaدوراتNeuro Surgery22564

Khaled Okab Alhamoud422Emergency Medicine9565

Khaled Ramadan Alramadan546Immunohematology22980

Khaled Said Shaiboub585Obstetrics and Gynecology and its 25747

Khaled Saleh Kouli221Psychiatry12937

khaled Samer Alkerdi Sewasliدورات Orthopaedic21351

Khaled Subhi Alhussein234Pediatrics1055

Khaled Wail Al Hindi509Oral and Maxillofacial Surgery21560

Khaled Waled Al Rebdawi568Urology Surgery24280

Khaled Waleed AlhabshaدوراتOral and Maxillofacial Surgery16248

Khaled Waleed AloolدوراتOral and Maxillofacial Surgery22926

Khaled Walid AlokدوراتNeuro Surgery23579

Khaled Youssef WhbiدوراتLaboratory Diagnosis25182

Khaleel Ahmad Alhakeem377Neuro Surgery25031

Khalid Abdalnaser Jomaa417Oral Medicine18487

Khalid Ali Darwish448Internal Medicine19446

Khalid Ghassan EzziدوراتCardiovascular Diseases25248

Khalid Hamidi Alhndi Alhammad
195

Urology Surgery
12503

Khalid Mouhamad Alsalama
512

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21677

Khalid Waleed Alkateeb277Periodontology14443

Khalil Ali Albiroty391Pediatric Oncology17577

Khalil Ali Alchikh579Pediatrics25203

Khalil Antonn Haddad257General Surgrey13633

Khalil Awad Yosouf572Oral and Maxillofacial Surgery20495

Khalil Ebrahim Al Houssein
433

otorhinolarynology and its surgery
18362

Khalil Elias GhosonدوراتAnesthesiology and Reanimation 24403

Khalil Habib Ghwish482Pediatrics20535

Khalil Ibrahim Alsalkhadi250Urology Surgery14031

Khalil Ibrahim Khalil452Obstetrics and Gynecology and its 19561

Khalil Jamal Alrouh577Oral and Maxillofacial Surgery25066
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Khalil Mahmod Hammod377Cardiac Surgery24707

Khalil Mohammad El Debuch
479

Laboratory Diagnosis
20411

Khalil Mohammed Alayd AlbariدوراتPediatrics23248

Khalil Nader AliدوراتRheumatology25651

Khalil Salim Harba
دورات

Orthodontics
15345

Khalil Toufik Dagher563Urology Surgery24039

Khalil Yahya Omar AlnajjarدوراتRheumatology22302

Khalil Youssef Almahmoud561Nephrology23907

Khamis Mustafa Alahmad
495

Cardiovascular Diseases
20947

Khaola Fathy AlShokaky243Dermatology and Sexully Transmitted 13761

Khawla Abdul Ghani HamzaدوراتObstetrics and Gynecology and its 23690

Khawla Faisal JarjanaziدوراتPeriodontology23505

Kheder Cheikhmous Kheder303Radiology and Medical Imaging14898

Kheder Saleh AlhasanدوراتCardiovascular Diseases25833

Kheder Yossef Alhaj Faraj459Neuro Surgery19816

Khedr Ahmad BadrدوراتOrthodontics17493

Khedr Aziz Mohamad413Orthopaedic Surgery17956

Khedr Haitham Abdal Kareem
دورات

Cardiovascular Diseases
21406

Kheshman Rashed RemmoدوراتVascular Surgery23394

Kheyrea Salah Aldin Sayadi586Ophthalmology and its Surgery25847

Khidraa Dara Hamoud
377

Hematology
25085

Khirieh Faroul Kitaz
391

Orthodontics
17588

Khitam Omar Alkhalil
568

Orthodontics
23757

Khldoun Salah Aslan537Laboratory Diagnosis22717

Khleel Hamoud Mohammed
514

Pediatrics
21824

Khlif Abdulrahim Aliwaied 566Emergency Medicine24197

Khloud Hasan Alsaraj
406

Pediatrics
18074

Khloud Moufid Ali
586

Neurology
25906

Kholood Abdalmoain Ibrahim481Pediatrics20512

Kholoud Jamal Al KhatibدوراتObstetrics and Gynecology and its 21782

Kholoud Kamel Sammak265Radiology and Medical Imaging14294

Kholoud Kamel Sammak341Radiology and Medical Imaging14294

Kholoud Read JabareدوراتObstetrics and Gynecology and its 23636

Khoshnav Mahmoud SmmoaloskanدوراتGastroenterology21831

Khouzama Ahmad AlarafatدوراتOphthalmology and its Surgery24322

Khouzama Ahmad Azhari
390

Respiratory System Disease
17525

Khuloud Muhie Aldeen Alrefaee522Obstetrics and Gynecology and its 21541

Khunav Houssin Mohammad568Obstetrics and Gynecology and its 24252
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Khuzama Suhel Habib507Rheumatology21455

Khuzama Walid AlkalaaniدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23623

Kifar Jamal IsmailدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24353

Kinan Abdelkarim Almakky
583

Drug and Medicinal Plants
25448

Kinan Abdul Majid AltujjarدوراتAnesthesiology and Reanimation22205

Kinan Ahmad Ali403Cardiovascular Diseases18041

Kinan Elias Abdoush522Nephrology22058

Kinan Ghaleb Zeno312Orthodontics15115

Kinan Hashem Haidar
586

Orthopaedic Surgery
25791

Kinan Hisham AlhammamiدوراتForensic Dentistry23398

Kinan Ibrahim MuhammadدوراتNeuro Surgery19421

Kinan M.Jamal Wadi549General Surgery23065

Kinan Mahmoud Almansur549Urology Surgery23099

Kinan Mhd Adnan Nabelsi252Anesthesiology and Reanimation13989

Kinan Mohammad Mawed
دورات

Pediatrics Infectious Disease
24504

Kinan Mohammad Mawed377Pediatrics Infectious Disease24504

kinan Naji Mansour580Radiology and Medical Imaging25303

Kinan Riyadh Alabdalhafiz557Ophthalmology and its Surgery23764

Kinana Mouhamad Sbeini272Orthodontics14240

Kinana Shehab Haddad327Pediatrics15406

Kinanah Ahmed Omar583Radiology and Medical Imaging25582

Kinaz Chaban Cheikh
476

Public Health
20271

Kinda Adnan Darwish
367

Biomedical Pharmacy
16800

Kinda Elias Khaleel377Ophthalmology and its Surgery24926

Kinda Ezo RajabدوراتControl and Pharmaceutical Industry22081

Kinda Ghazi Alani218Obstetrics and Gynecology and its 13293

Kinda Ibrahim Bliede511Dermatology and Sexually Transmitted 21737

Kinda Khaled Khattab489Periodontology20803

Kinda Mohamed Jamal AlwadiدوراتOrthodontics15018

Kinda Muhamad Thair Al KudseeدوراتClinical Pharmacy21709

Kinda Nadim Ahmad
دورات

Neonatologist
22065

Kinda Sharif Mardini538Laboratory Diagnosis22757

Kinda Tawfik Dargam397Obstetrics and Gynecology and its 17822

Kinda Tawfik Selman526Orthodontics22240

Kinda Tawfik Shukri515Radiology and Medical Imaging21851

Kinda Waleed Abdelnour559Obstetrics and Gynecology its Surgery12142

Klood Jajan Al Thammer
575

Pediatrics
24904

Kloud Wehbe Aldaya
377

Pathology
24798

Kloudia Kamal Hassan
دورات

Pediatrics
16477
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Kosai Nabeh Kasem
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22315

Kother Mostafa Ktea296Laboratory Diagnosis14785

Koumait Nasir Dayoub498General Surgery21050

Kristina Issa DaoudدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16072

Kuli Hajji Mohammad440Pediatrics19068

Kumait Muhammad Issa
531

Pediatric Surgery
22439

Kusai Ebrahim MahfoudدوراتCardiac Surgery23658

Laboratory Diagnosis Mohammed 57424816

Laial Abd Almajeed AssafدوراتPediatric Nephrology24488

Laila Gerios Albahri
446

Pediatrics
19338

Laila Mansour Mando455Rheumatology19731

Laila Shafik Kassis398Oral and Maxillomandibular Surgery17878

Lama Abdulhakim Ghanoom480Laboratory Diagnosis20491

Lama Ahmad Adnan Alyafi485Public Health20723

Lama Ahmad Adnan Alyafi502Public Health20723

Lama Ahmad Roshdi Bobaki
583

Orthodontics
25447

Lama Ali WanousدوراتPeriodontology25829

Lama Ali Younes
295

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
14777

Lama Amjad GharbiدوراتOphthalmology and its Surgery23060

Lama Asad Aljarmakani479Removable Prosthodontics20507

Lama Azam Rajeh
339

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14630

Lama Fayz Adi
528

Anesthesiology and Reanimation and 

Pain Management
22324

Lama Georges Elias564Dermatology and Sexually Transmitted 24113

lama ghassan alolabi250Fixed Prosthodontics12428

Lama Hussin Alhaj Ibrahim389Endocrinology Diabetes and Metabolism17451

Lama Jamel Doya353Laboratory Diagnosis16152

Lama Junid Swid377Obstetrics and Gynecology and its 24965

Lama Khaled Roustoum Agha
544

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
22913

Lama Mhd Ridwan Majzoub339Cosmetic Dentistry15641

Lama Mohamad Hesham Mahmalgi377Periodontology24571

Lama Mohammad Elias553Oral and Maxillofacial Surgery23295

Lama Moner Othman350Rheumatology 15872

Lama Moris Alkhoury
561

Laboratory Diagnosis
23909

Lama Nader Edris280Ophthalmology and its Surgery14333

Lama Nizar Bdeir
572

Laboratory Diagnosis
24665

Lama Shukry Alshalabi
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22907

Lama Suhil Zakkar494Otorhinolaryngology and its Surgery2895
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Lama Toufik Sharbek
477

Ophthalmology and its Surgery
20365

Lama Yahia Al Alaboud367Pediatrics16744

Lama Yahya Alaboud374Pediatrics16744

Lama Yahya Alaboud432Pediatric Neurology18871

Lama Yasser Ahmad547Obstetrics and Gynecology and its 5972

Lama Zohir Marmar507Fixed Prosthodontics21501

Lamaat Maher Abo ShaarدوراتOral and Maxillofacial Surgery24440

Lamak Turkey AlabbasدوراتOrthopaedic Surgery22257

Lamees Mohammad Shneiaa
586

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25848

Lames Mohammad Haidar586Rheumatology25841

Lamis Emad Monther227Internal Medicine13478

Lamis Haitham Youssef544Dermatology and Sexually Transmitted 22886

Lamis Hakmat Alsaady
579

Otorhinolaryngology and its Surgery
1125

Lamis Hamed Mansour574Pathology24881

Lamis Issa KitanدوراتHematology17319

Lamis Kabi Eshak
418

Oral and Maxillomandibular Surgery
18521

Lamis Khalil Albasha Hejazi546Radiology and Medical Imaging22975

Lamis Mahmoud RaedدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism17009

Lamis Marwan Zein Eddin331Laboratory Diagnosis15480

Lamis Mhd Haitham Bitar422Fixed Prosthodontics 18601

Lamis Mohamad Bazzazeh240Speciality in Pediatrics9069

Lamis Othman OthmanدوراتPhysical Medicine and Rehabilitation23425

Lamis Yousef Al KhorieدوراتPediatrics14328

Lana Basel Khrat Helou501Radiology and Medical Imaging21149

Lana Khaled AlabdehدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22407

Lana Khaled Alsalhi577Clinical Pharmacy and Hospital 25078

Lana Mhd Al Moutaz Al Habash546Pediatric Dentistry22965

Lana Nabil Geha289Laboratory Diagnosis14682

Lara Josef DaoudدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21415

Lara Mohamad Moataz Alatassi192Ophthalmology and Surgery12669

lara Muhi Eddin  AlKubeitari290Industrial Pharmacy14690

Lara Nizar Youssef222Ophthalmology and its Surgery13355

Larissa Elia FayadدوراتPediatrics13961

Larysa Ivan Bali
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25217

Lawrence Shafik Alokka
283

Internal Medicine
14567

Lawrence Shafik Alokka283Cardiovasclar Diseases14568

Layal Fares Ajjoub
426

Anesthesiology and Reanimation
18737

Layal Hikmat Al Hilal353Orthodontics16148

Layal Mounif Dayoub
دورات

Laboratory Diagnosis
24004

Layaly Muhammad Alhamami299Dermatology and Sexually Transmitted 14860

Layan Ali Ibrahim404Endocrinology Diabetes and Metabolism18035
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Layla Abdelsalam Askar Alsalama
دورات

Endocrinology Diabetes and Metabolism
21948

Layla Ilian Saleebi289Obstetrics and Gynecology and its 14677

Lazgin Abdulmajed Hasan217Orthopaedic Surgery13278

Leem Abdulkream BaradieدوراتEndodontics23404

Leen Abdulaziz SafiدوراتControl Pharmaceutical Industry21963

Leen Jamel Doya531Pediatrics22460

Leen Moutaz Bou Saad
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24400

Leen Munzer Abssi550Neurology23270

Leen Nizar Khaddour
335

Pediatrics
15537

Leen Riad Abou JaibدوراتRadiology and Medical Imaging19411

Leila Sami Alhusein25242دوراتDeratology and Sexually 25242

Lena Issa Shabo460Internal Medicine19866

Lena Issa Shabo
460

Gastroenterology
19867

Lewaa Mohamad Alsaieed
391

Internal Medicine
15138

Lewand Ibrahim Berekat
572

Cardiovascular Diseases
24638

Lia Abdulmonem AlkablanدوراتPediatrics25837

Lilas Amr Tarieh377Oral and Maxillofacial Surgery24630

Lilas Mohammad Fawze Kddo513Obstetrics and Gynecology and its 21770

Lilas Mohammed Samra
دورات

Laboratory Diagnosis
16063

Lilian Samer Mousa Alkhoury559Dermatology and Sexually Transmitted 23869

Lima Bassam HindawiدوراتOrthodontics23298

Lina Ali Mohsen Haidar571Respiratory System Disease24616

Lina Bashar Elkurdi
573

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
24691

Lina Hasan Saleh
575

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24902

Lina Hisham Abou Ayache356Endodontics16292

Lina Husam Kassab353Pediatrics11792

Lina Khaled Jumaa486Laboratory Diagnosis20664

Lina Khalil Daowd
دورات

Pediatrics Surgery
23880

Lina Mhd Adnan Alshiekh Kasem553Laboratory Diagnosis23477

Lina Mhd Amin Al Jomoaat208Obstetrics and Gynecology and its 13030

Lina Mhd Ayman AlmandiliدوراتNeonatologist25882

Lina Mhd Fawzi Fattal491Pediatrics6259

Lina Mohamad AlShayeb272Laboratory Diagnosis14401

Lina Mohamad Ayman Alsheikh327Periodontology15408

Lina Mohamad Faisal Al Zakar408Microbiology16052

Lina Mohamad Snoubrah281Dermatology and Sexually Transmitted 14546

Lina Mozafar Abourachid272Anesthesiology and Reanimation14407

Lina Omar Khais534Obstetrics and Gynecology and its 22671
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Lina Omar QastalawiدوراتObstetrics and Gynecology and its 16197

Lina Salah Eddin Kharrat586Drugs and Medicinal Plants25908

Linah Abdal Ghani Al AlwahدوراتOphthalmology and its Surgery22040

Linda Alieddin Alhajwan208Dermatology and Sexually Transmitted 13028

Linda Gehad Fateh523Industrial Pharmacy22093

Linda Mohamad Shaaban247Speciality in Pediatrics14020

Linda Ziad BaghدوراتOrthodontics22930

Line Bassam Droubi585Pediatric Dentistry25783

Loai Hayel Abou Chahda290Ophthalmology and its Surgery14699

Loai Muwaffak SafayaدوراتNephrology22831

Loay Adnan Yousef583Cardiac Surgery25506

Loay Boulus ToumaدوراتOphthalmology and its Surgery21066

Lobna Adnan KhabazدوراتObstetrics and Gynecology and its 21697

Lobna Kamel Hudifa360Drugs and Medicinal Plants16463

Logein Gudat HasanدوراتGeneral Surgery25307

Lojin Haitham Hoshah
دورات

Cardiovascular Diseases
24439

Lojin mohamad Mhna OmarدوراتObstetrics and Gynecology and its 23452

Lolo Abdulraouf AbdullateefدوراتPediatrics25143

Lorans Mohamad Abdulaziz557Nephrology23668

Loret Shhadeh Wassouf267Obetetrics and Gynecology and its 14019

Louae Ahmad SheikhalshababدوراتUrology Surgery25487

Louai Abdul Karim Dabsoun544Oral and Maxillomandibular Surgery22876

Louai Ali Ammar414General Surgery18411

Louai Ali HoreiaدوراتGastroenterology25123

Louai Mahmoud Alrich467Orthodontics20058

Louai Mohammad Al Chikh HoudدوراتOphthalmology and its Surgery22449

Louay Hussain Nammous
377

Orthopaedic Surgery
25039

Louay Majed Ali556Orthopaedic Surgery23633

Louay Mofid ZakhriaدوراتGeneral Surgery17766

Louay Mohamad Hanafi546Pediatric Dentistry22947

Louay Saeed Dayoub
395

Oral and Maxillomandibular Surgery
17792

Louay Saeed Dayoub395Periodontology17793

Loudy Atiah Sukkaria566Pediatrics24186

Louie Mhd Nazir Alldawi487Hematology20774

Louie Moneer Alshmmas585Psychiatry25680

Loujaen Mowafak Allahham
583

Laboratory Diagnosis
25449

Loujain Anis Dayoub561Applied Analytical Chemistry23953

Loujain Habib Aladawi
568

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
24387

Loumoumba Muhumad Khalid 

Shaikh Sharaf
476

Radiology and Medical Imaging
20262

Louna Mustafa Mustafa
دورات

Perdiodontology
25413

Louran Nizar Hasan528Dermatology and Sexually Transmitted 22327

Luai Abdulkhaleq Albakkour356Pediatrics16312
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Luay Abdulhasib Al Yousef435Obstetrics and Gynecology and its 18975

Luay Elias Alnader568Anesthesiology and Reanimation 24417

Luay Shaker Al Haider429Plastic Surgery18806

Lubana Abdulkarim Younes561Dermatology and Sexually Transmitted 23952

Lubana Haithem Alhaj Hossen560Radiology and Medical Imaging23875

Lubana Mohamad Ahmad566Internal Medicine24190

Lubna Ali Esber576Ophthalmology and its Surgery24977

Lubna Bahjat Tamer377Periodontology23816

Lubna Bahjat Tamer570Periodontology23816

Lubna Bassam Joria337Obstetrics and Gynecology and its 15579

Lubna Mahmoud TakkalehدوراتControl and Pharmaceutical Industry24326

Lubna Mhd Adnan Al Sheikh KassemدوراتLaboratory Diagnosis25116

Lubna Motaz Diyab571Respiratory System Disease24614

Lubna Tawfiq Karad342Pediatric Dentistry15679

Lujain Amir Hamdan585Hematology25743

Lujain Mohamad Shohada
دورات

Cardiovascular Diseases
23263

Lujain Mohammad Aljaramani356Dermatology and Sexually Transmitted 16294

Lujain Nour Eddin NakkarدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16201

Lujain Yehia Hakima Abou Fakher566Dermatology and Sexually Transmitted 24188

Lujien Ahmad Al Asadi568Gastroenterology24272

Lujin Mohammad Alozun410Fixed Prosthodontics 18279

Lukman Mohammad Kanan377Neurology24959

Luna Ghassan Kazkaz444Obstetrics and Gynecology and its 18739

Luna Mohammad Allan585Microbiology and Immunohematology25702

Luqman Hamed Alyounes343Urology Surgery15712

Lutf Allah Ibrahim Alhalabi549Oral and Maxillofacial Surgery23138

Lylas Nedal Alali389Dermatology and Sexully Transmitted 17453

Lyn Khaldoun Al Alamy Alhassany571Dermatology and Sexually Transmitted 24612

M Iyad Abdulkader AlhasanدوراتOrthodontics25370

M.Abdullah Ahmad Harh571Drug and Medicinal Plants24603

M.Adeeb Beshr Hussain Wafai377Ophthalmology and its Surgery25001

M.Almotazbillah M.Almouafak Billah 339Plastic Surgery15659

M.Amin M.Zaki Altuhleh
307

Oral and Maxillo Surgery
15031

M.Diaa Eddin Diban Ali377Oral and Maxillofacial Surgery24645

M.Firas Ahmad Adnan Nabulsi331Oral and Maxillofacial Surgery15514

M.Fouad Ahmad Lababidi345General Surgery15781

M.Haitham Omar Farhat262Emergency Medicine1690

M.Hasan Ahmad Ghadab447Obstetrics and Gynecology and its 19434

M.Husam Hassan RahimaدوراتVascular Surgery25484

M.Hussam Monzer Alkasmi493Emergency Medicine20912

M.Jeed Abdul Kader Kadib Al Ban
305

Ophthalmology and its Surgery
14970

M.Khalil Muhammad Krayem583Oral and Maxillofacial Surgery25444

M.Kusay Abdul Razzak SultanدوراتNeuro Surgery15915

M.Majed Jamal Amoura534Pediatrics22633

M.Mamdouh M.Kamal Kriedi484Internal Medicine20683

M.Nassouh Imadeddin AlhalwaniدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24043
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M.Osama M.Naji Kachkach358Cardiovascular Diseases16398

M.Rami Abdulhafiz ZainiدوراتCardiovascular Diseases17508

M.Sami M.Said HamzehدوراتOrthopaedic Surgery21122

M.Tamer M.Maher Abbara569Endodontics24494

M.Yasser Ahmad Alrabbat460Pediatric Dentistry19844

Maad Abd Alaziz Hassan Bou Issa
343

Endodontics
15713

Maad Othman Alabdullah358Pediatrics16285

Maamon Mohammad Alashqr374General Surgery16777

Maamoun Mohamad Kraiz238Urology Surgery9550

Maamoun Said Alsamman449Pediatric Dentistry19475

Maan Abdul Kafi Amer486Pediatrics20589

Maan Fayez Alnoser
422

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
7848

Maan Khalifa Tamer267Urology Surgery14371

Maan Khalifa Tamer
272

Urology Surgery
14371

Maan Mohamed Khalil Tarsha Kurdi352Neuro Surgery16033

Maan Youssef Khoury418Anesthesiology and Reanimation18510

Maarouf Mohammad Ali Maraman
215

Laboratory Diagnosis
13234

Madeleine M.Walid Bache-Agha315Hematology14486

Madhat Saleh Sadek547Orthopaedic Surgery1447

Madian Ahmad AlkhatibدوراتNeurology17316

Madian Mohamad Alterkawi497Radiology and Medical Imaging21027

Madian Mohamad Alterkawi498Radiology and Medical Imaging21027

Madiha Abdulkarim Alnejm337Obstetrics and Gynecology and its 23435

Madlin Hayel Wahab584Ophthalmology and its Surgery16162

Maen M.Talal Ezzodin
339

Radiology and Medical Imaging
15501

Maen Rached Almansour536Anesthesiology and Reanimation16086

Maen Thabit MaylaدوراتObstetrics and Gynecology and its 22130

Magd Nadem Deebo553Otorhinolaryngology and its Surgery23215

Magd Tawfek SulaimanدوراتUrology Surgery21068

Maha Abdul Kader Alostwani280Drug and Medicinal Plants14512

Maha Abdullah Abdullah383Cosmetic Dentistry17137

Maha Farhan Al Khalil459Obstetrics and Gynecology and its 19815

Maha Imad Barjas568Oral and Maxillofacial Surgery24282

Maha Khalel Alhazory238Obstetrics and Gynecology and its 13542

Maha M.Jumaa KurdiدوراتObstetrics and Gynecology and its 21959

Maha Mahmoud Ali464Obstetrics and Gynecology and its 20018

Maha Radwan Albabouli535Ophthalmology and its Surgery22683

Maha Tawfeek Jdeed578Laboratory Diagnosis25240

Mahar Hassan AlmouhammedدوراتLaboratory Diagnosis21493

Mahar Ibrahim RaslanدوراتPediatrics21523

Mahd Mhd Nasib AlmuftiدوراتRadiology and Medical Imaging15090

Mahdi Abdul Razzak AlkebabدوراتOrthopaedic Surgery21488

Mahdi Ahmad Tahhan551Forensic Medicine23319

Mahdi Hussin Kazem461Emergency Medicine19894
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Mahdi Ousama SandoukدوراتOral and Maxillofacial Surgery16076

Maher Abdulaziz BashدوراتUrology Surgery23911

Maher Abdulkader Alostwani325General Surgery9463

Maher Abdulrahman Othman426otorhinolarynology and its surgery18709

Maher Abdulsater Batra583Neurology15157

Maher Adnan Haddad330Orthodontics15447

Maher Ahmad AlBrouدوراتOrthopaedic Surgery14949

Maher Ahmad Altahlou570Pediatric Surgery24557

Maher Ahmad Khamis208Oral and Maxillo Surgery2497

Maher Ahmad Salloum243Obstetrics and Gynecology and its 13752

Maher Ali Shkhes486General Surgery20586

Maher Amin Kiwan508Periodontology21529

Maher Anwar KdaissahدوراتOphthalmology and its Surgery22410

Maher Chawkat Tabbal399Oral and Maxillomandibular Surgery17909

Maher Fares Mousa
557

Orthodontics
23687

Maher Faysal Abou NaboutدوراتOphthalmology and its Surgery24268

Maher Godat Darwish296Internal Medicine14793

Maher Godat Darwish
296

Cardiovascular Diseases
14794

Maher Hassan KashourدوراتAnesthesiology and Reanimation25325

Maher Hisham Dada526Orthopaedic Surgery22264

Maher Iesa Aboumayaleh551Public Health23356

Maher Ismail Khaddour546Orthodontics22981

Maher Issa Abou SaadehدوراتGeneral Surgery21411

Maher Jamil Bayzed366Removable Prosthodontics16570

Maher Khaled Alkhallouf409Pediatrics18063

Maher M.Ali Waez305Clinical Biochemistry14977

Maher Maysara ZakariaدوراتObstetrics and Gynecology and its 25220

Maher Mhd Adnan Alchikh Ali261General Surgrey14180

Maher Mhd Adnan Alchikh Ali262Orthodontics14180

Maher Mohamad Ebrahem
دورات

Periodontology
22849

Maher Mohammad AlKhderدوراتOrthodontics14984

Maher Mohammad TaljدوراتOrthodontics25486

Maher Naser Albatal555Otorhinolaryngology and its Surgery23568

Maher Said Kachkool445Orthodontics19273

Maher Samir Yousef507Obstetrics and Gynecology and its 21453

Maher Selman Ahmed532Endodontics22601

Maher Serhan Almurshed464Pediatrics20014

Maher Younes Al Obeid523Emergency Medicine22087

Maher Zaki Al Ahmad377Nephrology24828

Mahir Kassim FtnaدوراتPediatrics15929

Mahjoub Mahdi Merri422Urology Surgery18593

Mahmod Jawad Abduljbol265Pediatrics14137

Mahmod Omar Joha
377

Orthopaedic Surgery
25036

Mahmood Hasan Toameh525Oral and Maxillomandibular Surgery22177

Mahmoud Aamer AlankliziدوراتOrthopaedic Surgery16069
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Mahmoud Abbas Alsalmo491Obstetrics and Gynecology and its 20860

Mahmoud Abdal Hafiz Alsahli438Anesthesiology and Reanimation19088

Mahmoud Abdalelah AlabdalghaniدوراتCardiac Surgery17564

Mahmoud Abdalelah Alabdalghani
510

Cardiac Surgery
17564

Mahmoud Abdel Hafiz Alsahli441Anesthesiology and Reanimation19088

Mahmoud Abdel Hafiz Alsahli446Anesthesiology and Reanimation19088

Mahmoud Abdelmonem Kallasi دوراتObstetrics and Gynecology and its 24294

Mahmoud Abdul Karim Kafri508Anesthesiology and Reanimation8448

Mahmoud Abdulazim HammalدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism15105

Mahmoud Abdullah Alhammadeh 586Internal Medicine25814

Mahmoud Abdullah Alhasan377Otorhinolaryngology and its Surgery24808

Mahmoud Abdulrazzak Al KhateebدوراتInternal Medicine24158

Mahmoud Abed Alhade Al Cheikh-

Ahmad
476

Orthopaedic Surgery
20305

Mahmoud Aboud Al Khalaf554Public Health23521

Mahmoud Adnan Suliman577General Surgery25075

Mahmoud Ahmad Hamed438Respiratory System Disease19094

Mahmoud Ahmad Hamedy
دورات

Respiratory System Disease
21691

Mahmoud Ahmad Kassas365Ophthalmology and its Surgery16651

Mahmoud Ahmad Mallak
573

Pediatrics
1450

Mahmoud Ahmad Mansour556Orthopaedic Surgery23552

Mahmoud Ahmad Mohamad 460Pediatrics19847

Mahmoud Ahmad Naji460Emergency Medicine2533

Mahmoud Ahmad Rahban272Orthodontics13653

Mahmoud Akram Melhem Faory391Periodontology17528

Mahmoud Akram Melhem Faouri
دورات

Periodontology
17528

Mahmoud Ali Alkarin
دورات

Gastroenterology
14959

Mahmoud Ali Hamoud526General Surgery22265

Mahmoud Ali SulimanدوراتPediatrics23157

Mahmoud Amro Marwan Almallah
402

Orthodontics
4490

Mahmoud Anas Abdulkrim Bayazid579General Surgery25022

Mahmoud Assef SakhrدوراتLaboratory Diagnosis23223

Mahmoud Awad AleterدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24263

Mahmoud Bashir AhmadدوراتVascular Surgery25136

Mahmoud Bassam SwikatدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25804

Mahmoud Ezzat Al Koteesh
دورات

Cardiovascular Diseases
21471

Mahmoud Fahed Sadeh429Physical Medicine and Rehabilitation18805

Mahmoud Farouk Alahmad Almasriدوراتotorhinolarynology and its surgery15965

Mahmoud Fawaz Jaber265Cardiovascular Diseases14312

Mahmoud Ghaze Al_Fakhir232Orthodontics13525

Mahmoud Hadban AlKhalaf
341

Laboratory Diagnosis
15663
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Mahmoud Hamdi Diab574Radiology and Medical Imaging24812

Mahmoud Hamidi AljoumaaدوراتNeurology23359

Mahmoud Housein Alhousein342Orthodontics15674

Mahmoud Hussein Ghazal525Oral and Maxillomandibular Surgery22153

Mahmoud Issa Ahmed
دورات

otorhinolarynology and its surgery
16101

Mahmoud Jamil Al Harash221Cosmetic Dentisty13344

Mahmoud Khaled Kazzah505Internal Medicine21334

Mahmoud Khalil Hazima457Orthodontics19759

Mahmoud M.Khaled Nasani363Endodontics16599

Mahmoud Mhd Ali Ali Hassan553Otorhinolaryngology and its Surgery23358

Mahmoud Mhd Kamel Karim
520

Public Health
21979

Mahmoud Mohamad Mouselli510Oral and Maxillomandibular Surgery21640

Mahmoud Mohamad Samman362Ophthalmology and its Surgery16565

Mahmoud Mohamad Semo247Ophthalmology and its Surgery11639

Mahmoud Mohamad Tarakji
576

Oral and Maxillofacial Surgery
24933

Mahmoud Mohamed Ourfali377Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24953

Mahmoud Mohammad Anka444Emergency Medicine19225

Mahmoud Mohammad KhederدوراتCardiovascular Diseases14174

Mahmoud Mohammad Said Saadoun259Cardiovascular Diseases13446

Mahmoud Mohammad Salim Alajaj335Internal Medicine15539

Mahmoud Mohammed Samali553Cardiac Surgery23449

Mahmoud Mustafa Allafi355Orthopaedic Surgery16273

Mahmoud Radwan Al Hallak444Neuro Surgery19101

Mahmoud Saleh Alabd Alrahman586Plastic Surgery25914

Mahmoud Salman Al Safadi436Neuro Surgery4386

Mahmoud Samer AlkassarدوراتPediatrics13969

Mahmoud Sami Mohamad582Intensive Care642

Mahmoud Sami Mohamad582Emergency Medicine659

Mahmoud Sami Mohamad583Emergency Medicine659

Mahmoud Sami Mohamad583Intensive Care642

Mahmoud Subhi Al Afandi
499

Fixed Prosthodontics
20961

Mahmoud Tahseen Al Taha 512Cardiac Surgery19315

Mahmoud Yousef Al NajjarدوراتDental Implantology25189

Mahmoud Zahi Kawas297Radiology and Medical Imaging14830

Mahmoud Zakria Ghareeb552General Surgery23342

Mahmoud Zoher Mohammad377Plastic Surgery25083

Mahmoud Zouhir FayadدوراتGastroenterology25535

Mahmowd Mohamad Alhomsi376Orthopaedic Surgery17025

Mahmud Muhamed Alshaher445Urology Surgery19275

Mahn Ismail Hassan186Obstetrics and Gynecology and Surgery11585

Mahran Awad Hammoud413Family Medicine18371

Mahran Bashar AltoronدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21498

Mahran Jamil Youssef361Orthopaedic Surgery16532

Mahya Eddin Dindar Ahmad536Orthopaedic Surgery22701

Mai Ahmadkamal Mariam404Dermatology and Sexully Transmitted 18017
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Mai Jamal SalemدوراتLaboratory Diagnosis13985

Mai Mohamma Salah Aldin Ahmado343Removable Prosthodontics15721

Mai Mohammed Erfan Al Mallah400Periodontology17888

Mai Nabil Mahmoud
245

Pediatrics
11257

Mai Nazih Obied317Drug Control15218

Mais Ahmed Sayyoh561Obstetrics and Gynecology and its 23927

Mais Akram Bahboh331Microbiology and Immunohematology15481

Mais Faiez Kazkaz499Pathology21038

Mais Foad Soulieman
557

Periodontology
23604

Mais Ibrahim Abbas
553

Radiology and Medical Imaging
23323

Mais Ibrahim Khaddouj257Respiratory System Disease3834

Mais M.Samir Kwara395Rheumatology2598

Mais Mohamad Anwar Jabouli
525

Endodontics
22191

Mais Samir HasanدوراتOphthalmology and its Surgery14142

Mais Wathek Saleh
455

Anatomical Pathology and Cytopathology
19730

Mais Yassin Yassin
371

Respiratory System Disease
16809

Mais Yousef Hawat
331

Infectious Disease
15479

Maisa Jala Jahani215Pediatrics13241

Maisa Mesbah Alreesh523Obstetrics and Gynecology and its 17430

Maisa Mizdad Al Malla539Pediatrics22767

Maisaa Abdulmonem Almasri278Obstetrics and Gynecology and its 14489

Maisaa Kamel Al NaserدوراتPhysicai Medicin and Rehabilitation25483

Maisam Raad Al SawadiدوراتRadiology and Medical Imaging15995

Maison Ahmad Kudsi547Rheumatology23027

Maison Nabih Alashosh364Orthodontics16623

Maisoon Mhd Adeeb Shakh Othman374Removable Prosthodontics16925

Maisoun Abdlaziz Iothman227Obstetrics and Gynecology and its 13479

maisoun Ali Alouchawich265Dermatology and Sexually Transmitted 14296

Maisoun Mustafa Fouzi Kayali460Internal Medicine19862

Maissa Iessa Ghouzlan356Anesthesiology and Reanimation16309

Maissam Jamal AlmuslehدوراتObstetrics and Gynecology and its 16131

Majd Abdo Shneker271Cosmetic Dentistry14439

Majd Abdulrahman Hmedosh546Endodontics22982

Majd Adel HweijjدوراتOral and Maxillofacial Surgery22841

Majd Adnan Al GhannoumدوراتGastroenterology17222

Majd Ahmad Saqr
531

Otorhinolaryngology and its Surgery
22513

Majd Alden Abdullatif Al-Bakour512Obstetrics and Gynecology and its 21681

Majd Alden Khaled Alkhatib582Neurology25408

Majd Antonyous Georges469General Surgery20103

Majd Antonyous Georges469Plastic Surgery20104

Majd Asad Nikoula360Medical Oncology16451
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Majd Bassam DroubiدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23386

Majd Diab Roufail371otorhinolarynology and its surgery16831

Majd Eddin Mahmoud Mustafa582Neurology12783

Majd Fayez Alnosser422Plastic Surgery16984

Majd Fouad Albounai348Oral and Maxillofacial Surgery15848

Majd Ghassan Baroudi451Dermatology and Sexully Transmitted 19538

Majd Hasan Zaid562Internal Medicine23985

Majd Isam Al MasriدوراتInternal Medicine24512

Majd Isam Al Masri377Internal Medicine24512

Majd Jamal Konbos488General Surgery20799

Majd Jean YousefدوراتOrthodontics21359

Majd M.Adel Abdulkhalek
511

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
21727

Majd Maen Ahmad
دورات

Laboratory Diagnosis
23729

Majd Marwan Alghadban463Respiratory System Disease19567

Majd Meshal Al NseratدوراتOrthopaedic Surgery22425

Majd Mohamad Ahmad585Obstetrics and Gynecology and its 25715

Majd Mohamad Alsouqi
485

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
20579

Majd Mohamad Ammar Haidar568Microbiology and Immunohematology24455

Majd Mohammad Amer
دورات

Radiology and Medical Imaging
23969

Majd Mohammad Ibraheem576Pediatric Dentistry24998

Majd Mohammad Malek Abo Noqra
560

Ophthalmology and its Surgery
23903

Majd Moneef Wannous
300

Orthopaedic Surgery
14880

Majd Mostafa Othman557Endodontics23707

Majd Muwaffak AsaadدوراتOral and Maxillofacial Surgery22737

Majd Nazal AlsherkaweeدوراتNephrology21389

Majd Nazir Hennawi
دورات

Neuro Surgery
25525

Majd Nofal Karkouki388Ophthalmology and its Surgery11228

Majd Omar Alnaasan447Puplic Health19398

Majd Omar Alnaasan482Puplic Health19398

Majd Omar Alnaasan557Health Systems Management23737

Majd Syef Aldin Khousym
547

Pediatrics
23025

Majd Taref Bek AlbaajدوراتEmergency Medicine19406

Majd Younes AliدوراتObstetrics and Gynecology and its 19307

Majd Yousef AlajeeدوراتGastroenterology23968

Majd Yousef Belal406Physical Medicine and Rehabilitation18193

Majda Shaker NassarدوراتCardiovascular Diseases22421

Majdi Darwish Alabyad577Hematology25096

Majdi Esmaeil Akel230Rheumatology4451

Majdi Khiro Al Shikh243Orthopaedic Surgery13955

Majdi Mohammad Al KhatebدوراتInternal Medicine23812

Majdi Naseif Alhammoud526Cardiac Surgery22211
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Majdoulin Hasan Al MiassarدوراتOral and Maxillofacial Surgery15503

Majdy Abd Allatef Hasan Boissa574Radiology and Medical Imaging24866

Majed Abdul Karim RahalدوراتGeneral Surgery21683

Majed Abdulfattah Khayat574Diagnostic Radiology2743

Majed Hafez Alismail556Orthopaedic Surgery23365

Majed Hasan Al Ibrahim568Respiratory System Disease24454

Majed Ibrahim Suliman441Radiology and Medical Imaging19150

Majed Mahmoud AlmustafaدوراتOral and Maxillofacial Surgery16588

Majed Mahmoud HaidarدوراتGeneral Surgery15383

Majed Majid Mohammad511Obstetrics and Gynecology and its 21735

Majed Mhd Adnan Alshikh Ali
264

Diagnostic Radiology
7369

Majed Mohamed Said Al Borney410Orthodontics18254

Majed Nabil Alzawahra Alsayegh550Oral and Maxillofacial Surgery23225

Majed Suhil Ayouchدوراتotorhinolarynology and its surgery17340

Majeda Ismaeal Alzurgan
330

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15449

Majeda Mohamad Khair Abdoh559Dermatology and Sexually Transmitted 10071

Majedah Khalaf AlhananدوراتGeneral Surgery23187

Majeed Ahmad Al Ali560Gastroenterology23881

Majida Ibrahem AlHariri283Obstetrics and Gynecology and its 14573

Makdad Habeeb Habeeb337Plastic Surgery23436

Makhlf Tarak Alhamad328Dermatology and Sexually Transmitted 15423

Malak Jamal Droubi377Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24848

Malak Taha Ahmad292Obstetrics and Gynecology and its 2791

Malaz Moeen Mhriz572Endodontics24702

Malaz Yousef Yabrodi438Internal Medicine19087

Malek Abdualkarim Mashow568Internal Medicine24309

Malek Abdul Mouti Haddad
361

Internal Medicine
15750

Malek Abdulah AlsabraدوراتOphthalmology and its Surgery21614

Malek Adnan Seuofi564Radiology and Medical Imaging24091

Malek Ata Jabra458Orthodontics19783

Malek Daood Abd Al MalekدوراتPsychiatry15593

Malek Joseph Simo
486

Oral and Maxillomandibular Surgery
20668

Malek Maan Al Baebandi232Pediatrics13524

Malek Mahmoud Ayash
دورات

Pediatrics Surgery
23933

Malek Mikhaiel Kassis387Pediatric Dentistry17445

Malek Mohamad Albader AlsaghirدوراتOrthopaedic Surgery21835

Malek Mohamad Alhussein Alhmidi350Orthopaedic Surgery15897

Malik Khalil AtallahدوراتCardiac Surgery25596

M-Alwalid Tarif Alshughoury568Fixed Prosthodontics24311

Mamdouh Ibrahim Ammoun
463

otorhinolarynology and its surgery
19015

Mamdouh Ryad Alkhaled422Gastroenterology18611

Mamon Jamal TinawiدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22415

Mamoun Abdulrahman Nema525Urology Surgery22197
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Mamoun Abdulrahman Nema
525

General Surgery
22196

Mamoun Cheikhmous Barakat377Dental Implantology25008

Mamoun Fawaz Abou AlFadl221Pediatrics5721

Mamoun Mohamed Sukar345Radiology and Medical Imaging15780

Mamoun Mohammad Alsameer
241

Orthopaedic Surgery
1092

Manaf Amer Sharabaji439Orthopaedic Surgery19047

Manal Abd alla Jada339Forensic Medicine15637

Manal Abdul Karim Shamma
556

Laboratory Diagnosis
23649

Manal Ahmad Albadr550internal Medicine23198

Manal Marwan Sheikhi528Hematology22325

Manal Mhd Nezar Abou Al ShamatدوراتMedical Oncology21672

Manal Mohamad Kaseer377Gastroenterology24690

Manal Mohamed Nabhan
463

Microbioligy
19921

Manal Mohammad Adel Alahmar
دورات

Pediatrics
24338

Manal Mohammad Al Kassem
413

Psychiatry
18372

Manal Mohammad AminدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17846

Manal Mohammad Faez Al Moukdad
380

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17056

Manal Mohammad Younes519Pediatrics21954

Manar Abdul Karem AssafدوراتNeuro Surgery21372

Manar Abdul Rahman Altwair451Orthodontics19544

Manar Abdulkarim Obid
474

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
20259

Manar Abdulsalam Alaswad
478

General Surgery
20375

Manar Ahmad Satouf573Obstetrics and Gynecology and its 24785

Manar Ahmad TalabدوراتRadiology and Medical Imaging14955

Manar Ali Khalouf569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24456

Manar Amer Hajali553Obstetrics and Gynecology and its 23440

Manar Edwar Bitar
234

Laboratory Diagnosis
11283

Manar Esam Madah550Drugs and Medicinal Plants23233

Manar Geryos Alkhoury259Pediatrics13941

Manar Ghassan Al Akailah546Obstetrics and Gynecology and its 22045

Manar Ghassan Sahlabji 566Laboratory Diagnosis21891

Manar Hisham Alshams410Periodontology18276

Manar Ibrahim BastiدوراتOrthodontics21432

Manar Jihad Alashker398Endodontics17844

Manar Khalil Akel560Obstetrics and Gynecology and its 23886

Manar M.Said Bakaia463Anesthesiology and Reanimation19911

Manar Mhd Noury Kharbotly315Oral Suragery9640

Manar M-Mokhtar AljediدوراتOrthodontics22248

Manar Mohammad El-Saabi553Microbiology23393
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Manar Mohsen Mohammad527Pediatrics22229

Manar Morad KadalemدوراتCardiovascular Diseases21524

Manar Riad Halwani444Periodontology19258

Manar Shaaban Kassem356Ophthalmology and its Surgery16293

Manar Thapet Sultan215Ophthalmology and its Surgery13233

Manara Ibrahim Marouf521Rheumatology21684

Manhal Abdelsalam Hasan307General Surgery15040

Manhal Abdul Galil Alaraj332Orthopaedic Surgery15468

Manhal Mohamad Saleh Alshaher193Rheumatology12753

Manhal Mohammad DarwishدوراتForensic Dentistry24480

Mania Hana Makhoul474Microbiology and Immunohematology20260

Mansoor Hamed Emran377Oral and Maxillofacial Surgery24760

Mansour Fadel Bhsas505internal Medicine21341

Mansour Fadl Allah Nasser Aldine
401

Internal Medicine
17959

Mansour Fadl Allah Nasser Aldine401Gastroenterology17960

Mansour Mahmoud AlyousefدوراتOphthalmology and its Surgery21352

Marah Ahed Aldali488Dermatology and Sexually Transmitted 20797

Marah Ahmed Yaseer
582

Endodontics
25421

Marah Bassam Alsaadi
دورات

Laboratory Diagnosis
25120

Marah Khoder Zamrini
540

Endodontics
22779

Marah Mahmoud Asali
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23474

Marah Taher Mansour
دورات

 Pediatrice
22650

Marai Abdulla Alkateeb264Pediatrics11487

Maram Hasan MashrekiدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25893

Maram Mouafak Allaham386Cosmetic Dentistry17289

Maram Nezar AloushدوراتRespiratory System Disease22572

Marcel Barakat Saleem336General Surgery15555

Mareah Yousef Zarzour535Fixed Prosthodontics22687

Mari Elias Greig
307

Family Medicine
15032

Mari Fariz Nema455Periodontology19739

Maria Adnan Naamah
531

Pediatrics
22461

Maria Bahjat Chabw
312

Orthodontics
15118

Maria Haitham Jnad
540

Rheumatology
22780

Maria Hikmat TanousدوراتDermatology and Sexully Transmitted 19450

Maria Nicola NicolaدوراتNephrology22475

Maria Yossef Abdullah
دورات

Orthopaedic Surgery
21399

Mariam Abd Alfattah TouamehدوراتPediatrics24401

Mariam Abd Alhakem AhmedدوراتHematology22642

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  96 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Mariam Abdullah Raja210Dermatologyand Sexually Transmitted 5451

Mariam Abdulrahim AhmedدوراتPediatrics17506

Mariam Abdulrazak Almawas
535

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22681

Mariam Ahmad ShehadaدوراتPediatrics25609

Mariam Andrawis Saoud508Laboratory Diagnosis21554

Mariam Bader Aldeen Aldaas
526

Radiology and Medical Imaging
22216

Mariam Bassam Issa
567

Removable Prosthodontics
24250

Mariam Ghnatus Deeb
586

Ophthalmology and its Surgery
25772

Mariam Mahmoud Mher Alboukhari
570

Industrial Pharmacy
24547

Mariam Mamdouh AlsheikhدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism22104

Mariam Marwan Masaes
557

Orthodontics
23742

Mariam Mohammad Alabdo577Hematology25053

Mariam Wajeeh Adra505Laboratory Diagnosis21338

Mariam Zakria Rahma553Dermatology and Sexually Transmitted 23331

Marie Abdullah Alsheikh MahmoudدوراتOphthalmology and its Surgery22037

Marie Hasan Almheisen312Pediatrics15119

Marina Youssef DeebدوراتGeneral Surgery25588

Marlin Elyas Alsouqi285Obstetrics and Gynecology and its 14593

Marmar Sameaa Kanaan563Medical Oncology24032

Maro Mekhael Gharbi295Anesthesiology and Reanimation14774

Martha Ezat Alhajjeh553Obstetrics and Gynecology and its 23471

Marwa  Eid Al MahrousدوراتSpeciality in Pediatrics15505

Marwa Abdul Hameed Jaaban564Laboratory Diagnosis24093

Marwa Ahmad Aljbawi439General Surgery19074

Marwa Ahmad ZazaدوراتLaboratory Diagnosis24349

Marwa Chehadi Al GhadbanدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23416

Marwa Essam Edrees384Obstetrics and Gynecology and its 17160

Marwa Faysal HassanدوراتObstetrics and Gynecology and its 21601

Marwa Haitham HenaraدوراتInternal Medicine25730

Marwa Hasan AliدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism25333

Marwa Hussien Ali377Periodontology24711

Marwa Kassem Alsayed Ahmad479Pediatrics20429

Marwa Khaled Al KhejaدوراتInternal Medicine25118

Marwa Mahmoud Ismail513Dermatology and Sexually Transmitted 21769

Marwa Malek JbaraدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24406

Marwa Mhd Ali Alasawdih377Pediatrics24863

Marwa Mohammad Bajbouj582Pediatrics25422

Marwa Mohmmad Khalil563Oral Medicine23872

Marwa Nazir Al Habash526Laboratory Diagnosis22239

Marwa Ziad GhazalدوراتObstetrics and Gynecology and its 22570

Marwah Abdul Hameed Al-AlkhaleelدوراتGastroenterology23779

Marwah Adnan Baida578Fixed Prosthodontics25100

Marwah Mhd Marwan Albarshah581Pediatric Dentistry25322
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Marwan Abdullah Aboud Alhaj377Radiology and Medical Imaging24957

Marwan Abdulmalek Mousily377Orthopaedic Surgery24523

Marwan Ahmad Almnini546Removable Prosthodontics22949

Marwan Amin Madi491Pediatrics20866

Marwan Bashar AltoronدوراتCardiovascular Diseases25526

Marwan Hussein Kahoul
547

Cardiovascular Diseases
11076

Marwan Hussein Kahoul547internal Medicine10894

Marwan Jamil Alhalbi319General Surgery942

Marwan Jeorji Chamieh383Cardiovascular Diseases16220

Marwan Jeorji Chamieh498Cardiovascular Diseases16220

Marwan Kasem Khalil464Anesthesiology and Reanimation20026

Marwan Mohamed Mouakeh471Orthodontics20200

Marwan Mohammad Abdalla498Anesthesiology and Reanimation21102

Marwan Mohammad Abdalla498Intensive Care21103

Marwan Saleen Shackour215Gastroenterology13219

Mary Faiz Hazeem569Pediatrics24499

Mary Mattrie KhashoukaدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21884

Mary Mitrie Khashouka517Otorhinolaryngology and its Surgery21884

Mary Ramez Al Khoury560Durg Control23874

Maryam Husien AlhajeدوراتOral and Maxillofacial Surgery22995

Maryana Yahia Salamah
412

Specialit in Drug Control
18306

Masab Mohamad Bader Eddin
دورات

Radiology and Medical Imaging
25339

Maseh Mohammad Aeyman 454Plastic Surgery19598

Mashal Ahmad KassemدوراتOrthopaedic Surgery23940

Masoun Said Hanna305otorhinolarynology and its surgery14998

Massoud Ahmad Ahmad568Otorhinolaryngology and its Surgery24383

Mawia Mohammad Kserawy265Obstetrics and Gynecology and its 14299

Mawia Mohammd Kserawy277Obstetrics and Gynecology and its 14299

Mawlood Ghaleb Alhabian577Obstetrics and Gynecology and its 25050

May Abdulkhalek Ibrahim558Dermatology And Sexually Transmited 23830

May Marouf Al Khayer350Dermatology and Sexually Transmitted 15888

May Mustafa Kheder419Food Control18524

Maya Abdullatif Sayed Ahmad584Pediatrics25643

Maya Abdullwahhab Alatalla394Tumors Chemotherapy17749

Maya Fadel Shammas352Pediatrics16017

Maya Hassan Al MouhammedدوراتOrthodontics22048

Maya Issa Saad427Endodontics18797

Maya Mazhar FattoumدوراتObstetrics and Gynecology and its 19308

Maya Mhd Yasr Alshieka573Drug and Medicinal Plants24787

Maya Mohamad MaroufدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25250

Maya Mouris Alhanna
443

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
19204

Maya Moutaz Albezreh517Obstetrics and Gynecology and its 21893

Maya Tawfik Razzouk562Applied Analytical Chemistry24014

Mayada Ghaze AlamariدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22649

Mayada Hameed Toma265Obstetrics and Gynecology and its 14300
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Mayada Wajih Assaf480Pediatric Orthodontics20480

Mays Mustafa Anwar Alshaar290Pediatrics14721

Maysa Nabel Hamdan377Laboratory Diagnosis25014

Maysaa Abdul Karim Al NajarدوراتRadiology and Medical Imaging20988

Maysaa Mustafa Houide377Obstetrics and Gynecology and its 25009

Maysam Nizar SaoodدوراتGastroenterology21420

Maysam Shaheen ShaheenدوراتGastroenterology21419

Maysoun Mohamad Matar375Obstetrics and Gynecology and its 16994

Maysoun Yousef Habeeb215Obstetrics and Gynecology and its 13240

Mayssa Adnan Alnajjar377Obstetrics and Gynecology and its 25040

Mayssa Kazem Aljounde507Obstetrics and Gynecology and its 21454

Mayssam Tamem Al Shawa377Orthopaedic Surgery24568

Mayssara Zaid Afash484Obstetrics and Gynecology and its 20692

Mayyar Naji Al AliدوراتOral and Maxillofacial Surgery22734

Mayyar Soheil Alkawadri227Pediatrics13474

Mayyasa Dahi Habib
586

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25905

Mazen Abdul Karim KhalilدوراتPlastic Surgery22254

Mazen Abdul Salam AlkhatibدوراتEmergency Medicine21428

Mazen Abdullah Kahrieh
409

Ophthalmology and its Surgery
18231

Mazen Ahmad Joumaa444Anesthesiology and Reanimation19268

Mazen Ahmad Tabikh551Public Health23355

Mazen Ahmad Tabikh579Health Systems Management25157

Mazen Ahmad Yasin Alsabbagh385Cardiovascular Diseases17228

Mazen Ahmed Emad Trissi
352

General Surgery
16029

Mazen Aissa Shouk501Orthodontics21201

Mazen Ali Deeb400General Surgery1334

Mazen Ali Deeb
400

Vascular Surgery
14149

Mazen Ali RikabدوراتOrthodontics23253

Mazen Deib Doumani578Endodontics25092

Mazen Diab Al Youssef440Internal Medicine19134

Mazen Fahed Ashram413General Surgery2669

Mazen Fahed Ashram
413

Cardiac Surgery
12218

Mazen Fouad Tajjour
486

Urology Surgery
20582

Mazen Hassan Alhaloush518General Surgery21940

Mazen Ismaiel Nassif493Orthodontics20882

Mazen Ismail Almohamad Albattah389Gastroenterology16763

Mazen Jehad Issa501Gastroenterology21128

Mazen M.Zuher ChabibدوراتDental Implantology23324

Mazen Mahmoud Salameh325Oral and Maxillofacial Surgery15371

Mazen Mohamad Katalo
574

Cardiovascular Diseases
24871

Mazen Mohamad Senjab444Ophthalmology and its Surgery19227

Mazen Mohsen Khalil445Psychiatry19276
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Mazen Moussa Alchehade Alfrehat549Emergency Medicine7308

Mazen Moussa Alchehade Alfrehat
550

Orthopaedic Surgery
23104

Mazen Murhej Haddad557Public Health23733

Mazen Naim MouranyدوراتOrthodontics16419

Mazen Riad Najjar
556

Urology Surgery
794

Mazen Souliman Abo Kheer344otorhinolarynology and its surgery15741

Mazhar Turki ImrierدوراتPlastic Surgery25575

Maziad Mamdouh Al Shoufi331General Surgery15460

Mazloum Mohammad IssoدوراتGeneral Surgery25265

Median Adel AlfarhanدوراتObstetrics and Gynecology and its 25218

Median Ali Amrir526General Surgery22210

Medyan Yaseen Al Radi Al AnziدوراتCardiovascular Diseases21752

Meer George Karkour501Ophthalmology and its Surgery21133

Mehy.Aldeen Khalefa Alkhalf531Pediatrics12527

Mekhaeel Merhj Alnader584Urology Surgery25633

Menwal Abdo Harb201Otorhinolaryngology and Surgery12932

Merie Mohsen Merie
582

Laboratory Diagnosis
25318

Mervat Adnan Mohamad Alloush356Dermatology16297

Mervat Gassan Shreiba582Pediatrics25397

Meryam Lara Mohsen HusseinدوراتOrthodontics20983

Mesaf Salaheddin Brejawi336Pediatric Dentistry15556

Meysoun Munsour Al Jahed557Oral and Maxillofacial Surgery5439

M-Faisal M-Ziad Zakkar356Orthodontics16239

Mhamad Raed Abdulbari BotaدوراتPediatrics23785

Mhamad Siraj Aldeen Mmdouh 416Radiology and Medical Imaging18431

Mhd Abdul Kader Salah Eddin Kheir 575General Surgery24909

Mhd Adib Mhd Hethem AbaidoدوراتOrthodontics16357

Mhd Aghiad Abdulnaser Alhourani573Periodontology24754

Mhd Alaa Samir Tahhan
دورات

Endodontics
25489

Mhd Ali Mhd Tawfik Karkoukli514Public Health21804

Mhd Ali Mhd Yassin Ousta578General Surgery8596

Mhd Ameen Mhd Zuhir Alakkad
دورات

Urology Surgery
25476

Mhd Amer Ghssan Mukalalati526Endodontics22214

Mhd Amer Mazen Alassfar550Oral and Maxillofacial Surgery23219

Mhd Ammar Mhd Monzer Kouki518Periodontology21929

Mhd Anas Ahmad Al DaliدوراتPsychiatry25153

Mhd Anas Mhd Ali Jamal Eddin
دورات

Pediatrics
15932

Mhd Anas Mhd Bashar AlnoufiدوراتOral and Maxillofacial Surgery17288

Mhd Anas Mhd Diaa AlmajzoubدوراتDental Implantology22482

Mhd Anas Mhd Mamoun Alazmeh218General Surgery13318

Mhd Anas Mhd Mamoun Alazmeh264Thoracic Surgery14202

Mhd Anas Mohamad Waheb Wahba416Ophthalmology and its Surgery18432

Mhd Anas Osama Fayoum564Industrial Pharmacy24105
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Mhd Anas Waled Al Kassab313Oral and Maxillo Surgery775

Mhd Badr Eddin Mohammad Al Sibai546Laboratory Diagnosis22954

Mhd Bahjat Mahmoud NaouraدوراتLaboratory Diagnosis21996

Mhd Bakri Haidar ShayahدوراتGeneral Surgery17308

Mhd Bashar Ghaleb Zitouna486General Surgery20522

Mhd Bashar Mhd Fawaz Edlbi503Cosmetic Dentistry21288

Mhd Bilal Mhd Ghiath Alkhawam428Pediatric Cardiology10942

Mhd Bilal Mhd Ghiath Alkhawam
440

Pediatrics
19135

Mhd Bilal Mohamad Al Yahya
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
22660

Mhd Eid Samir Boundouk
دورات

Orthodontics
21347

Mhd Eyad Adel Smrah
دورات

Dental Implantology
23939

Mhd Eyad Mhd Basher Al Binny573Removable Prosthodontics24639

Mhd Ezzat Ahmad Waleed Alousta531Cardiovascular Diseases5147

Mhd Ezzat Ahmad Waleed Alousta
531

internal Medicine
7150

Mhd Feras Dames Moneim
299

Anesthesiology and Reanimation
14869

Mhd Fouad Hosni Alkhouja240Speciality in Endodontics13561

Mhd Ghassan Mhd Adib Alshorbaji552General Surgery23328

Mhd Hadi Mhd Zouher Al Saidi417Applied Analytical Chemistry18497

Mhd Hasan Ihsan Gawerdi506Respiratory System Disease21396

Mhd Hazem Mhd Charif Baklah215Otorhinolaryngology and its Surgery13226

Mhd Hisham Hassan Alsawaf357Internal Medicine16341

Mhd Houssam Mhd Zuheir GhafirدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23385

Mhd Humam Mahmoud Al Ghamian363Oral and Maxillo Surgery16604

Mhd Husam Mhd Said Alhilbawi492Plastic Surgery20852

Mhd Husameddin Abdulatif Altinawi261Obstetrics and Gynecology and its 14190

Mhd Isam Abdul Nabi Hasan Agha383Clinical Biochemistry17127

Mhd Ismail Nader Haj BakriدوراتOral and Maxillofacial Surgery22203

Mhd Issam Mhd Imad Eddin Choura454Urology Surgery19623

Mhd Jamal Marwan Zeineddin549General Surgery23145

Mhd Jihad Ahmad Nazeh Antouz493Dermatology and Sexually Transmitted 20907

Mhd Khair Mohamad Tabbaa503Oral Medicine21289

Mhd Khaldoun Hisham Baroudi
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
14358

Mhd Khaled Mhd Hussamaldeen دوراتOrthodontics15778

Mhd Khalil Mhd Nizar Alhakiem245Gastronterology13840

Mhd Loutify Mhd Yasser QsaibatiدوراتOral and Maxillofacial Surgery16430

Mhd Maher Mohamed Altayara348Pediatric Gastroenterology15865

Mhd Majed Sayah Alsahn572Endodontics24640

Mhd Marwan Abdul Ghani Al Khouja448Endocrinology Diabetes and Metabolism19452

Mhd Mazen Yassin Alhomsi549Obstetrics and Gynecology and its 23172

Mhd Nader Nahed Saadeddin546Fixed Prosthodontics2415

Mhd Nazir Bachir Bakkourh
342

Orthodontics
15671
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Mhd Noor Al Din Adnan HoranyدوراتObstetrics and Gynecology and its 25792

Mhd Nour Abdulhadi Alnabulsi
218

Periodontology
13332

Mhd Nour Anwar Kadiri436Internal Medicine19011

Mhd Nour Noureddin AlmidaniدوراتOral and Maxillofacial Surgery23366

Mhd Nour Youssef Zaitoun377Orthopaedic Surgery24544

Mhd Omar Ahmad Issameddin 393Orthodontics17709

Mhd Osama Mustafa Al Turk506Orthopaedic Surgery21392

Mhd Rabie Adnan Charabi528Anesthesiology and Reanimation22331

Mhd Radwan Issam Nasri531Public Health22514

Mhd Radwan Mostafa دوراتOrthodontics22156

Mhd Raslan Ghassan Alzein379Pediatric Dentistry17041

Mhd Reda Abdul Aal AjiدوراتPeriodontology15193

Mhd Saaid Abdul Ghafour Abdul BakiدوراتUrology Surgery23116

Mhd Saeed Mhd Khalil DrkaznliدوراتGeneral Surgery21412

Mhd Saeed Mhd Zuher TinawiدوراتNephrology21242

Mhd Safwan Mustafa Albougha390Cosmetic Dentistry17290

Mhd Saleh Ali Mhidi Alasil365Ophthalmology and its Surgery16656

Mhd Samer Diab Chakhachirou
402

Periodontology
18002

Mhd Samer Mahmoud Baridi413otorhinolarynology and its surgery18357

Mhd Samer Mhd Salah Alhameda501Orthodontics21202

Mhd Samir M.Nazir Tayfour504Cardiovascular Diseases21308

Mhd Taher Maysrah Zakaria570Oral and Maxillomandibular Surgery24541

Mhd Tarek Mhd Anwar AlwanniدوراتGeneral Surgery25214

Mhd Wael Nabih Alnajjar449Urology Surgery19464

Mhd Yaman Mohamad Salahi Al 525Orthodontics22145

Mhd Yasser Mhd Riad Oyoun243Endodontics13953

Mhd Yasser Osama Al Farra
583

Pediatric Dentistry
25508

Mhd Yassin Bader Bani Marjeh
209

Cardiovascular Diseases
570

Mhd Yassin Mhd Eid ArafehدوراتSpeciality in Radiology25690

Mhd Yassin Saeed Sabha374General Surgery16939

Mhd Yazan Mhd Eid Al Bizreh584Endodontics25584

Mhd Zaher Abdul Hamid AlhallakدوراتEndodontics25187

Mhd Zaid Ahmad Bashar AlnaamiدوراتOral and Maxillofacial Surgery25351

Mhd Ziad Rasheed Al Hawari448General Surgery19469

Mhd.Alaeddin Mhd.Mouafak Nassri488Endodontics20738

Mhd.Anwar Kasem Al Mokdad550Emergency Medicine19663

Mhd.Jihad Mhd.Wahid Youzkatli 496Internal Medicine21001

MhdTarek Ziad Kisi403Oral and Maxillofacial Surgery17962

Mhear Esmaeel Alblkhi542Gastroenterology22807

Mhmad Siraj Aldeen Mmdouh 522Nuclear Medicine22055

Mhmmad Sattam Nassif534Pediatrics22629

Mhmoud Tahsen AlhasanدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22388

Mhran Fadlallah Alzghiar
417

Periodontology
18479

Miami Abed Al Kareem Shadood441Ophthalmology and its Surgery17750
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Mias Abdulrahman Assi
463

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19937

Michael George Jalal461Emergency Medicine19895

Michel Saeed IsaacدوراتGeneral Surgery23877

Michlieen Suliman Alhareth
564

Endodontics
24114

Mikhaeil Adib SamaanدوراتCardiovascular Diseases24295

Mikhaeil Mahfoud Zahlouk583General Surgery25539

Mikhaeil Suliman Al Daoud438General Surgery19098

Mikhail Aiad Eid
504

Drug Control
21307

Milad Bassam Alaawar325Cardiovascular Diseases15374

Milad Kamal Zakharia562Oral Medicine23987

milad skandar hammal138competent authority in orthodontics374

Milda Abdul Hameed Safi251Molecular Biology and Biotechnology14024

Minas Fouzi Al MhamedدوراتPediatrics24269

Minas Mohammad Yaseen
355

Internal Medicine
16117

Mira Taha AsaadدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24035

Miriam Suhail Najjar559Dermatology and Sexually Transmitted 23868

Mirna Essa Habka
568

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24415

Mirna Hafez Abdelal
485

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
20556

Mirna Jamil Jabour
410

Applied Pharmaceutical Chemistry
18230

Miro Subhi Miro
290

Orthopaedic Surgery
6195

Mirvat Ahmad Ghanem
459

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19810

Mirvat Hasan Shams485Dermatology and Sexually Transmitted 20551

Mirvat Zaal Alazzam485Pediatrics20560

Mjd Kassem Khattab
دورات

Endodontics
25657

Mkdad Adeb Brbahan
572

Oral Medicine
24660

Mkdad Issa Shaban
دورات

Urology Surgery
23410

M-Monir Maher Othman574Fixed Prosthodontics24839

M-Nour M-Hasan Alhalabi390Pediatric Dentistry17531

moaath eklaif alzarzour
دورات

otorhinolarynology and its surgery
13926

Moaaz Anwar Sidawy195General Surgery695

Moaaz Anwar Sidawy
195

Vascular Surgery
10588

Moaaz Mohamed Zyad Aljabi584Pediatrics Dentistry25628

Moaaz Soliman Abo Zeed517Pediatrics11440

Moaaz Zouhir Al Abdulwhab556Gastroenterology21461

Moaaz Zouhir Al Abdulwhab556Internal Medicine4562

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  103 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Moamen Faiyz SarameejoدوراتPlastic Surgery23541

Moammer Omar Al Khatteeb
480

Emergency Medicine
20473

Moammer Omar Al Khatteeb
480

Intensive Care
20474

Moatasem Bellah Faiz Al Farrah
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15907

Moatassem Mohammad HasanدوراتGeneral Surgery23896

Moataz Hamood Alhamood566General Surgery24211

Moath Abdulsalam AlbokaeeدوراتOphthalmology and its Surgery21119

Moawyeh Mohammad Al Shehadat385Immunohematology779

Moayad Ibrahim Alroh353Radiology and Medical Imaging16147

Moayad Jalal Kheirbek399otorhinolarynology and its surgery17816

Moayad Mofid Fok Aladeh272Radiology and Medical Imaging8428

Moayed Ahmad Alhasoun319Anesthesiology and Reanimation15229

Moayyad Billah Mhd Kheir Alkhusheh
234

Radiology and Medical Imaging
13592

Moayyad Mohamad Rashad Almasri
582

Laboratory Diagnosis
25674

Moayyad Mohammad Munqeth 573Orthodontics24738

Moaz Ali Al Kharfan
دورات

Pathology
24314

Moaz Faroq Alnames
581

Neurology
25317

Modafr Ohab AlhagدوراتOtorhinolarynology and its surgery13919

Modar Abdulkarim KhalilدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23923

Modar Abdullatif Touhmaz537Ophthalmology and its Surgery22706

Modar Adel Alhasan488Rheumatology20793

Modar Ahed AlkhalilدوراتInternal Medicine24069

Modar Ahmad Ibrahim358Pediatrics12560

Modar Fouzat Aljbaee
571

Otorhinology and its Surgery
21839

Modar Gandal Alhlibi
556

General Surgery
23501

Modar Hassan Alshanaa583Fixed Prosthodontics25503

Moeen Taher Soumaya583Cardiovascular Diseases25543

Mohamad Abd Ulrahman Al IsmaelدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24405

Mohamad Abdul Aziz Daher523Laboratory Diagnosis22116

Mohamad Abdul Hadi Al AshkarدوراتGastroenterology24343

Mohamad Abdul Hadi Mohamad 556Cardiac Surgery15696

Mohamad Abdul Razzak AlibrahimدوراتCardiovascular Diseases21914

Mohamad Abdullah Albabensi
383

Orthodontics
17133

Mohamad Abdullah Farfarawi
557

Cardiovascular Diseases
23790

Mohamad Abdullah Sultan363Fixed Prosthodontics 16602

Mohamad Abdulnaser ZoubiدوراتFamily Medicine21883

Mohamad Abrahem Housainat572Orthopaedic Surgery24649

Mohamad Adel Abdul Raouf Jeijeh439General Surgery7897
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Mohamad Adel M.Suhaib Hashem
410

Internal Medicine
18263

Mohamad Adnan Al Masri586Orthopaedic Surgery25863

Mohamad Adnan AlibrahemدوراتObstetrics and Gynecology and its 21597

Mohamad Adnan Mhd.Noureddin Al 

Barcha
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
21997

Mohamad Ahmad Al Kassar585Oral and Maxillofacial Surgery25797

Mohamad Ahmad AlbashaدوراتOrthodontics22219

mohamad ahmad alghazzawi235oral and maxillofacial surgery13421

Mohamad Ahmad Alhankouri583Pediatrics25442

Mohamad Ahmad Dakka341Nephrology15662

Mohamad Ahmad Dakka341Internal Medicine15661

Mohamad Ahmad Kriz523Neurology22127

Mohamad Ahmad Zahra508Fixed Prosthodontics21532

Mohamad Aid Ahmad Eizat Koukeh
406

otorhinolarynology and its surgery
18203

Mohamad Aikrch Alharoun240Orthopaedic Surgery13794

Mohamad Akram Marwan Albousali
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
25166

Mohamad Akram Mohamad Khoja240Ophthalmology and its Surgery13798

Mohamad Ala Eddin Hitalani
355

Orthopaedic Surgery
16265

Mohamad Alaa Moustafa Kalaa Ji585Otorhinolaryngology and its Surgery25699

Mohamad Ali Abdulghani Khayat586Periodontology25718

Mohamad Ali Almufregh238Family Medicine13454

Mohamad Ali EidدوراتObstetrics and Gynecology and its 23862

Mohamad Ali Mohamad
دورات

Gastroenterology
25112

Mohamad Ali Omran566Dermatology and Sexually Transmitted 24205

Mohamad Ali Saad Haseeb Keblawi350Pediatrics15892

Mohamad Ali Walid Ankour
دورات

Orthodontics
17014

Mohamad Alkhalil Abdulrahman 

Fadel
303

Pediatrics
14974

Mohamad Amer Osama Trkmani
دورات

Internal Medicine
25620

Mohamad Anas Abdulhamid Zarour
546

internal Medicine
22951

Mohamad Anas Fawaz Loukhj
356

Emergency Medicine
16323

Mohamad Anas Mohamad Fayiz 

Malas
192

Ophthalmology and Surgery
12501

Mohamad Anas Yaser Al Madalal
568

Fixed Prosthodontics
24393

Mohamad Asaad Kalash585Orthodontics25701

Mohamad Asaf IsmaelدوراتOphthalmology and its Surgery22067

Mohamad Atta Alsabti532internal Medicine22560

Mohamad Awayed Alissa AlKhalaf288Ophthalmology and its Surgery14631

Mohamad Ayman ShbibدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22500
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Mohamad Bader AlamoriدوراتNeuro Surgery17207

Mohamad Baraa Amir KassisدوراتGeneral Surgery22079

Mohamad Baraa Bilal BidaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24067

Mohamad Basel Mhd Nezar 422Cardiovascular Diseases18618

Mohamad Basel Mhd Nezar 422Internal Medicine18617

Mohamad Basel Mohamad Alshorkat408Industrial Pharmacy5620

Mohamad Basel Mohamad Alshorkat409Rheumatology3971

Mohamad Bashar Abdou Kabbani
355

Neuro Surgery
16274

Mohamad Bashar Jaidouri
377

Cardiovascular Diseases
25000

Mohamad Bashar Mohamad Qyis 

Yahia
486

Oral and Maxillomandibular Surgery
20525

Mohamad Bassam Abdul Razak 

Tatin
407

Pediatrics
18178

Mohamad Bassam Mahmoud 407Oral and Maxillomandibular Surgery18098

Mohamad Burhan Ghassan Hejazi272Oral and Maxillofacial Surgery14251

Mohamad Daher Alomar565Gastroenterology23763

Mohamad Dawod Suleiman Alabd 

Alrahman
دورات

Periodontology
16361

Mohamad Dib Alchaar343Anesthesiology and Reanimation15716

Mohamad Emad Shukri AbdulrahmanدوراتGeneral Surgery22250

Mohamad Fawaz MeraiدوراتPhysical Medicine and Rehabilitation25311

Mohamad Fayez Fayez Al Noukari328Gastroenterology15424

Mohamad Feras M.Talal RaslanدوراتPediatrics16096

Mohamad Feras M.taofik Moghrbel457Endodontics19768

Mohamad Feras Talat Salahie
447

Gastroenterology
19441

Mohamad Firas Abdulwahab Mannaa557Applied Analytical Chemistry23666

Mohamad Ghazwan Mhd Ghazi Al 409Oral and Maxillomandibular Surgery18190

Mohamad Ghazwan Mhd Ghazi Al 409Prosthodontics18191

Mohamad Hafez Rashid Alrashid245Gastronterology13841

Mohamad Hasan AlhussainدوراتLaboratory Diagnosis17566

Mohamad Hasan ArabiدوراتForensic Dentistry23061

Mohamad Hasan Hasan
270

Rheumatology
14373

Mohamad Hasan Jasem240General Surgery13795

Mohamad Hasan Mahmood
دورات

Neurology
21518

Mohamad Hasan Saleh
318

General Surgery
15131

Mohamad Hassan Kaweider455Oral Surgery19756

Mohamad Hazem Mohamad Hassan 584Endodontics25549

Mohamad Hazem Mohamad Nazier 544Dermatology22909

Mohamad Hesham AltakiدوراتPlastic Surgery15359

Mohamad Homam Mohamad 546Oral and Maxillofacial Surgery22522

Mohamad Hosam Aldin Ahmad SatofدوراتEmergency Medicine14426

Mohamad Husam Marwan AljabbanدوراتGeneral Surgery22131
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Mohamad Husni Alosman493General Surgery20902

Mohamad Hussain Kasshout
464

Oral and Maxillomandibular Surgery
20002

Mohamad Ibrahim Alsaadi574Orthopaedic Surgery24872

Mohamad Ihsan Al Bitar576Orthodontics24931

Mohamad Jalal Mohamad Hilali332Internal Medicine12234

Mohamad Jamal Abed al Razak 199Plastic Surgery12917

Mohamad Jamal Mohamad Ghias 564Otorhinolaryngology and its Surgery24103

Mohamad Jamal SalemدوراتCardiovascular Diseases25226

Mohamad Jamil Eid Al MahrousدوراتOral and Maxillofacial Surgery25733

Mohamad Jamil Khaled SawasدوراتOrthodontics24360

Mohamad Juma Alassi525Orthopaedic Surgery22183

Mohamad Jumaa Haj Aref387Microbiology17391

Mohamad Kamel Ali
430

General Surgery
18861

Mohamad Khaled Lutfi Othman494Orthodontics20889

Mohamad Khaled Mahmoud Jamal دوراتPeriodontology23692

Mohamad Khaled Mhd Jamal دوراتgastroenterology13980

Mohamad Khalid Kordi493Fixed Prosthodontics20880

Mohamad Khalil Hammadi290Oral and Maxillo Surgery14492

Mohamad Khalil Hammadi303Dental Implantology15001

Mohamad Khalil Hammadi303Maxillofacial Prosthodontics15002

Mohamad Kusai Abdulhamid 391Orthodontics17644

Mohamad Loay ZahedدوراتOrthodontics25270

Mohamad Louay Ahmad Arrat
470

Orthopaedic Surgery
20179

Mohamad Louay Bassam AbdulraoufدوراتPeriodontology22900

Mohamad M.Ali Abo AlsebaaدوراتOrthopaedic Surgery24042

Mohamad M.Baha SaghirدوراتOral and Maxillofacial Surgery25150

Mohamad Mahmod TurkmanدوراتGeneral Surgery23529

Mohamad Mahmoud Abou HamdahدوراتGeneral Surgery23372

Mohamad Mahmoud Al Makhlof375Anesthesiology and Reanimation16862

Mohamad Mahmoud Haj HussainدوراتRadiology and Medical Imaging22228

Mohamad Mahmoud Nassif
دورات

General Surgery
23890

Mohamad Mahmoud Sahrij
دورات

Respiratory System Disease
17554

Mohamad Maiad Abdul Hasib Alnajjar
471

Internal Medicine
20203

Mohamad Mamdouh AlbeikدوراتOral and Maxillofacial Surgery23205

Mohamad Medhat Ahmad Safwan 551Applied Analytical Chemistry23299

Mohamad Mhd Bader Aouad550Otorhinolaryngology and its Surgery11616

Mohamad Mhd Majed Mortada305Obstetrics and Gynecology and its 15011

Mohamad Mhd Radwan Trabelsi
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
23756

Mohamad Moalla Younes
392

Orthodontics
17660

Mohamad Mohamad Ghura327Orthodontics15422
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Mohamad Mojtaba Bilal536Oral and Maxillomandibular Surgery2098

Mohamad Monzer Ghassan Makansi
582

Endodontics
25410

Mohamad Motaz AlhaririدوراتAnesthesiology and Reanimation15953

Mohamad Moualla Moualla371Ophthalmology and its Surgery16819

Mohamad Mouayad Mohamad دوراتOphthalmology and its Surgery22720

Mohamad Moustafa Haj Mohamad534Obstetrics and Gynecology and its 22626

Mohamad Moutaz Abdul Karim 

Alghazzi
453

Orthodontics
19586

Mohamad Moutaz Abdul Razzak 578Internal Medicine25093

Mohamad Muhy Aldeen Muhy 561Oral and Maxillofacial Surgery2836

Mohamad Mumtaz Mustafa Alhanach
377

Orthopaedic Surgery
24243

Mohamad Mumtaz Mustafa Alhanach570Orthopaedic Surgery24243

Mohamad Mustafa Abbas586Respiratory System Disease25902

Mohamad Mustafa Abdo511General Surgery21722

Mohamad Mustafa Abdullah
486

Internal Medicine
20672

Mohamad Mustafa Abdullah485Nephrology20676

Mohamad Nabil Abo Trab572Periodontology24701

Mohamad Nadeem Ahmad Taha
دورات

Orthopaedic Surgery
23431

Mohamad Najdat Alkatine
281

Urology Surgery
14538

Mohamad Najeh Omran
دورات

Orthopaedic Surgery
22506

Mohamad Nawwar Tawfik KawwasدوراتCardiovascular Diseases14934

Mohamad Nizar BakriدوراتRespiratory System Disease21314

Mohamad Nizar Bakri505Respiratory System Disease21314

Mohamad Nizar Mohamad BedaدوراتNephrology22577

Mohamad Nour Abdul Karim Badi
567

General Surgery
24119

Mohamad Nour Abed Hamid 

Koudmani
دورات

General Surgery
17258

Mohamad Nour Allah Ahmad 

Alaswad
578

Orthopaedic Surgery
24950

Mohamad Nour Mohamad Momen 579Orthodontics25231

Mohamad Nouri BarakatدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23652

Mohamad Nowr Alden Azam318Urology Surgery12531

Mohamad Numeir M.Nazir Alafandi586Medical Oncology25813

Mohamad Omar Faisal Adwy493Emergency Medicine20917

mohamad osama akram Jabban235Orthodontics13555

Mohamad Osama Mahmoud دوراتMedical Oncology23403

Mohamad Radwan Deeb SryoدوراتRespiratory System Disease15057

Mohamad Radwan Jalkhi377Dental Implantology24599

Mohamad Radwan Osama Sirri518Orthodontics21935

Mohamad Raed Mohamad Rabee 585Endocrinology Diabetes and Metabolism25697

Mohamad Rakan Abdulbari Hawa345Internal Medicine15782
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Mohamad Rami Haitham Awira
564

Pediatrics
24077

Mohamad Rateb Abdul Ghafar 363Orthodontics16582

Mohamad Ryad AlfraihدوراتGeneral Surgery24064

Mohamad Safwan Soufan
450

Oral and Maxillomandibular Surgery
19528

Mohamad Said Aiman AladibدوراتEndodontics25165

Mohamad Salah Droubi554Oral and Maxillofacial Surgery23479

Mohamad Saleem Chams Eddin457Oral and Maxillomandibular Surgery19214

Mohamad Saleh Al Saghbini344pathology15738

Mohamad Saleh Mohamoud 209Urology Surgery13097

Mohamad Salem Haitham KarboujدوراتLaboratory Diagnosis21995

Mohamad Salim Muhi Eddin Saeb
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23121

Mohamad Sameer Mohamad Nabil 

Alamari
221

Prosthodontics
13229

Mohamad Samer Nasib Hadid551General Surgery23274

Mohamad Samir Hamdan
577

Pediatric Dentistry
25072

Mohamad Samir OrfahliدوراتVascular Surgery23395

Mohamad Sari Alobaid Alkordy377Otorhinology and its Surgery24644

Mohamad Shadi Saad Alhussini546Dermatology22985

Mohamad Suleiman AlhayesدوراتLaboratory Diagnosis23204

Mohamad Suliman GrdeyدوراتOrthodontics15164

Mohamad Taha Aljassem292Orthodontics14749

Mohamad Talal Mohamad Hamza 514Family Medicine21825

Mohamad Tareef Ayman Alshouiri234Endodontics13595

Mohamad Tarif Hasan Sherm240Gynecology and ist Surgery13792

Mohamad Thamer Hasan Alsalem374Pediatrics16903

Mohamad Wael Sameih Alhosni
488

Cosmetic Dentistry
20798

Mohamad Yahia Mostafa Albostati
دورات

Cardiovascular Diseases
24519

Mohamad Yahia Mostafa Albostati377Cardiovascular Diseases24519

Mohamad Yaser Zuhair Alataei584Radiology and Medical Imaging25656

Mohamad Yasin Faez Lutfi264Urology Surgery1931

Mohamad Yasser Alsouroji398Cosmetic Dentistry17853

Mohamad Yasser M.Zaki Hajrachid199Immunohematology12868

Mohamad Yazan Mamoun Alsaadi529Obstetrics and Gynecology and its 22342

Mohamad Zab Al Hazeem217Cardiovascular Diseases12345

Mohamad Zeb Al Hazeem
221

Cardiovascular Diseases
12345

Mohamadied Yousef Sulaiman421otorhinolarynology and its surgery18568

Mohamed  Ayman Alalwani501Oral Medicine21155

Mohamed Abdul Karim ShamaaدوراتOrthopaedic Surgery24515

Mohamed Abdul Karim Shamaa377Orthopaedic Surgery24515

Mohamed Abdulhmid Molhm247Cardiovascular Diseases13757

Mohamed Abdulkarim Alhamdo377Cardiovascular Diseases24809

Mohamed Abdullah MannaaدوراتVascular Surgery24316

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  109 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Mohamed Ahmad Almoustafa 460Internal Medicine19865

Mohamed Ahmed Aljarad
دورات

Ophthalmology and its Surgery
21366

Mohamed Ahmed Alloush572Orthodontics24721

Mohamed Ahmed Baghdadi328Laboratory Diagnosis14526

Mohamed Alaa Ahmad Mariam243Otorhinolarynology and its Surgery13849

Mohamed Ali Ismail Alhabash
498

Orthopaedic Surgery
21117

Mohamed Anas Akram Aljoury586Obstetrics and Gynecology and its 572

Mohamed Bahzad Ahmed Sallum
332

Pediatrics
7311

Mohamed Bakri KhiatدوراتGeneral Surgery22392

Mohamed Bara Mohamed Hashem 

Zakour
501

Microbiology
21157

Mohamed Ezzat Gonem Al Hariri332Dermatology and Sexually Transmitted 15466

Mohamed Fares Mohamed Adnan 525Otorhinolaryngology and its Surgery22206

Mohamed Gathwan Abed AldaemدوراتEndodontics25490

Mohamed Gharib Kasem Kassoum531internal Medicine22470

Mohamed Helmi Walid Al Najjari227Pediatric Cardiology13450

Mohamed Houssein Seaf Aldeen
398

Pediatric Infectious Disease
17856

Mohamed Ilmi Mohamed Adnan 

Alhussami
482

Pediatric Surgery
20519

Mohamed Jasem Jasem324Dermatology and Sexually Transmitted 4225

Mohamed Kamal Mohamed Thabet 

Dwaidari
371

Oral and Maxillo Surgery
16813

Mohamed Kameil Altinawi
315

Pediatric Dentistry
15177

Mohamed Karam Abdulmajed 525Industrial Pharmacy22147

Mohamed M.Asaad Dabbagh574Otorhinolaryngology and its Surgery10548

Mohamed M.Farouk Atki458Oral and Maxillomandibular Surgery19778

Mohamed Mahmood Sandeed550Ophthalmology and its Surgery23269

Mohamed Mamdouh Zino386Orthodontics17293

Mohamed Mansour Abdul Hamid 

Hnezel
264

Gastoenterology
13843

Mohamed Marwan Alnajem
557

Gastroenterology
23800

Mohamed Mohamed Haitham Qadi527Cardiovascular Diseases22295

Mohamed Mohamed Mamou464Obstetrics and Gynecology and its 20017

Mohamed Moheddine Dakkak423Orthodontics18663

Mohamed Mustafa Rabie487Pediatrics20770

Mohamed Nazeer Subehدوراتinternal Medicine22476

Mohamed Nobough Mohamed Adel 361otorhinolarynology and its surgery16526

Mohamed Nour Mustafa Kawas486General Surgery20583

Mohamed Omar RamdanدوراتOrthopaedic Surgery23414

Mohamed Rafeek Abdulghani Farran
346

Internal Medicine
15818

Mohamed Sakhr Mohamed Murid 472Nephrology20220

Mohamed Salahuddin Muhi Eddin 390Ophthalmology and its Surgery17510
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Mohamed Samer Ahmad Malisho502Pediatric Dentistry21276

Mohamed Samer Ghafir
571

Radiology and Medical Imaging
24565

Mohamed Sami Mohamed Kald TajiدوراتPsychiatry15104

Mohamed Shaher Halabi526Urology Surgery22272

Mohamed Sourat Moustafa Ghoubari582Neurology25430

Mohamed Subhi Mohamed Yaser دوراتPediatrics13963

Mohamed Taher Mohamed Rohi 397Cardiovascular Diseases17817

Mohamedikbal Ahmad Al Mochref363Removable Prosthodontics16603

Mohammad  Khaled Sayed Horan227Urology Surgery13023

Mohammad Abd Alaziz AudiدوراتUrology Surgery25741

Mohammad Abd Elfatfh AqeedدوراتOrthopaedic Surgery15086

Mohammad Abdalkarem Darwish
546

Pediatrics
22997

Mohammad Abdalmajed Alsheikh426Anesthesiology and Reanimation18695

Mohammad Abdalrazzaq Al HutaimiدوراتPediatrics15363

Mohammad Abdo Al Halbouni424General Surgery18673

Mohammad Abdo Houseino523General Surgery17358

Mohammad Abdul Hamid Hasan201Ophthmology and Surgery12933

Mohammad Abdul Hamid Shasho417Orthopaedic Surgery18482

Mohammad Abdul Jabbar Alabed507Orthopaedic Surgery21238

Mohammad Abdul Kader Moustafa 492Public Health20836

Mohammad Abdulaziz Kirawan233General Surgery12318

Mohammad Abdulfatah SaodدوراتGeneral Surgery23878

Mohammad Abdulhamid Ahmad 517internal Medicine21904

Mohammad Abdulhamid Konbos
دورات

General Surgery
23492

Mohammad Abdulkader Jarroud
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
22305

Mohammad Abdullah AlsulimanدوراتIntensive Care22163

Mohammad Abdullah MahmoudدوراتGastroenterology25122

Mohammad Abdulmajid AlsalloumدوراتPediatrics17607

Mohammad Abdulmouen AlnaddafدوراتNephrology25800

Mohammad Abdulnaser AlhamwiدوراتOral and Maxillofacial Surgery15303

Mohammad Abdulrahman Alkammar435Oral and Maxillomandibular Surgery18982

Mohammad Abdulrahman Almokdad549Urology Surgery23165

Mohammad Abdulsalam Alraja
دورات

Urology Surgery
21431

Mohammad Adham Abdulhalim 583Orthopaedic Surgery25501

Mohammad Adman Hussein215Gastroenterology13221

Mohammad Adnan Ahmad557Removable Prosthodontics23696

Mohammad Adnan AldaoudدوراتLaboratory Diagnosis16291

Mohammad Adnan AlSabbaghدوراتOral and Maxillofacial Surgery21622

Mohammad Ahmad Abo ZainahدوراتNeuro Surgery25589

Mohammad Ahmad Al Ali548Emergency Medicine23082

Mohammad Ahmad Al Jbawi
580

Radiology and Medical Imaging
25304

Mohammad Ahmad Al Motlak544Anesthesiology and Reanimation22893
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Mohammad Ahmad Alammouri
دورات

Orthopaedic Surgery
25826

Mohammad Ahmad Aldaas571General Surgery24618

Mohammad Ahmad Alhalabi
585

Ophthalmology and its Surgery
25673

Mohammad Ahmad Almahmod 556Pediatric Surgery23644

Mohammad Ahmad AlmoustafaدوراتObstetrics and Gynecology and its 23120

Mohammad Ahmad JarrarدوراتPediatrics25810

Mohammad Ahmad Jookhadar559Fixed Prosthodontics23850

Mohammad Ahmad KhatabدوراتGeneral Surgery23935

Mohammad Ahmad Mahmoud578Pediatrics Dentistry25128

Mohammad Ahmad Redwan379Orthopaedic Surgery8672

Mohammad Ahmad Shaaban
584

Thoracic Surgery
25655

Mohammad Ahmad Shawak461otorhinolarynology and its surgery19873

Mohammad Ahmad Sultan
دورات

Radiology and Medical Imaging
25473

Mohammad Ahmad Yasser Alheraki
423

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18624

Mohammad Ahmmad Kalaf
450

General Surgery
19512

Mohammad Al Mahdi Al Hilal550Oral and Maxillofacial Surgery21838

Mohammad Alaa Fariz Alzein225Oral and Maxillo Surgery6522

Mohammad Ali AbedدوراتOphthalmology and its Surgery23917

Mohammad Ali Ghanem
508

Anesthesiology and Reanimation
9718

Mohammad Ali Ghniem419Cardiovascular Diseases18136

Mohammad Ali Hamid319Cardiovascular Diseases15276

Mohammad Ali Soultanah
دورات

Cardiovascular Diseases
23310

Mohammad Ali Suliman402Dermatology and Sexully Transmitted 17982

Mohammad Ali Yousef
536

Periodontology
22696

Mohammad Amen Allubbad
دورات

Cardiovascular Diseases
16103

Mohammad Amen Allubbad
355

Internal Medicine
8569

Mohammad Amin Abd Almajid 

Alhendawi
265

Pediatric Dentistry
14307

Mohammad Ammar Zaatar
دورات

Orthopaedic Surgery
21712

Mohammad Anas Ahmad Dlimi
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25288

Mohammad Anas Maher Othman355Gastroenterology15912

mohammad Anas Solheil Al Kawadri234Oral and Mixillo Surgery13579

Mohammad Aoni Elkadi
473

Endodontics
20237

Mohammad Assef Abboudدوراتotorhinolarynology and its surgery16100

Mohammad Baker Eshhab487Otorhinolaryngology and its Surgery20766
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Mohammad Bakri Kour551Neuro Surgery23302

Mohammad Baraa Ghassan KeifoدوراتCardiovascular Diseases24292

Mohammad Bashir Abdulrahman 552Laboratory Diagnosis23346

Mohammad Bilal Mustafa Jajah476Endocrinology Diabetes and Metabolism20267

Mohammad Bilal Mustafa Jajah476Internal Medicine20266

Mohammad Daher Mustafa Al Tufayli577Endodontics25079

Mohammad Diaa Abdulateef Sheikh 

Qassem
552

Pediatric Dentistry
23377

Mohammad Ebrahim Al Smadi431Internal Medicine18461

Mohammad Essam Al Mounajjed544Fixed Prosthodontics23511

Mohammad Farid Al Dali
دورات

General Surgery
23207

Mohammad Fathi Abdul Kader Bakri
449

Laboratory Diagnosis
19461

Mohammad Fayez Saleh
دورات

Orthodontics
16242

Mohammad Ganem Najeeb Al 217Laboratory Diagnosis13271

Mohammad Ghassan M.Shafik 512General Surgery21744

Mohammad Ghassan Saleh Kourdi272Internal Medicine14386

Mohammad Hamadh Alayed265Pediatrics14316

Mohammad Hasan Abdullah185Urology Surgery3965

Mohammad Hasan Abdullah185Kidney Transplantation3966

Mohammad Hasan Alhossain402Thoracic Surgery17995

Mohammad Hasan HaidarدوراتPediatrics16381

Mohammad Hasan Zeidan469Cardiovascular Diseases20101

Mohammad Hassan Kaddoura
568

Fixed Prosthodontics
24452

Mohammad Hassan Mohammad Dib دوراتOral and Maxillofacial Surgery14254

Mohammad Hekmat AlhalabiدوراتPediatrics23943

Mohammad Hekmat SolimanدوراتOrthopaedic Surgery21311

Mohammad Husain Juneidi353Radiology and Medical Imaging16219

Mohammad Husam Abdulkarim Adna412Cardiovascular Diseases18329

Mohammad Hussain Alkhalaf355Pediatrics16269

Mohammad Hussein Al Musallam
دورات

General Surgery
23066

Mohammad Hussein Alcheikh496Pediatrics20771

Mohammad Hussein Sheikh Karim
313

Cardiovascular Diseases
14933

Mohammad Hussien Alali385General Surgery17226

Mohammad Ibrahim Wardeh503Ophthalmology and its Surgery21281

Mohammad Ibrahim Wazzan
586

Fixed Prosthodontics
25852

Mohammad Ismaeel Alhousary584Oral and Maxillofacial Surgery23134

Mohammad Israa Bashar KayaliدوراتPeriodontology17551

Mohammad Issam Aldali
558

Oral and Maxillofacial Surgery
23827

Mohammad Iyad Mohammad Kheir 235Otorhinolaryngology and its Surgery13473

Mohammad Jalal KhalloufدوراتGeneral Surgery25663

Mohammad Jalal Mohamad Hilali233internal Medicine12234
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Mohammad Jamal Essa353Cardiovascular Diseases16002

Mohammad Jamal Fandi
دورات

General Surgery
21252

Mohammad Jehad HasanدوراتGeneral Surgery25807

Mohammad Kamal Darar Hnishدوراتinternal Medicine21380

Mohammad Kamal HasanدوراتUrology Surgery15188

Mohammad Kamel AhmedدوراتOral and Maxillofacial Surgery21608

Mohammad Kamel HarfoushدوراتCardiovascular Diseases15944

Mohammad Kamel SammakدوراتOphthalmology and its Surgery14346

Mohammad Karam Abboud Alsarraj539Radiology and Medical Imaging22747

Mohammad Kasem KiwanدوراتOphthalmology and its Surgery21793

Mohammad Khair Abdulkarim 526Nephrology22274

Mohammad Khalaf Al Ali
568

obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24395

Mohammad Khaled Al Mohamad500Neuro Surgery21215

Mohammad Khaled Aleliwi Alnakib
534

General Surgery
21945

Mohammad Khaled Khabbaz586Ophthalmology and its Surgery9115

Mohammad Khaled MhahiدوراتCardiovascular Diseases21408

Mohammad Khalil El Debuch
482

Laboratory Diagnosis
20615

Mohammad Kheir Sameer Ghazi
543

Anesthesiology and Reanimation
16538

Mohammad Kinan Adnan Seirawan
388

Removable Prosthodontics
11867

Mohammad M.Chams Eddin AlAttar299Oral and Maxillo Surgery14874

Mohammad Maamoun Mohammad 201Ophthalmology and Surgery12947

Mohammad Maan HassanدوراتOrthopaedic Surgery21237

Mohammad Mahmoud Abdullah
دورات

Urology Surgery
24127

Mohammad Mahmoud AlaliدوراتCardiovascular Diseases24290

Mohammad Mahmoud Jumaa556Emergency Medicine8776

Mohammad Mahmoud Khadija209Orthodontics13089

Mohammad Mahmoud RaslanدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22419

Mohammad Majed Abdulrazak335Periodontology15541

Mohammad Malek Abdlmoty 585Cardiovascular Diseases25698

Mohammad Malek Yaseen
352

General Surgery
16027

Mohammad Manal Musbah Shaheen457Orthopaedic Surgery19766

Mohammad Manhal Ayach377Orthodontics24621

Mohammad Manhal Hashem 400Ophthalmology and its Surgery17898

Mohammad Melhem Agee
دورات

Pediatrics
15992

Mohammad Mhd Adnan BadawiدوراتFamily Medicine21173

Mohammad Mhd Adnan Badawi504Family Medicine21173

Mohammad Mhd Ameen Alshalak256otorhinolarynology and its surgery14120

Mohammad Mhd Ihssan Abo Shaar555Laboratory Diagnosis23613

Mohammad Mhd Nazir Alhamwi355Fixed Prosthodontics 16281

Mohammad Mhd Nazir Alkassar572Pediatrics Dentistry24672
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Mohammad Moaffak Mohammad 235Orthodontics13620

Mohammad Mohammad Al Gazawi525Orthodontics22152

Mohammad Mohammad Haitham 281Endodontics14535

Mohammad Mohammad Taha 295Internal Medicine14761

Mohammad Mohammad Wahed 

Halabia
178

Neurology
3368

Mohammad Mohea Aldeen Hasan377Ophthalmology and its Surgery24683

Mohammad Moheden Al Drihi441Radiology and Medical Imaging19149

Mohammad Mojeeb Ramadan375Ophthalmology and its Surgery15156

Mohammad Morad Mohammad 370Urology Surgery16802

Mohammad Mostafa Adel Haidar499Laboratory Diagnosis20823

Mohammad Mostafa Almaskoum
469

Urology Surgery
20102

Mohammad Mostafa Alsaleh583Obstetrics and Gynecology and its 25510

Mohammad Mostafa Naja568Cardiovascular Diseases24418

Mohammad Mouin hassan Terjuman
252

Thoracic and Cardiac Vascular Surgery
13641

Mohammad Mufeed Ahmad
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21837

Mohammad Muhieddin AlmohammadدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery20502

Mohammad Munir Mohammad Aleter568Pediatrics24293

Mohammad Musleh Mohammad 

Saleem Kutranji
357

Internal Medicine
16342

Mohammad Mustafa Alashram
332

Pediatric Radiology and Medical Imaging
15465

Mohammad Mustafa Fatrawi377Ophthalmology and its Surgery25088

Mohammad Mustafa Isa579Respiratory System Disease25241

Mohammad Nabil Altarshan576Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24934

Mohammad Nadem Hosein
524

Neuro Surgery
22142

Mohammad Nafea Alfaraj514internal Medicine21814

Mohammad Naseh Alfajr Alhamad579 ٌ Removable Prosthodontics25233

Mohammad Naser Daaboul553Pediatrics23376

Mohammad Nawaf Taher582Periodontology25511

Mohammad Nedal Al Mozael
دورات

Speciality in Pediatrics
25692

Mohammad Nedal Moussa Zinah
489

Radiology and Medical Imaging
20828

Mohammad Nezar Al YosefدوراتOrthopaedic Surgery16084

Mohammad Nour Gazwan Aljazzar586Laboratory Diagnosis25812

Mohammad Okla Al Dukhan440Obstetrics and Gynecology and its 19131

Mohammad Omer Al Tayeh
243

Internal Medicine
13766

Mohammad Omer Al TayehدوراتCardiovascular Diseases22723

Mohammad Osama Abd Alkarem دوراتOral and Maxillofacial Surgery17428

Mohammad Osama Mohammad 515Orthodontics21845

Mohammad Osama Muaffaq 283Oraal and Maxillofacial Surgery14102

Mohammad Oudeh Alhussien
دورات

Urology Surgery
21490
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Mohammad Qassem AlabrassدوراتUrology Surgery17375

Mohammad Radwan Abo EsbaaدوراتPeriodontology21674

Mohammad Radwan Alsharea
دورات

Ophthalmology and its Surgery
22837

Mohammad Rady Saleh Alsalmo
543

Oral and Maxillomandibular Surgery
22861

Mohammad Rakan AlnuaimiدوراتPediatrics23895

Mohammad Rakan Doreid Ghalioun524Vascular Surgery22137

Mohammad Ramadan HammoudدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22503

Mohammad Rami Ahmad AlrajoubدوراتOral and Maxillofacial Surgery16375

Mohammad Riyad Al Alwan556Obstetrics and Gynecology and its 23619

Mohammad Saadi Tarawya
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
22429

Mohammad Saado Al Hariri508Emergency Medicine21536

Mohammad Saeed Hama Hami259Internal Medicine9037

Mohammad Saeed Hama Hami259Cardiovascular Diseases9038

Mohammad Saeed Saado Fathallh186Oral and Maxillofacial12716

Mohammad Said Tahir Ali344Pediatrics15740

Mohammad Said Turki Oubaid 

Abdalla
285

Laboratory Diagnosis
14598

Mohammad Saleem AletrدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24233

Mohammad Saleh Abdallfttah AlmjbelدوراتCardiovascular Diseases24325

Mohammad Saleh Faisal AlbarbandiدوراتNeuro Surgery25591

Mohammad Saleh Khaddouj509General Surgery21585

Mohammad Sameh Khaled OrabiدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22591

Mohammad Samer Ibrahim Agha353Internal Medicine16112

Mohammad Samih Alallan230Pediatrics1439

Mohammad Sammy Mohammad 338Diagnostic Radiology1884

Mohammad Shadi Khaled Hamra
537

Cardiac Surgery
22711

Mohammad Shalan Hijaze
دورات

Ophthalmology and its Surgery
16264

Mohammad Shareef Alsayed581Periodontology25320

Mohammad Sleem NesreenدوراتUrology Surgery24122

Mohammad Sobhi Alshafie522Dermatology and Sexually Transmitted 22051

Mohammad Sobhi MoutiدوراتOral and Maxillofacial Surgery24345

Mohammad Soliman Al Jamal556Nephrology23643

Mohammad Souliman Al Haj Ali377Urology Surgery24586

Mohammad Subhi AlrajaدوراتCardiovascular Diseases13873

Mohammad Sulaiman Almallouh545Pediatrics22933

Mohammad Taha Alibrahim294Cardiovascular Diseases11250

Mohammad Tallab Taha261General Surgrey14182

Mohammad Tamer Abd Allah Kalo458Physical Medicine and Rehabilitation19787

Mohammad Tawfiq Alyounes355General Surgery16267

Mohammad Thabet Hesham Alnajem479Radiology and Medical Imaging20422

Mohammad Turki KanbarدوراتOral and Maxillofacial Surgery17629

Mohammad Wael Marwan Kodmany302Urology Surgery14914

Mohammad Waleed AlmoftiدوراتOphthalmology and its Surgery23917

Mohammad Walid Alhaj Aliدوراتotorhinolarynology and its surgery17245
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Mohammad Weam Ayman Kara دوراتOrthopaedic Surgery24068

Mohammad Wesam Mohammad 564Emergency Medicine16428

Mohammad Yaman Adnan Seirawan383Endodontics11855

Mohammad Younes Ali584Oral and Maxillofacial Surgery25630

Mohammad Youssef Alsohli389Internal Medicine16995

Mohammad Yusuf Abdulkader Naal585Urology Surgery25674

Mohammad Zaher Abdul Fattah Al 

Halabi
416

Radiology and Medical Imaging
18430

Mohammad Zaher Ahmad NahhasدوراتPlastic Surgery21707

Mohammad Zaher Mahmoud Jabor
529

internal Medicine
22332

Mohammad Zaher Mahmoud Jabor
529

Cardiovascular Diseases
22333

Mohammad Zahhar Safwan KorabiدوراتOrthodontics24477

Mohammad Zakaria Alses
577

Toxicology
25073

Mohammad Zakaria Hamido564Cardiovascular Diseases24061

Mohammad Zakaria Mostafa Kamal 240Removable Prosthodontics13797

Mohammad Zouhair Ibrahim Ghafir
355

Biochemistry
16272

Mohammad-Ali Ahmad HammachدوراتPediatrics25355

Mohammaddiaa Kheri Alhmad
دورات

Pediatrics
22174

Mohammaed Emad Mohmoud Aeta225Dermatology and Sexually Transmitted 

Mohammd Haidar MorhijدوراتOrthopaedic Surgery24483

Mohammed Abd Alhussain Ismael516internal Medicine21841

Mohammed Abdalsamed Twair577Ophthalmology and its Surgery25063

Mohammed Abdlrahman Khattab584Laboratory Diagnosis25679

Mohammed Abdulfatah Baher486Orthopaedic Surgery20581

Mohammed Abdulnasser Obaid256Pediatric Nephrology14116

Mohammed Abdulnasser Obaid393Pediatrics17145

Mohammed Abed Alrazak Alkhateeb
582

Pediatrics
24570

Mohammed Abeed Al Mohaimeed573Pediatrics24337

Mohammed Adnan Dalaleh
586

Orthopaedic Surgery
25774

Mohammed Ahmed Alafnan558Urology Surgery23799

Mohammed Ali Abdulwahab Sandouk257Internal Medicine14002

Mohammed Ali AboalreeshدوراتCardiovascular Diseases24517

Mohammed Ali Aboalreesh377Cardiovascular Diseases24517

Mohammed Anas Mousa Mousa585Urology Surgery25720

Mohammed Aref Murad553Urology Surgery23368

Mohammed Bachar Al Jammal
507

Oral and Maxillofacial Surgery
21425

Mohammed Fateh Khaled Alkbrity
508

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21546

Mohammed Fawaz Al MokdadدوراتUrology Surgery17529

Mohammed Fayez Mousa426General Surgery18735

Mohammed Firas Mhd Farouk 402Orthopaedic Surgery17946

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  117 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

Mohammed Ghalib Mhd Shafi 

Bakouni
525

Ophthalmology and its Surgery
22158

Mohammed Hassan Alhaloush518Orthopaedic Surgery21941

Mohammed Hatem Aloutany572Fixed Prosthodontics24717

Mohammed Hayyan Mostafa 392Urology Surgery17110

Mohammed Hussein AlarnousدوراتObstetrics and Gynecology and its 19283

Mohammed Ibrahim Al Ahmad323Oral and Maxillofacial Surgery15302

Mohammed Kamal Shrebaty
302

Fixed Prosthodontics 
14915

Mohammed Kasem Hamida362Removable Prosthodontics16559

Mohammed Khaled Adel Abbo 

Almasry
403

Oral and Maxillofacial Pathology
17970

Mohammed Khaled Al Turkmani
دورات

Medical Oncology
16199

Mohammed Khaled Eid564Endodontics24106

Mohammed Kmal Soliman Al Atyeh
دورات

General Surgery
23542

Mohammed Mahmoud Bitar364Oral and Maxillofacial Surgery16617

Mohammed Mahmoud Saheel585General Surgery25713

Mohammed Med Bassam Al Kowatly396Periodontology17781

Mohammed Mosab Hassan Sharaf 377Oral and Maxillofacial Surgery24761

Mohammed Na’eem Amjed Al Sa’di583Fixed Prosthodontics25558

Mohammed Nasr Eissa
دورات

General Surgery
25269

Mohammed Nazeeh Radwan243General Surgery13773

Mohammed Rachid Abdulkhalek 497Internal Medicine21018

Mohammed Rasheed Hajy AbdoدوراتCardiovascular Diseases25420

Mohammed Saeid Bakbak
209

Radiology and Medical Imaging
7145

Mohammed Salah Aldin Awad551General Surgery23283

Mohammed Salah AlwakaaدوراتInternal Medicine24297

Mohammed Saleem Aljomaa Alhadid584Orthopaedic Surgery25547

Mohammed Sameer HallakدوراتOphthalmology and its Surgery25920

Mohammed Sami Al RajehدوراتOrthopaedic Surgery24514

Mohammed Sami Al Rajeh377Orthopaedic Surgery24514

Mohammed Soliman Al Ali556Obstetrics and Gynecology and its 4686

mohammed solyman woriedh235obstetrics and gyecology and its surgery13650

Mohammed Taeyseer Qasem585Removable Prosthodontics25784

Mohammed Taher Hammade
دورات

Urology Surgery
25739

Mohammed Tarek FarisدوراتOrthodontics22386

Mohammed Tayseer Al Hamoi550Orthodontics23177

Mohammed Waleed Mamoun Alassi377Gastroenterology25005

Mohammed Wasm Ghanemieh
دورات

Ophthalmology and its Surgery
24172

Mohammed Yaman Ahmad Nazir 

Swead
493

Orthodontics
20890

Mohammed Zaher Ibrahim AlrifaiدوراتGeneral Surgery22190

Mohammed Ziad Alhasan AlsarahinدوراتOphthalmology and its Surgery19414
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Mohammed Ziad Mansoor563Pediatrics24021

Mohanad Abdullah Alheji386Pediatrics17298

Mohanad Fawaz AbozeraaدوراتCardiovascular Diseases24229

Mohanad Hamdoo Sarrajj583Obstetrics and Gynecology and its 18065

Mohanad Ismail Alali568Orthopaedic Surgery24378

Mohanad Mhd Rasoul Al KzkazدوراتAnesthesiology and Reanimation 24239

Mohanad Mohammed Hasan568Orthopaedic Surgery24411

Mohanad Rida Riad Al Mouwannes288Laboratory Diagnosis14640

Mohanad Yousef Yousef384Removable Prosthodontics17198

Mohannad Abdorrahman Fakhr Aldin303Medical Oncology14855

Mohannad Ahmad Darkhabani567Otorhinolaryngology and its Surgery10667

Mohannad Ali Rawany392Internal Medicine17653

Mohannad Esmail Alabdullah 482Internal Medicine20706

Mohannad Faisal Khaled225Obstetrics and Gynecology and its 13333

Mohannad Farzat AlsharabiدوراتCardiac Surgery25839

Mohannad Ghazi Altabban534internal Medicine22638

Mohannad Hamad Alayed548Urology Surgery23047

Mohannad Hamid AlkaeedدوراتUrology Surgery23296

Mohannad Mahmood Almansoor298Internal Medicine14836

Mohannad Mahmood Almansoor298Nephrology14837

Mohannad Mohamad Alabdullah305Orthodontics2020

Mohannad Nabeel YoussefدوراتCardiovascular Diseases17609

Mohannad Nabeel Youssef393Internal Medicine7724

Mohannad Saeed Salhab
دورات

Radiology and Medical Imaging
17643

Mohannad Saleh ArbouدوراتThoracic Surgery23946

Mohannad Souliman AlahmadدوراتOral and Maxillofacial Surgery21515

Mohawia Mahmoud Alghazali289Pediatrics14684

Mohey Aldeen Ali Amam331Oral and Maxillofacial Surgery15463

Mohja Akeel Akeel
دورات

Endocrinology Diabetes and Metabolism
15993

Mohmad Abedalkarim Al Mokbel544Radiology and Medical Imaging22891

Mohmed Daowod Altomah
355

Pediatrics
15685

Mohmmad Amer Ahmad Fallaha551Laboratory Diagnosis23301

Mohmoud Anas Abdulkarim Bayazid576General Surgery25022

Mohsen Mahmoud Ahmad335Urology Surgery15550

Mokhamed Fares Abdullah Attar528Ophthalmology and its Surgery22322

Mokhlesah Hasan Abbas264Oral and Maxillo Surgery14227

Molham Esmaiel Alboine498Fixed Prosthodontics21053

Molham Mohamadfouad KazmozدوراتPeriodontology14330

Mona Abdul Rahman Alshagouri
521

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22010

Mona Abdulmannan Orabi523Hematology22080

Mona Abdulsater Khaddor377Dermatology and Sexually Transmitted 24774

Mona Ghanem Ghanem407Obstetrics and Gynecology and its 18173

Mona Ghassan Hameshli
513

Pediatrics
21767

Mona Hussein AlhusseinدوراتObstetrics and Gynecology and its 23411
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Mona Imad Aldeen AbbasدوراتNeurology25737

Mona Ismaiel Fakhour575Internal Medicine24903

Mona Jaber Nofal543Dermatology and Sexually Transmitted 22541

Monaf Ajwad AborayedدوراتOrthopaedic Surgery25169

Monaf Mohamad Naji Alabdullah دوراتEndodontics25291

Monaf Walid AlabdullahدوراتCardiovascular Diseases17347

Moneer Mustafa Aldammad296Emergency Medicine14801

Moneer Mustafa Aldammad296Intensive Care14802

Mones Abdullah Talab478Otorhinolarynology and its surgery20369

Mones Wassel Kiwan338Oral and Maxillofacial Surgery15614

Monkez Fahd Elias Aldaher475Gastroenterology20299

Monzer Ali Harfousch388otorhinolarynology and its surgery17418

Morad Akel Dakour265Otorniolaryngology and its Surgery14146

Morchida Belal Ahmad441Obstetrics and Gynecology and its 18951

Morhaf Saied Bou Saab388General Surgery5528

Mosa Salem AlothmanدوراتObstetrics and Gynecology and its 22480

Mosaa Mahmood Al GhazaliدوراتRadiology and Medical Imaging22367

Mosaab Ahmad AlissaدوراتCardiovascular Diseases25230

Mosaab Riad Naser Aldin584Fixed Prosthodontics25631

Mosab Bahjat Faroukh480Psychiatry20509

Mostafa Ameed Aldeen Al AhmadدوراتPlastic Surgery24340

Mostafa Ameed Aldeen Al Ahmad570Plastic Surgery24340

Mostafa Mohamad KabalanدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16208

Mostafa Mohammad Almostafa 504Anesthesiology and Reanimation21303

Mostafa Mohammad Faek Alrannah
586

Respiratory System Disease
25775

Motasem Abdulkader Kabel
دورات

Urology Surgery
23496

Motaz Abdulrazak Alhariri495Removable Prosthodontics20971

Motaz Yousef Majthoob463Cardiac Surgery19966

Mouaheb Tawfik Maklouf302Dermatology and Sexually Transmitted 14920

Mouayad Mhd Walid HamoudehدوراتOrthodontics22484

Mouayad Nasser AlshtawiدوراتPediatrics13964

Mouaz Abdul Hamid Shahwan
353

General Surgery
16133

Moudar Taisir Chouker
201

Anesthesiology and Reanimatiom
12927

Moueen Ibrahim Salim571Speciality in Orthopaedic Surgery12397

Moufid Nadim Fallouh
257

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14127

Moufid Souleiman Darwich385Orthopaedic Surgery17227

Mouhamad Ahmad Fares550Obstetrics and Gynecology and its 262

Mouhamad Namir Abdulkarim 336Dermatology and Sexually Transmitted 15571

Mouhamadsami Ayman Al Rubeh563Endodontics23931

Mouhamed Walid Nouri Abdullah 

Cheikh
498

Anesthesiology and Reanimation
21098

Mouhammad Abdulhamid Khalil417Neuro Surgery5922

Mouhammad Abdullah AlkhateebدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24262

Mouhammad Ekbal Saleh Alkalaf330Emergency Medicine625
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Mouhammad Ekbal Saleh Alkalaf330General Surgery640

Mouhammad Ibrahim Alkhayier390Radiology and Medical Imaging13382

Mouhammed Bilal Ryad Schmidt
386

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17286

Mouhammed Fadi Khalid Kola gasi298Oral and Maxillo Surgery14838

Mouhammed Mohamad Ali Kelta418Hematology18443

Mouhammed Mohamad Ali Kelta418Medical Oncology18442

Mouhammmad Manar Rateb 270Microbiology14378

Mouhanad Ahmad Alhasoun499Radiology and Medical Imaging19535

Mouhannad Mahmoud Alshadidi
504

Pediatrics
21295

Mouhannad Mohamad Almolki379Periodontology17040

Mouhannad Tamer KourbajدوراتOral and Maxillofacial Surgery23303

Mouheiddine Younis Alhoussein264Pediatrics14036

Mouhsen Mahmoud Hassan543Oral and Maxillomandibular Surgery22862

Mouhsen Mounir Al Hosein531General Surgery22471

Mouin Hassan Jourieh370Anesthesiology and Intensive Care16731

Mouin Mekhail Abboud495Respiratory System Disease20955

Mouin Mohammadbadrldin Hazzaa438Dermatology and Sexully Transmitted 19099

Mouine Moneef Houmaira466otorhinolarynology and its surgery19800

Mouine Mouneef Houmaira458otorhinolarynology and its surgery19800

Moujahed Jamil AlalwaniدوراتFamily Medicine22902

Moujda Mustafa MolhemدوراتObstetrics and Gynecology and its 25459

Moumena Marouf Salmeh406Obstetrics and Gynecology and its 18215

Mouna Goerge Alshaar
495

Fixed Prosthodontics
20918

Mouna Mohamad Kanaan
221

Pediatric Cardiolgy
2170

Mouna Souheil Alrustom482Orthodontics20718

Mounir Ghaleb AboudدوراتOphthalmology and its Surgery25352

Mounzer Fayez AlsayedدوراتOrthodontics22589

Mounzer Taha AlsaiedدوراتOrthodontics15286

Mounzer Wahbi Shakkour497Internal Medicine4810

Mourad Ghazi Aljaber Abo FakherدوراتInternal Medicine25597

Mourad Kasser Aldaw444Orthopaedic Surgery19255

Mousa Abdulfattah Alzouabi
479

Emergency Medicine
20461

Mousa Hamed Massalmeh203Internal Medicin12990

Mousa Hamed Massalmeh203Gastroenterology12991

Mousa M.Alkhaled Alakraa533Cardiovascular Diseases22632

Mousa Mahmoud Saheel410Orthopaedic Surgery18267

Mousa Mhemed Almhammad336Internal Medicine15558

Mousa Mhemed Almhammad336Cardiovascular Diseases15559

Mousa Mohamad Alshekh Mousa428General Surgery18773

Mousa Mohammad Alali573Medical Oncology9296

Moussa Mohieddin Al Nasr Allh550Emergency Medicine23085

Moustafa Ahmad Dakhel478Oral and Maxillomandibular Surgery4623

Moustafa Ali Ragheb Kabtan385Gastroenterology17225
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Moustafa Gehad Kafa
دورات

Cardiovascular Diseases
17261

Moustafa Ibrahem Al DnefatدوراتPediatrics21794

Moustafa Mohamed Kheir Alrahwanji495Neuro Surgery20993

Moustafa Mohammad Abida
دورات

Orthpaedic Surgery
25168

Moustafa Mohammad Jumaa دوراتOphthalmology and its Surgery14960

Moustafa Yassen Masalmeh474Public Health20207

Moustfa Ibrahim Albargouth238Respiratory System Disease13632

Moutasem Abdulrahim Azzubi508Neuro Surgery21555

Moutassem Hasan Barakat448Ophthalmology and its Surgery19466

Moutassem Mouhamed Saleem Al 450Orthodontics19523

Moutaz Ahmad AlfalehدوراتGeneral Surgery21481

Moutaz Mahmoud ShehadehدوراتObstetrics and Gynecology and its 21031

Moutaz Saber Almaaz546Radiology and Medical Imaging18564

Mowaffak Ahmad Ajaj552Orthodontics4229

Mowaffak Mohammad Makkie238Internal Medicine13682

Mozher Jamal Jadaan578Orthopaedic Surgery25129

Mozna Mohamed Aldris542Radiology and Medical Imaging22802

Mr. Rami Khamis Alkhamis404Pediatrics18051

Mr.Abdul Rahman Mhd Fariz Abdin404Endodontics18061

Mr.Abdulrahim Ahmad Alnoufi405Obstetrics and Gynecology and its 18050

Mr.Adnan Khalil Hermes
405

Gastroenterology
18049

Mr.Jalal Mohamad Shouman405Oral and Maxillomandibular Surgery18047

Mr.M Fadi M Hassan Al Kurdi404General Surgery18067

Mr.Mohamad Borhan Mohamad 405General Surgery18046

Mr.Moumen Mohamad Tanatrah405Urology Surgery18062

Mrei Abdalraoof AbdallateefدوراتGeneral Surgery17262

Mrhej Youssef Mohamad
دورات

Orthopaedic Surgery
13910

Mrs.Celine Ebrahim Alawad Aljlki404Pediatric Dentistry18069

Mrs.Grace Nabil Alkhouri404Fixed Prosthodontics 18060

Mrs.Hiba Adib Alhaj405Respiratory System Disease18057

Mrs.Khozama Ghaleb Ahmed Ahmed404Microbiology and Immunohematology17745

Mrs.Lana Georges Mousa404Laboratory Diagnosis18070

Mrs.Nawar Nazmat Othman404Pediatric Dentistry18068

Mrs.Weaam Walled Alhosni404Periodontology18059

Msallam Mohamed Shami418Radiology and Medical Imaging18429

Muaaz Khaled ZaboubدوراتOrthopaedic Surgery24342

Muaaz Mhd Jamal Alkhouli549Pediatric Dentistry23109

Muaaz Mustapha AlkanjدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21378

Muaffak Hassan Walid372Internal Medicine16860

Muataz Abdul Aziz AasiدوراتGeneral Surgery16215

Muataz Mhd Adib Shehade
444

Urology Surgery
19260

Muataz Sabah Abo DiaدوراتUrology Surgery22223

Muath Jumah Alabdoon Alhassan583Orthopaedic Surgery25542

Muaz Mhd Yaser Shaiah531Orthodontics19311
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Mudar Mahmoud Ibrahim277Oral and Maxillo Surgery14491

Mudar Salah AlasaadدوراتCardiovascular Diseases22314

Muder Ghazy DaouدوراتOrthodontics22653

Mudhar Abd Al Muttaleb Al Shaowa389Orthopaedic Surgery15986

Mufid Chehadeh Jalis464Pediatrics20013

Muhab Jawdat Husein EisaalkharabaدوراتGastroenterology20592

Muhad Ahmad Ali533Obstetrics and Gynecology and its 22621

Muhamad Esam Amer Kaf Alghazal551Drug Control23282

Muhamad Fadi Ghassan Shabarek537Cardiovascular Diseases22724

Muhamad Fadi Ghassan Shabarek537internal Medicine4822

Muhamad Samer Sameer Rabboe
دورات

Radiology and Medical Imaging
17321

Muhamad Tamer Jawdat Chouib356Anesthesiology and Reanimation15860

Muhamed Ammar Abdul Rahman 478Dental Implantology5679

Muhamed Ammar Abdul Rahman 478Oral and Maxillomandibular Surgery5216

Muhamed Husain JakalanدوراتPediatrics18978

Muhamed Mhmoud Matini568Dermatology and Sexually Transmitted 24308

Muhamed Wafik Sultan413Periodontology18370

Muhamed Wafik Sultan510Periodontology18370

Muhammad Abdul Jalil Hourani443Periodontology19213

Muhammad Abdulhalim Darwish209Orthopaedic Surgery12954

Muhammad Abu Alkheer Abdulfattah 557Orthopaedic Surgery23769

Muhammad Adnan Al BaghdadiدوراتMedical Oncology16088

Muhammad Adnan GhanemدوراتGeneral Surgery23938

Muhammad Ahmad Alshaar353General Surgery16135

Muhammad Ahmad AltaweelدوراتUrology Surgery21598

Muhammad Ahmad Shaikh Alsanaa289Orthopaedic Surgery14675

Muhammad Alauddin Muhammad Al 510General Surgery21641

Muhammad Ali Walid AlshawishدوراتUrology Surgery15085

Muhammad Amer Abdulha Albouni579Pediatric Dentistry25200

Muhammad Ata AlkewederدوراتInternal Medicine24324

Muhammad Ayham Ali Sawan
دورات

General Surgery
17310

Muhammad Basheer Aljamos377Orthopaedic Surgery24709

Muhammad Bassel Abdulghani 451Pediatrics19549

Muhammad Eid Abdeh Albashtini534Anesthesiology and Reanimation22639

Muhammad Fahd Raddon
دورات

Orthopaedic Surgery
15988

Muhammad Fisal AsaadدوراتPediatrics23934

Muhammad Haidar Ahmad481Endodontics12723

Muhammad Hasan Alkhayer218Cardiovascular Diseases13322

Muhammad Hasan Husien225Neuro Surgery13372

Muhammad Khaled Al AtrashدوراتOrthopaedic Surgery15956

Muhammad Khalid Sukkari293Periodontology10814

Muhammad M Farouk AlsammanدوراتThoracic Surgery21245

Muhammad M.Ali Shwayhneh486Oral and Maxillomandibular Surgery2840

Muhammad Majed AltaghlebyدوراتCardiac Surgery17202

Muhammad Majed Muhammad305Medical Oncology15008

Muhammad Medhat Shacoosh399General Surgery17908
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Muhammad Muhammad Talal Bazido391Ophthalmology and its Surgery16160

Muhammad Mulham Muhammad 478Oral and Maxillomandibular Surgery20110

Muhammad Mustafa QarmoدوراتGeneral Surgery23497

Muhammad Nour Ghazi TarabeenدوراتPediatrics25838

Muhammad Rabea Ibrahim HassanدوراتOrthodontics15046

Muhammad Rafat Bassam MedaدوراتOrthopaedic Surgery22381

Muhammad Waleed Alshoaebi241Pediatrics13942

Muhammed Aabed Lifa564General Surgery23780

Muhammed Al Huda Kamal Ballouk
387

Pediatric Dentistry
17297

Muhammed Ali Salameh
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
25469

Muhammed Fayez Muhammed 

Bashir Aboujaib
دورات

Orthopaedic Surgery
22227

Muhammed Musa Alali
570

Urology Surgery
24539

Muhanad Abdulrazzak Aioub466Fixed Prosthodontics 20045

Muhanad Bashar Hatem586Ophthalmology and its Surgery25786

Muhanad Hussain Dahdouh
دورات

Pediatrics
24132

Muhanad Mahmoud Zanouba
391

Ophthalmology and its Surgery
17483

Muhanad Subhi Al Hadi506Endodontics21391

Muhanad Waleed Kiwan275General Surgery13874

Muhand Waleed Kiwan264General Surgery13874

Muhannad Adnan Alfarra458Periodontology19802

Muhannad Fared Abo Kurshah241Rheumatology4747

Muhannad Kamal Awak444Neuro Surgery19272

Muhannad Marwan NaesaدوراتGeneral Surgery23490

Muhannad Mhd Hecham Salahi 450General Surgery19515

Muhannad Mhd Kanan Ksra Haddad416Orthodontics18428

Muhannad Mhd Wajih Alheraki344Internal Medicine15735

Muhannad Mohammad Mokhles 

Slaie
377

obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24575

Muhannad Qusai Jbara529Thorbacic Surgery22337

Muhannad Saleh Abdullah
دورات

Plastic Surgery
23465

Muheeb Abed Alnajjar575Laboratory Diagnosis24795

Muhtadi Mohamad Mansour430Endocrinology Diabetes and Metabolism18844

Mujahid Qassem Al AbrassدوراتPediatric Nephrology24171

Mukhles Abdul Rahim Trabulsi
256

Immunohematology
6865

Mulham Abdulaziz AliدوراتGastroenterology21593

Mulham Ibrahim AlhassounدوراتOrthopaedic Surgery16444

Mulham Nadim AlkhatibدوراتInfectious Disease25921

Mulham Osman Helfawi390Oral and Maxillofacial Surgery17457

Mulham Safwan Jamaleddin586Gastroenterology25764

Mulham Salem Alhasan
567

Pediatric Dentistry
24019
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Mulhum Bader AlmouieدوراتPlastic Surgery25293

Mumtaz Raed Alhommada584Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25645

Muna Abdulfattah Saud
586

Otorhinolaryngology and its Surgery
15061

Muna Khaled Al Ali377Orthodontics24962

muna mahmoud saad
235

hematology
13624

Muna Mahmoud Saad496Internal Medicine20900

Muna Omar Kechkeh
385

Gastroenterology
17234

Muna Yousef Gharibi514Obstetrics and Gynecology and its 21821

Munaf Abdulwadoud Alabd Alhannan559Internal Medicine11281

Munaf Awad Aldunifat
دورات

internal Medicine
22502

Muneer Iessa Muhamad406Ophthalmology and its Surgery18213

Muneer Mohamad Gazzawi350Pediatrics15896

Munir Munir Ashlak451Orthodontics19552

Munira Amer Koja586Laboratory Diagnosis25767

Munzer Abd Alkarim Ghanem
221

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
6754

Munzer Abdulhadi Manzlgi578Otorhinolaryngology and its Surgery25109

Muouya Fawzi Al NaseerدوراتPsychiatry24246

Murad Hashem Hassoun584Oral and Maxillofacial Surgery25629

Murhaf Abdullatif Qannini528Ophthalmology and its Surgery22321

Murtada Saeid Shahadeh361Endodontics6262

Musaab Khalaf Al Salem212Rheumatology12825

Musab Adnan Almohammad AlshekhدوراتForensic Dentistry18996

Mussab Akram Al - Hariri580Otorhinolaryngology and its Surgery25208

Mussab Akram Al-Hariri579Otorhinolaryngology and its Surgery25208

Mustafa Abdulkader Altennari
دورات

Neuro Surgery
22735

Mustafa Abdullah Haj Sulaimanدوراتotorhinolarynology and its surgery17249

Mustafa Abdulmonem Harba390Urology Surgery17518

Mustafa Adel Balbisi577Pediatrics6436

Mustafa Ahmad Chabbar561Dermatology and Sexually Transmitted 23902

Mustafa Ahmad Jalal Alsaeed561Gastroenterology23899

Mustafa Ahmed AlsaeidدوراتNeuro Surgery17478

Mustafa Ali Al Barhoum
557

Gastroenterology
23728

Mustafa Ali Almustafa527Psychiatry22233

Mustafa Ali Alnmer343Internal Medicine15717

Mustafa Ali Fattama
350

Orthopaedic Surgery
15891

Mustafa Bakri HuloدوراتLaboratory Diagnosis17421

Mustafa Hussein Besou517Oral and Maxillomandibular Surgery21918

Mustafa Kamel Ibrahim427Pediatrics18772

Mustafa Khalil Abdi568Otorhinolaryngology and its Surgery24419

Mustafa M.Joumaa Alloulou557Gastroenterology23708

Mustafa Mohamad Adel Khir Aldin344Removable Prosthodontics15742
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Mustafa Mohamad Ismail586Otorhinolaryngology and its Surgery25762

Mustafa Mohamed Yaser Aswad
582

Pediatric Dentistry
25399

Mustafa Mohammad Bassam 542Oral and Maxillofacial Surgery22819

Mustafa Nassan Hasoun
550

Ophthalmology and its Surgery
23179

Mustafa Omar Kalach413Anesthesiology and Reanimation18393

Mustafa Saleh Abdul Karim446Ophthalmology and its Surgery19356

Mustafa Salim Sriwil472Periodontology20235

Mustafa Saria Daaboul366Laboratory Diagnosis16670

Mustafa Yousef Akar532Pediatrics22607

Mutassem Fiassl Al Nofal493Pediatrics20911

Mutazz Ali Alhaj Husain529General Surgery22336

Muthanna Abdalhadi AlhajwanدوراتLaboratory Diagnosis24482

Muthanna Saleh AbdullaدوراتOrthopaedic Surgery23400

Muzen Mohamad Khalil570Pediatrics24561

Muzen Monir AlshoumariدوراتHematology21433

Mwafak Mhd.Khir Alnchwati250Fixed Prosthodontics14038

Mwaffak Hekmat AlsousدوراتUrology Surgery25740

Myadah Abdelwahab Afadar540internal Medicine11149

Myasser Hasan Sakkal441Emergency Medicine19148

Myriam Abdullah Chaskour558Pediatrics23825

Myriam Fouad Alkhoury312Food Control15117

Myriam Saad Obri275Laboratory Diagnosis12667

Mysaa Nabih AlazzamدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17597

Mysoon Fouad Aboul Khair552Pediatrics23383

Nabeel Emile KhzamدوراتPlastic Surgery22925

Nabeel Kutubaldeen Housein431Gastroenterology18836

Nabeel Mohamad Adnan Al WadiدوراتObstetrics and Gynecology and its 23544

Nabih Yusef Raslan
460

Pediatric Dentistry
19839

Nabil Ahmad AlmansourدوراتNeuro Surgery25788

Nabil Ali Hamid508Pediatrics21533

Nabil Georges Ytohmeh334General Surgery806

Nabil Hanna Khori500Oral and Maxillofacial Surgery21205

Nabil Hassan Naman294Plastic Surgery2377

Nabil M.Ramez Istanbouli270Pediatrics8289

Nabil Mahmoud Rakaj407Orthodontics18196

Nabil Michel Sayegh
503

Pediatrics
21277

Nabil Mohammad AbazidدوراتOphthalmology and its Surgery23072

Nabil Mustafa Balhas377Endodontics24591

Nabil Nader Kochaji565Oral and Maxillofacial Pathology24176

Nabil Tamer Bajour577Neurology25049

Nada Abd Alkarim Hassan
494

Health Systems Management
20897

Nada Abdulrazzak Kanjo398Pediatrics17840

Nada Ahmad OthmanدوراتPediatrics22492

Nada Ali Ismail463Anesthesiology and Reanimation19910
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Nada Farid Sawaf
دورات

Laboratory Diagnosis
17642

Nada Hassan Kanao511Otorhinolaryngology and its Surgery21701

Nada Ibrahim Alnajjar568Orthodontics24286

Nada Jamal Sultan315Obstetrics and Gynecology and its 15182

Nada Muhamd Nafee Al Noman443Obstetrics and Gynecology and its 19201

Nada Mustafa Bolbol376Dermatology and Sexully Transmitted 17029

Nada Nizar Sahyouni567Dermatology and Sexually Transmitted 24235

Nada Samir Altinawi404Pediatric Neurology18021

Nadeem Hussain Haidar486Cardiovascular Diseases15945

Nadeen Izhia Farah567Obstetrics and Gynecology and its 24092

Nadeh Riad DahdalدوراتDermatology and Sexually Transmitted 15069

Nader Abduljalil Mustafa Alhassani199Oral and Maxillo Surgery12899

Nader Anis Hzem
583

Family Medicine
11653

Nader Mohamad Al DandanدوراتPediatrics25468

Nader Mohamad Issa Alajaj دوراتOrthopaedic Surgery23555

Nader Mostfa Alia550Neuro Surgery22932

Nader Omar Al Khalil417Urology Surgery18489

Nadia Ismael Abdelwahed355Medical Oncology16279

Nadia Jamil Aljam520Rheumatology21977

Nadia Jamil Aljam520internal Medicine21976

Nadia Kebrail Baouth564Pediatrics24048

Nadia Yousuf Barakat
585

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25695

Nadim Nahed HaririدوراتLaboratory Diagnosis23267

Nadine Mtanious Othman377Obstetrics and Gynecology and its 24967

Naeem Yousef Katrib234Hematology6953

Nael M.Taleb Rihawi513Plastic Surgery7880

Nael Mostafa AlaliدوراتOrthopaedic Surgery24371

Naela Mohamad MustafaدوراتObstetrics and Gynecology and its 25197

Naela Salah Kara
438

Pediatrics
19095

Naem Fares Al ZneikaدوراتInfectious Disease23746

Nagham Abdalkareem Deba560Pediatrics23921

Nagham Hayl Wahb377Forensic Dentistry24897

Nagham Nabil Khoury551Pediatric Dentistry23280

Nagham Nazem Othman562Obstetrics and Gynecology and its 12355

Nagham Salman Abou KheirدوراتPediatrics19413

Nagham Waeel Halki575Laboratory Diagnosis24986

Nahed Ismaeel Zarzar
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19405

Nahla Abdul Rahim Alhaj Hasan
503

Psychiatry
21283

Nahla Ebrahim AktaaدوراتObstetrics and Gynecology and its 21879

Nahla Essam Mallohi559Removable Prosthodontics23846

Nahla Khalil Alaber Alhasan
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23075

Nahla Rajab Yatim353Anesthesiology and Reanimation16182
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Naif Ali Ghanem392Fixed Prosthodontics 17659

Naif Ali Krizan
444

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19229

Naila Maan Albouz
383

Gastroenterology
16221

Naila Maan Albouz
498

Gastroenterology
16221

Naim Zakaria AlnasifدوراتPediatrics13916

Naissam Haitham Azawi397Laboratory Diagnosis17837

Najah Chukri Molla Khalil341Obstetrics and Gynecology and its 15665

Najah Jamil Merey532Cardiovascular Diseases22526

Najah Mohamad Adel Bakleh546Pediatrics22964

Najah Mohamed Haddad517Emergency Medicine21906

Najat Ali Alali AlahmadدوراتGeneral Surgery16362

Najat Bassam Alsayaleh534Control and Pharmaceutical Industry22113

Najat Mahmoud Abou Zoor547Nephrology7672

Najat Suhel Haddad443Food Control19198

Najeeb Hafez Hmedosh413Endodontics15609

Najeeb Salah Abdulrahman538Gastroenterology22754

Naji Abdullatif AlhamadدوراتObstetrics and Gynecology and its 25148

Naji Mhd Nafe Alhamid
دورات

Nephrology
23424

Naji Michel Alhallak559Plastic Surgery23843

Najlaa Faisal Saker377Pediatrics24759

Najlaa M.Suouliman Tadfi
363

Internal Medicine
16583

Najlaa M.Suouliman Tadfi363Intensive Care16584

Najm Mohammad Alzyab510Oral and Maxillomandibular Surgery21644

Najwa Chikhmous Dabbagh497Obstetrics and Gynecology and its 21022

Najwa Ehsan Alhaj463Laboratory Diagnosis19969

Najwa Fahd Alkhoury424Laboratory Diagnosis18534

Najwa M.Nabih Sinbilly549Obstetrics and Gynecology and its 21014

Najwan Mohamed Amin Khaizuran
586

Pediatrics
25911

Nama Khasron Yusef
دورات

Pediatrics
17682

Nama Mohamed Ibrahim
272

Dermatology
14406

Namah Rabee Alsayed Jameel272Gynecology and its Surgery14208

Nancy Khaled Alzaher561Pediatrics Dentistry23962

Naouar Omar Saloum550Radiology and Medical Imaging23226

Nardeen Ahmad Ibraheem578Laboratory Diagnosis25097

Nariman Khaled AlkhatibدوراتNephrology25162

Nariman Mahdi AhmadدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21172

Nariman Mhd Basam Chikh Taleb
256

General Surgrey
14123

Nariman Mohsen Abou Hassoun
555

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23572
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Nariman Salah Alhasan
دورات

Orthodontics
15223

Nart Mhd Amin Jalahej363Periodontology16609

Nart Omar Bagh
585

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
25667

Naseem Ghazi Abo Hasson546Removable Prosthodontics22967

Naseem Zakarya Baker
422

Endodontics
18609

Naser Khaled HydarدوراتGeneral Surgery16124

Nashaat Zaid Al Bounny436Cardiovascular Diseases19026

Nashat Atef TarboushدوراتOphthalmology and its Surgery17485

Nashat Mahmoud KhalilدوراتOral and Maxillofacial Surgery24288

Nashwan Zidan Alkhateeb554Plastic Surgery14455

Nasim Ali Hamzeh384Ophthalmology and its Surgery17201

Nasim Monief Hasan338Ophthalmology and its Surgery15605

Nasma Hamam Nasser539Ophthalmology and its Surgery22552

Nasma Mhd Tawfik Karawi218Pediatrics11579

Nasr Adnan Saleh
دورات

otorhinolarynology and its surgery
15082

Nasr Hasan Husain523Urology Surgery22090

Nasr Younes Al SmeerدوراتEmergency Medicine23759

Nasseir Salhdin Barakat407Radiology and Medical Imaging18124

Nasser Abdou Hammoud458Hematology19782

Nasser Fadelallah Nasser Aldeen510Public Health21657

Nassim Hassan Al Kaed498Urology Surgery21059

Nassouh Mhd Fawaz Malas341Pediatric Dentistry15664

Nathalia Ahmad Alameen353Family Medicine16180

Nathalie Atef Eljoundi182Endocrinology Diabetes and Metabolism12695

Natli Mohamad Mousa
443

Design and Drug Control
19197

Nauar Samer Alsaleh
دورات

Anesthesiology and Reanimation
21655

Nawaf Ali Al Skeif
586

Endodontics
21285

Nawaf Mohammad Amin Okleh271Internal Medicine14390

Nawaf Mohammad Mouzaffar
232

Drug Control
13477

Nawaf Mohammad Okleh
283

Cardiovasclar Diseases
4010

Nawaf Salah Eddin Kassab441Vascular Surgery19154

Nawaf Salah Eddin Kassab
441

Internal Medicine
19153

Nawaf Tawfik Hamza548Dermatology and Sexually Transmitted 5942

Nawal Amin Jalha566Laboratory Diagnosis24183

Nawal Ebrahim Daoud
407

Microbiology and Immunohematology
18176

Nawal Soubhi Salhab
480

Otorhinolaryngology and its Surgery
20486
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Nawar Abd Alazez Alozon
461

Laboratory Diagnosis
19871

Nawar Abdulkarim Halima247Dermatology and Sexually Transmitted 14022

Nawar Afif Skaf507Ophthalmology and its Surgery21463

Nawar Ahmad Shohadeh
388

Ophthalmology and its Surgery
16164

Nawar Ali Ahmad577Drug Control25077

Nawar Ali Deeb
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25453

Nawar Bilal Ali371Orthopaedic Surgery16812

Nawar Mohamed Reda Kanaan
دورات

Speciality in Laboratory Diagnosis
25689

Nawar Nayef Alasaad
393

Pediatrics
17690

Nawara Mhd Wajih Alkabbani503Gastroenterology21292

Naweras Ahmad Al MohammadدوراتOrthopaedic Surgery23413

Nawras Abdulkarim Turkman
دورات

Cardiovascular Diseases
21885

Nawras Alaa Eldin Alareb Almarae572Internal Medicine24670

Nawras Alam Eddin Alkurdi581Reconstructive Surgery and Burns25312

Nawras Elias Elias584Urology Surgery25552

Nawras Hamed Al HrakiدوراتRadiology and Medical Imaging19571

Nawras Mohamad Alhawa548Otorhinolaryngology and its Surgery23044

Nawras Mohammad Malek Alhaj 

Ahmad
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
25534

Nawras Salem Azzam
525

Otorhinolaryngology and its Surgery
22195

Nawras Yahya Alhariri568Internal Medicine24448

Nawrs Mohamad Abdlal552Oral and Maxillofacial Surgery23304

Nawwar Sulaiman Aji355Respiratory System Disease15952

Nayef Mohammad AlkhalilدوراتOrthopaedic Surgery22259

Nazeer Mohammad Abdulnabi
دورات

internal Medicine
22132

Nazeer Soliman Barhoom542Pediatrics18848

Nazem Jamal Elaian418Oral and Maxillomandibular Surgery18519

Nazih Diab Alawabdeh463Obstetrics and Gynecology and its 19963

Nazih Issa Jorgos402Laboratory Diagnosis18001

Nazir Abdulrahman Alabdulla209Cardiac Surgery12401

Nazir Ali Al Chtewi209Critical Care Medicin13150

Nazir Mojahed Alahmad480Gastroenterology20419

Neamah Antoun Sattouf568Internal Medicine15899

Nebal Nabil Zeno
573

Removable Prosthodontics
24716

Nebrass Abedalfatah Al Ebrahim234Dermatology and Sexually Transitted 13603

Nedal Abd Alkahhar Al Sfoug
367

Neuro Surgery
8072

Nedal Ebrahim ShhadyدوراتLaboratory Diagnosis15364

Nedal Esper Sadou
478

Orthodontics
20391
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Nedal M.Hatem Almasri
444

Cardiovascular Diseases
19234

Nedal M.Hatem Almasri444Internal Medicine19233

Nedal Mahmoud Shaban586Internal Medicine15751

Nedal Nabil DaoudدوراتRadiology and Medical Imaging23815

Nehad Sharif Al Boaini551Endodontics23341

Nehad Yousef Al Akhras Al Janadi574Obstetrics and Gynecology and its 24883

Nehal Yasin ArnousدوراتObstetrics and Gynecology and its 23573

Nemat Adnan Al Kaissi379Orthodontics17033

Nemat Mohammad Abdul Wahab558Pediatrics23794

Nermeen Riyad Hijazi509Endocrinology Diabetes and Metabolism21582

Nesreen Abdulrahman TayaraدوراتInternal Medicine17490

Nesreen Ahmad Alaliwi Alshantout178Ophtalmology1856

Nesreen Riad Alzebaq583Obstetrics and Gynecology and its 5839

Nesrien Hassan Ghanem
404

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
18018

Nesrin Ahmad Hamdouch Arabo
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23574

Nesrin Mohamad Sharif Ali
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
22743

Nesrin Moustafa Barri568Ophthalmology and its Surgery24447

Nessrin Ahmad Alkawarit272Periodontology14400

Nezam Ebrahim Nezam
586

Otorhinolaryngology and its Surgery
25766

Nezam Muhammad Alnaffouri335Microbiology and Immunohematology15544

Nezar Amin AlkouzدوراتOrthopaedic Surgery16431

Nezar Basher Alabdullah
دورات

Orthopaedic Surgery
22742

Nezar Toufeek Youssef
556

Ophthalmology and its Surgery
4690

Nibal Ahmad MejbelدوراتLaboratory Diagnosis22496

Nibras Issa Ibrahim466Cardiovascular Diseases12351

Nibras Issa Ibrahim466Internal Medicine11017

Nicola Youssef MechaeelدوراتRespiratory System Disease21497

Nicrin Hesham Saidan402Pediatrics18013

Nidal Jahed Habbak
270

Cardiac Surgery
9302

Nidal Omar KashashدوراتDermatology and Sexually Transmitted 14176

Nihad Abdulhadi Hamadco501Microbiology21230

Nihad Abou Moughdib SalmanدوراتRheumatology24490

Nihad bakri Kharrat Helu582Clinical Pharmacy and Hospital 25424

Nihad Hamdi Aljawaleh501Orthodontics21089

Nihad Mahmoud Moushantat515Biocgemistry21850

Nihal M.Hussam Eddin Tarmanini272General Surgery14404

Nijad Youssef Naeisseh410Maxillomandibular Surgery18255

Nikola Matanos Katoub559Pediatric Dentistry23859

Ninar Yousef SalmanدوراتOrthodontics17612

Nirmin Maher Abou Zeraa
256

Endocrinology Diabetes and Metabolism
14004
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Nirouz Abdulkadir Mazkatli345Obstetrics and Gynecology and its 15792

Niroz Abdullrahman Aloji397Obstetrics and Gynecology and its 17805

Nisreen Ahmad Nasr
453

Ophthalmology and its Surgery
19575

Nisreen Hesham Saidan476Pediatrics18013

Nisreen Hesham Saidan491Pediatric Oncology20858

Nisreen Isse AlrashedدوراتNeonatologist24098

Nisreen Jasim Al ZouriدوراتOrthodontics22543

Nisreen Maan Sleibi234Dermatology13602

Nisreen Mohamad AlhajjriدوراتObstetrics and Gynecology and its 21950

Nisreen Mohammad Abbas585Obstetrics and Gynecology and its 25707

Nisreen Nawaf Bshara 377Obstetrics and Gynecology and its 24842

Nisreen Samir Skafi
دورات

Gastroenterology
24368

Nisrine Abdelkarim Omar NayefدوراتObstetrics and Gynecology and its 22076

Nisrine Mohammad Haydar531Radiology and Medical Imaging22455

Nissren Ali Dalla571Obstetrics and Gynecology and its 22840

Nissren Mohamad Al Shami315Family Medicine15184

Niveen Ahmad Zawaheri550Pediatric23181

Nivin Mazen Adi531Respiratory System Disease22442

Niyazi Mouhammad Ibrahim
567

Plastic Surgery
23651

Nizar Abdalsattar Alsheekh AhmadدوراتNeuro Surgery23367

Nizar Ammar Abou Aljadayel
دورات

Urology Surgery
21802

Nizar Ibrahim Hussein
297

Orthopaedic Surgery
13949

Nizar Mhd Fouad Krizan586Ophthalmology and its Surgery25816

Nizar Rachid Mohammad515Orthodontics21853

Nizar Salah OmranدوراتRespiratory System Disease17313

Nizar Samaan BajjourدوراتLaboratory Diagnosis25896

Njoud Mohamad Al MhamidدوراتObstetrics and Gynecology and its 22222

Nobel Taofik Abou Assi400Physical Medicine and Rehabilitation17990

Noha Abdal Raheem Hedar377Gastroenterology24584

Nojood Ali Alayash531Pediatrics22464

Noor Addeen Syah Abo Arsheed487Removable Prosthodontics20762

Noor Adnan Alcheikh Ali367otorhinolarynology and its surgery16657

Noor Adnan Hasan
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25790

Noor Eddin Maher Alkhanati384Oral and Maxillo Surgery17152

Noor Fissal Kassem
290

Periodontology
14720

Noor M.Shukri Jarwe586Dermatology and Sexually Transmitted 25909

Noor Mahmoud Alhummada
دورات

General Surgery
25362

Noor Mahmoud MeslmanyدوراتOrthodontics24361

Noor Muhammad Dallah499Dermatology and Sexually Transmitted 21126

Noor Ryad BadriaدوراتObstetrics and Gynecology and its 21441

Noor Shahir Gull AliدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24408
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Nor AlDeen Hami Kassem285Neuro Surgery14596

Nora M.Ayman Sharafli350Obstetrics and Gynecology and its 15889

Nora Muhssen Harfouch507Dermatology and Sexually Transmitted 21124

Nori Methri Aldosh560Otorhinolaryngology and its Surgery23882

Nouha Abdelkarim Omar NayefدوراتObstetrics and Gynecology and its 21898

Nouha Ismail Kher Bek389Pediatrics17469

Nour Abdul Rahman Yassin
366

Drugs and Medicinal Plants
16663

Nour Abdulhalim Alebrahim
526

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22269

Nour Adel AlhayekدوراتObstetrics and Gynecology and its 23754

Nour Adnan AlkarimدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21785

Nour Ahmad Deifallah549Nephrology22215

Nour Al Deen Ahmad Hussien388Endodontics7548

Nour Al Huda Mohammad Reiad 

Fakhory
دورات

Periodontology
16416

Nour Alden Sarhan Othman
دورات

Gastroenterology
23189

Nour Alhuda Mohamad Adnan دوراتObstetrics and Gynecology and its 22736

Nour Ali Ashesh575Food Control24907

Nour Anas Alobari
553

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23470

Nour Anwar AlabdulrajabدوراتObstetrics and Gynecology and its 24152

Nour Asef AlghashiدوراتCardiovascular Diseases24289

Nour Ayman Sulaiman
دورات

Plastic Surgery
17315

Nour Bassel BsharدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25357

Nour Eddin Mhd Dib Awataدوراتinternal Medicine22561

Nour Eyad Eissa
دورات

Orthodontics
24120

Nour Fawwaz MasriدوراتLaboratory Diagnosis19536

Nour Fouad Bustati553Orthodontics23458

Nour Hasan Bkera535Orthodontics22693

Nour Hassan Salameh392Endocrinology Diabetes and Metabolism17666

Nour Ibrahim BastiدوراتObstetrics and Gynecology and its 21595

Nour Issam Hreib523Hematology22120

Nour Jamal Sawas512Laboratory Diagnosis21664

Nour Jamal Sawas512Psychiatry19534

Nour Khaled Alshami555Drug Control23563

Nour Khattab ModhiدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17335

Nour Khero Khoulani557Neuro Surgery23775

Nour M.Amir Shams Iddin337Laboratory Diagnosis15585

Nour M.Jamal Mosatat531Laboratory Diagnosis22467

Nour M.Nouri Sheikh Ismail Zada576Pediatrics24978

Nour Mahmad FarranدوراتPediatrics17638

Nour Majed Al Basha337pediatrics Dentistry15578

Nour Majed Nassif583Laboratory Diagnosis25516

Nour Mamdouh Khaddour377Orthodontics24762

Nour Mamoun khalilدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25711
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Nour Mazen MujahedدوراتLaboratory Diagnosis22217

Nour Mhd Abdullatif FarfourدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23472

Nour Mhd Yasin Abu DailدوراتLaboratory Diagnosis24335

Nour Mohamad AkachدوراتObstetrics and Gynecology and its 25454

Nour Mohamad Alsaeed432Obstetrics and Gynecology and its 18867

Nour Mohamad Raslan577Food Control25056

Nour Mohamed Saad Aasi
563

Otorhinolaryngology and its Surgery
24029

Nour Mohammad Abo Khashreef362Laboratory Diagnosis15972

Nour Mohammad Adnan AlhusseiniدوراتInternal Medicine21235

Nour Mohammad SolimanدوراتOral and Maxillofacial Surgery21516

Nour Mostafa Albeik
577

Pediatrics
25061

Nour Mouhamad Orfan Sbainy564Respiratory System Disease24001

Nour Muhamed Nabil Pharaon
382

Molecular Biology and Biotechnology
17147

Nour Muhealdeen Al ShhadahدوراتPediatric Infectious Disease24170

Nour Mustafa AlhendawiدوراتSpeciality in Orthodontics14552

Nour Nabeel KhankanدوراتOphthalmology and its Surgery23638

Nour Nasser Chahrour
405

Food Cotrol
18038

Nour Nazih Alsarraj
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25393

Nour Omar AlhabianدوراتObstetrics and Gynecology and its 14255

Nour Saleh Hussein
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
14994

Nour Waleed Sakbani503Laboratory Diagnosis21284

Nour Yousef Mohammad Drgham391Orthodontics16355

Noura Abd Alkarem AlshimaleدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25434

Noura Abdalhadi Alkraidy568Food Control24380

Noura Adnan Alzarzour367Microbiology and Immunohematology16399

Noura Asaad Assi
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23473

Noura Chokri Jomah562dermatology and Sexually Transmitted 24007

Noura Hasan Karkamaz533Pediatrics22617

Noura Hasan Shoaib558Pediatrics23792

Noura Hussain Aldej570Fixed Prosthodontics24527

Noura Jamal Nasser Alloush574Ophthalmology and its Surgery24875

Noura Mahmoud Hadid463Radiology and Medical Imaging19732

Noura Mazen Darwich580Obstetrics and Gynecology and its 25258

Noura Mounir Kayali585Cardiovascular Diseases25678

Noura Salim HamidدوراتControl and Pharmaceutical Industry22904

Noura Yaser SalloumدوراتLaboratory Diagnosis21800

Nouraldeen Darwish Jamous398Cosmetic Dentistry17847

Nouraldeen Hasan Qassem400Gastroenterology17894

Nouraldeen Hasan Qassem400Internal Medicine17893

Nouran Mhamad Yaseen JadebaدوراتLaboratory Diagnosis16210

Nouras Hassan Hassan215Internal Medicine13231

Noureddin Ahmad Alhaj MohamadدوراتGeneral Surgery21620
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Noureddin Yousef Al Ammarin348Gastroenterology15859

Nourhan Mohammad Alabras Dit 384Laboratory Diagnosis17162

Nouri Yassin Al Chalabi433Laboratory Diagnosis18926

Nouri Zakaria Alabd547Pediatrics22996

Nourshan Ayman Nyazi568Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24391

Nowar Josef Al Azzam
دورات

Orthopaedic Surgery
21486

Nuaman Ahmad Danawar551General Surgery23320

Nuha Abdul ghani Rayes297Pediatric Dentistry14787

Nuha Ahmad Kamel
387

Internal Medicine
17441

Nuha Ahmad Kamel393Internal Medicine17741

Nuha Jamal Sultan315Pediatrics15183

Nuha Mahmoud Hasan432Pediatric Neurology18870

Nuha Muhamad Alsulaman390Pediatrics17524

Nuha Zahi KanbasدوراتObstetrics and Gynecology and its 23495

Nurshan Mohamed Hamzah572Pediatrics24666

Nusaiba Jaber AlnatourدوراتInternal Medicine25686

Obada Ibrahim Jomaa571Speciality in Periodontology24654

Obada Loay Darouzi582Endodontics25409

Obada Mahmoud KhattabدوراتGastroenterology20593

Obada Mohamed Nabih Majani501Orthodontics21203

Obada Munzer Khalouf548Dermatology and Sexually Transmitted 23038

Obada Sameh MaroufدوراتUrology Surgery15165

Obada Zuhair GhurraدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24099

Obaeda Mahmoud Almohamad دوراتOphthalmology and its Surgery21917

Obai Jamal Hammoudدورات general surgery21185

Obaid Muhammad AshadhanدوراتAnesthesiology and Reanimation21249

Obaida Aamer Hishma
579

Removable Prosthodontics
25234

Obaida Abdallah Alabdallah549General Surgery23152

Obaida Abdul Moein Abo AlhawaدوراتGeneral Surgery24420

Obaida Mohamad AllihaدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22418

Obaida Mohi Aldeen Ahikhani252Ophthalmology and its Surgery14053

Obaida Omar AlbouzدوراتDental Implantology23297

Obaidah Abdul Hameed Alras410Removable Prosthodontics18268

Obaidah M-Mokhles AlbunniدوراتGeneral Surgery14938

Obay Daas Shahrour243Obstetrics and Gynecology and its 13780

Obay Yasen Mohammed377Oral and Maxillofacial Surgery24708

Obay Yasin AlkhalilدوراتObstetrics and Gynecology and its 23712

Obyda Mohamed Katti494Health Systems Management20250

Odai Loai Alhallaky555Oral and Rehabilitation and Esthetic 23536

Odai Mohsen Suleiman520Cardiac Surgery15493

Oday Abedul Hakim Aldaas377Pediatrics24846

Oday Munzer MohammadدوراتPeriodontology25798

Oday Radwan Karzon
دورات

Critical Care Medicine 
14000

Ohud Ali AlkhaledدوراتSpeciality in Gastroenterology22903

Okba Ahmad Alothman518Oral and Maxillomandibular Surgery21937
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Okba Nafi Solaiman Mahli
572

Cardiac Surgery
24659

Okba Qusai Hatem507Food Control21452

Okla Hasan Alhussein290Ophthalmology and its Surgery14603

Ola Abdalelah Alabdalghani
472

Plastic Surgery
20227

Ola Abdullah Aldwik453Endodontics19576

Ola Abdulsalam Kasem
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21512

Ola Entanious HamoudدوراتObstetrics and Gynecology and its 23556

Ola Hussen ArkawiدوراتLaboratory Diagnosis21689

Ola Kamel Alkharfan586Gastroenterology25843

Ola Madyan Abaz377Gastroenterology25007

Ola Mahmoud Kasem
344

General Surgery
15748

Ola Mahmoud Tamer365Cardiovascular Diseases16645

Ola Mohamad Deeb460Dermatology and Sexully Transmitted 4463

Ola Mohamad Deeb
480

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
4463

Ola Mohamad Hshma532Pediatrics22609

Ola Mohamad Majed YounesدوراتPediatrics16443

Ola Mohamad Talal Hussen377Obstetrics and Gynecology and its 24861

Ola Moualla HasanدوراتPediatrics25752

Ola Saleh BerawiدوراتOral and Maxillofacial Surgery24341

Ola Samir Birajekly
582

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25342

Olaa Suhel Ahmad472Hematology20233

Omama Yahia Al Homsi
دورات

Pediatrics
22563

Omar Abdalrazak Saidibrahim 554Oral and Maxillofacial Surgery23516

Omar Abdelrahim Ramadan265Otorniolaryngology and its Surgery14305

Omar Abdulghani Alshalabi375General Surgery16955

Omar Abdulkader Alali
571

Pediatrics
24632

Omar Abdulmotaleb Abu ZaradدوراتOral and Maxillofacial Surgery14060

Omar Abed Alsalam Ahmad TweirدوراتCardiac Surgery17356

Omar Abedallah Alkassem294Cardiovascular Diseases14755

Omar Adel Aladel445Fixed and Removable Prosthodontics18495

Omar Ahmad AuadدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22504

Omar Ahmad Nader MariamaدوراتOrthopaedic Surgery22585

Omar Ali Ismail377Orthopaedic Surgery24949

Omar Dyfuallah Al MthyabدوراتRadiology and Medical Imaging17259

Omar Fouzat AljbaeeدوراتUrology Surgery16046

Omar Hassan Fakhraldenalsharane323Pediatrics15263

Omar Jihad OthmanدوراتEndodontics25390

Omar Khaled Yaseer559Ophthalmology and its Surgery23855

Omar M Ayman Makhzoum
دورات

Internal Medicine
23950
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Omar Mahmoud Alabdul Razzak
دورات

Ophthalmology and its Surgery
14259

Omar Mamdouh Khaiti
377

Oral and Maxillofacial Surgery
24864

Omar Mhd Ghaleb Jawish499Clinical Pharmacy21228

Omar Mhd Ghiath Keftarou582Orthopaedic Surgery25347

Omar Mohamad Abbas288Orthopaedic Surgery378

Omar Mohamad Al Saar507Pediatrics5835

Omar Mohamad Alkashto
دورات

Periodontology
21730

Omar Mohamad Alkurdi
467

Pediatrics
20056

Omar Mohamad AlmatarدوراتNeurology15970

Omar Mohamad Chaban
300

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
14883

Omar Mohammad Alahmad212Orthopaedic Surgery13173

Omar Mohammad AlkadroدوراتCardiovascular Diseases16034

Omar Mohammad HaswehدوراتGastroenterology25600

Omar Moheb Alkassem543Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22860

Omar Mustafa SaifدوراتCardiovascular Diseases17345

Omar Rakan Sujaa568Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24312

Omar Safouh Abbas355Pediatrics16270

Omar Sharif Gibreal379Oral and Maxillo Surgery17039

Omar Slim Algomaa AlhadidدوراتInternal Medicine23993

Omar Yasseen Farawati245Obstetrics and Gynecology and its 12940

Omar Yassin Al Zoubi569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24476

omayma Abd Alrazak Alshehade491Pediatrics20864

Omayma Abdalhmed Al MkdadدوراتObstetrics and Gynecology and its 17337

Omran Abdullatif Abdullah377Endodontics24590

Omran Esmaeel Soleman557Pediatrics23717

Omran Mahmoud Alkhawam433Endodontics18944

Omran Mohammad Ali Al Ammaren537Urology Surgery22490

Omran Naif AlkhlefoدوراتNephrology14952

Onab Butros Kass Butros390Dermatology and Sexully Transmitted 17535

Oroba Nwaf Sharf Aldien541Pediatric Cardiology22804

Orwa Aabdeen Saifo
524

Neuro Surgery
20212

Orwa Hassan Hamdan472otorhinolarynology and its surgery20241

Orwa Yaser Bader292Internal Medicine14742

Orwa Yaser BaderدوراتGastroenterology25113

Osama Abd Alwahab ShourabaدوراتEndodontics20985

Osama Abdul Salam AlmoreeدوراتOphthalmology and its Surgery21318

Osama Abdullah Haj Abdullah544Ophthalmology and its Surgery22895

Osama Abdulrahman Tlass514Cardiovascular Diseases21823

Osama Abdulrahman Tlass514internal Medicine21822

Osama Ahmad AlfaiadدوراتInternal Medicine21178

Osama Ali Dlala559General Surgery16376

Osama Basheer KhalafدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23978

Osama Chaaban Asaad504Urology Surgery21309
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Osama Fawaz Al Sobhy
332

Family Medicine
15409

Osama Hasan Salhab430Rheumatology18851

Osama Hesham BnayianدوراتOphthalmology and its Surgery21404

Osama Issam Sukkar283Ophthalmology and its Surgery8500

Osama Jamaan Hasan221Nephrology13353

Osama Jamaan Hasan
454

Pediatrics
19610

Osama Jamil Ahmad451Pathology19558

Osama Khalil Aljarad446Obstetrics and Gynecology and its 19347

Osama Kherfan Badour554internal Medicine23547

Osama Mahmoud BaghdadiدوراتOrthopaedic Surgery21789

Osama Marwan AljabiدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22501

Osama Mohamad Mustafa478Ophthalmology and its Surgery20368

Osama Mohamad Samman472Public Health20252

Osama Mohamed Kentar
538

internal Medicine
22752

Osama Mohamed Samih Al Abrash553Anesthesiology and Reanimation23391

Osama Mohammad Abuhammud332Plastic Surgery808

Osama Mohammad Aljammal
576

Neurology
24974

Osama Mohammad Alsaleh185Oral and Maxillofacial Surgery5123

OSAMA MOHAMMAD BABELLYدوراتOrthopaedic Surgery22207

Osama Mounir Ahmad
559

Otorhinolaryngology and its Surgery
19103

Osama Moussa Almasri377Orthodontics24622

Osama Nouri Alali
583

Orthopaedic Surgery
25505

Osama Ratib Alnashar SalhaدوراتCardiovascular Diseases24230

Osama Souheil Aljanzir
526

Orthopaedic Surgery
22260

Osama Suliman Alhariri570Otorhinolaryngology and its Surgery24534

Osama Yassin Alian466Urology Surgery17323

Osama Yassin AlmahdiدوراتOral and Maxillofacial Surgery14246

Osama Zeinedin Dwebeh555Laboratory Diagnosis23537

Osama Ziad Alhussein512Obstetrics and Gynecology and its 21680

Osamah Omar Almostaffa560Gastroenterology23885

Osman Mahmoud Karou
498

General Surgery
21051

Ossama Abdulrahman Kourini210Anesthesiology and Reanimation12487

Ossama Awad Alhamood550Ophthalmology and its Surgery23203

Ossama Fahd Al AwadدوراتOrthopaedic Surgery23771

Ossama Moufak Ismail426Pediatrics18685

Othman Adnan Alnema529Ophthalmology and its Surgery22341

Othman Diab AlkhalafدوراتCardiovascular Diseases16102

Othman Mohammad OthmanدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21260

Oubaida Mhd Taissir Zind Al Hadid
350

Orthodontics
15982

Oubaida Nizar Al Chommari549Pediatric Dentistry23087
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Oudae Mohamad Yousof479Plastic Surgery20426

Oudae Mohamad Yousof479General Surgery20410

Oudai Mohammad Nasser
دورات

Neonatologist
24208

Oula Abd Alraouf Masri296Pathology14477

Oula Abdualnasser Algousyn
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
21710

Oula Ammar Al Zein557Food Control23594

Oula Bassam Hafez
دورات

Pediatrics
16478

Oula Hussin AlbatranدوراتObstetrics and Gynecology and its 23390

Oula M-Nasouh Khiami
555

Removable Prosthodontics
23550

Oula Mohammad Al Boushy531Respiratory System Disease22457

Oula Raif Youssif
431

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18840

Oula Yousef Nfelah
540

Hematology
22759

Oula Zakaria Aldewani537Obstetrics and Gynecology and its 22668

Oulgha Oudolf Anka
444

Physical Medicine and Rehabilitation
19257

Ousama Ahmad HaiderدوراتCardiovascular Diseases21472

Ousama Hani OmraniدوراتLaboratory Diagnosis22846

Ousama Hisham Abo Ayach
379

Orthodontics
17035

Ousama Mohamad Adib Bazerbashi
407

Emergency Medicine
18120

Ousama Nassser Obeid Alnasser575Pediatrics Dentistry24908

Oussama Adnan MouhammadدوراتCardiovascular Diseases15943

Oussama Youssef MohamadدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23360

Outaiba Ahmad Alnaser573Vascular Surgery24408

Panos Artin Arnekian
564

Otorhinolaryngology and its Surgery
24088

Perwin Sulaiman AlnebbiدوراتMedical Oncology23608

Philip Abdul Maseeh Gergy
366

otorhinolarynology and its surgery
3115

Pierce Ali Yousef335Internal Medicine15542

Pirivan Wesse TammoدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25262

Qamar Anwar Alkhello489Pediatrics20820

Qasem Mohamad Ali Almustafa 572Cardiovascular Diseases24696

Qasem Nasheed TyiarدوراتOrthopaedic Surgery21487

Qasim Abdullaj Alqasim524Respiratory System Disease22125

Qasim Abdullaj Alqasim524internal Medicine22124

Qassem Mohammad Shiekh QassemدوراتPediatrics23610

Qusai Ayman Aldiri
566

Pediatric Surgery
24199

Qusai Mahmoud Al HaririدوراتGastroenterology22583

Qusai Ramzat EdrisدوراتOphthalmology and its Surgery21670
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Qusai Rasoul Mashlah
دورات

Pediatrics Surgery
23809

Qusei Mohammed Mohammed495Internal Medicine20997

Qusy Ali Abbass451Internal Medicine19551

Qutaiba Ahmad Alkadmosi
527

Neuro Surgery
22306

Qutaibah Mousa Al Idrees461Oral and Maxillomandibular Surgery19818

Qutaibah Subhi Ziadeh505Cardiovascular Diseases21197

Raad Fawzy Alhamad Alfaraj586Gastroenterology25563

Raad Mokhlf Alhamad
579

Orthopaedic Surgery
25209

Raafat Nasser Houdaifa583Fixed Prosthodontics25494

Raaid Issa Alissa270Oral and Maxillofacial Surgery14216

Rabab Haitham AlbahraدوراتObstetrics and Gynecology and its 23640

Rabab Hasan Mahmoud377Obstetrics and Gynecology and its 24583

Rabab Mohamad Al BakkourدوراتObstetrics and Gynecology and its 21972

Rabah Abdalkarim Mohammad379Family Medicine17075

Rabah Taj Aldeen Baaj400Radiology and Medical Imaging17889

Rabea Ahmad Daaboul261Orthopaedic Surgery14191

Rabea Mohamad Bryjawi352Orthodontics16025

rabea Mohammad Al AminدوراتObstetrics and Gynecology and its 25246

Rabea Naser Eskandar
243

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
13036

Rabeaa Saleh HaidarدوراتOral and Maxillofacial Surgery25470

Rabee Aiman AlashoushدوراتObstetrics and Gynecology and its 17338

Rabee Bader Shaheen227Orthodontics13277

Rabee Najeeb Hilal
271

Ophthalmology and its Surgery
14396

Rabee Nasr Hasamow
دورات

Orthodontics
15590

Rabee Sami Alhaj Yahia227Internal Medicine13475

Rabee Sami Alhaj Yahia227Cardiovascular Diseases13476

Rabeea Adeeb Alarkan283Periodontology14584

Rabeea Mohsen Mhanna283otorhinolarynology and its surgery14575

Rabiaa Mohamade Latfi Akenji
542

Pediatrics
22811

Rabie Adnan Ajeb585Cardiovascular Diseases25705

Rabiee Dawood Al Nemr450Internal Medicine19509

Racha Abdul Karim Dakkak480Fixed Prosthodontics20485

Racha Mhd Salem AlchujaaدوراتRadiology and Medical Imaging17303

Racha Mohamad Matouk555Oral and Maxillomandibular Surgery23546

Rachad Mdthar Chabib422Radiology and Medical Imaging18615

Radwan Abdulrahman Alkhalaf
352

Orthodontics
16024

Radwan Aziz Haffaf517Orthodontics21910

Radwan Fadlou Alnaboulsi548Radiology and Medical Imaging23036

Radwan Fouad Rezk
458

Internal Medicine
19798

Radwan Fouad Rezk458Gastroenterology19799
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Raed Abdalrazzak JawashدوراتNephrology24313

Raed Abdul Razzak Trabulsi199Dermatologyand Sexually Transmitted 12866

Raed Abdullah AodehدوراتOral and Maxillomandibular Surgery21075

Raed Ahmad Alhamdi503Internal Medicine21273

Raed Ahmad Alhamdi503Gastroenterology21274

Raed Ali Wannous245Orthodontics13897

Raed Rateb Badran256Anesthesiology and Reanimation14114

Raed Rateb BadranدوراتIntensive Care14258

Raed Wafik Baddour553Pediatrics23378

Raeda Muhamad Warar482Pediatrics20191

Raeef Abdul Ghani Alnajjar567Removable Prosthodontics24227

Raeif Rami Krich568Endodontics24372

Rafah Mamoua Aaolabi243Cosmetic Dentistry13958

Rafah Mohamad Altinawi264Pediatric Dentistry14230

Rafah Nazem Maslat553Dermatology and Sexually Transmitted 23445

Rafat Hasan ShahhoudدوراتDental Implantology25683

Rafat Reyad AlhajjarدوراتOrthodontics22651

Rafe Souliman Alhayek419Urology Surgery7293

Rafea Hachem Shaaban388Ophthalmology and its Surgery17387

Rafeda Muain Khazem466Obstetrics and Gynecology and its 10096

Rafeh Eid Alhameed571Pediatrics17784

Rafi Nadim Wassouf361Orthopaedic Surgery16533

Rafi Samir Arbash568Laboratory Diagnosis24310

Rafif Fayez AlmhanaدوراتPsychiatry22050

Rafif Mohamad Alia584Pediatrics25554

Rafif Mohammad Al Aswad232Pediatric Dentisty13538

Rafif Salah Aldin Alsirmani
475

Laboratory Diagnosis
20310

Rafif Zahir Mousa350Obstetrics and Gynecology and its 15890

Rafiq Murei Abou Fakher410Pediatrics17978

Ragad Mhd Mouin Terjuman407Industrial Pharmacy18128

Raghad Ali EidدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23362

Raghad Ghaleb AljarehدوراتNephrology22584

Raghad Hashem OmranدوراتOphthalmology and its Surgery21479

Raghad M Ghazi Al SaqaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25392

Raghad Mamoun Albaba541Laboratory Diagnosis22791

Raghad Mhd Akram Romani435Obstetrics and Gynecology and its 18994

Raghad Mohamad AlkhatibدوراتOphthalmology and its Surgery21180

Raghad Mohammad Sheikh ShaabanدوراتForensic Dentistry25090

Raghad Nedal Alhalabi564Endodontics24054

Raghad Osama Alsabbagh512Laboratory Diagnosis21741

Raghad Salaheddin Kulaibدوراتinternal Medicine21525

Raghba Abdulhamid Shasho352Pediatrics9508

Raghd Aref Taki Eddin447Health Systems Management19397

Raghd Osama Mahayni
256

Fixed Prosthodontics
14118

Raghda Abdulsalam Souda393Obstetrics and Gynecology and its 10048

Raghda Ali Abo Shanab
568

Family Medicine
24445
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Raghda Khaled Saadaدوراتinternal Medicine22182

Raghdaa Mamdouh Alsaman
234

internal Medicine
13575

Raghdaa Mamdouh Alsaman328Neurology14988

Ragheb Bashir Alali Alhussen415Pediatrics18424

Raghed Ibrahim Al Tamr
552

Orthopaedic Surgery
23288

Raghed Kherala Altarsha498Respiratory System Disease21052

Rahaf Abdulaziz Alsabbagh
574

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24878

Rahaf Abdulhadi Al Othman
568

Pediatrics
24255

Rahaf Abdulhakim Sheikh KhamisدوراتLaboratory Diagnosis22066

Rahaf Adel Mhanna
دورات

Pediatrics
25467

Rahaf Adnan Shwikh446Obstetrics and Gynecology and its 19337

Rahaf Ayoub AyoubدوراتPediatrics18180

Rahaf Ayoub Hamouda377Dermatology and Sexually Transmitted 24956

Rahaf Badie Barakasie377Oral and Maxillofacial Surgery24597

Rahaf Chukri Haj Bakri
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
23806

Rahaf Ghassan Aldeghli\Aldighri506Ophthalmology and its Surgery21132

Rahaf Ghassan Ateah561Dermatology and Sexually Transmitted 23958

Rahaf Hamad AlatwaniدوراتOrthodontics18064

Rahaf Imad Obaid
546

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22905

Rahaf Issa Alkhouli
384

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
17161

Rahaf Kamal NajjarدوراتPathology23271

Rahaf Kamel Ibrahim559Obstetrics and Gynecology and its 23866

Rahaf Maen Jarjous569Ophthalmology and its Surgery24469

Rahaf Mahmoud Alking
541

Respiratory System Disease
22806

Rahaf Mohamad Kheder573Dermatology and Sexually Transmitted 24753

Rahaf Mohamad Shahin
553

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
23382

Rahaf Mohamad Terkmani480Pediatrics20490

Rahaf Mohamed Salahi Alasbahi384Oral Medicine17158

Rahaf Muhammad Adeeb Alnahhas
559

Orthodontics
23848

Rahaf Tammam Almanzalji560Laboratory Diagnosis23871

Rahaf Ziab Chebat377Dermatology and Sexually Transmitted 24983

Rahaf Zubair Alabd Alwahab513internal Medicine21768

Rahf Jamal Alhasan
377

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
24714

Rahi Samir IssaدوراتOphthalmology and its Surgery16167

Rahi Samir Issa357Ophthalmology and its Surgery16167

Raida Sulaiman Aad338Ophthalmology and its Surgery15604
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Raied Madian Abu AlselدوراتOphthalmology and its Surgery21240

Raied Mohamad MohamadدوراتGeneral Surgery25531

Raiid Mohammad Talal Anas504Fixed Prosthodontics21300

Rajaa Ali Mahfoud280Internal Medicine14302

Rajaa Ali Mahfoud280Cardiovascular Diseases14303

Rajaa Hussain Omar472Obstetrics and Gynecology and its 20221

Rajaa Ramadan AliدوراتRadiology and Medical Imaging23810

Rajaa Reyad Kodayme463Oral Medicine19916

Rajaai Waled Alatmah
440

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19130

Rajab Hasan Bertawi
دورات

General Surgery
23582

Rajab Mohammad Abboud554Forensic Medicine23539

Rajae Mohamad Saleh
416

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18435

Raji Abd Alrazak Al Jawabra362Orthopaedic Surgery15926

Rakan Abdulmajid Mounla Ali574Thoracic Surgery24824

Rakan Hussen Alshuhada350General Surgery15974

Rakan Idwar Najma374Obstetrics and Gynecology and its 16932

Rakan Mamdouh Al KurdiدوراتRadiology and Medical Imaging23688

Rakda Andhok Sakar
353

otorhinolarynology and its surgery
16181

Rama Abdulwahab Jarbouh578Radiology and Medical Imaging25127

Rama Ahmad Abu Shaer377Internal Medicine24765

Rama Atef Morshed527Plastic Surgery22290

Rama Bashar Almonajed
510

Cosmetic Dentistry
21647

Rama Essam Al Hasan
531

Pediatrics
22465

Rama Fares AlmaazدوراتCardiovascular Diseases15049

Rama Farid Abo Hilal
577

Pediatrics
25052

Rama Georji NamaدوراتRadiology and Medical Imaging17378

Rama Hazem Alhassan317Dermatology and Sexually Transmitted 15168

Rama Hisham Jaamour
586

Removable Prosthodontics
25845

Rama Ismail Kassir
533

Ophthalmology and its Surgery
22611

Rama M.Salah JazmatiدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24157

Rama Mahmoud Hadid
455

Removable Prosthodontics
19733

Rama Malek Assi525Obstetrics and Gynecology and its 22103

Rama Malek Okdeh533Dermatology and Sexually Transmitted 22616

Rama Mhd Yasser Alhawasli473Orthodontics20224

Rama Mohamad Alhanini507Radiology and Medical Imaging21458

Rama Mohammad Dumayria567Removable Prosthodontics24251

Rama Muhamad Basheer Ezzo432Radiology and Medical Imaging18868

Rama Muhummad Fouad Mahayri
571

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
24567
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Rama Muhummad Fouad Mahayri570Oral Rehabilitation and Dentistry24567

Rama Radwan KastantinدوراتPediatrics25873

Rama Ramez Alomar586Periodontology25819

Rama Suhell WakeelدوراتLaboratory Diagnosis16472

Rama Zakaria Aziza
240

Speciality in Endodontics
13789

Ramadan Abdulrazzak Almajid
265

Cardiovascular Diseases
14313

Ramadan Hasan Bertawi487Fixed Prosthodontics20790

Ramah Eimad Makieh571Pediatric Dentistry24607

Ramah Nezar AldeiriدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23456

Ramee Akram Shakra
449

Orthodontics
19462

Ramez Mamoun Tawashi
374

Ophthalmology and its Surgery
16933

Ramez Mohammad Sayeed Altaweel
577

Anesthesiology and Reanimation
25065

Rami Abdulhameed SoubhدوراتGastroenterology16090

Rami Ahmad AlmustafaدوراتGeneral Surgery22390

Rami Ahmad DibiدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24522

Rami Ahmad Dibi377Otorhinolaryngology and its Surgery24522

Rami Ahmad Dibi377Otorhinolaryngology and its Surgery24522

Rami Ahmad Haj Nassan558General Surgery23817

Rami Ali SalehدوراتPlastic Surgery25568

Rami Ali Wannous520Oral and Maxillofacial Surgery21946

Rami Antoun Chamoun575Pediatric Dentistry24918

Rami Antwan MakdissiدوراتOral and Maxillofacial Surgery17426

Rami Asef HasnدوراتCardiovascular Diseases15930

Rami Ebrahim AlKrad
265

Oral and Maxillofacial Surgery
14249

Rami Fadi Risheh278otorhinolarynology and its surgery10819

Rami Fandi Al ZghiarدوراتNeuro Surgery15946

Rami Fandi AlZghiar355Neuro Surgery15946

Rami Fayez Naousدوراتgastroenterology13978

Rami George Barghout582Ophthalmology and its Surgery25251

Rami Habbab Alkhoury270Orthodontics14372

Rami Hanna Abdulahd230Periodontology13329

Rami Hanna Makhoul505Orthodontics21354

Rami Hassan Barakat232Orthopaedic Surgery13532

Rami Hatem HammoudدوراتOral and Maxillofacial Surgery15334

Rami Hekmat MohamadدوراتPlastic Surgery21759

Rami Intanios Khouri257Pediatrics14164

Rami Khamis AlkhamisدوراتPediatric Oncology22202

Rami Lotfi Hannoush525Cardiac Surgery11236

Rami Lotfi Hannoush525General Surgery10688

Rami Mohamad Jazi
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15909

Rami Naser Abbas
دورات

Cardiovascular Diseases
23569
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Rami Rafail Adib Saad405Orthodontics18043

Rami Salim Alahmar573Oral and Maxillomandibular  Surgery24852

Rami Victor Batikha
532

Orthopaedic Surgery
22532

Rami Yahya Almulhem209Periodontology13087

Rami Youssef Doro
دورات

Laboratory Diagnosis
17383

Ramia Amer Alrihani
دورات

Pediatrics
20594

Ramia Fouzi AlbarbuoruorدوراتRadiology and Medical Imaging25488

Ramia Hani Esmail
486

Otorhinolaryngology and its Surgery
20521

Ramia Hasan Raai
517

Pediatrics
21902

Ramia Hisham Kaddoura518Endodontics21934

Ramia Moueen Aboud225Periodontology6481

Ramia Ziad Bagh518Ophthalmology and its Surgery21932

Rammah Abdul Karim Idrees232Family Medicine8421

Rammah Yousf SalloumدوراتOrthopaedic Surgery23631

Rana Abd Al Rhman Hamdan377Pediatrics25084

Rana Abdulghani Mallouk568obstetrics and Gynecology and its 11673

Rana Abdulhamid Baghdade290Pediatrics14461

Rana Ahmad Al HosenدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25479

Rana Ahmad Altayyar
353

Pediatric Dentistry
16183

Rana Elias Mahfoud
404

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
18019

Rana Ghassan Almansour585Endocrinology Diabetes and Metabolism25744

Rana Ibrahim JezawiدوراتObstetrics and Gynecology and its 22247

Rana Jowdat Ramadan257Orthodontics14130

Rana Kamal Alasaad
475

Endocrinology Diabetes and Metabolism
20308

Rana Kamal Hamad
دورات

Neonatologist
21778

Rana Kamal Shbatt208Obstetrics and Gynecology and its 13029

Rana M.Jalal Alaktaa447Obstetrics and Gynecology and its 19433

Rana M.Jawad Alturki463Laboratory Diagnosis19923

Rana Mhd Khir Alfawakhiri471Obstetrics and Gynecology and its 20202

Rana Mhd Salem AlchujaaدوراتGastroenterology25144

Rana Mhd Sami Alkhatib487Public Health20731

Rana Mohamad Alchami
419

Radiology and Medical Imaging
18533

Rana Mohamad Nizar Kaser
339

Radiology and Medical Imaging
15656

Rana Mohammad Abou Alkhir Khatib561Pediatrics23960

Rana Nader Himmat
464

Pediatrics
20011

Rana Numan MahfoudدوراتOral and Maxillofacial Surgery25354

Rana Zakaraya Labec289Oral and Maxillo Surgery14679
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Rand Ahmad Alothman561Dermatology and Sexually Transmitted 23926

Rand Fadi RishehدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22171

Rand Hassan Kandalft296Cosmetic Dentistry14783

Rand Kamal Kassab HannanدوراتLaboratory Diagnosis25194

Rand Mohammad Ali Sheikh Zein
دورات

Endocrinology Diabetes and Metabolism
25899

Randa Atef Alsafadi
دورات

Pediatrics
25751

Randa Darwish Marmour
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
23071

Randa Ibrahim Hussam Eddin494Public Health20896

Randa Ibrahim Hussam EddinدوراتObstetrics and Gynecology and its 20989

Randa Ibrahim Nasser562Microbiology and Immunohematology24005

Randa Mahmoud Yaghmour300Ophthalmology and its Surgery10457

Randa Mhd.Ali Dardari482Endocrinology Diabetes and Metabolism19416

Randa Michel Alhallak
303

Laboratory Diagnosis
14924

Randa Mohamed Shafie292Dermatology14739

Randa Mohammad Abu HammoudدوراتRadiology and Medical Imaging15366

Raneem Abdulmohsen Alghabra
432

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18866

Raneem Adress SolymanدوراتPediatrics22927

Raneem Ali Mohammad Ali
دورات

Pediatrics
23326

Raneem Bassam Ibrahim550Toxicology23184

Raneem Bassam Wali Agha405Ophthalmology and its Surgery18034

Raneem Hasan KhwandaدوراتOral and Maxillofacial Surgery15725

Raneem Mohamad Alsayed
دورات

Orthodontics
24180

Raneem Naser Osefory531Pediatrics22443

Raneem Safwan Allbabedei362Orthodontics16445

Raneem Samih Jaki
573

Internal Medicine
24773

Raneem Taha Idlbi574Pediatric Cardiology24817

Ranem Jaber Hasan
دورات

Laboratory Diagnosis
23560

Rani Bahjat HussainدوراتObstetrics and Gynecology and its 16099

Rania Abdul Rahim Hilani
374

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16882

Rania Antoine Ghosen559Ophthalmology and its Surgery18653

Rania Fahmi Al Fahel
356

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
16296

Rania Jamil Khalil339Diagnostic Radiology6391

Rania Mamdouh Zeino
574

Fixed Prosthodontics
24821

Rania Mhd Adnan Othman
346

Oral and Maxillofacial Pathology
7491

Rania Mhd Yassen Bouz Alassal
343

Fixed Prosthodontics 
15720
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Rania Michal Bara
405

Ophthalmology and its Surgery
18044

Rania Mohamad Alshikha550Obstetrics and Gynecology and its 23128

Rania Mohamad Ghassan Al Hamwi
554

Industrial Pharmacy
23522

Rania Youssef Bakkour
347

Physical Medicine and Rehabilitation
15844

Raniah Omar Dreirach341Laboratory Diagnosis15294

Ranim Ali MansourدوراتPediatrics25809

Ranim Faiez alahmad509Obstetrics and Gynecology and its 21581

Ranim Mofeed HasanدوراتObstetrics and Gynecology and its 24174

Ranim Shafik Alrouhayyah303Design and Drug Control14982

Rankin Nashat Alo377Obstetrics and Gynecology and its 24963

Raphael Mansour Charrabeh560Orthopaedic Surgery240

Rasha Ahmad Abdulnabi352Internal Medicine15960

Rasha Ali Al Mahmoud545Dermatology and Sexually Transmitted 22955

Rasha Ali Alaassi
497

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
21025

Rasha Bader Shaheen
390

Anesthesiology and Reanimation
17522

Rasha Fouad Dahyie330Dermatology and Sexually Transmitted 12778

Rasha Housien Bilal337Rheumatology 15582

Rasha Hussain Awwad372Orthodontics17017

Rasha Khaled Al Hseno545Pediatrics22963

Rasha Mahmoud Heizan573Dermatology24793

Rasha Mahmoud Marai585Laboratory Diagnosis25742

Rasha Mamoun Alyoussef365Pediatrics16642

Rasha Mamoun AlyoussefدوراتPediatric Oncology21036

Rasha Mhd Aref Kalthoum457Dermatology and Sexully Transmitted 19717

Rasha Mhd Jamal Alhamwi551Laboratory Diagnosis23277

Rasha Mohamed Hamzeh ArafehدوراتOrthodontics17634

Rasha Mohammad Ebraheem393Pediatrics17704

Rasha Mohammad Ebraheem
564

Neonatologist
24074

Rasha Mohammed DeebدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25532

Rasha Mouhammed HammoudدوراتObstetrics and Gynecology and its 17424

Rasha Mustafa Alsedawi543Laboratory Diagnosis22869

Rasha Mwafak Sarhan564Pediatrics18612

Rasha Nabel AlghazaliدوراتOphthalmology and its Surgery22245

Rasha Nayef MkashkashدوراتObetetrics and Gynecology and its 14360

Rasha Osama Ez Aldeen
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
14284

Rasha Rashad Jendi
533

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22622

Rasha Risk Sojaa569Pediatrics24491

Rasha Samir Hakim583Design and Drug Control25398

Rasha Shafek Barmo547internal Medicine23020

Rasha Sleman MaroufدوراتPediatrics16622
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Rasha Tarek Alaswad
271

Ophthalmology and its Surgery
14417

Rasha Wajeeh AdraدوراتOphthalmology and its Surgery15132

Rashad Adel Jnad551Orthopaedic Surgery9693

Rashad Mhd Thabit Murad350Dental Implantology450

Rashad Mhd Thabit Murad494Public Health20716

Rashad Mhd Thabtt Murad482Puplic Health20716

Rashed Fateh Eskandar376General Surgery16981

Rashed Mohammad Saeed 

Alfagoush
570

Periodontology
24551

Rasheed Arslan Belal357Gastroenterology16339

Rasheed Tyseer Kanbar559General Surgery23719

Rashid kamel Nahar215Ophthalmology and its Surgery13223

Rateb Abd Alrazak Daowd265Urology Surgery3998

Rateb Ali Shahoud414Pediatric Gastroenterology18413

Rateb Mahmoud Hariri
424

General Surgery
18644

Ratep Abd Alrazak Daowd240Urology Surgery3998

Rawa Hatem Sibai
453

Family Medicine
19578

Rawa Mohamad Salim Akasha
584

Drug Control
25644

Rawa Shwqy Saad
535

Radiology and Medical Imaging
22686

Rawad Abdulkarim HammoudدوراتGeneral Surgery16432

Rawad Georgi Obeid
362

Pediatrics
16563

Rawad Georgi Obeid362Pediatrics Neurology16564

Rawad Samir Khalaf335Ophthalmology and its Surgery15543

Rawan Ahmad OthmanدوراتLaboratory Diagnosis15377

Rawan Ayoub Hassan582Dermatology and Sexually Transmitted 25385

Rawan Marwan Aljabi
دورات

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
25621

Rawan Mhd Bashar Al Sheikha383Cosmetic Dentistry17136

Rawan Mhd Dib Al Omary
303

Cosmetic Dentistry
14997

Rawan Okab Alghadban539Dermatology and Sexually Transmitted 22766

Rawan Rakan Al Mbasbis
دورات

Ophthalmology and its Surgery
17614

Rawan Saddik Moutraji356Dermatology and Sexually Transmitted 16295

Rawan Seefaddin Maarouf586Rheumatology25842

Rawand Soliman Badran561Dermatology and Sexually Transmitted 23965

Rawia Zakaria Al Halaki338Orthodontics15589

Rawya Khalil Ahmad363Dermatology and Sexually Transmitted 16610

Rayan Suliman Alsakka411Dermatology and Sexully Transmitted 18285

Rayan Talal Sabouh
553

Cardiovascular Diseases
23448

Rayan Tawfiq Bardan543Removable Prosthodontics22858

Rayyan Kamel AlgordyدوراتCardiovascular Diseases16128
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Rayyan Mohammad Jadeed403Cardiovascular Diseases17947

Razan Abdullah Aljassem
567

Otorhinolaryngology and its Surgery
21138

Razan Basher MuhannaدوراتMedical Oncology24094

Razan Fared Alwabdeh
412

Fixed Prosthodontics 
18300

Razan Mhd Hasan AmasiliدوراتFamily Medicine21061

Razan Miasser Almadani570Endodontics24536

Razan Mohaddeeb Abbara537Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22661

Razan Mohamad Dayoub544Obstetrics and Gynecology and its 22914

Razan Mohammed Zahra377Pediatrics24768

Razan Nabih Hadidi580Medical Oncology25284

Razan Nezar Alkhatib
دورات

Pediatrics
14109

Razan Rsslan Al Khalil223Obstetrics and Gynecology and its 8310

Razan Said AlmhethawiدوراتObstetrics and Gynecology and its 25138

Razi Ali EbrahimدوراتOral and Maxillomandibular Surgery20246

Reaham Hamed Alkari548Endodontics23058

Ream Mahmoud Mahmoud355Fixed Prosthodontics 16278

Reda Adnan Sahli439Prosthodontics19089

Redwan Ali Seifaldin
547

Ophthalmology and its Surgery
23005

Reem Abdulkarim Shaar
488

Immunohematology
20736

Reem Abdulrahman Khabbaz
581

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25277

Reem Adnan Ali403Obstetrics and Gynecology and its 18036

Reem Ahed Kafa557Hematology23702

Reem Ahmad Hamdan568Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24388

Reem Ahmed Rafea Al Kadour
دورات

Pediatrics
23925

Reem Anwar Omran551Laboratory Diagnosis23278

Reem Chahid Moustafa554Applied Pharmaceutical Chemistry23441

Reem Hasan KhabbazeدوراتPeriodontology17678

Reem Hayan Altammas
دورات

Pediatrics
22493

Reem Jamel HamdanدوراتLaboratory Diagnosis16050

Reem Mahmoud Al BaradanدوراتObstetrics and Gynecology and its 25365

Reem Mahmoud Haj KasemدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16406

Reem Mahmoud KhattabدوراتObstetrics and Gynecology and its 23334

Reem Mamdouh Al Sadat
دورات

Intensive Care
23622

Reem Mhd Khir AlbashirدوراتRadiology and Medical Imaging15064

Reem Mhd Malek Kashkash
دورات

Oral and Maxillofacial Surgery
21171

Reem Mhd Yaser Alkhayyat
262

Laboratory Diagnosis
13986

Reem Mhd Yaser AlkhyyatدوراتLaboratory Diagnosis13986
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Reem Mhd Zuhair Yasin
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
16074

Reem Mohamad Almohamad513Orthodontics21116

Reem Mohamad Hilali531Laboratory Diagnosis22468

Reem Mohamad Khaled Haj Darwish
474

Pharmacology
20341

Reem Mohammed Jarpoah342Pediatrics14138

Reem Mostafa Hosainatoo559Obstetrics and Gynecology and its 23865

Reem Moustafa Soleman549Otorhinolaryngology and its Surgery23090

Reem M-Saeed QortobanyدوراتPediatrics23620

Reem Natheer Statiyeh538internal Medicine22750

Reem Nizar YoussefدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25881

Reem Omran MohammadدوراتObstetrics and Gynecology and its 22363

Reem Rafik AbbasدوراتLaboratory Diagnosis17382

Reem Said Alyousef
566

Pediatrics
24191

Reem Suheil Zidan
585

Endocrinology Diabetes and Metabolism
25703

Reem Walid Bsata353Endodontics16149

Reem Yahia Ashourدوراتobstetrics and Gynecology and its 24339

Reem Yasser Bader579Neurology25238

Reema Ahmad HusseinدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22255

Reema Ahmed Alebrahim
578

pediatric Gastroenterology
25101

Reema Kamal Alasaad455Anatomical Pathology and Cytopathology19728

Reena Malek Saleh547Pathology23018

Refaat Yousef Hosein408Dermatology and Sexully Transmitted 18125

Rehab Abdalmuhsen Hlal556Obstetrics and Gynecology and its 23467

Rehab Elias Kassis584Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25555

Rehab Elias Sattof
464

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
20020

Reham Ali Nofal324Laboratory Diagnosis15335

Reham Faez AlkourdeدوراتObstetrics and Gynecology and its 24266

Reham Mahmoud Ghadban542Obstetrics and Gynecology and its 22815

Reham Mhd Haitham Alsafadi498Oral and Maxillofacial Pathology21083

Reham Mohammad Hasan JbaraدوراتPediatric Nephrology25336

Reham Mohammad ShahinدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25170

Reham Nazir Sawan577Removable Prosthodontics25057

Reham Riad Kawarah579Removable Prosthodontics25239

Reham William EidدوراتInternal Medicine13769

Reina Imad Atieh573Food Control 24789

Rema Abdulmounir MahmouدوراتOral and Maxillofacial Surgery23714

Rema Jawad Sujaa
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
21499

Remi Sameer Alnasser
576

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
24942

Rena Ghassan Abdulraman566obstetrics and Gynecology and its 24192

Reyad Mohammad Arafat
دورات

Orthopaedic Surgery
19420
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Reyad Sayah Hamada
520

Pediatrics
21957

Rezkar Tawfik JaroدوراتOphthalmology and its Surgery21836

Riad Abduldaym Aaraj555Internal Medicine23628

Riad Abduldaym Aaraj555Gastroenterology23629

Riad Abdulrahman Nema342Urology Surgery15670

Riad Adam Kouki
461

Radiology and Medical Imaging
19887

Riad Adham Almohamed Alshehab441Internal Medicine19171

Riad Mhd Jamil FneishدوراتOphthalmology and its Surgery14139

Riad Mhd Subhi Alkassem500Neuro Surgery21216

Riad Mohamad Alhasan549internal Medicine23105

Riad Mohammad Aba Zed250Urology Surgery14032

Riad Mouteb Ammer217Endocrinology Diabetes and Metabolism13070

Riad Necolas Kardous486Oral and Maxillomandibular Surgery20580

Riad Reda Almowanes313Clinical Biochemistry15151

Riade Ali Taha371otorhinolarynology and its surgery16832

Riadh Mossa Nassir343Anesthesiology and Reanimation15732

Riem Walid Kojan459Oral and Maxillofacial Pathology19823

Rifat Abdulnaser Radwan476Radiology and Medical Imaging20265

Rihab Abdulrazzaq Abdulbari514Endocrinology Diabetes and Metabolism21809

Rihab Othman Al Yousufi342Dermatology and Sexually Transmitted 15698

Riham Mahmoud Shehadeh
دورات

Otorhinolaryngology and its Surgery
22078

Riham Mhd Khair Karakndi505Fixed Prosthodontics21339

Riham Muhi Aldeen Hatem581Ophthalmology and its Surgery25296

Riham Tammam Al Ashkar570Plastic Surgery24526

Riham Wafik Tajjour360Dermatology and Sexually Transmitted 16453

Rikan Faers Azzam305Neuro Surgery2545

Rim Adel Al Tabarah475Laboratory Diagnosis20311

Rim Adnan Dayoub554Laboratory Diagnosis23509

Rim Ahmad Terk547Removable Prosthodontics22998

Rim Ali Habib368Anesthesiology and Reanimation16973

Rim Bashir Kajjeh377Laboratory Diagnosis24631

Rim M.Alaeddin Khawam371Obstetrics and Gynecology and its 16872

Rim Mohammed Nasr Warrar
315

Laboratory Diagnosis
14241

Rim M-Rachid TarakjiدوراتRadiology and Medical Imaging15428

Rim Zakaria Alkasem531Hematology22456

Rima Ahmad Alothman459Fixed Prosthodontics 19829

Rima Ahmad EsmaeelدوراتCardiovascular Diseases23363

Rima Alameen Alhamed Aldwaihy
394

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
17744

Rima Antwan Albarchini583Laboratory Diagnosis25445

Rima Fathi El-Hindi348Obstetrics and Gynecology and its 15846

Rima Fathi El-Hindi366Obstetrics and Gynecology and its 15846

Rima Ibrahim Abo AbdullahدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23419

Rima Ibrahim BilalدوراتHematology19666
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Rima Jaber Alshuaiby
394

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17746

Rima Khedr Alhusayn579Orthodontics24882

Rima M.Said Tahhan
486

Orthodontics
2732

Rima Marwan Salloum
275

Laboratory Diagnosis
14145

Rima Mhd Adnan Wahba564Internal Medicine24123

Rima Mohamad Abo Kheir209Dermatology and Sexually Transmitted 13123

Rima Mohamad Taifour582Gastroenterology25372

Rima Mohamed Abou Alnassr 

Barakat
377

Laboratory Diagnosis
24593

Rima Nayef Rizk234Pediatrics Oncplpgy13539

Rima Saleh IsmailدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism23133

Rita Jamil AlsioufiدوراتRespiratory System Disease23313

Rita Raffi Keshishian551Applied Analytical Chemistry23279

Riyad Ahmad Nezam453General Surgery19583

Roaa Mahmoud Souliman533Ophthalmology and its Surgery22612

Roaa Saleh Alrahhal391Pediatrics17618

Roba Ahmad Kamel380Pediatrics17062

Roba Ali Abdullah537Obstetrics and Gynecology and its 22714

Roba Riad EissaدوراتCosmetic Dentistry17675

Rober Hanna Hanna Kassab
503

Physical Medicine and Rehabilitation
21280

Robert Nabil Shamas348Cosmetic Dentistry15854

Rokea Mhammad Alrfaae365Dermatology and Sexually Transmitted 16644

Rola Abdul Wahed Kazkaz573Internal Medicine24748

Rola Haisam AL aseelدوراتDermatology and Sexually Transmitted 13859

Rola Husni Alasadi475Orthodontics20312

Rola Kamal Alfakih416Laboratory Diagnosis18436

Rola Kamel Alkhatib543Pediatrics22856

Rola Nabel Baddour561Hematology23955

Rolana Faisal AliدوراتPediatrics22075

Romat Omar Sheikho
526

internal Medicine
22277

Romooz Jameel Alabaza
399

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17881

Rona Ghassan Aldreih549Periodontology23168

Rona Tayseer Daher339Nephrology15601

Roney Fares Mohammad210Otorhinolaryngology and its Surgery13042

Rony Abdul Baset KhalilدوراتOrthodontics22098

Ronza Ali Azrak339Pediatric Dentistry15599

Rood Ahmad Ammar586Rheumatology25857

Rooney Mtanous Touma522Orthodontics16240

Rooni Mohammed Menla Mohammed537Ophthalmology and its Surgery22703

Rose Adeeb TahaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24350

Rose Khair Allah Sara209Dermatology and Sexually Transmitted 13144

Rose Mohamed Kheer Al Refay579Internal Medicine25237

Roua Cheikh Mous Barakat251Laboratory Diagnosis14026
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Roua Saeid SolaimanدوراتPediatrics14072

Roua Youssef Kahila56224002Dermatology and Sexually 24002

Rouaa Jamil Saerm339Forensic Medicine15635

Rouaa Khaled Hdaifeh531Pediatrics22463

Rouaa Zaid FneishدوراتAnesthesiology and Reanimation22510

RouaaYaser Youssef377Dermatology and Sexually Transmitted 24627

Rouaida Mohammad Alshehl
381

Radiology and Medical Imaging
17119

Rouba Daoud Farah
568

Laboratory Diagnosis
24381

Rouba Elia Jabbour
575

Pediatrics
24905

Rouba Korkis Yacoub447Anesthesiology and Reanimation19445

Rouba Othman Hamdan527Obstetrics and Gynecology and its 22293

Roudaina Naif Al Chirity542Fixed Prosthodontics22824

Roufane Georgi Benni348Obstetrics and Gynecology and its 15871

Roula Abdulbari Khalaf243Endocrinology Diabetes and Metabolism13777

Roula Abdullatif Kabbani315Anesthesiology4931

Roula Ali HassanدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism21071

Roula Alloush AleidدوراتOral and Maxillofacial Surgery14349

Roula Ghazi Hasan581Fixed Prosthodontics25341

Roula Ibrahim Shehab408Dermatology and Sexully Transmitted 3610

Roula Samir Nasser571Orthodontics24605

Roula Shehadeh Shakkour556Clinical Biochemistry23655

Roulana Majed Aljoudi199Ophthalmology and Surgery12767

Rouza Ahmad Refaei 185Anesthesiology and Reanimation12507

Rowaida Turky Azzam247Speciality in Pediatrics14021

Rozalin Reymon Daoud511Otorhinolaryngology and its Surgery21734

Rozan Ahmad OmarدوراتOphthalmology and its Surgery25885

Rozlina Ibrahim Adham Kahwe536Oral and Maxillomandibular Surgery22695

Ruaa Mohamad Rahhal343Radiology and Medical Imaging15722

Ruaa Mostafa Abd AlhadiدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism21256

Ruba Abdullah Khattab392Obstetrics and Gynecology and its 17668

Ruba Ahmad Habib568Respiratory System Disease24444

Ruba Awid Alsalem
485

Orthodontics
20547

Ruba George Salibi
571

Industrial Pharmacy
24610

Ruba Hasan Aldeiry570Pediatric Surgery24549

Ruba Jamal Sawas363Obstetrics and Gynecology and its 16575

Ruba Kamal Ballan353Pediatrics16153

Ruba Kazem Aljundi582Pediatrics25396

Ruba M.Kamel Khallouf548Laboratory Diagnosis16008

Ruba Majed Younes550Laboratory Diagnosis14144

Ruba Matri KatrinaدوراتPsychiatry17492

Ruba Mohamad Tag Alskaf579Obstetrics and Gynecology and its 25177

Ruba Rateb BarghshدوراتPediatrics14005

Ruba Sohiel Zakkar493Ophthalmology and its Surgery20892

Ruba Yasser Haj Ahmed580Pediatrics25257
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Ruba Yousef Almansour
573

Drug Control
24752

Ruba Yussef Mahmed Drgham574Pediatrics24811

Ruba Zaref Odera553Pediatrics23444

Ruba Zuher Hammadeh559Respiratory System Disease23844

Rudwan Jawad Kazwini
555

Periodontology
23614

Rudwan Muhammad Turman
225

Orthopaedic Surgery
13022

Ruha Mohammad ShayebدوراتFamily Medicine23126

Ruham Salim MuradدوراتAnesthesiology and Reanimation22408

Rula Abdulkader LaghbaniدوراتObstetrics and Gynecology and its 15201

Rula Hasan BastikaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 23487

Rula Khaled Soukane
355

Pediatrics
16276

Rula Mahmoud Mahmoud527Obstetrics and Gynecology and its 22292

Rula Mhd Monir Jeroudieh579Clinical Pharmacy and Hospital 25204

Ruqaia Ahmad Jamal Damlakhi573Pediatrics24731

Ruqaiya Ahmad Hasan523Laboratory Diagnosis22092

Ruslan Atef MallakدوراتOrthopaedic Surgery25141

Rustom Dahham Rustom574Periodontology24893

Ruwaida Abdulrahman Hritani582Obstetrics and Gynecology and its 25428

Ryad Mhd Hasan Alsehly
376

General Surgery
16989

Saab Raja Eid582Removable Prosthodontics25407

Saad Abdullah Alfaris520General Surgery21998

Saad Ali AlmassriدوراتPediatrics23625

Saad Hafez DeebدوراتOrthopaedic Surgery16330

Saad Hamidi Alhndi Alhammad195Otorhinolaryngology and Surgery11082

saad hmidi alhndi alhammod
205

Otorhinolaryngology and Surgery
11082

Saad Malki Emghemes484Orthodontics20698

Saad Mohammad Fayez Shamou
547

Fixed Prosthodontics
23009

Saad Nabil HaddoubدوراتInternal Medicine25289

Saad Rabee Kaddour377Cardiovascular Diseases24860

Saad Rustum Rustum580Vascular Surgery25285

Saad Walid Akrama512General Surgery21721

saada Akil Alnaem586Laboratory Diagnosis25818

Saadeddin Abduljalil Alkhatib458Oral and Maxillomandibular Surgery19779

Sabah Mamoun AmsadarدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16097

Sabah Youssef Al Shanawany399Oral Medicine17880

Sabri Mohamad Alhusin338Urology Surgery15621

Sabrin Khaled Almuhammad516General Surgery21857

Sad Eddin Ahmad Ziad Takriti
296

Oral and Maxillo Surgery
14781

Sadek Mohammad El Debuch
دورات

Laboratory Diagnosis
22395
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Sadi Sulaiman Senjab
دورات

General Surgery
17311

Saeb Mohamad Wahid Altalib417Anesthesiology and Reanimation324

Saeed Abd Alrahman Al Farwan532internal Medicine22397

Saeed Abdalhameed Alnosairatدوراتthoracic surgery13866

Saeed Akram Alkweider
455

Gastroenterology
19746

Saeed Ali Haidar377Orthopaedic Surgery24806

Saeed Shiblee AlKasm
336

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
15570

Saeed Waheeb MelhimدوراتGeneral Surgery22235

Saer Habib Barkodi551Gastroenterology17542

Saer Habib Barkodi
551

internal Medicine
8688

Saer Rameh Almeree400Pediatrics17866

Safa Abdel Hameed Alali Alkhaleel
558

Dermatology And Sexually Transmited 

Diseases
23724

Safa Ahmad AbrahemدوراتPediatrics22424

Safa Mhd Munzer Zakaraia399Oral and Maxillofacial Pathology17925

Safa Mhd Said Al Halbawi247Ophthalmology and its Surgery4753

Safa Omar Alyaseen AlhammadدوراتPeriodontology17646

Safa Safwat Rihawi463Anesthesiology and Reanimation19909

Safa Yahya NaesدوراتDermatology and Sexually Transmitted 25527

Safaa Abdul Kader Al Soufi517internal Medicine21900

Safaa Abdul Razzak AlshantoutدوراتObstetrics and Gynecology and its 14173

Safaa Abdullah Askar345Dermatology and Sexually Transmitted 15796

Safaa Basam Shhabe553Pediatric Dentistry23381

Safaa Eisa Omran381Internal Medicine17098

Safaa Kamal Alhabbal221Endodontics13186

Safaa Mhammad AldaasدوراتObstetrics and Gynecology and its 25215

Safaa Mhd Amin Jaidouri377Periodontology24946

Safaa Nabil HamdanدوراتOral and Maxillofacial Surgery17429

Safieh Mustafa Al Bougha215Oral and Maxillo Surgery5644

Safwan Ibrahim Khoja543Public Health22868

Safwan Mahmod Altalle543Family Medicine22871

Safwan Mahmoud Omran243Orthopaedic Surgery13878

Safwan Mansour ShtayدوراتPlastic Surgery22034

Safwan Mansour Shtay573Plastic Surgery22034

Sahab Asaad Abo Kasem384Pediatric Dentistry17169

Sahar Ebrahim ShehadehدوراتOphthalmology and its Surgery25603

Sahar Farhan Alahmad533Obstetrics and Gynecology and its 22619

Sahar Mhd Nezar Al Shallah481Internal Medicine20516

Sahar Ziheir Al HoseinدوراتRheumatology17376

Saher Adnan Jaber460Pediatric Dentistry19843

Saher Mustafa AlnaasanدوراتUrology Surgery15189

Saher Salim Saleh237Gynecology and its Surgery13102

Saied Mohammad Ezzat Al Habash516Otorhinolaryngology and its Surgery21868

Saif Mousa Othman
569

Gastroenterology
24463
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Saja Zakaria AlKhalafدوراتOrthodontics22771

Sajja Radwan AlhuseenدوراتGeneral Surgery15238

Saken Muhammd Alrawi325Obstetrics and Gynecology and its 15372

Sakher Mahmoud Alzaied585Neurology25796

Salah Abdulla Chaikha370Obstetrics and Gynecology and its 16735

Salah Addeen Marwan Alnabkey
574

Urology Surgery
24647

Salah Addin Khalil Alshamma397Radiology and Medical Imaging17811

Salah Al Dien Thiab Al Abdullah541Urology Surgery22797

Salah Alddin Wael  Abdulaal305General Surgery14929

Salah Din Mahmoud Al Khatib549Histology23170

Salah Eldeen Ali Almousa Al Jbarah209Oral and Maxillo Surgery13121

Salah Ibrahim Hanouneh474Radiology and Medical Imaging20329

Salah Jamal Farouh431Laboratory Diagnosis18881

Salah Mahmoud RahhalدوراتThoracic Surgery25367

Salah Marwan Saad LdineدوراتMedical Oncology15971

Salah Mohamed Maksoud381Neuro Surgery17115

Salah Monaf AldraieدوراتOral and Maxillofacial Surgery16111

Salah Nabel Alsabra390Orthodontics15435

Salaheddin Hussein Al darwish
444

Ophthalmology and its Surgery
19250

Salam Abdulrazzak AlkaddourدوراتPediatrics25465

Salam Ahmad Abu HajarدوراتFixed Prosthodontics24510

Salam Ahmad Abu Hajar377Fixed Prosthodontics24510

Salam Hussien Al Haj Hussin369Oral and Maxillo Surgery17012

Salam M.Ghassan ZinbarakjyدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22662

Salam Mahmoud Almohamad دوراتInternal Medicine17208

Salam Mtanius Bachour302Obstetrics and Gynecology and its 14864

Salam Salah Eddin Alnahar
586

Hematology
25769

Salame Marouf Safaya381Forensic Dentistry17022

Salameh Mohammad Al Khawaldeh433Orthopaedic Surgery18941

Saleem Hassan Sawan423Pediatric Surgery18643

Saleem Jamel KaddoorدوراتGeneral Surgery21779

Saleem Saleh Youssef290Pediatric Surgery14706

Saleh Abdulmunem Shbeb226Pediatrics13442

Saleh Ahmed Keblawi563Internal Medicine24034

Saleh Ali Al Yousef586General Surgery9960

Saleh Ali DiabدوراتGeneral Surgery17563

Saleh Aziz Alhasan366Urology Surgery16685

Saleh Bashar Al Kurdi
348

Pediatric Dentistry
15852

Saleh Bassam Takem272Cardiovascular Diseases14397

Saleh Eid Al hamed509Pediatrics21584

Saleh Fouad IsmaeelدوراتCardiovascular Diseases25731

Saleh Ghazi Habib
537

General Surgery
22726

Saleh Khaled Iskef221Orthodontics13275

Saleh M.Deeb Azizi447Cardiovascular Diseases19436
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Saleh Mkhilf Almallah
548

Otorhinolaryngology and its Surgery
23041

Saleh Mohammad Karam271Anesthesiology and Reanimation14410

Saleh Mufid SultanدوراتOrthodontics22401

Saleh Muhammad KassoumدوراتAnesthesiology and Reanimation22578

Saleh Muhammad Saleh
دورات

General Surgery
23912

Saleh Yousf MariiدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24331

Saleha Issa ZeabدوراتObstetrics and Gynecology and its 22498

Salem Kaisar Aldayoub232Obstetrics and Gynecology and its 13529

Salem Mehsen AladdinدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery21353

Salem Moussa Al Masalmeh565Internal Medicine24134

Sali Soulaiman Mhanna277Cosmetic Dentistry14499

Sali Walid Fares
دورات

Orthodontics
22486

Salim Antwan Tfankji405Vascular Surgery18042

Salim Mohsen Amer582Ophthalmology and its Surgery3288

Salim Muafak Idrees245Ophthalmology and its Surgery11041

Salim Muafak Idrees262Ophthalmology and its Surgery11041

Salim Muhamad Khalaf453Pediatrics19581

Salloum Samir SalloumدوراتRespiratory System Disease23932

Sally Ali Hassan561Respiratory System Disease23892

Sally Joul SleibeدوراتDermatology and Sexully Transmitted 19383

Sally Mahmoud Al MohammadدوراتCardiovascular Diseases21587

Sally Mohammad Alissa377Pediatrics24626

Sally Riad Al Subot
521

Food Control
22009

Sally Saied Kadoura513Clinical Pharmacy and Hospital 21771

Sally Salem Almatni
582

Endocrinology Diabetes and Metabolism
25481

Sally Youssef Al Moualem555Molecular Biology and Biotechnology23591

Salma Fuad Al Nesser538Pediatric Dentistry22758

Salma Hassan Akkari
511

Clinical Biochemistry
21713

Salma Mahmoud Almasri
دورات

Pediatrics
14343

Salma Nidal Alia558Dermatology and Sexually Transmitted 23867

Salma Wael AlosmanدوراتPeriodontology23533

Salma Youssef ShaheenدوراتOrthodontics16290

Salman Atalla AlshadaydehدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23405

Salman Hasan Nouman393Neuro Surgery2616

Salman Mohammad Berro
472

Pediatrics
20256

Salman Mohammad Berro
480

Pediatric Surgery
20256

Salman Mustafa Al KtateدوراتGeneral Surgery15948

Salsabeel Mofed Alshab
584

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25599

Salva Nihayat Almalla265Opthalmology and its Surgery14297
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Salwa Youssef BarriدوراتOrthodontics17611

Salwa Zaki IsmailدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23028

Sam Mohamad Takla
377

Cardiovascular Diseases
25086

Sam Tawfiq Zuhira
557

Orthopaedic Surgery
23755

Sama Mohamed Saeed Alatiq393Dermatology and Sexully Transmitted 17610

Samah Abdullah Almasalmeh549Respiratory System Disease23086

Samah Abdulmenem Alhajja364Dermatology and Sexually Transmitted 16624

Samah Abdulrahman Assi
460

Pediatrics
19848

Samah Badee AlaffaraدوراتPediatrics22944

Samah Ibrahim Al Nsairat347Orthodontics15838

Samah Jamal Kafa557Pediatrics23703

Samah Walid Haji532Pediatrics5801

Samar Abdul Karim Al Rostom
440

Pediatrics
2560

Samar Alaeddin Kurdi
439

Pediatrics
19070

Samar Ali Alabboud
346

Pediatrics
15823

Samar Ali Mouhanna385Neurology17232

Samar Hayl Khattab
دورات

Rheumatology
21364

Samar Khaled Yassir
501

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
21123

Samar Mohammad Rawhi 264Anesthesiology and Reanimation14229

Samar Nabeel Audeh
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22039

Samar Nasib Abdul Baki422Oral Medicine18607

Samar Nazeh Alnukari507Design and drug Control21459

Samar Okla AlkhedrدوراتPediatrics21600

Samar Ramadan Alibrahim377obstetrics and Gynecology and its 24525

Samar Rezek Naddour520Puplic Health21984

Samar Sajea Shiban514Obstetrics and Gynecology and its 21820

Samar Suhil Akil221Endodontics13298

Samar Toufik Dayoub569Public Health24458

Samar Yassen ZarzarدوراتObstetrics and Gynecology and its 15439

Samar Youssef Hamdan دوراتPediatrics23942

Samara Nasr Alasmr559Obstetrics and Gynecology and its 23847

Sameeh Faheem Alhadi498Orthopaedic Surgery21088

Sameer Mhnna Sabbagh485Oral and Maxillomandibular Surgery20524

Sameer Mojtba Belal193Urolog Surgery11723

Sameer Saleh Soliman526General Surgery13262

Sameh Khaled Issa
576

Ophthalmology and its Surgery
24988

Sameh Majd Eddin Nahas566Removable Prosthodontics24210

Samer Abbas Charbo377Vascular Surgery24578
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Samer Abdulkader Eljenidi
374

Pediatrics
16898

Samer Abed Abed Nazzalدوراتotorhinolarynology and its surgery14873

Samer Adel MuhsenدوراتGeneral Surgery16123

Samer Adnan Darmoush573Endodontics24678

Samer Adnan Khouder582Emergency Medicine2532

Samer Ahmad MorhijدوراتOrthopaedic Surgery21834

Samer Ahmad Nadim Alshita557Oral and Maxillomandibular Surgery23706

Samer Ali Al Mahmoud355General Surgery16121

Samer Ali Ali532Orthopaedic Surgery22527

Samer Asaad Akel331Medical Oncology15456

Samer Asaad Naameh299Oral and Maxillo Surgery14875

Samer Asad KhedrدوراتGeneral Surgery23032

samer Badr Eddin alhashimi252Cardiac Surgery13871

Samer Badr Eddin Alhashimi252Cardiac Surgery13871

Samer Bashar Alkarjosli348Oral and Maxillo Surgery15829

Samer Bashir Burghleh240Internal Medicine13785

Samer Gerge Salhab292Rheumatology14748

Samer Hail Daif Allah480Oral and Maxillomandibular Surgery20508

Samer Hasan Taleb473Oral and Maxillomandibular Surgery20222

Samer Jamal Eddin Ali
415

Pediatrics
18423

Samer Kasem Al HejaniدوراتOrthodontics21076

Samer Khaldoun Sirees
دورات

Orthopaedic Surgery
21384

Samer M.Hassan Asswad375Ophthalmology and its Surgery16964

Samer M.Taleb Habbaba
577

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25059

samer Maher Shokri256Removable Prosthodontics14115

Samer Mahmoud Ghurah508Oral and Maxillomandibular Surgery21531

Samer Mahmoud Kabouk512Periodontology21725

Samer Mhd Orabi Rahhal423Radiology and Medical Imaging18670

Samer Mohamad Abdullah551Cardiac Surgery23244

Samer Mohamad Alallan422Obstetrics and Gynecology and its 18586

Samer Mohamad Alsoliman449Urology Surgery19476

Samer Mohamad Hilani572Orthodontics24663

Samer Mohammad Alali
دورات

Dental Implantology
23333

Samer Mohammed Yusef250Oral and Maxillofacial Surgery14042

Samer Mouhamed Hamadeh
487

Pediatrics
20772

Samer Muhammad Jnoub482Pediatric Infectious Disease20669

Samer Mustafa Daadoush391Periodontology784

Samer Salman AhmadدوراتOrthopaedic Surgery22133

Samer Samir Atallah455Removable Prosthodontics19740

Samer Samir Rahhal494Internal Medicine20887

Samer Tarif Jaber295Orthodontics14773

Samer Yaser Alhammouda535Neuro Surgery22648

Samer Yasin Al Ktifani563Obstetrics and Gynecology and its 24020
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Samer Youssef SemaanدوراتGeneral Surgery22316

Samera Ali Darwish
584

Intensive Care
3091

Samera Ali Darwish584Emergency Medicine6153

Sami Abdul Razzak Dabor277otorhinolarynology and its surgery14498

Sami Abdul Salam AlomarدوراتUrology Surgery23836

Sami Abdullah Khalili
دورات

Orthodontics
25623

Sami Ahmad Alhamad562General Surgery23986

Sami Ahmad Almustafa574Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24888

Sami Ali Saad Allah
دورات

General Surgery
22519

Sami Hamid AlmuhammadدوراتCardiovascular Diseases15931

Sami Hassan Wahbi377Internal Medicine24952

Sami Maher Alashiدوراتpathology15962

Sami Mamoun Jaha
دورات

Cardiovascular Diseases
21474

Sami Mohammad Al Ahmad
225

Pediatrics
12985

Sami Mohammad Armiaa Mufti557Cardiovascular Diseases23699

Sami Nazir Adarnli570Oral and Maxillomandibular Surgery24542

Sami Omar Imam450Ophthalmology and its Surgery19521

Sami Sharif Alahmad564Oral and Maxillomandibular Surgery10057

Sami Walid Arnouk
دورات

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
23077

Sami Walid Sakhta
544

Orthodontics
22844

Samia Abdalkadr DalliدوراتPediatrics22038

Samia Ahmed Maher Tarras563Otorhinolaryngology and its Surgery24030

Samia Badi Quffa446Obstetrics and Gynecology and its 18898

Samia Hisham Al Safra
509

Endodontics
21577

Samiah Mazen Altahan
دورات

Internal Medicine
25878

Samih Adel Nazal
289

General Surgery
14673

Samiha Abdul Karim AldaherدوراتObstetrics and Gynecology and its 23453

Samiha Nader Alkaysi331Pediatrics15476

Samir Hunnen Kassis338Emergency Medicine15617

Samir M.Reda Kanjo
352

General Surgery
16026

Samira Mhd Aid Alarouri
577

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
225

Samra Malek Nofal
570

Pediatrics
24529

Samra Mouaza Said335Anesthesiology and Reanimation15538

Sana Khiri Masri240Speciality in Pediatrics13783

Sana Mamdouh Baba400Anesthesiology and Reanimation17864

Sana Mohamad Ghassan AlSseed275Ophthalmology and its Surgery14147
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Sana Saleh Sheikh Kasem417Pediatrics18453

Sanaa Abdal Razak AlhajدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24354

Sanaa Abdulateef Shikh Qassem
357

Laboratory Diagnosis
16348

Sanaa Jamel Shoker525Pediatrics22194

Sanabel Khaled Shelash275Dermatology14447

Sandra Nabil Abaji564Ophthalmology and its Surgery24146

Sandra Samer Hattoukh370Ophthalmology and its Surgery16807

Sandy Latif Takla484Pharmacology20613

Sania Fathi El Hindi350Pediatrics15878

Saosan Abdulkrim Alshlbi
دورات

Orthodontics
22384

Saoud Abdullah Al Rasheed362General Surgery16437

Saousan Youssef Khalil332Internal Medicine15474

Saousan Youssef Khalil332Endocrinology Diabetes and Metabolism15475

Sara Abd Al Mouti Helwani221Removable Prosthodontics13299

Sara Abdou Eskif
586

Neurology
25865

Sara Abdulkader Ghannam377Dermatology and Sexually Transmitted 24573

Sara Abdullah Abou BakerدوراتLaboratory Diagnosis23428

Sara Farud Shams Eddin AlsagherدوراتPediatrics25565

Sara Hussain SharidehدوراتObstetrics and Gynecology and its 21064

Sara Majed Saab
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25216

Sara Marouf Al Khayer325Laboratory Diagnosis15376

Sara Mohamad AlmoreeدوراتPediatrics19668

Sara Mona M.Subhi Bitar363Gastroenterology16581

Sara Shukri AbdulrahmanدوراتInternal Medicine16216

Sara Tarek Aljarad347Hematology15828

Saraa Afif MontherدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism22523

Saraa Mohamad Alhaiek245Obstetrics and Gynecology and its 11069

Saraa Mohammad AhmadدوراتNeurology21494

Sarab Mahmoud Ali
259

Endocrinology Diabetes and Metabolism
8614

Sarah Bassam AlmidaniدوراتControl and Pharmaceutical Industry21753

Sarah Eyad Nassri586Endodontics25851

Sarah Mazen Alhjtouma
573

Pediatrics
24747

Sarah Mazyad HredeenدوراتPediatrics23991

Sarah Muhammad Sayed Ahmad353Obstetrics and Gynecology and its 16151

Sarah Zeid Haddad544Dermatology and Sexually Transmitted 22882

Sari Abdullah Baxarawi444Orthopaedic Surgery19253

Sari Medhat Barshiny
574

General Surgery
24703

Sari Naji Georges
553

General Surgery
23369

Sariah Mohamad AlminfiدوراتDermatology and Sexully Transmitted 17435

Sariea Yassin AlnmerدوراتPlastic Surgery24166

Saroukhan Mustafa Ibrahim458Cardiovascular Diseases19797
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Saroukhan Mustafa Ibrahim
463

Internal Medicine
19964

Satee Mostafa Orabi
452

Infectious Disease
19252

Satha Jumah Althamer272Obstetrics and Gynecology and its 14398

Sawsan Abdul Raouf Hajak
519

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
10798

Sawsan Ahmad AldaliدوراتObstetrics and Gynecology and its 25461

Sawsan Ahmad Habbabah
دورات

Gastroenterology
23206

Sawsan Ahmad JdeedدوراتObstetrics and Gynecology and its 23782

Sawsan Faisal Negmeh377Endocrinology Diabetes and Metabolism24805

Sawsan Mhd Ramadan Jaghsi389Laboratory Diagnosis17163

Sawsan Mohamad Eid
345

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
15794

Sawsan Omar Bouri218Laboratory Diagnosis11758

Sawsan Rasheed Akhtarini480Laboratory Diagnosis20479

Sawsan Salman Ali
453

Neurology
19577

Sawsan Samer Al AkkadدوراتEndodontics22252

Sawsan Soliman Alkhoury222Pediatrics6377

Sayar Ahmed Shaikh Mohamed345Radiology and Medical Imaging12759

Sayar Ahmed Shaikh MohamedدوراتRadiation Oncology24435

Saydjamil Rabea AlsaydjamilدوراتOphthalmology and its Surgery22360

Seba Estaif Saflo424Ophthalmology and its Surgery18535

Seba Issa Ibrahim510Pediatric Dentistry21650

Seba Jamal Hanjik576Fixed Prosthodontics24992

Seba Mohamad Mahmood303Oral and Maxillofacial Surgery14925

Seba Mohammad Othman568Respiratory System Disease24398

Seba Nofel Nema411Pediatrics18284

Seba Soliman Hmdan586Hematology25866

Seem Mhd Tahsseen Matar582Toxicology25380

Seham Mohamad Khazem
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
25530

Seif Youssef HmmoudدوراتFamily Medicine21892

Seraj Elias Alhaddad559Gastroenterology23852

Seraj Faek Jded557Endocrinology Diabetes and Metabolism23747

Serpo Nabeel Stephane
339

Rheumatology 
15600

Sewar Ezalden Ibrahem
567

Fixed Prosthodontics
24221

Shacker Nicola NabkiدوراتGastroenterology22507

Shaden Izzat Haddad227Laboratory Diagnosis13481

Shadi Dia Eddin Bakjaji557Pediatrics23732

Shadi Elias Haddad357Orthodontics16344

Shadi Elias Yazigi390Oral and Maxillofacial Surgery2416

Shadi Elias Yazigi
392

Oral and Maxillofacial Surgery
17654

Shadi Elyas Alhaddad501Orthodontics21156
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Shadi Fouzi Wais418General Surgery18522

Shadi Gerrge Moawad
261

Orthodontics
14187

Shadi Hasan Mohammad324Internal Medicine15340

Shadi Hasan Mohammad336Cardiovascular Diseases15583

Shadi Jamal Al HalabiدوراتOrthopaedic Surgery17243

Shadi Mahfoud AlgharbiدوراتOphthalmology and its Surgery22590

Shadi Nedal Alarbeed560Oral and Maxillofacial Surgery23904

Shadi Nehad Ebeden498Orthopaedic Surgery21087

Shafea Mohsen Makarem319Internal Medicine8786

Shafea Mohsen Makarem324Endocrinology Diabetes and Metabolism15342

Shafeek Tawfeek Salman395Oral and Maxillomandibular Surgery17769

Shafik Bassam Tumeh366Dermatology and Sexully Transmitted 16713

Shafik Maher Fawakerji339Orthodontics15636

Shaghaf Saleh Almostafa
363

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16574

Shahed Abdulilah Dabdob507Periodontology21456

Shahed Hasan AlhasanدوراتRadiology and Medical Imaging17486

Shaher Shafek Shama
441

Plastic Surgery
19144

Shahinaz Mohammad Shobat531Pediatrics22444

Shahira Mohammad Khalil521Pediatric Dentistry22008

Shahnaz Ragheb Alhalabieh
دورات

Pathology
24364

Shahoud Elias Kahi385General Surgery16671

Shahoud Elias Kaih366General Surgery16671

Shaimaa Ahmad HmediدوراتObstetrics and Gynecology and its 22479

Shaimaa Mohamed Abo Ammash573Pediatrics24763

Shaimaa Salah Alrotabi377Dermatology and Sexually Transmitted 24954

Shakeeb Jadalkarim AlKhateeb
290

Anesthesiology and Reanimation
10464

Shaker Attaf KhlafدوراتGeneral Surgery25586

Shaker Fahd Alkreit574Orthopaedic Surgery24851

Shaker Yasin Abdallah482Medical Oncology20539

Sham Nedal Jdeed303Laboratory Diagnosis14923

Shames Nazih Kherbek519Ophthalmology and its Surgery12766

Shamiram Nabih Halawi557Gastroenterology23766

Shams Ali AlaghaدوراتRadiology and Medical Imaging21137

Shareef Humdi Al Dammad583Cardiovascular Diseases25440

Sharif Hasan Kanas441Obstetrics and Gynecology and its 19126

Sharif Mohamed BarakatدوراتPeriodontology24040

Sharif Radwan Othman564Internal Medicine24085

Sharrhan Ibrahem Mansour Basha300Oral and Maxillofacial Pathology14894

Shatha Faez Almoustafa
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25137

Shatha Jadallah Abo Moghdeb573Pediatric Neurology24764

Shatha Subhi Elias374Microbiology and Immunohematology16897

Shawakh Mhd Jamal AlmashiدوراتObstetrics and Gynecology and its 25292

Shawqia Mohammed Al-Ayada558Radiology and Medical Imaging23822
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Shaymaa Mohamad Alalloush511Ophthalmology and its Surgery21746

Shaza Elias Khouri528Laboratory Diagnosis22330

Shaza Fawaz HabibدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24352

Shaza Khaled RammouدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16073

Shaza Mhd Bashier Almonakel350pediatrics Dentistry12924

Shaza Mohamad Hamdan
315

General Surgery
12748

Shaza Nemeh Alhallak573Industrial Pharmacy24792

Shaza Riad Alsehly567Laboratory Diagnosis24248

Shaza Yahya Alkarmo Albakkar447Endocrinology Diabetes and Metabolism19426

Shaza Yousf Alyousf565Endocrinology Diabetes and Metabolism24150

Shaza Zahi Al Massad377Otorhinolaryngology and its Surgery25045

Shefaa Abdulaziz Izz Aldeen
569

Cardiac Surgery
24467

Sheikho Hussein KassemدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25890

Sherawan Bahjat Omar563Cardiac Surgery24037

Sheraz Ali Alatesh272Obstetrics and Gynecology and its 14399

Shereen Ali Melhemدوراتobstetrics and Gynecology and its 24520

Shereen Ali Melhem377obstetrics and Gynecology and its 24520

Shereen Anton JabbourدوراتRadiology and Medical Imaging22708

Shereen Sultan Khattab377Laboratory Diagnosis24643

Shereen Yousef Jalhoom564Internal Medicine13764

Shereen Yousef Jalhoom564Endocrinology Diabetes and Metabolism23788

Sherehan Mustafa Zada392Dermatology and Sexully Transmitted 17336

Sherin Khaled HasanدوراتObstetrics and Gynecology and its 21617

Sherin Souhail Dib579Farmacology25156

Sherwan Mahmoud Smo AloskanدوراتPediatrics Infectious Disease24041

Sherwan Omar Sheikho583Neurology25581

Sherzad Hanif Hasan584Respiratory System Disease25548

Shifa Ibrahem Alsoufi510Pediatrics21643

Shifaa Salem Alaftarisi
510

Cosmetic Dentistry
21649

Shireen Mohammad Farrouh570Dermatology and Sexually Transmitted 24528

Shirin Mohammad Alothman Alshikh377 Periodontology24598

Shoaib Monzer Al Slebe575Urology Surgery24620

Shoieb Ziyab Abdel Hadi546Oral and Maxillomandibular Surgery22999

Shukri Ahmad Hamrsho 
573

Internal Medicine
24779

Shukri Aliah AlSamara238Fixed Prosthodontics13684

Siba Adel Alkhaddour390Laboratory Diagnosis17523

Siba Ahmad Alhaj Mostfa525Obstetrics and Gynecology and its 22193

Siba Esam Allameh468Respiratory System Disease20097

Siba Hitham AskaryدوراتLaboratory Diagnosis22446

Siba Mahmod Eskandar
568

Ophthalmology and its Surgery
24446

Siba Mahmoud Moussellie564Pediatrics24045

Siba Marwan Faraj380Dermatology and Sexully Transmitted 17057

Sif Aldin Ali Zalokh
377

Laboratory Diagnosis
24947
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Siham Adel Ibrahim
370

Pediatrics
17013

Silva Yossef Abdullah542Cardiac Surgery22741

Sima Khaled ElkhaledدوراتOrthodontics23609

Simav Sulaiman Osso530Dermatology and Sexually Transmitted 22353

Simon Atia Nader353Urology Surgery16193

Simon Ibrahim Akkari455Radiology and Medical Imaging19748

Simon Mutee Ibrahim377Laboratory Diagnosis24801

Simon Raif Eskeif574Design and Drug Control24815

Simon Salem TomiدوراتOrthopaedic Surgery23209

Sina Yanal Khabbak577Radiology and Medical Imaging25025

Sinaa Kasem Alkarkoush271Laboratory Diagnosis14419

Sinan Khaled Alnachi478Pediatrics20387

Sirvart Armenak Sarkiss
416

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18434

Siwar Mohamad Habash586Orthopaedic Surgery25763

Siyamand Ibrahim Zibar529Urology Surgery22339

Siyamend Abdulhakim AhmadدوراتOrthopaedic Surgery22225

Skhlas Mohamad AlmtaweaدوراتObstetrics and Gynecology and its 22576

Sleeman Faiz Alsihnawi396Pediatrics17764

Sleiman Hassan Ahmad400Orthodontics11021

Sleman Ali Al Kalil208Gastroenterology13035

Sndous M-Deeb Alkizawi
557

Rheumatology
23722

Sobhi Sameer Alliwa
557

Endocrinology Diabetes and Metabolism
23672

Sofia George Gerges344Obstetrics and Gynecology and its 15744

Soghig Zuhrab Artin507Hematology21466

Soha Ali Harphoush556Laboratory Diagnosis15048

Soha Mwafak Jnid186Oral and Maxillofacial11603

Soher Haseeb Albouaini545Obstetrics and Gynecology and its 22950

Solafa Kaser Kheder586Obstetrics and Gynecology and its 25864

Solaiman Mouhamad Al Solaiman464Dermatology and Sexully Transmitted 20021

Solaiman Youssef Hamwi444Anesthesiology and Reanimation19269

Soliman Ali IbraheemدوراتGeneral Surgery25795

Somaa Hassan Alhatem
361

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
5584

Somaia Ahmad Askar584Pediatrics25642

Somaiah M-Ghassan Shekh 480Endodontics20484

Somar Essa Al-Hourany479Pediatrics20425

Somar Essa Al-Hourany555Pediatrics Cardiology23595

Somar Fawzi Al Najar
296

Cardiac Surgery
2400

Somar Khalil SlimanدوراتObstetrics and Gynecology and its 23557

Somar Malek JacobدوراتCardiovascular Diseases17527

Somar Marwan Alkhoury540Cosmetic Dentistry22772

Somar Marwan Alkhoury
541

Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry
22772

Somar Mutia Alkaram409Ophthalmology and its Surgery18217
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Somar Nizar ShalabyدوراتCardiovascular Diseases25759

Somar Ramzi Alsaleh300Orthodontics13544

Somar Said Aljerdi344Removable Prosthodontics15743

Somar Serhan Layka363Urology Surgery16605

Somar Sohail NaddafدوراتUrology Surgery21594

Sommia Khalaf Alahmad539internal Medicine22554

Sondos Ajwad Abou RaydدوراتOrthodontics18087

Sonia Saleh KarishiدوراتGastroenterology24518

Sonia Saleh Karishi377Gastroenterology24518

Sonia Saleh Karishi377Gastroenterology24518

Sophia Nabeel Akhoury380Radiology and Medical Imaging17068

Souad Ehsan Akili586Applied Pharmaceutical Chemirtry25910

Souad Samer Alamir SoulaimanدوراتOrthodontics23159

Souaima Mohammad Molham دوراتOrthodontics22929

Soubhi Imad Ayoub559Internal Medicine15984

Souha Wajih Mannaa452Oral and Maxillomandibular Surgery19542

Souhail Mhd Fawaz AlakkadدوراتPeriodontology16616

Souhair Ahmad Jdid362Obstetrics and Gynecology and its 16556

Souheir M.Hashem Malaa Hoish 501Anesthesiology and Reanimation21159

Souhel Iskandr Nadros520Gastroenterology20826

Soulaf Mohsen Alashkar362Pediatrics16455

Soulaf Mousen Alashkar360Pediatrics16455

Soultan Mansour Chadaideh
500

Pediatrics
21206

Sousan Basam Alkanei352Microbiology and Immunohematology16023

Souzan Ahmad Zanboua463Obstetrics and Gynecology and its 19942

Souzan Mohammad Khir Salous235Anesthesiology and Reanimation13625

Sozan Hosni AlrajabدوراتInternal Medicine25337

Ssadeka Hasan Ismail399Obstetrics and Gynecology and its 17882

Stalin Georgi Chalil586Orthopaedic Surgery25916

Stepan Nazrat Jarikian390Oral and Maxillofacial Surgery17533

Suaad Abdulelah Sheikhow573Removable Prosthodontics24606

Suad Souhil KhaiatدوراتNephrology22044

Subar Frames issa
586

Pediatric Surgery
9672

Subhi Ahmad Abdulwahed264Pediatrics10834

Subhi Mohmd Sdic Jawich517Orthopaedic Surgery21925

Subhieh Ibrahim Alnumanai417Fixed Prosthodontics 18450

Subhy Ziad Saadaldeen
355

Ophthalmology and its Surgery
16268

Sudah Asaad Hussien556Cardiovascular Diseases23212

Sufian Ibrahim Alkaddah482Orthopaedic Surgery20620

Sufian Yhya Aljasem319Ophthalmology and its Surgery15275

Suha Ibrahim Jibran512Family Medicine6503

Suha Jan Khabbaz472Obstetrics and Gynecology and its 20226

Suha Khaled Madkhaneh495Periodontology3101

Suha M.Saad Alnaeb517Drug Control21923

Suha Mahmoud Mutlak377Obstetrics and Gynecology and its 25010

Suha Mhd Ayman AlrifaiدوراتLaboratory Diagnosis16778
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Suha Mhd Hassan Sahloul241Family Medicine9760

Suha Mohammad Hamoud574Obstetrics and Gynecology and its 24819

Suhad Ali Abdullah579Pediatrics25174

Suhad Aref Morad422Internal Medicine5407

Suhail Jamil Bashour572Periodontology24657

Suhair Flaifel Alhammady525Oral and Maxillomandibular Surgery22159

Suheir Haiel Al Hussien398Pediatrics17841

Suheir Kamel Hajal332Obstetrics and Gynecology and its 15472

Suhil Kasem Jourieh254Orthopaedic Surgery11564

Sulaiman Ali AliدوراتOrthopaedic Surgery15237

Sulaiman Ali Dalloul345Neuro Surgery15783

Sulaiman Fuad Nukari531Neurology22453

Sulaiman Mazhor Madad585Ophthalmology and its Surgery9985

Sulaiman Mohamad Alkifo288Cardiovasclar Diseases14608

Sulaiman Mohamad Maihoub568Anesthesiology and Reanimation 18004

Sulaiman Yacob ZittoدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery24264

Suleiman Hasan Moualla402Laboratory Diagnosis17942

Sulieman Ibrahem Almoussa283Pediatrics14564

Suliman Ahmad EbrahemدوراتLaboratory Diagnosis24231

Suliman Ibrahim KhalilدوراتUrology Surgery24017

Sumaia Muhammad Menlawely569obstetrics and Gynecology and its 3780

Sumaya Hasan Dumirieh558Rheumatology23793

Sundus Mhd Shaker Al KhederدوراتPathology25190

Sura Ahmad AbonaeimدوراتLaboratory Diagnosis19389

Suzan Alaa Aldin Abdulhak522internal Medicine22062

Suzan Farhan Mohammad
227

Pediatrics
12915

Suzan Ishaq Ghaibour556Gastroenterology23648

Suzan Salim DaaboulدوراتPeriodontology23776

Suzan Sami Alkhen
دورات

Ophthalmology and its Surgery
17480

Swaleen Bassam Ghanem577Pediatrics25027

Syriam Mohamad Ali JalookدوراتOrthodontics25805

Taghrid Jamil Mahmoud485Obstetrics and Gynecology and its 20637

Taghrid Mohammad AlsaeedدوراتLaboratory Diagnosis19388

Tagreed Hamed Nasser406otorhinolarynology and its surgery18202

Tagreed Nezha KabaدوراتFamily Medicine13749

Taha Abdulsalam AlsabtiدوراتUrology Surgery23408

Taha Ahmad AlmansourدوراتRadiology and Medical Imaging21755

Taha Mahmoud Dabah545Dermatology and Sexually Transmitted 22934

Taha Mhd Amen Said
475

Orthopaedic Surgery
20304

Taha Riad Almohammad Alnouri209Urology Surgery12504

Taha Sino Ali534General Surgery22631

Tahani Adnan Shehab573Fixed Prosthodontics24749

Tahani Mhd Khalil Fares
553

Health Systems Management
23401

Taher Hasan SulaimanدوراتOrthopaedic Surgery25474

Taher Ibrahim AljadaanدوراتNephrology23963
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Taher Mhd Ghassan Hatahet339Industrial Pharmacy15658

Taher Mohamad Hiba292Orthodontics14750

Taher Mohamad Hijazi518Radiology and Medical Imaging21928

Taher Yaser Al Hariri257Orthopaedic Surgery12751

Taher Youssef Hanifa371Radiology and Medical Imaging16815

Tahreer Said Almasalmeh543General Surgery22850

Tahseen Haytham Hamamyh583Internal Medicine25557

Tahseen Mohamad Hmeede352General Surgery16031

Tahsin Bachir Adam
دورات

Endodontics
23397

Taif Ahmad Naddaf380Dermatology and Sexully Transmitted 17058

Taima Abd Alkareem Katlabi560Laboratory Diagnosis23870

Taisser Salem Zaki555Pediatrics6368

Taj Mohamad Hafez TuhmazدوراتLaboratory Diagnosis21121

Tala Basam ChercharدوراتInternal Medicine25831

Tala Hussam Eddin Diab582Endodontics25384

Tala Maher AlasfarدوراتOral Rehabilitation and Esthetic Dentistry23387

Talaat Ebrahem Ismail215Orthodontics13238

Talaat Georgus Catrin482Cardiovascular Diseases20526

Talaat Mohamad Abo Hatab367Endodontics1977

Talah Omar AlryesدوراتOral and Maxillofacial Surgery21750

Talal Ali Alahmad579Pediatrics14329

Talal Ali Ali440Obstetrics and Gynecology and its 19129

Talal Ali SaoudدوراتEmergency Medicine21733

Talal Ali Sauod514Emergency Medicine21733

Talal Badi Al Nukari367Obstetrics and Gynecology and its 16971

Talal Fahmi Hasan524Obstetrics and Gynecology and its 355

Talal Hussein Deiri458Internal Medicine19796

Talal Izeddin Alajlani325Industrial Pharmacy15354

Talal M.Reyad Rane573Oral and Maxillofacial Surgery24791

Talal Mamdouh Okasha377Orthopaedic Surgery25038

Talal Marei Al maslamani232Immunohematology1150

Talal Mhd Bassam Sharaf557Ophthalmology and its Surgery8723

Talal Mhd Ousama HashemدوراتPathology15142

Talal Nasri Elias250Family Medicine14044

Talar Simon Zeitounlouian543Orthodontics22853

Taleb Salman AkelدوراتCardiovascular Diseases15997

Taleb Youssef HasanدوراتOrthopaedic Surgery22253

Talla Abdulmajed AkkadدوراتDermatology and Sexually Transmitted 24351

Talleh Ahmad Maher Almelli364Molecular Biology13026

Tamam Nazih Houdaifa
دورات

Neuro Surgery
23290

Tamam Saleh Soibea
377

Dental Implantology
24710

Tamania Shafik MunaدوراتOrthodontics22657

Tamara Hasan Alhamed
دورات

Orthodontics
22427

Tamara Marwan MahmaljiدوراتOrthodontics22517
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Tamara Mounir Youssef363Rheumatology16569

Tamara Saber RadwanدوراتDermatology and Sexually Transmitted 16067

Tameem Hussain Almohammad 575Internal Medicine24913

Tamer Fouad Nemeh555Cardiovascular Diseases23596

Tamer Nawras Atiti461General Surgery19905

Tamim Adel AlchananدوراتRadiology and Medical Imaging16087

Tamim Adnan Albahhah551Plastic Surgery15019

Tamim Shakib Abou Kansoul250Speciality in Pediatrics14034

Tammam Adnan Hammoud
دورات

Laboratory Diagnosis
23135

Tammam Akram Al SalemدوراتPlastic Surgery22942

Tammam Ali AlhamwiدوراتNeuro Surgery14112

Tammam Ali Hasan
دورات

otorhinolarynology and its surgery
14071

Tammam Ali Yussef564Dermatology and Sexually Transmitted 3850

Tammam Hasan DaghmaدوراتOrthopaedic Surgery21517

Tammam Kalil Saker549Orthopaedic Surgery23136

Tammam Manhal Almahmoud
542

Laboratory Diagnosis
22817

Tammam Moe Zeddin Youssef393Cardiac Surgery17018

Tammam Mohamad NaamaدوراتObstetrics and Gynecology and its 14983

Tammam Nabeeh Abou Alfadl422Pediatric Dentistry18616

Tammam Subhy Zwanدوراتotorhinolarynology and its surgery16066

Tammam Ziyad Hamed530Ophthalmology and its Surgery22349

Tania Naief Arnouk494Dermatology and Sexually Transmitted 20894

Tarafa Abd Alaziz Othman
350

Fixed Prosthodontics 
15894

Tarafa Yousef Nieseh
422

General Surgery
18594

Tarafa Yousef Nieseh422Plastic Surgery18595

Tareef Muhsen Ghanem453Physical Medicine and Rehabilitation19589

Tarek Abd Alkader Hamama
568

Pediatrics Dentistry
24449

Tarek Abdul Rhman Kat508Vascular Surgery11526

Tarek Abdul Rhman Kat508General Surgery11494

Tarek Abdullhay Dahrouj
264

Oral and Maxillo Surgery
14157

Tarek Ahmad Alrefi
264

Emergency Medicine
5184

Tarek Ahmad Hag Muhamad
565

Plastic Surgery
24139

Tarek Ahmad Ziad Al Salhani
416

otorhinolarynology and its surgery
18441

Tarek Ali Khier Bek
424

Radiology and Medical Imaging
18531

Tarek Assem Aldroubi
دورات

Thoracic Surgery
23751

Tarek Ata Dalal
283

Periodontology
14583
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Tarek Atieh Aboud411Orthodontics18296

Tarek Ezzat Shaldah
دورات

Cardiovascular Diseases
19402

Tarek Fahed Alakabani331Endodontics15461

Tarek Fawzi BastiدوراتLaboratory Diagnosis25151

Tarek Ghaleb Hamamh
دورات

Cardiovascular Diseases
20981

Tarek Kheralaa Altarche377Laboratory Diagnosis24803

Tarek M.Khaled Aljandaly332Orthodontics15467

Tarek Mohamad Trkawi438Radiology and Medical Imaging19075

Tarek Mohamad Ziad Sultan585Pediatric Dentistry25782

Tarek Mohammad Nabil Al SakaدوراتOral and Maxillofacial Surgery25158

Tarek Mohammad Radwan Shrayyef
367

otorhinolarynology and its surgery
16799

Tarek Mohmed Almostafa513Plastic Surgery21692

Tarek Mohmed Almostafa524General Surgery4955

Tarek Najem Maklad319Neuro Surgery15279

Tarek Saker Alaflak272Orthopaedic Surgery14172

Tarek Samer Alhlmoushi532Orthopaedic Surgery22450

Tarek Samir SaidدوراتOrthopaedic Surgery21519

Tarek Yacoub Al Saidi407Oral and Maxillomandibular Surgery18123

Tarek Zaid Alnaser557Otorhinolaryngology and its Surgery23669

Tareq Abdalsalam Al Khateeb571Internal Medicine24604

Tareq Abdelrahim Tannira240Obstetrics and Gynnecology and its 13699

Tareq Ali Ali438Radiology and Medical Imaging19076

Tareq Mahmoud Halaweh564General Surgery24079

Tareq Natheer StatiyehدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery22694

Tareq Yaser Khalil586Orthopaedic Surgery25087

Tareq Ziad AlaarajدوراتObstetrics and Gynecology and its 15197

Tarfa Ahmad Abed539Cardiovascular Diseases22762

Tarif Abdulrezak Drak - Alsebaei498Periodontology21085

Tariq Hassan Saramijo
505

Pediatrics
21337

Tariq Sulaman Kashabash421Oral and Maxillomandibular Surgery18558

Tariq Yousef Alnassar
دورات

otorhinolarynology and its surgery
17246

Tariq Yousef Doro392Ophthalmology and its Surgery8930

Tasneem Epraheem AlbeishدوراتInternal Medicine23715

Tawfek Easa Hasan559General Surgery8339

Tawfek Easa Hasan
559

Vascular Surgery
8340

Tawfic Habib Achji555Pediatrics23589

Tawfik Mohmed Ziad Sukkar453Periodontology19591

Tawfik Mokles Kouzi
218

Oral and Maxillo Surgery
13321

Taym Ali HishmahدوراتCardiovascular Diseases22508

Taysir Nayf Hmcho424Radiology and Medical Imaging18530

Thabet Abdulrzak HunidiدوراتOphthalmology and its Surgery17341

Thabit Farhan Abo Dalla257otorhinolarynology and its surgery13861
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Thaer Akram Ward
366

Orthodontics
16666

Thaer Ali Mutlak498Otorhinolaryngology and its Surgery21111

Thaer Jebra Khoury536Burns Medicine and Surgery22641

Thaer Mohamed Alahmad
538

internal Medicine
22751

Thaer Omar Zarzouri558Gastroenterology23798

Thaer Soleman AlsolemanدوراتGeneral Surgery23033

Thair Ibrahim Deeb567Oral and Maxillofacial Surgery8278

Thair Mofleh Alnasrallah232Plastic Surgery1607

Thair Mofleh Alnasrallah232General Surgery2045

Thamer Adel Alhasan407Urology Surgery18201

Thamer Jaber Falhootدورات Urology Surgery21182

Thana Elias Al HannaدوراتLaboratory Diagnosis21248

Thanaa Ahmad Zaboub339Pediatric Dentistry15653

Thanaa Mohamad Ahmad384Respiratory System Disease17153

Tharaa Aaref Morad355Internal Medicine16277

Tharwat Rodwan Saleha295Pediatric Dentistry14780

Thawab Khalid Al Salkhadi
573

Periodontology
24706

Thuraa Mhiealdeen Abbas574Fixed Prosthodontics24825

Thuraya Abdalmalek Alibrahim 

Alfaraj
568

Laboratory Diagnosis
24412

Tiem Yousef Izz Aldein Najjar
دورات

Anesthesiology and Reanimation
21268

Timar Mohamad HarsanدوراتEndodontics24319

Tohfa Mohammad Alhasso
دورات

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
25181

Tony Michael NadrousدوراتPlastic Surgery22928

Tony Samy JarougدوراتPlastic Surgery23305

Toufiek Mhna Alhousien524Pediatrics7776

Toufik Mohamed Zouzou555Pediatrics Dentistry23597

Tuka Ali AladdadدوراتPediatrics25612

Turki Sabri Alhassoun580General Surgery25260

Turky Nayef Almashhadany557Pediatrics23738

Ula Hussin Rukhyes
دورات

Gastroenterology
17212

Ula Hussin Rukhyes
388

Internal Medicine
1843

Umniah Fauzi Alhaji218Obstetrics and Gynecology and its 13301

Uqba Mohammed Al Masri377Cardiac Surgery25011

Vian Thabet OthmanدوراتOphthalmology and its Surgery21688

Victoria Fares SattoufدوراتLaboratory Diagnosis16481

Victoria George Inene
362

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
16555

Waad Ghassan Fakhouri366Laboratory Diagnosis16660

Waad Ibrahim Akkari
377

Laboratory Diagnosis
24725

Waad Maan Ammar549General Surgery23123
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Waael Zuhir Alhussein422Urology Surgery18610

Waard Abd Almajeed ShareefدوراتOrthopaedic Surgery25142

Wad Saleh Alabd AlsaiahدوراتRheumatology22396

Waddah M.Nasouh AljenidiدوراتPeriodontology17623

Waddah Mahmoud Shash488Oral Medicine20795

Waddah Mashhor Almashhor526General Surgery22208

Wadeed Nicolas Semaan
406

Physical Medicine and Rehabilitation
18195

Waed Issa Al Hmidiدوراتobstetrics and Gynecology and its 24404

Waed Mofeed Issa324Neurology15338

Waed Mohamed Nawfal KakدوراتInternal Medicine15360

Waed Turky Shahla444Pediatrics14257

Waeel Ibrahim Abdallah500Urology Surgery21211

Wael Abdolhakem Hamadeh434Emergency Medicine18947

Wael Abdulbaset Sharaf398Laboratory Diagnosis17861

Wael Abdulkarem Alhaj Karim
دورات

Internal Medicine
14986

Wael Adnan Alahmad AlmohamadدوراتOphthalmology and its Surgery25894

Wael Adnan Jabour209Laboratory Diagnosis522

Wael Adnan Obaidtaha569Respiratory System Disease24462

Wael Ahmad Al Shomali412Urology Surgery18330

Wael Ahmad Nabel RafaieدوراتForensic Dentistry24370

Wael Ali Aljejan556Orthopaedic Surgery23671

Wael Ali Chihadeh
دورات

Neuro Surgery
15176

Wael Anwar Abbas478General Surgery20374

Wael Baddour Baddour576Pediatrics24996

Wael Elie Baghdan571Otorhinology and its Surgery20070

Wael Fahed Efransis330Urology Surgery15214

Wael Faisal Bunian493Emergency Medicine20904

Wael Fares Hanna469Endocrinology Diabetes and Metabolism20144

Wael Ibrahim Alkhalaf Alghben498Cardiovascular Diseases21108

Wael Ibrahim Alkhalaf Alghben498Internal Medicine21107

Wael Ibrahim Yazigi428Urology Surgery18391

Wael Mahmoud Alibrhim480General Surgery20471

Wael Mahmoud Searan227General Surgery13471

Wael Mohamad Alsado298General Surgery14839

Wael Mohamad Dandeh215Endocrinology Diabetes and Mwtabolisn13263

Wael Mohammad Kamel Alrabah353Neurology16114

Wael Mulhem Mulhem568Neurology24377

Wael Mustafa HenidiدوراتOrthodontics22652

Wael Mustafa Mustafa257Oral and Maxillo Surgery14131

Wael Rafik Mohsen450Obstetrics and Gynecology and its 19516

Wael Raji Fallouh423Obstetrics and Gynecology and its 18649

Wael Sami Ezedin
495

Periodontology
4039

Wael Samir GhandourدوراتObstetrics and Gynecology and its 13975

Wael Walid Sahyouni
526

Vascular Surgery
22212
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Wael Zuher Marouf387Neurology17299

Wafaa Abdul Munem Altajjar370Laboratory Diagnosis16771

Wafaa Abdul Munem Altajjar492Public Health20840

Wafaa Abdul Raouf Madawi397Laboratory Diagnosis17836

Wafaa Abdulkader Abdulsalam
400

Family Medicine
17890

Wafaa Ali Alhaj Abdullah
356

Laboratory Diagnosis
16306

Wafaa Ghazi Alshehada521Pediatrics22007

Wafaa Khalil Al Khalili433Anesthesiology and Reanimation18943

Wafaa Mohamad Dadwar Kharasani407Laboratory Diagnosis18175

Wafaa Mohamad Job Hji568Pediatrics24284

Wafaa Mourae Kakat343Endodontics15723

Wafaa Naim Saleem365Obstetrics and Gynecology and its 16595

Wafaa Taoufik Aljammal337Removable Prosthodontics15581

Wafaa Yahya AldarwishدوراتPediatrics17432

Wafaa Yaseen Hamzah513Rheumatology21416

Wafaa Youssef AliدوراتObstetrics and Gynecology and its 22303

Wafi Mohamad Mayhoub385Ophthalmology and its Surgery17223

Wafik Fayz Alshalabi
551

Oral and Maxillofacial Surgery
21527

Wafika Mhd Kamel Zarzour429Laboratory Diagnosis18812

Wahab Mahmoud Daghmach578Psychiatry25110

Wahan Kara Bet Saradarian230Cardiovascular Diseases13507

Wahbi Hussain Zarzour215Oral and Maxillo Surgery1009

Wahiba Walim Sulimam463Dermatology and Sexully Transmitted 19928

Wahiba Walim Suliman
482

Dermatology and Sexually Transmitted 

Diseases
19928

Waiam Georges Makdessi
233

Radiology and Medical Imaging
13559

Wail Abdo Alsalloum
دورات

Radiology and Medical Imaging
17617

Wajdi Khaled KhadraدوراتObstetrics and Gynecology and its 15154

Wajeeh Mohamad Said Abdelkader573General Surgery24783

Wajieh Tamin Al Amoura477Cardiovascular Diseases20362

Wajiha Khaled Othman
389

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
17452

Walaa Abd Alkader Shafea
دورات

Dermatology and Sexully Transmitted 

Diseases
17628

Walaa Abdo Alhasan557Obstetrics and Gynecology and its 23723

Walaa Abdul Hakim BaklaدوراتObstetrics and Gynecology and its 25415

Walaa Abdulhamid Mayasa527Endocrinology Diabetes and Metabolism22289

Walaa Abdulltif AllahamدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21708

Walaa Adnan Taha584Obstetrics and Gynecology and its 25559

Walaa Ahmad Saad Aldin Dbo566Internal Medicine24189

Walaa Fesal AlharounدوراتObstetrics and Gynecology and its 22906

Walaa Ghazi Alawad579Periodontology25205

Walaa Hasan Khalil389Pediatric Dentistry17447

Walaa Mohamed Murad YahyaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21611
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Walaa Said Alsen392Periodontology17673

Walaa Saif Maihoub
558

Internal Medicine
23826

Walaa Soliman AlhasnaدوراتPediatrics25402

Walaa Suleiman Al ShaarدوراتPediatrics21956

Walaa Younes Al Ali517Laboratory Diagnosis21911

Walada Fouzi Nader443Dermatology and Sexully Transmitted 19207

Waled Mohamad HossenدوراتOrthopaedic Surgery22568

Waleed Abdalkarim Dandan294Pediatrics14752

Waleed Abdullatif AlnajjarدوراتOrthopaedic Surgery21434

Waleed Ahmad Abd558Orthopaedic Surgery23818

Waleed Fuad Suleiman520Oral Medicine21975

Waleed Ibrahim Shabiyah
345

Family Medicine
10185

Waleed Mohamad HasanدوراتOrthopaedic Surgery21760

Waleed Shehab Aladib532Cardiovascular Diseases22605

Walid Abdul Aziz IssaدوراتOrthodontics23941

Walid Bahjat Estephan517Orthodontics21080

Walid Farouk Ibrahim
541

Pediatrics
22789

Walid Hasan AlsheikhoدوراتNeuro Surgery25478

Walid Khaled Alhussin480Pediatrics20492

Walid M.Nadim Bsata348Cardiovascular Diseases15863

Wameed Jumaa Haj Aref388Internal Medicine17385

Ward Hatem Mohammed
دورات

Pediatrics
25874

Ward Iskandar Ali
549

Urology Surgery
18486

Wareef Ahmad Almorey516Pathology21873

Wasan Abdulmuati Alahmad
447

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
19444

Waseem Abdl nasser Abdel nasser221Pharmaceutical Industry13122

Waseem Ali Mohammadدوراتobstetrics and Gynecology and its 24358

Waseem Ameer Shater
558

Pediatric Surgery
23789

Waseem Hafiz Alkhateeb509Oral Medicine21605

Waseem Khaled Alsadek377Urology Surgery24854

Waseem Mohammed Alamour583Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25556

Waseem Saleh Alkhayat296Oral and Maxillo Surgery14803

Waseem Sameeh Laktineh387Laboratory Diagnosis17296

Waseem Samir Ghandour439Dermatology and Sexully Transmitted 19050

Waseim Anis HaddadدوراتOral and Maxillofacial Surgery21426

Wasem Mohamed Khalifah412Anesthesiology and Reanimation18303

Wasiem Farouk Darwisch325Plastic Surgery15103

Wasim Ghaleb Morad527Otorhinolaryngology and its Surgery22301

Wasim Housein Abou Ahmad289Obstetrics and Gynecology and its 14670

Wasim Ibrahiem Al Hamed428Family Medicine18798

Wasim Taher Albaali574Neurology24619
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Wasna Hamoud Deeb557Dermatology and Sexually Transmitted 23701

Wassel Abdulkareem AlnassanدوراتGastroenterology25799

Wassem Hanna Bitar261Oral and Mixill

Wassem Ibrahim Deeb468Orthodontics20080

Wassem Khaled Alsadek580Urology Surgery24854

Wassim Fawaz DeirawanدوراتRadiology and Medical Imaging23581

Wassim Najed Al Bitar348Radiology and Medical Imaging15857

Wassim Wafic AlHamesh338Oral and Maxillo Surgery15612

Watfa Radwan Shehade578Laboratory Diagnosis25095

Wathik Asaad Al Ghothany556Urology Surgery6206

Wayel Ahmad Salimoun457Urology Surgery19763

Weaam Mohamad Raslan509Pediatrics21507

Weaam Mohamed Nabeeh Majanni 568Dermatology24443

Weaam Mustafa Aljassas569Pediatrics24468

Weam Abdulkader Balid537Obstetrics and Gynecology and its 22713

Weam Mohammad Abo Madi
502

Family Medicine
10596

Weam Zeid Yaghi530Dermatology and Sexually Transmitted 22354

Wejdan Abed Alhasane348Obstetrics and Gynecology and its 15845

Wesam Abdul Rahman Reslan295Internal Medicine14776

Wesam Antoun TradدوراتObstetrics and Gynecology and its 15125

Wesam Kamel Ahmed557Anesthesiology and Reanimation 23787

Wesam Mustafa Abo Khalaf567Laboratory Diagnosis24249

Wesam Saleh Alabed Allah302Pediatrics14916

Wesam Tammam Al AlshkarدوراتUrology Surgery24346

Wessam Barakat IssaدوراتRespiratory System Disease25055

Wessam Hani Abou Assi551Emergency Medicine7271

Wessam Khaled Sawan
528

Ophthalmology and its Surgery
22320

Wessam Mahmoud Alhmad339Obstetrics and Gynecology and its 15645

Wiam Hanna HaddadدوراتDermatology and Sexually Transmitted 13760

William Ali Dweer265Neuro Surgery14311

William Mohammad HammoudدوراتOrthopaedic Surgery14256

Wisam Hasan NabhanدوراتInternal Medicine23992

wisam Nabeel Alaisami296Fixed Prosthodontics 14809

Wisam Tahseen Al Mousfi531Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry22452

Wisam Walid Sahyouni575Orthopaedic Surgery24917

Wissam Aldeen Salah Aldeen Abo دوراتUrology Surgery22426

Wissam Bashar MatroodدوراتOphthalmology and its Surgery16211

Wissam Hamza Mahasneh541Psychiatry22790

Wissam Jamal Altamr
186

Pediatric Surgery
12659

Wissam Mohamad Alruz501Tumoes Chemotherapy21134

Wissam Osama MansourدوراتLaboratory Diagnosis22070

Wissam Yussuf Alhenawi377Orthopaedic Surgery24895

Woroud Mohamed Saied ShaabanدوراتLaboratory Diagnosis25567

Wouroud Louai Ismail Al-Khalil568Clinic Pharmacy and Hospital Pharmacy24271

Wouroud Nader Alnader240Gynecology and ist Surgery13791

Wwisam Barakat IssaدوراتInternal Medicine13882
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Yahea Saleh Alajeel458Emergency Medicine19794

Yahea Saleh Alajeel458Orthopaedic Surgery19795

Yahia Hasan Alsharaa566Orthodontics24204

Yahia Madhat Hasan585Orthopaedic Surgery25714

Yahia Mhd Eid HejaziدوراتPediatrics21319

Yahia Mohammad Moualla270Laboratory Diagnosis14376

Yahkoub Abdulkarim Aljaber
407

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
18108

Yahya Adham Dali
دورات

Ophthalmology and its Surgery
23455

Yahya Ghassan Sultan
دورات

Orthopaedic Surgery
24484

Yahya Hafez Abdelal567Oral and Maxillomandibular Surgery24228

Yahya Salah Alyaski532Pediatric Surgery22558

Yakoob Rasem Alhelo355Orthopaedic Surgery16266

Yamama Mahmoud Al Haiek377Laboratory Diagnosis24594

Yamama Mohammad Saeid Kaaeed
531

Pediatrics
22466

Yaman Abdullah Alhaddad300Cosmetic Dentistry14911

Yaman Azam Rajob212Orthodontics13171

Yaman M.Yahya Kazmouz577Anesthesiology and Reanimation25028

Yaman Ma’mun Hamed SultanدوراتOrthodontics23660

Yaman Mohamad Subuh339Oral and Maxillofacial Pathology15642

Yaman Mouafak Daaboul
452

Neurology
19353

Yaman Muhammad Saeed YassinدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery25564

Yaman Nidal Ahmad
319

otorhinolarynology and its surgery
15060

Yaman Nidal Ahmedدوراتotorhinolarynology and its surgery15060

Yaman Osama Saloum
546

internal Medicine
22976

Yaman Soheil Nofi580Orthodontics4446

Yaman Yousef AlsaraدوراتVascular Surgery22833

Yamen Adnan Al Salkini
531

Laboratory Diagnosis
22317

Yamen Ebrahim HammoudدوراتOral and Maxillofacial Surgery23327

Yamen Khalil Sawan270Oral and Maxillofacial Surgery14213

Yamen Raji Almeghawesh500General Surgery21218

Yamen Raji Almeghawesh
500

Plastic Surgery
21219

Yamen Younes Abdulrahman511Neuro Surgery21720

Yana Mohammad Hasan389Medical Oncology17450

Yara Awwad AlawwadدوراتObstetrics and Gynecology and its 25310

Yara Bassam Annouf553Pharmacology23457

Yara Elias Hanna377Dermatology and Sexually Transmitted 24896

Yara Mohammad Mohammad323Endodontics15318

Yara Mokhles Faraj574Pediatric Dentistry24873

Yara Reyad Daher507Ophthalmology and its Surgery21462

Yara Salah Aldeen Ismail586Radiology and Medical Imaging25860
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yara samir abd alnour237laboratory diagnosis13568

Yara Walid Altawil584Clinical Pharmacy and Hospital 25553

Yara Yahya Al Shamali
دورات

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
22300

Yarob Ahmad Ghanem234Oral and Mixillofacial Surgery13584

Yaseen Abdulkader AlkhaliliدوراتGeneral Surgery23839

Yaseen Ahmad Al SwehaدوراتOphthalmology and its Surgery22664

Yaser Ahmad Al Garad585Otorhinolaryngology and its Surgery25717

Yaser Ahmad Ali Almezael377Orthodontics24831

Yaser Ali AlrefaiyدوراتDental Implantology23307

Yaser Amen Bakrou559Neurology23853

Yaser M.Fawzi JarourدوراتOphthalmology and its Surgery25895

Yaser Moustafa Amin Zitouni
دورات

Laboratory Diagnosis
25436

Yaser Muhamed Haj Ali Beek209Anesthesiology and Reanimation13149

Yaser Mustafa AlmousaدوراتOrthopaedic Surgery21731

Yaser Omar Alhasan Alawada
395

Radiology and Medical Imaging
17797

Yasin Hameidi Jasem Alhajji
375

Obstetrics and Gynecology and its 

Surgery
16969

Yasin Kamal Alabdullah509internal Medicine21583

Yasin Turki Alfandi254Internal Medicine13768

Yasir Abd Alqadir ShkriدوراتPediatrics25608

Yasmeen Abdul Kader Ghalawingy550Fixed Prosthodontics23196

Yasmin Ali Alsoultan586Fixed Prosthodontics25907

Yasmin Fouad Jarjour572Design and Drug Control24677

Yasmin Hanzal Rahme455Anatomical Pathology and Cytopathology19729

Yasmin Hasan AbdallahدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22129

Yasmin Hatem Hatem554Endocrinology Diabetes and Metabolism23466

Yasmin Issa Romia573Otorhinolaryngology and its Surgery24794

Yasmin M.Sabah Helal434Dermatology18961

Yasmin Mahmoud Alhamed586Gastroenterology25768

Yasmin Marwan Aldwyer223Cosmetic Dentisty13373

Yasmin Mohamed Zakaria Harrah581Obstetrics and Gynecology and its 25323

Yasmin Tarek DarwichدوراتDermatology and Sexually Transmitted 21633

Yasmine Suheil Zidan535Ophthalmology and its Surgery22684

Yasser Abdalaal Al Nsirat586General Surgery25868

Yasser Abdelhassib Ismail395Emergency Medicine17788

Yasser Abdulkader Alahmad270Hematology14369

Yasser Ahmad AlKasemدوراتForensic Dentistry14560

Yasser Ahmad Mustafa542Pediatric Surgery22810

Yasser Badawi ALkaisدوراتLaboratory Diagnosis21361

Yasser Haleel Al Mahw385Pediatrics17224

Yasser Hammad Al Abbass505Urology Surgery21324

Yasser Ibsmail Alammaren324Emergency Medicine650

Yasser Issa Almatar264Pediatrics13962

Yasser Mhd Yahia Alkahf505Pediatrics21355

Yasser Mohamad Almohamad 486General Surgery20585

Yasser Mohammad Adnan Ghayad498General Surgery21093
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yasser Mostafa Ghazi Alwakkaf215Internal Medicine13232

Yasser Radwan Alhalabi
دورات

Orthopaedic Surgery
25887

Yasser Zead MadenaدوراتGeneral Surgery23944

Yassin Abdullah Almaghribi271Pediatrics14409

Yassin Mahmoud Hasanدوراتotorhinolarynology and its surgery15998

Yathreb Abdul Wahed Ahmad530Laboratory Diagnosis22376

Yazan Ali Alabdallah520Orthodontics21889

Yazan Arif Hudaifa555Periodontology23600

Yazan Moatha RaadدوراتOral and Maxillofacial Surgery15491

Yazan Muhamad Mazen Al Hussamy
377

Plastic Surgery
24585

Yazan Nabil Alaisami
دورات

Orthodontics
19130

Yazan Salah AhmadدوراتOrthodontics25401

Yazan Sameer Zalaf520Gastroenterology21944

Yazan Samir AzzamدوراتCardiovascular Diseases21374

Yazan Tawfik Haidar569Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry24475

Yazane Ihab Abdalllah250Radiology and Medical Imaging14046

Yazen Aiman Al sufi582Orthodontics1240

Yehia Ibrahim Karak338General Surgery15623

Yehya Hussein Saadoun281Neurology14565

Yehya Ramez Adrees559Obstetrics and Gynecology and its 23884

Yemen Emad Aldin Alkatrji392Dermatology and Sexully Transmitted 17664

Yesra Jumaa Alabdallah Altudmori557Internal Medicine17334

Ymer Younes Hassoun225Obstetrics and Gynecology and its 13403

Yolla Matta Al Shamale585Ophthalmology and its Surgery25719

Yolla Rafik Hanna533Ophthalmology and its Surgery22614

Yomen Mohammad Ayman 548Laboratory Diagnosis23040

Yoosef Mishil Alhallak531Pediatric Surgery22436

Yosef Annad Al Hmada499General Surgery21217

Yosef Hasan Salama511Pharmacology21719

Yosur Ghazi AlsulaimanدوراتOphthalmology and its Surgery17479

Youla Hussin Fares178Neuro Surgery567

Younes Ali Saleh466Physical Medicine and Rehabilitation20035

Younes Habib Ahmad199Orthopaedic Surgery12865

Younes Mohamed Hamada449Pediatrics19474

Younes Mohammad Kabalan577Endocrinology Diabetes and Metabolism10947

Younnos Mohamad Ali Darwich556Orthopaedic Surgery515

Yousef Abdallah Mozaffar Tello557Orthodontics23813

Yousef Abduljalil Bada389Urology Surgery17458

Yousef Ahmed Al Ismail585Cardiovascular Diseases25700

Yousef Ali Kassis497Orthodontics21020

Yousef Fandi Alarbeed586Obstetrics and Gynecology and its 11007

Yousef Fawaz Alnajjar527Orthopaedic Surgery22280

Yousef Fouzi Handawi303Laboratory Diagnosis14973

Yousef Ghassan HassanدوراتOrthopaedic Surgery24513

Yousef Ghassan Hassan377Orthopaedic Surgery24513

Yousef M.Khir Shami385Orthodontics17217
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Yousef Mohamad Haroun523Neurology22088

Yousef Mohamad Hashem579Orthodontics25210

Yousef Mtanus FaourدوراتPsychiatry24344

Yousef Muhsen Alhatem544Neuro Surgery22892

Yousef Naief Issa379Orthodontics17036

Yousef Salah Zofar379Orthodontics17049

Yousha Ayman HasanدوراتCardiovascular Diseases22403

Yousr Taleb AchkarدوراتOral and Maxillofacial Surgery21967

Yousra Mohamad Salim Alshaar568Ophthalmology and its Surgery24257

Yousra Taoufik Saleh292Obstetrics and Gynecology and its 14735

Youssef Ali AlsukkarدوراتPediatrics21174

Youssef Hasan Albarazi585General Surgery25748

Youssef Hasan Albarazi586Thoracic Surgery899

Youssef Hassan Sakkour568Ophthalmology and its Surgery24375

Youssef Jan Khabbaz450General Surgery19517

Youssef Jomaa Hasan557Orthopaedic Surgery23697

Youssef Michal Andraws226Anesthesiology and Reanimation1439

Youssef Mohammad Alhassan550Pediatrics23228

Youssef Naoum Barri584Orthodontics3716

Youssef Riad Eldallal429Laboratory Diagnosis18813

Youssef Shahir Kartabil577Orthodontics24975

Youssif Abdal Karem Frashe372Radiology and Medical Imaging16852

Youssof Nassar Abou Asali302Obstetrics and gyneclogy and its Surgery14918

Yusef Maher Betrus324Plastic Surgery15339

Yusha Alaa Aldin Dib461Reconstructive Surgery and Burns19874

Yusuf Issa Douba504Laboratory Diagnosis21306

Yusuf Molhem Alsultan252Pediatrics13939

Yusuf Raeef Khallouf551Oral and Maxillofacial Surgery23260

Zaed Moussa Al KhatibدوراتGeneral Surgery17360

Zaenab Hmedei Al Khalil441Internal Medicine19151

Zafer Nabil MakladدوراتInternal Medicine16064

Zafer Saleh RostomدوراتInternal Medicine15923

Zafer Yosef Abbass463Orthopaedic Surgery19962

Zaher Abboud TahhanدوراتGeneral Surgery22284

Zaher Abdul Salam JuhaدوراتObstetrics and Gynecology and its 21522

Zaher Anwwar Albattah Alhosni296Cardiac Surgery8748

Zaher Basheer Kutait457Family Medicine19738

Zaher Hasan Al Swaidan576Endodontics24937

Zaher Ibrahim Albirini384Hematology16843

Zaher Ibrahim Albirini384Internal Medicine16842

Zaher Isam Abdulbaki Charbaji556Oral and Maxillomandibular Surgery14686

Zaher Mohamad Ghaleb Batal553Health Systems Management23491

Zaher Mohamad Reyad Altaki355Endodontics15519

Zaher Mohamad Said Shaher209General Surgery13085

Zaher Rateb Bakri Qasem360Oral and Maxillo Surgery16465

Zaher Rateb Bakri Qasem360Fixed Prosthodontics 16464

Zaher Yassen Salloum544Orthopaedic Surgery22877

Zahra Mohamad Alothmanlly428Pediatrics18788

Zahra Samir KejaدوراتDermatology and Sexually Transmitted 15322
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Zahraa Abdul Ghani Omar Shasho363Dermatology and Sexually Transmitted 15433

Zahraa Abdulkader Hanifaa386Obstetrics and Gynecology and its 17284

Zahyya Mohamad Shaheen479Internal Medicine20418

Zaid Ahmad Issa455Pediatrics19741

Zaid M.Ousama Jrikh583Endodontics25443

Zaid Mohamad Malla SalehدوراتOral and Maxillofacial Surgery21686

zaid Mukhbir Saleem526Obstetrics and Gynecology and its 22268

Zaid Munib Moussa444Ophthalmology and its Surgery19251

Zain Abdul Majed AkkadدوراتRheumatology21899

Zain Al-Aabdeen Anis GhanougeدوراتOrthopaedic Surgery24323

Zain Haitham JameeدوراتGastroenterology21588

Zain Nehad Mhanna414Design and Drug Control18399

Zaina Akram TaybaniدوراتDermatology and Sexually Transmitted 22107

Zaina Fawaz Watfa532Medical Oncology22535

Zainab Adi Mourtada534Obstetrics and Gynecology and its 9678

Zainab Ali AlsaiemدوراتPediatrics23611

Zainab Anees Ghanouge571Dermatology and Sexually Transmitted 24611

Zainab Ayman Mohammad573Orthodontics24790

Zainab Hussain HaidarدوراتPediatrics24083

Zainab Mhd Khaled Jumaa ZabadnehدوراتOral Rehabilitaion and Esthetic Dentistry22416

Zainab Mohammed Rashid Alkotyni566Pediatrics24193

Zakaa Issa Alhamada564Applied Analytical Chemistry24052

Zakarea Yussef Al Mslamani328otorhinolarynology and its surgery15310

Zakaria Ali Almohammed512Obstetrics and Gynecology and its 21723

Zakaria Esmail AlammarدوراتUrology Surgery24173

Zakaria Fuad Al-Najjar557General Surgery23770

Zakaria Ibrahim SharboدوراتGeneral Surgery25213

Zakaria Mohamad AlhanafiدوراتGastroenterology15920

Zakaria Mohammad Jamil KatmehدوراتCardiovascular Diseases15232

Zakaria Nazem EssaدوراتPediatric Surgery23188

Zakaria Salmo Salmo JaweekدوراتAnesthesiology and Reanimation22068

Zakaria Yahia MohamadدوراتCardiovascular Diseases23693

Zakria Atia Al ShekhدوراتGeneral Surgery22249

Zakwan Adnan Majar506Anesthesiology and Reanimation21326

Zalal Abd Alrahman YousefدوراتOtorhinolaryngology and its Surgery23499

Zamzam Mustafa Harah583Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25520

Zannob Kaddour Al Raya572Pediatrics24735

Zaria Abdullah AhmadدوراتNeurology23247

Zarif Mouhammad Almakhloof288Neurology14614

Zaydoon Hekmat Zein EddinدوراتThoracic Surgery25722

Zayed Abdulrazak Alnuaimi576Periodontology25018

Zecra Mahmoud AlBolbolدوراتPediatrics24509

Zecra Mahmoud AlBolbol377Pediatrics24509

Zeiad Akhmed Al-Khadzhi367Orthodontics11859

Zein Al-Abedeen Mohammad 565Orthodontics24140

Zein Ali ShabanaدوراتGeneral Surgery22368

Zein Haitham Jamee510Gastroenterology21588

Zein Hassan Isshak499Dermatology and Sexually Transmitted 21125

Zeina Adnan Dayoub561Dermatology and Sexually Transmitted 23910
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Zeina Bahjat Estephan409Pediatric Dentistry18240

Zeina Basel Alabbas574Pathology24820

Zeina Essam KhneijerدوراتPediatrics23774

Zeina Mhd Bassel Al JunaidiدوراتOphthalmology and its Surgery22941

Zeina Mohamd Adib Aljarkas564General Surgery24115

Zeina Mohammad Moualla549Fixed Prosthodontics23146

Zeinab M.Talal AlladkanieدوراتOphthalmology and its Surgery21067

Zeinab Sameer Ali576Design and Drug Control24944

Zeinaddin Ali Fowaytah494Orthodontics20885

Zelal Abdullatif ZeinدوراتClinical Pharmacology25753

Zellal Mohamad Taher Gfeer429Pediatrics18811

Ziad Abdulaziz Dokmak380Internal Medicine17053

Ziad Ahmad Abu Oda586Anesthesiology and Reanimation25777

Ziad Alberto JradدوراتNeuro Surgery22547

Ziad Ali AlboudiدوراتOrthopaedic Surgery16119

Ziad Jaodat Ramadan411Plastic Surgery18295

Ziad Kamil Kalash510Hand Surgery21653

Ziad Kamil Kalash510Plastic Surgery21652

Ziad Mahmoud Choaibi327Laboratory Diagnosis15420

Ziad Mahmoud Mohammad377Otorhinolaryngology and its Surgery24969

Ziad Metib Lahadدوراتinternal Medicine21795

Ziad Mohammad Alkadi350Oral and Maxillofacial Surgery15895

Ziad Mohmood Omran450Neuro Surgery19518

Ziad Mouneer Al Saddi217Periodontology10820

Ziad Raji Alwadoud Krdali209Otorhinolaryngology and Surgery3382

Ziad Shakib Alarbid437Urology Surgery19037

Ziad Tarek Alhaj Taha413Anesthesiology1035

Ziad Tarek Aljarad350Gastroenterology15893

Zidan Mohammad AhussenدوراتPediatrics14062

Zidan Saleh Zidan429Family Medicine18810

Ziena Talat Nadour495Pathology20919

Zina Maysara Zakaria568Dermatology and Sexually Transmitted 24416

Zina Salim Yassin559Public Health23922

Zoalfakar Sharif ZainyدوراتOrthopaedic Surgery22102

Zoalfekar Fayz Appas586Oral Rehabilitation and Esthetic Dentistry25869

Zohair Bozan WalliدوراتGastroenterology21363

Zoher Esmaeel Al HaririدوراتOphthalmology and its Surgery21243

Zokaa Abdulsalam Taha464Pediatrics20010

Zolfeekar Mojtaba Bilal186Periodontology12553

Zorab Melkon Ohan407Urology Surgery18114

Zoubeida Mohammed AbdullahدوراتObstetrics and Gynecology and its 25135

Zouzan Ahmad MaemoدوراتEndocrinology Diabetes and Metabolism23784

Zubaida Adnan Hassan-AlkhalilدوراتRespiratory System Disease21012

Zuhair Eyad Malaki243General Surgery13875

Zuhair Majed Alnerabieah549Pediatric Dentistry23108

Zuhair Salim Alsahoui343Cardiovascular Diseases5291

Zuhair Salim Alsahoui472Health Systems Management20210

Zuhair Sulaiman Raddawi497Diagnostic Radiology543

Zuher Asad Al Wanous541Public Health22785

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  181 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

22755الجراحة العصبية538اباء سعدو سعيد سليم

16961الجراحة العامة376اباء عبد الرحمن عبد الرحمن

5390امراض االطفالدوراتاباء عصام الصفدي

20231أمراض الجهاز التنفسي472اباء غسان عبود

24283أمراض الخدج وحديثي الوالدة568اباء هيثم حمادي

16068األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتابتسام انطون رحمه

20610الكيمياء الحيوية السريرية484ابتسام جريس ملوح

7294امراض األطفال60ابتسام جميل احمد

19508التوليد وأمراض النساء وجراحتها450ابتسام داود النمر

1503امراض االطفال5ابتسام سامي ابراهيم

6123طب األطفال47ابتسام سمير رحال

1550التشخيص المخبري12ابتسام سهيل دمني

6717طب األسرة53ابتسام صالح أحمد

4876الدمويات والمناعيات41ابتسام صديق عابدين

19109التوليد وأمراض النساء وجراحتها440ابتسام عبد الحميد الكريم

8587تقويم االسنان والفكين81ابتسام عبد الرحمن السالمه

5731امراض جهاز الهضم45ابتسام عبد الرزاق بوشي

6900االمراض الداخلية55ابتسام عبد الرزاق ناعورة

249جراحة الفم والفكيندوراتابتسام عبد الفتاح حجي

25133أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتابتسام عبد القادر الشيخ

5034التوليد وأمراض النساء وجراحتها41ابتسام علي احمد

15036التوليد وأمراض النساء وجراحتها307ابتسام علي خضر

17065أمراض األطفال380ابتسام عيسى دروج

9364األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس91ابتسام فاضل بركات

12711األمراض الداخلية184ابتسام محمد حيدر

9491التخدير واالنعاش93ابتسام محمد مسلماني

19120أمراض الغدد الصم واالستقالب440ابتسام مصطفى حاج حسين

17221أمراض األطفال385ابتهاج عبد الكريم صندوق

1653التوليد وامراض النساء وجراحتها11ابتهاج فارس مرزوق

22979أمراض األطفال546ابتهال خلفان االحمد

7185طب الفم57ابتهال مسوح الرفاعي

18684أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها426ابتهال نبيل حاج بكري

14051مراقبة األغذية250ابراهيم  منذر الشيخ علي

22943أمراض النسج حول السنيةدوراتابراهيم ابراهيم الخطبا

965التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتابراهيم احمد الخليل

2916طب االسرة20ابراهيم احمد الزيناتي

17423التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتابراهيم احمد الشيخ ديب

416األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتابراهيم احمد الشيخ علي

14384أمراض العين وجراحتهادوراتابراهيم احمد الناصر

4066التوليد وامراض النساء وجراحتها27ابراهيم احمد حاج عبود

17484أمراض العين وجراحتهادوراتابراهيم احمد زيني

13770األمراض الداخلية243ابراهيم احمد نادر مشلح

18503زراعة األسنان418ابراهيم اسعد خلف

10345الجراحة البولية111ابراهيم اسعد عبدهللا

12983األمراض الداخلية208ابراهيم اسماعيل الصبح

13523الجراحة العظمية232ابراهيم اسماعيل حسن

15836الجراحة التجميلية والتصنيعية347ابراهيم الياس ابراهيم

20832أمراض األطفال492ابراهيم الياس ديبه

15869أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتابراهيم أحمد العلي
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476تقويم األسنان والفكيندوراتابراهيم أحمد قصاب

8635مداواة األسنان81ابراهيم أحمد وهبي

6209التخدير49ابراهيم أميل فهدي

4831الجراحة العامة38ابراهيم بدر العموري

22545زراعة األسناندوراتابراهيم بسام مرتضى

10283التخدير واالنعاش109ابراهيم جرجس ابو عفش

16707التخدير واإلنعاش366ابراهيم جودت الملوحي

15180الجراحة العامة315ابراهيم حسن الضماد

5250امراض االطفال45ابراهيم حسن العيسى

14821أمراض القلب واألوعية297ابراهيم حسن حسين

4466الجراحة البوليةدوراتابراهيم حسن خليفه طالب

8417التخدير واإلنعاش75ابراهيم حسن شبار

17692األمراض الداخلية393ابراهيم حسن كفروني

247جراحة الفم والفكيندوراتابراهيم حسين حنظل

19760األمراض الداخلية457ابراهيم حسين فرحان

22938التخدير واإلنعاش545ابراهيم حنا خوري

705التعويضات الوجهية الفكية66ابراهيم خالد تركماني

20518أمراض القلب واألوعية481ابراهيم خليل ابو سعادة

20517األمراض الداخلية481ابراهيم خليل ابو سعادة

10685التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي120ابراهيم خليل الصالح

21317أمراض العين وجراحتهادوراتابراهيم خليل العواد

23144تقويم األسنان والفكيندوراتابراهيم خليل حسن

6022الجراحة البولية46ابراهيم خليل صوايا

7072الجراحة البولية57ابراهيم خليل ضاهر

18706أمراض القلب واألوعية425ابراهيم درويش سليمان

9321الجراحة العامة91ابراهيم ديب غريب

3904التوليد وامراض النساء وجراحتها27ابراهيم ديبو ديب

17167الطب الشرعيدوراتابراهيم رزق الديوب

11012األمراض الداخلية127ابراهيم سعيد الحاج محمد علي

11013أمراض القلب127ابراهيم سعيد الحاج محمد علي

10665االمراض العصبية120ابراهيم سلمان بالل

13576الجراحة العامة234ابراهيم سليم محمود

13576الجراحة العامة241ابراهيم سليم محمود

13577الجراحة الصدرية234ابراهيم سليم محمود

13578جراحة األوعية234ابراهيم سليم محمود

11452الجراحة العامة145ابراهيم سليمان حريقة

20457أمراض األطفال481ابراهيم سليمان سليمان

3063التخدير22ابراهيم سليمان وهبه

18265طب أسنان األطفال410ابراهيم سهيل النصار

15908التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتابراهيم صالح الجفال

5221الجراحة العامة43ابراهيم صالح علوش

8146أمراض العين وجراحتها71ابراهيم صبري بيجو

16079جراحة الفم والوجه والفكيندوراتابراهيم طه اسعد

20389الجراحة العامة478ابراهيم طه الحسنه

2013تقويم االسنان10ابراهيم عباس الحامض

14850التخدير واإلنعاش298ابراهيم عباس يزبك

14622الجراحة العظمية288ابراهيم عبد الرحمن سالل

16383األمراض العصبيةدوراتابراهيم عبد الرحمن فاضل

10004جراحة القلب102ابراهيم عبد العزيز الشقاقي
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24196التعويضات السنية الثابتة566ابراهيم عبد القادر ابو شنب

12755الجراحة العظميةدوراتابراهيم عبد القادر الخليلي

12569جراحة الفم والفكين178ابراهيم عبد القادر رجب

10546امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتابراهيم عبد القادر غنام

15553طب األسنان التجميلي336ابراهيم عبد الكريم العبد هللا

11172امراض الكليةدوراتابراهيم عبد اللطيف الشعار

591أمراض القلب1ابراهيم عبد هللا الخلف

7759األمراض الداخلية66ابراهيم عبد هللا الخلف

4751امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتابراهيم عبد هللا محمود

3763امراض الكلية40ابراهيم عبد الوهاب بليد

1336الجراحة البولية3ابراهيم عبدالقادر السعدي

9222أمراض األطفال88ابراهيم عبدو نجار

3252الجراحة العامة20ابراهيم عزت عزقول

7434التخدير واالنعاش62ابراهيم عزيز اسعد

1516الجراحة البولية12ابراهيم عقاد الظاهر

5432امراض االطفالدوراتابراهيم علي العثمان

19318أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها445ابراهيم علي خلف

7399الجراحة العامة62ابراهيم علي سليمان

12241امراض الكلية174ابراهيم علي سليمان

2130امراض الغدد الصم15ابراهيم علي عمشه

3956االمراض الداخلية28ابراهيم علي عمشه

9331أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91ابراهيم علي قاسم

7934امراض العين وجراحتها68ابراهيم علي ونوس

6136األمراض الجلدية والزهرية48ابراهيم عمر تايح

13006الجراحة التجميلية والتصنيعية205ابراهيم عواد الظاهر

24276الجراحة العظميةدوراتابراهيم عيسى داود

7359التخدير واالنعاش59ابراهيم غازي شرف الدين

22875جراحة القلب544ابراهيم فايز حماده

11138امراض االطفال132ابراهيم فائز شاعر

14441تقويم االسنان والفكيندوراتابراهيم فائق الصالح الحاج ابراهيم العكل

15222األمراض الداخليةدوراتابراهيم فياض برو

15333أمراض األطفالدوراتابراهيم كمال حميش

19449التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتابراهيم لطف هللا عباس

16116الجراحة البولية353ابراهيم محمد البرغوث

2413االمراض الباطنة18ابراهيم محمد البوشي

12417األمراض الداخلية164ابراهيم محمد الجبق

22725أمراض القلب واألوعية537ابراهيم محمد الجبق

8336األمراض الداخلية73ابراهيم محمد الجمعه الدخيل

12526امراض الجهاز الهضميدوراتابراهيم محمد الجمعه الدخيل

14357الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتابراهيم محمد الحاج حسن

8154التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71ابراهيم محمد الذياب

3403االمراض الداخلية24ابراهيم محمد السالم

1957امراض االطفال9ابراهيم محمد الغانم

2246االمراض العينية وجراحتها19ابراهيم محمد النميري

9049امراض النسج حول السنيةدوراتابراهيم محمد امين ضاهر

17499زراعة األسناندوراتابراهيم محمد امين ضاهر

17134التعويضات السنية الثابتة383ابراهيم محمد اياد اآلغا

21176الجراحة البوليةدوراتابراهيم محمد بوبس

5125امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتابراهيم محمد جمال فارس
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16983الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل376ابراهيم محمد جمعه

18270أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها412ابراهيم محمد حسن

10705الجراحة العصبيةدوراتابراهيم محمد خير العمار

220الجراحة العامةدوراتابراهيم محمد ديب

13913الجراحة الصدريةدوراتابراهيم محمد ديب

16974أمراض العين وجراحتها378ابراهيم محمد سنكري

19838مداواة االسنان460ابراهيم محمد شباط

1245جراحة القلب3ابراهيم محمد عابدين

7355جراحة الفم والفكين60ابراهيم محمد عيسى

14993طب أسنان األطفال305ابراهيم محمد فاعور

12305الكيمياء الحيوية السريرية161ابراهيم محمد كامل كبه وار

13746التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي241ابراهيم محمد كعكه جي

1034امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3ابراهيم محمد نافع الحريري

2404االمراض الباطنية18ابراهيم محمد ياسر قره بال

13116أمراض األطفال209ابراهيم محمد يوسف

4476التشخيص المخبري39ابراهيم محمود الحاج علي

16999التوليد وأمراض النساء وجراحتها378ابراهيم محمود حربا

10683الجراحة العظمية120ابراهيم محمود نديم العباس

18334أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها413ابراهيم مروان اليوسف

20048أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466ابراهيم مصباح اليوسف

9013التوليد وامراض النساء وجراحتها86ابراهيم مصطفى حبوس

21401أمراض القلب واألوعيةدوراتابراهيم مظهر احمد

6138التوليد وأمراض النساء وجراحتها48ابراهيم معين مطانيوس

948طب الطوارئ1ابراهيم ميخائيل فرح

6993الجراحة العامة56ابراهيم ميكائيل سيد

2119امراض االطفالدوراتابراهيم ناجح طموحي

8288التخدير واإلنعاش73ابراهيم نايف طنب

13098الجراحة البولية209ابراهيم نعمان النجار

1338امراض الكلية3ابراهيم نعيم الدقاق

1341االمراض الداخلية3ابراهيم نعيم الدقاق

4033التوليد وامراض النساء وجراحتها27ابراهيم نوري مال محمود

17357الجراحة العامةدوراتابراهيم وصفي بشور

5194الجراحة العامة46ابراهيم ياسين العرسالي

2125الجراحة العظمية15ابراهيم ياسين فاعور

3993الجراحة العظمية28ابراهيم يعقوب مقديس انطون

18789أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها428ابراهيم يوسف الرفاعي

10355التخدير واالنعاش111ابراهيم يوسف عشمه

10356العناية المشددة111ابراهيم يوسف عشمه

23045أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها548ابو بكر عبد الرحمن حاج حسين

4051طب الفم27ابي محمود زين الدين

8169التوليد وامراض النساء وجراحتها71اتحاد بسام عباس

13436التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي225اتحاد درويش ديوب

7821أمراض األطفال67اتحاد محمد الحماد

3652التوليد وأمراض النساء وجراحتها28احتفال علي العنيد

18575أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421احسان إسماعيل أحمد العليوي

5983التخدير47احسان حسن قنديل

2046التشخيص المخبري9احسان عبد القادر عبيسي

12367األمراض الداخلية162احسان عبد الوهاب التكريتي

6620التوليد وأمراض النساء وجراحتها52احسان عطا هللا عطيه

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  185 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

3401الجراحة العظمية24احسان علي ساهين

1807صناعة االسنان الثابتة8احسان فهد شقير

16058التشخيص المخبريدوراتاحسان قاسم العبود

18892أمراض الكلية432احسان محسن اسليم

1178الجراحة العامة2احسان محمد الفران

18333األمراض الداخلية413احسان محمد جوديه

14460طب االسرة278احسان محمد داوود

6265األمراض العينية وجراحتها49احسان محمد محسن

18361أمراض األطفال413احالم احمد محمد

5270امراض النسج حول السنيةدوراتاحالم خليل شريح

19035التوليد وأمراض النساء وجراحتها437احالم سلمان ابو الفضل

3158تقويم االسنان والفكين21احالم عبدالحليم العلي

20451تقويم األسنان481احالم غسان عبدهللا

9081المعالجة الكيماوية لالورام87احالم كامل زمزم

3439االمراض الجلدية والزهرية24احالم محمد حاج محمود

11777التشخيص المخبري161احالم محمود حميد

12424طب األورام164احالم محمود شله

7804االمراض العصبية67احالم منير مصطفى

11972جراحة الفم والوجه والفكين164احمد  عبد القادر عبود

11256الجراحة العامة139احمد  محمود سرحيل

12009الجراحة الصدرية162احمد  نواف حج حسين

5256االمراض الصدرية46احمد ابراهيم الحسن

3952زراعة االسنان28احمد ابراهيم الخطيب

2198الجراحة العامة13احمد ابراهيم السراج

9880الجراحة العامة100احمد ابراهيم العوده هللا

9881جراحة األطفال100احمد ابراهيم العوده هللا

11459التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي145احمد ابراهيم الغزالي

9473التوليد وامراض النساء وجراحتها93احمد ابراهيم بشير

17707الجراحة العظمية393احمد ابراهيم جوني

5286الجراحة العظميةدوراتاحمد ابراهيم حسن

3721االمراض الداخلية28احمد ابراهيم رزق

1932طب االطفال10احمد ابراهيم زعل

14133التشخيص المخبري257احمد ابراهيم عبيدو

5714مداواة األسنان45احمد ابراهيم عجاج

3949الجراحة العامة28احمد ابراهيم عمار

5569الجراحة البوليةدوراتاحمد ابراهيم قريع

4793الجراحة العامة41احمد ابراهيم كرمي

3113الجراحة العظمية21احمد احمد رمان

5479الجراحة البولية42احمد اديب الناصر

19653الجراحة العامة454احمد اديب محمد معمر الجراح

6820الجراحة التجميلية والتصنيعية55احمد اسامة الموعد

16912الجراحة العظمية374احمد اسامه مصطفى الراجح

23186التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاحمد اسحاق الغزالي

12511امراض العين وجراحتها174احمد اسعد عمر بهجت مرعشي

11016امراض الجهاز التنفسي157احمد اسعد غنام

6959الجراحة البولية56احمد اسماعيل الحمد

1616الجراحة العظمية11احمد اسماعيل الحيجي

16606األمراض العصبية363احمد اسماعيل العلي

18237أمراض العين وجراحتها409احمد اسماعيل جنود
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11732الجراحة العامة161احمد اسماعيل حسن

11733جراحة القلب161احمد اسماعيل حسن

7233جراحة الفم والوجه والفكين70احمد اسماعيل خضور

1395امراض القلب واالوعيةدوراتاحمد اسماعيل رحمه

4392امراض االطفال31احمد اسماعيل شباط

14068الجراحة الصدريةدوراتاحمد اسماعيل شماع

4907الجراحة العامة41احمد الحاج

10062الجراحة العامة106احمد امير محمد منير نسيمي

10063جراحة االطفال103احمد امير محمد منير نسيمي

2431االمراض العينية وجراحتها18احمد امين عدنان درويش

743جراحة الفم والفكين1احمد انس محمد حسن سلطان

17723أمراض الجهاز الهضمي394احمد انور عبد هللا الموال

3094التوليد وامراض النساء وجراحتها21احمد ايمن محمدامين الشلق

20296التخدير واإلنعاش475احمد إبراهيم الحمود

22740أمراض العين وجراحتهادوراتاحمد إبراهيم سليمان

20510األمراض الداخلية480احمد إبراهيم كور

19108أمراض الدم440احمد إبراهيم محمد

18197الجراحة العظمية409احمد إسماعيل الدبزي

16200األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاحمد إسماعيل الدعيبس

25286التوليد وأمراض النساء وجراحتها580احمد إيهاب عبد الكريم الحراكي

9054الجراحة العامة86احمد باسل زهير العرقسوسي

3011جراحة الفم والوجه والفكين182احمد باسم محمد فايز  الحالق

18582أمراض العين وجراحتها421احمد باسم محمود البريدي

4674الجراحة العظمية40احمد باسم معروف النحاس

3367جراحة القلب واالوعية34احمد بدر الدين التكريتي

12087التوليد وأمراض النساء وجراحتها171احمد بدر الدين بوشي

23832الجراحة العصبيةدوراتاحمد بدر محرز

2858التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتاحمد بدران قاسم

21589األمراض العصبيةدوراتاحمد براء الخوام

20578أمراض الجهاز التنفسي483احمد بسام توفيق الشيخ عطيه

9378امراض الجهاز الهضمي92احمد بسام مرتضى

22769األمراض الداخلية539احمد بسام مرتضى

2779الجراحة العظمية17احمد بشر امير يكن

2142جراحة القلب13احمد تركي الدغله

2214الجراحة البولية14احمد تركي العميان

11662الجراحة العظمية155احمد توفيق صباغ

7166التوليد وأمراض النساء وجراحتها57احمد توفيق يوسف

1309امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1احمد جاسم السالم

19511أمراض القلب واألوعية450احمد جالء الدين نابلسي

19510أمراض القلب عند األطفال450احمد جالء الدين نابلسي

12869امراض العين وجراحتها196احمد جمال الحسن

22389الجراحة العامةدوراتاحمد جمال الفتيح

احمد جمال حارس رفيع
557

الجراحة البولية
23767

9381امراض االطفال92احمد جمال محمود العجاجي

517أمراض القلب1احمد جميل الغوطاني

17559الجراحة البوليةدوراتاحمد جميل حفار

5727أمراض جهاز الهضم45احمد جميل عباس

3771جراحة االوعية27احمد جميل عمران
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17325الجراحة العظميةدوراتاحمد جنيد جزار

4683طب الطوارئ41احمد جهاد الدين محمد عابوره

23486الجراحة البوليةدوراتاحمد جهاد قفوره

1408الجراحة العصبية5احمد جهاد موفق عابدين

15373الجراحة البولية325احمد حامد الخدعان

13720طب الفم241احمد حامد الزعبي

10455الجراحة العظميةدوراتاحمد حسان السماره

24307تقويم األسنان والفكين568احمد حسان حامد

9277أمراض األطفال89احمد حسن اسماعيل

1424التوليد وامراض النساء وجراحتها3احمد حسن الدالي

10474امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها114احمد حسن الرحل

18223الجراحة العامة409احمد حسن الطواب

21079الجراحة العامة499احمد حسن العساف

10872جراحة الفم والفكين125احمد حسن العلي

19085التوليد وأمراض النساء وجراحتها439احمد حسن الالفي

21609الجراحة العظميةدوراتاحمد حسن جماهيري

15459األمراض الداخلية331احمد حسن حسني المال حساني

2317الجراحة العامة9احمد حسن ضميريه

3168الجراحة البولية21احمد حسن غميض

13696التوليد وامراض النساء وجراحتها241احمد حسن يوسف

17952تقويم األسنان والفكين403احمد حسني األفيوني

13252أمراض األطفال214احمد حسين الحبيب

1315االمراض الباطنة3احمد حسين الحمدو الموسى

13758أمراض القلب وألوعيةدوراتاحمد حسين الحمدو الموسى

3104امراض الغدد الصم20احمد حسين الخطيب

5223جراحة األوعية43احمد حسين الرفاعي

3002االمراض العينية وجراحتها20احمد حسين حجي محمود

15610طب األسنان التجميلي338احمد حسين خريبه

14618التخدير واإلنعاش288احمد حسين خضر

10751الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاحمد حمدي عرابي

2943تقويم االسنان21احمد حمود االحمد الدخول

21909أمراض الجهاز الهضمي517احمد حمود األحمد العيسى

5152التشخيص المخبريدوراتاحمد حمود الصالح

18388الجراحة العصبية413احمد حميد الجاسم

2899االمراض الداخلية20احمد حميظه الجاسم

22569جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد حنيفي الحولي

23171التوليد وأمراض النساء وجراحتها549احمد حيدر ضيف هللا

14045األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس250احمد خالد الخطيب

22794التشخيص المخبري541احمد خالد الدويري

8513أمراض الدم79احمد خالد العيسو

10523االمراض الداخلية114احمد خالد النابلسي

10524امراض الجهاز الهضمي114احمد خالد النابلسي

25801جراحة القلبدوراتاحمد خالد بدران

4440جراحة الفم والفكين36احمد خالد مروان الحكيم

4455الجراحة العظميةدوراتاحمد خرفان دغيم

4427االمراض العينية وجراحتها39احمد خلدون ابراهيم ميهوب

770التخدير واالنعاش1احمد خلدون عبد الوهاب عروس

احمد خلدون محمد تحسين الجباصيني
14

التشخيص المخبري
2299
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22109الجراحة العامةدوراتاحمد خلف العجه

255جراحة الفم والفكيندوراتاحمد خليل الخلف

23937الجراحة العامةدوراتاحمد خليل المحمد

14700األمراض الداخلية290احمد خليل حاجي بوظان

14275التشخيص المخبري272احمد خليل قنبر

24807أمراض العين وجراحتها377احمد خميس الحاجي محمد

9312االمراض الداخلية90احمد خميس العيسى

15296أمراض الدمدوراتاحمد خميس العيسى

4723االمراض العصبيةدوراتاحمد درويش الخلف الشيخ

2866االمراض الجلدية والزهرية16احمد ديب حسن

19023أمراض النسج حول السنية436احمد ديب دوماني

16790أمراض العين وجراحتها369احمد ذكريا سيد أحمد

16959األمراض الداخلية375احمد ذياب العلي

16960أمراض القلب واألوعية375احمد ذياب العلي

22244أمراض النسج حول السنيةدوراتاحمد راتب خلدون حنفي

17248األمراض العصبيةدوراتاحمد راشد الحصني

3093التخدير واالنعاش21احمد رامز عيسى

13106الجراحة البولية209احمد رامي عيسى عيسى

9370األمراض الداخلية91احمد رزق الناصر

8908جراحة الفم والوجه والفكين85احمد رضا عبد المجيد سمان

1938الجراحة العظمية8احمد رفعت الحلبي

2007امراض القلب9احمد رفعت غيبور

22126أمراض العين وجراحتها523احمد رمضان العبيد

18474أمراض الجهاز الهضمي417احمد رياض الحاج علي

7102التخدير واالنعاش57احمد رئيف علي الشيخ علي

9839التخدير واالنعاش99احمد زاهر محمد زكي طيار كيالي

21659أمراض األطفالدوراتاحمد زايد الخليف

23916الجراحة البوليةدوراتاحمد زكريا عيوش

3521امراض القلب واالوعية26احمد زهدي محمد بشار القطمه

3661االمراض الداخلية26احمد زهدي محمد بشار القطمه

2162امراض االطفال15احمد زهوري الزهوري

1236أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد زهير العلوش

11600امراض الكلية153احمد زياد محمد ديب علبي

12120الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل174احمد سامر عبد العزيز القوادري

17405الجراحة العامة387احمد سامر عدنان الكسواني

1310االحياء الدقيقة3احمد سامر محمد حسن المصري

747التوليد وامراض النساء وجراحتها1احمد سامر محمد نديم كوسه

2675التخدير19احمد سامر ياسين دعبول

9670التشخيص المخبري96احمد سامي عبد الحميد مدرك

21120التشخيص المخبريدوراتاحمد سامي مصطفى

23220مداواة األسنان550احمد سري العالول

19293أمراض األطفال445احمد سعيد االسعد

18549الجراحة العامة421احمد سعيد الحاج

14205جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد سعيد حنيدي

11117امراض الدمدوراتاحمد سعيد عبد هللا

7792الطب الفيزيائي واعادة التأهيل67احمد سعيد كنعان

25806جراحة القلبدوراتاحمد سعيد محمد عجاجي

1678جراحة الفم والفكين11احمد سلطان كيالني

14271أمراض القلب واألوعية265احمد سليم الخير
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4962االمراض العصبيةدوراتاحمد سليم درويش

19374الجراحة العامة449احمد سليمان ابو حوا

13793امراض القلب واالوعية240احمد سليمان احمد

13831الجراحة العظمية241احمد سليمان اسمندر

5682طب األسرة45احمد سليمان الصومعي

21445الجراحة العظميةدوراتاحمد سليمان العيسى

9991امراض العين وجراحتها102احمد سليمان الموصللي

3527طب الطوارئ25احمد سليمان دويك

3830أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها26احمد سليمان ديب

4576تقويم االسنان33احمد سليمان شاالتي

23409الجراحة البوليةدوراتاحمد سمير أبو سرور

18033التشخيص المخبري405احمد سمير محمد بشير النوري

17541التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاحمد سيفو سيفو

24813أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها574احمد شادي أكرم الحوري

11926أمراض القلب164احمد شاكر االشقر

10584الجراحة البوليةدوراتاحمد شحاده مبدا

3611تقويم االسنان26احمد شرف الدين برهان

25891أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاحمد شريف جبريل

18888طب الطوارئ431احمد شعبان سليمان

18096الجراحة العظمية407احمد شكري أسعد

4907الجراحة العامة41احمد شكيب الحاج

998التوليد وامراض النساء وجراحتها1احمد شهاب طه

18365أمراض األطفال414احمد شواخ الخلف

13645األمراض العصبية235احمد صالح الخلف

3959األمراض العصبية28احمد صالح الزعبي

10318التوليد وامراض النساء وجراحتها110احمد صالح الونوس

23062األمراض العصبيةدوراتاحمد صالح حاج ابراهيم

11500األمراض الجلدية والزهرية148احمد صالح رحال

1897الجراحة البولية2احمد صالح عموري

7479الجراحة العظمية63احمد صالح عيسى

19463التشخيص المخبري449احمد صبحي الكنامه

19833التعويضات السنية الثابتة459احمد صبحي محمد اكسم االتاسي

23854الجراحة العامة559احمد صبري عدره

10994أمراض العين وجراحتها127احمد صقر محمد سعيد حلبي

18264أمراض النسج حول السنية410احمد صالح ابراهيم

516التشريح المرضي1احمد صالح الدرويش

25832األمراض العصبيةدوراتاحمد صالح الدين عباس

12054الجراحة العامة166احمد صالح الدين مصطفى قوجه نحال

12358جراحة الصدر والقلب واألوعية161احمد صالح الدين مصطفى قوجه نحال

11629الجراحة العامة153احمد طالب حمدان

11630الجراحة التجميلية والتصنيعية153احمد طالب حمدان

14446األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس275احمد طالب ضائع

5477التشخيص المخبري42احمد طالب ياسين

19972جراحة الفم والفكين465احمد طالب خطاب

1782تقويم االسنان والفكيندوراتاحمد طالل وليد نادري

1571امراض القلب5احمد عارف تقي الدين

4206االمراض العينية وجراحتها29احمد عارف علي قاسم

21656جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد عاطف يوسف الرغبان

21049جراحة الفم والوجه والفكين501احمد عامر النشار
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2019امراض االطفالدوراتاحمد عباس الحمد

6132طب األطفال48احمد عبد الباسط يوسف

13676علم تاثير االدوية238احمد عبد الجليل مانعي

2031امراض االطفال10احمد عبد الحفيظ عثمان

14425األحياء الدقيقة331احمد عبد الحليم اسماعيل

456أمراض العين وجراحتهادوراتاحمد عبد الحليم العمر

14425األحياء الدقيقة272احمد عبد الحميد اسماعيل

4530أمراض جهاز الهضم34احمد عبد الحميد مصري

4531األمراض الداخلية34احمد عبد الحميد مصري

25729األمراض الداخليةدوراتاحمد عبد الخالق الرمان

5534تقويم االسنان والفكين43احمد عبد الرحمن اسماعيل

16524الجراحة العظمية361احمد عبد الرحمن العطري

12673جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد عبد الرحمن المدني

21869التعويضات السنية الثابتة516احمد عبد الرحمن المقداد

4569التشخيص المخبريدوراتاحمد عبد الرحمن شريف الحداد

10752الطب الشرعيدوراتاحمد عبد الرحمن نعيم

4829طب الطورائ42احمد عبد الررؤف اديب سمان

402أمراض األطفالدوراتاحمد عبد الرزاق الحرامي

4009أمراض الكلية28احمد عبد الرزاق حافظ

15999أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاحمد عبد الرزاق شيخو

13782أمراض األطفال240احمد عبد الرسول شحادة

5025العناية المشددة41احمد عبد الرؤوف اديب سمان

5583الجراحة العامةدوراتاحمد عبد الستار اسعد

9999الجراحة العامة102احمد عبد العزيز الجاويش

2789االشعة والتشخيص الشعاعي16احمد عبد العزيز العساف

17229التوليد وأمراض النساء وجراحتها385احمد عبد العلي السحمان

5695الجراحة العظمية45احمد عبد الغني الحوراني

ال -   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-24بتاريخ احمد عبد الغني حفل

14184جراحة الفم والوجه والفكين261احمد عبد القادر محمد بشير كرمان

3941امراض القلب26احمد عبد القادر محمد سالم القطيني

17716أمراض األطفال393احمد عبد الكريم الحمدو السليمان

16382األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاحمد عبد الكريم الخشارفه

7742األمراض الداخلية66احمد عبد الكريم ديوب

23856أمراض الجهاز التنفسي559احمد عبد الكريم زيبو

8184التوليد وامراض النساء وجراحتها72احمد عبد الكريم علي

954الجراحة العصبية1احمد عبد اللطيف الشعار

11699امراض القلب واالوعيةدوراتاحمد عبد اللطيف سليمان

5395التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاحمد عبد اللطيف ياسين قصاب

19454األمراض الداخلية449احمد عبد هللا الجاسم

9776التوليد وامراض النساء وجراحتها97احمد عبد هللا الكوساني

10243امراض الجهاز التنفسي108احمد عبد هللا زين

18556جراحة الفم والفكين421احمد عبد هللا شاهين

5589التشخيص المخبريدوراتاحمد عبد هللا عسكر

852أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد عبد هللا لقاسم

11990أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166احمد عبد المجيد بغدادي

23906أمراض الكلية561احمد عبد المنعم السلوم

4856التوليد وأمراض النساء وجراحتها41احمد عبد المنعم ياسين قصاب

16329الجراحة العظميةدوراتاحمد عبد الهادي الحكيم

1314الجراحة العامة3احمد عبدالعزيز الريابي
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5161امراض األطفال40احمد عبده الروماني

21436الجراحة العظميةدوراتاحمد عبدو السعدي

2132الجراحة العامة7احمد عبدو محمود شعبان

4968الجراحة الصدريةدوراتاحمد عبدو محمود شعبان

19640التشخيص المخبري454احمد عثمان سعدو

24116االمراض المعدية عند األطفالدوراتاحمد عدنان الحلقي

21799أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد عدنان النحاس

24450أمراض النسج حول السنية568احمد عدنان إسماعيل

25646الجراحة العظميةدوراتاحمد عدنان جعبو

25627تقويم األسنان والفكين584احمد عدنان خباز

21170أمراض القلب واألوعية498احمد عدنان رامحمداني

6145التوليد وأمراض النساء وجراحتها48احمد عدنان طيفور

9810الجراحة العامة98احمد عدنان عبد القادر شاميه

2611االمراض العصبيةدوراتاحمد عدنان مطلق

667التشخيص المخبري2احمد عرابي عبد اللطيف عدي

20483التشريح المرضي للفم481احمد عزت المنديلي

20482جراحة الفم والوجه والفكين481احمد عزت المنديلي

10039االمراض العصبية109احمد عزو عبد هللا

5039التوليد وامراض النساء وجراحتها34احمد عزيز االبراهيم

3290الجراحة العظمية20احمد عزيز محمد

15511الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاحمد عصام جليكو

4892األمراض الداخلية41احمد عفيف فاعور

4893علم األورام41احمد عفيف فاعور

4898أمراض الدم41احمد عفيف فاعور

13214الجراحة العظيمة214احمد عقل حسن

22722أمراض األطفالدوراتاحمد عقل حسيان

9383االمراض الداخلية92احمد علوش الحاج صالح

17622الجراحة العظميةدوراتاحمد علي احمد

20149الجراحة العظمية471احمد علي الجنيد

21551الجراحة العامة508احمد علي الحاج دياب

22721تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتاحمد علي السيد احمد

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-29بتاريخ احمد علي العلي

25923أمراض األطفالدوراتاحمد علي الغزالي

6080تقويم األسنان48احمد علي الملحم

4736الجراحة العامة34احمد علي امين

2788جراحة الفم والفكين16احمد علي تقي ناصر اغا

نقص دراسات:2019-7-29بتاريخ احمد علي حرفوش

1877الكيمياء الحيوية السريرية11احمد علي حسن

7408المراقبة الدوائية والغذائية62احمد علي حسن

1135الجراحة العامة1احمد علي حمدان

9029االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس86احمد علي صالح

7406الجراحة العامة62احمد علي طراف

21440الجراحة العظميةدوراتاحمد علي ظاظا

4091الجراحة العصبيةدوراتاحمد علي عبد هللا

7210امراض القلب58احمد علي عطاهلل

21231األمراض الداخلية500احمد علي فران

21232أمراض القلب واألوعية500احمد علي فران

18814امراض الجهاز التنفسي429احمد علي فندي

5360جراحة الفم والفكين43احمد علي محال
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22770الصحة العامة539احمد علي ملحم

13066جراحة األطفال209احمد علي منصور

13067الجراحة العامة209احمد علي منصور

2604طب االطفال19احمد علي يوسف

9063التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86احمد عليوي حمود

22173التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاحمد عماد المظهور

1373التشخيص المخبريدوراتاحمد عمار محمد معوان لبابيدي

21777تقويم األسنان والفكيندوراتاحمد عمر الدوش

10510طب الطوارئ115احمد عمر الرجال

23894الجراحة البولية561احمد عمر الزهوري

21982الجراحة البولية520احمد عمر مسلماني

11074امراض القلب واالوعيةدوراتاحمد عمرو محمد فائز محفوظ

25313أمراض الكلية580احمد عواد األسود

11178طب الطوارئ132احمد عوده الحريري

23768الجراحة البولية557احمد عوض الغوثاني

22829األمراض العصبية542احمد عوني نظام

16721أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها368احمد عيبد الرحيم الزهوري

17461األمراض الداخلية389احمد عيد ابراهيم العبدهللا

6943التخدير55احمد عيسى ابراهيم

2825امراض القلب واالوعية17احمد عيسى العيسى

22168طب الطوارئدوراتاحمد عيسى سعد

23514أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها554احمد عيسى عبد هللا

17859األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس400احمد عيسى قطمه

3467التوليد وامراض النساء وجراحتها25احمد غازي الفرا

4017جراحة الفم والفكين28احمد غازي المصري

2176العناية المشددة13احمد غازي ضابط

3480طب الطوارئ25احمد غازي ضابط

18506أمراض القلب واألوعية418احمد غديف المشوح

18505األمراض الداخلية418احمد غديف المشوح

5519جراحة الفم والفكين42احمد غزوان تحسين ظالط الجزائري

23891األمراض الداخلية561احمد غسان الشيخ

13718االمراض الداخلية241احمد غياث عمر ارناؤطي

13819طب األورام241احمد غياث عمر ارناؤطي

24635الجراحة التجميلية والتصنيعية571احمد غياث محمد راتب الموصللي

17539طب األسنان التجميلي390احمد فارس عبيد

16203التشخيص المخبريدوراتاحمد فاروق هزيمة

19664جراحة الفم والوجه والفكين454احمد فايز احمد

17219أمراض األطفال386احمد فايز العواد

9159جراحة القلب87احمد فايز الكرش

1719الجراحة العصبية9احمد فتحي االسطة

22187التوليد وأمراض النساء وجراحتها525احمد فتحي مرسي السيد عبيد

2071تقويم االسنان10احمد فخري االسدي

1335التخدير واالنعاش3احمد فخري الزبيبي

11287الجراحة البولية139احمد فريد غزال

13437أمراض األطفال226احمد فهمي الحماده

10554التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي116احمد فواز الجاموس

3235امراض القلب واالوعية20احمد فواز السيد

19377جراحة الفم والفكين448احمد فوزي الدبيات

22534أمراض القلب واألوعية532احمد قاسم االبرص
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16289الجراحة العظميةدوراتاحمد قاسم الزعبي

24829جراحة األطفال377احمد قاسم مروه

25735مداواة االسناندوراتاحمد قاسم معاد

9120مراقبة االغذية87احمد قصي محمد هاني مرتضى

2290جراحة القلب9احمد كاسر علي

20160أمراض الجهاز الهضمي471احمد كامل احمد

10742االمراض العصبية121احمد كامل خليل

20064طب األسرة468احمد كامل محمد

21367أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد كمال حمشو

5018أمراض األطفال41احمد كمال مصطفى البيك

2588الجراحة العظمية12احمد كمال منصور الحويطي

9799أمراض األطفال97احمد لؤي شريتح

15557طب األسنان التجميلي336احمد ماجد الفرحان

5069األمراض الداخلية41احمد مازن محمد عيدو عزيزي سلطان

5074أمراض جهاز الهضم41احمد مازن محمد عيدو عزيزي سلطان

11205الطب الشرعي135احمد مازن يحيى بادنجكي

23117الجراحة العظميةدوراتاحمد مالك سكاف

14306أمراض العين وجراحتها265احمد ماهر محمد بركات

19821الجراحة العامة460احمد ماهر محمد فاضل طلس

3777االمراض الداخلية27احمد محسن عمار

5689الجراحة التصنيعية التجميلية45احمد محمد ابراهيم

5690الجراحة العامة45احمد محمد ابراهيم

559األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتاحمد محمد احمد الصيادي

10122التوليد وامراض النساء وجراحتها106احمد محمد ارحيم

539الجراحة العامة1احمد محمد اسماعيل

5117التصوير الطبقي والتشخيص الشعاعيدوراتاحمد محمد اسماعيل

16493األمراض الداخلية361احمد محمد اسماعيل

14188التخدير واالنعاش261احمد محمد الحريري

18410أمراض األطفال414احمد محمد الحسين

16879أمراض الجهاز الهضمي373احمد محمد الرزوق

16878األمراض الداخلية373احمد محمد الرزوق

19830األمراض الداخلية459احمد محمد الرمضان

21146امراض االطفال502احمد محمد السبيع

22845أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد محمد السبيع

15295الجراحة العصبيةدوراتاحمد محمد الشريفي

18527طب االسنان التجميلي419احمد محمد الشقره

20520أمراض األطفال486احمد محمد الشيخ

1261امراض القلب3احمد محمد العايد

23805زراعة األسناندوراتاحمد محمد العبد الرحمن

2716أمراض القلب17احمد محمد العبود

22593جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد محمد العثمان

9165امراض االطفال87احمد محمد العلي

23564الجراحة البوليةدوراتاحمد محمد الفصيح

505أمراض الكليةدوراتاحمد محمد القادري

24999أمراض األطفال576احمد محمد المحمد

12815أمراض القلب واألوعيةدوراتاحمد محمد المحمد الحسين

9827الجراحة العامة98احمد محمد المحمد علي

24910طب الفم575احمد محمد الملقي

14753الجراحة العامة294احمد محمد النصيرات
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1453امراض القلب11احمد محمد اليوسف

2076االمراض الداخلية10احمد محمد اليوسف

10024امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها103احمد محمد امين االتي

19205األمراض الداخلية443احمد محمد امين السليمان

24734تقويم األسنان572احمد محمد أبو العيال

7095تعويضات االسنان المتحركة57احمد محمد برهان الدين الخطيب

4214التوليد وامراض النساء وجراحتها27احمد محمد بشير الترك

302الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاحمد محمد جعفري

641الجراحة العامة1احمد محمد جعفري

23289الجراحة العامةدوراتاحمد محمد جعمور

2678الجراحة العظمية19احمد محمد جمعه الكردي

23192أمراض الجهاز التنفسيدوراتاحمد محمد حاج محمود

11305عين138احمد محمد حردان

14632التشخيص المخبري288احمد محمد حسان عجان

8892الجراحة العامة84احمد محمد حسن

14775أمراض العين وجراحتها295احمد محمد حسن

20031الجراحة العامةدوراتاحمد محمد حسن

21829الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاحمد محمد حسن

15403التشخيص المخبري328احمد محمد حمصي

19784أمراض األطفال458احمد محمد حيدر

328األمراض النفسيةدوراتاحمد محمد خالد تاجي

15161جراحة الفم والفكين313احمد محمد خليفه

23551الجراحة العظميةدوراتاحمد محمد خورشيد

4454التخدير واالنعاشدوراتاحمد محمد خير دمراني

15905(الخمجية)األمراض المعدية دوراتاحمد محمد ديب

4551امراض العين وجراحتهادوراتاحمد محمد ديب الشيخ عمر

8950األمراض الداخلية89احمد محمد رأفت البارودي

10501امراض الجهاز الهضمي114احمد محمد رأفت البارودي

20254التشريح المرضي472احمد محمد رضوان الدايه

15862جراحة الفم والفكين348احمد محمد زاهر جمران

10876الكيمياء الحيوية السريرية125احمد محمد زهيراتي

16521الجراحة العظمية361احمد محمد زيد

12224الجراحة العامة174احمد محمد سعد

4495الجراحة العصبية39احمد محمد سعد الدين

14494مداواة االسنان278احمد محمد سعيد قرطباني

1903امراض الدم9احمد محمد سعيد هزاع الصمادي

7029التشريح المرضي106احمد محمد سفاف

10388التشخيص المخبري112احمد محمد سليم حباس

5245الجراحة العامة43احمد محمد شفيق جديد

18939الجراحة العظمية433احمد محمد شكري عيسى

21894طب األسرةدوراتاحمد محمد شمس

2591امراض الكليةدوراتاحمد محمد صبح

11288االمراض الداخلية139احمد محمد صفو

11818أمراض الكلية161احمد محمد صفو

19199األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس443احمد محمد صقر

5784جراحة الفم والفكين47احمد محمد صوفي

3851االمراض الداخلية40احمد محمد عابد استامبولي

21871الجراحة العظمية516احمد محمد عبد الرحمن

10706جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاحمد محمد عبد هللا النابلسي
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25404األمراض الداخلية582احمد محمد عبد النبي

9462الجراحة العامةدوراتاحمد محمد عثمان

10745الجراحة العظمية121احمد محمد علي

11409األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142احمد محمد علي

13316جراحة الفم والفكين218احمد محمد علي

24433أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاحمد محمد علي البرديني

1298االمراض العصبية1احمد محمد علي خليفه

2172التخدير12احمد محمد عليا

22108الجراحة العامةدوراتاحمد محمد عيد حساني

20742التوليد وأمراض النساء وجراحتها488احمد محمد غازي حاجي عبد القادر

23641التشخيص المخبري556احمد محمد فائق وهبه

4503الدمويات39احمد محمد فوزي

14732التخدير واإلنعاش293احمد محمد قره بلى

17760التخدير واإلنعاش396احمد محمد محفوض

5480الجراحة العظمية42احمد محمد مصطفى

1402جراحة الفم والفكين3احمد محمد معروف نموس

15041أمراض األطفال307احمد محمد منصور

10019طب الطوارئدوراتاحمد محمد نبيل جحا

5428امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتاحمد محمد نعيم فليون

19038طب أسنان األطفال437احمد محمد نور قنايه

11102الطب النفسي131احمد محمد هشام توتونجي

20106جراحة الفم والفكين469احمد محمد هيثم عبد الرحمن

11262االمراض الداخلية139احمد محمد وليد  شيخ القهواتيه

16192األمراض العصبية353احمد محمد وليد شيخ القهواتيه

12233االمراض الداخلية174احمد محمد وليد قربي

3348امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22احمد محمد يونس شبانه

21239الجراحة العصبيةدوراتاحمد محمدامين الحمود

17578األمراض العصبية عند األطفال391احمد محمدصالح احمد

14999جراحة الفم والوجه والفكين303احمد محمود البزم

17476أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها389احمد محمود البودي

23139طب أسنان األطفال549احمد محمود الجاويش

16170أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاحمد محمود الحسن

19116الجراحة البولية440احمد محمود الخدام

3269االشعة التشخيص الشعاعي21احمد محمود الخطيب

11979التخدير و االنعاش164احمد محمود الخطيب

788الجراحة العامة1احمد محمود الدرة

12106التشخيص المخبري171احمد محمود الدرويش

2838امراض االطفال17احمد محمود الشيخ

6423االمراض الداخلية50احمد محمود العامر

15919أمراض الكليةدوراتاحمد محمود العبد العزيز

13343الجراحة العامة234احمد محمود العزو المراد

13343الجراحة العامة221احمد محمود العزو مراد

23599التعويضات السنية المتحركة555احمد محمود إبراهيم

16108أمراض النسج حول السنيةدوراتاحمد محمود حمدان

3098الجراحة التصنيعية التجميلية21احمد محمود حمصيه

11610التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاحمد محمود ديبه

24168الجراحة العامةدوراتاحمد محمود سليم

13280الجراحة العامة217احمد محمود سليمان

20463التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي479احمد محمود سليمان
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10421الجراحة العامة112احمد محمود صبيحه

18146الطب الشرعي406احمد محمود عباس

23332تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتاحمد محمود قره علي

21070الجراحة البوليةدوراتاحمد محمود نابلسي

6094الجراحة العامة48احمد محي الدين ابو قاسم

11796أمراض الغدد الصم واالستقالب162احمد محي الدين بنيا

9883جراحة الفم والفكين100احمد محي الدين ميقري

11433الجراحة العصبية145احمد مخلص محمد منير صباغ

2121امراض القلب واالوعيةدوراتاحمد مرشد ماريه

18106األمراض الداخلية406احمد مرشد ماريه

12610الجراحة الصدرية181احمد مرعي اعقيل

19422أمراض األطفالدوراتاحمد مرعي سعاني

1184أمراض األطفال2احمد مروان االبراهيم الماالتي

960الجراحة العصبية1احمد مروان الحلواني

23092أمراض األطفال549احمد مروان خالد الحاج حامد

11657التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي155احمد مصطفى احمد

11657التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي155احمد مصطفى احمد

25275مداواة األسنان580احمد مصطفى الخير

17305األمراض الداخليةدوراتاحمد مصطفى بنات

24437أمراض القلب واألوعيةدوراتاحمد مصطفى بنات

4689الجراحة البولية40احمد مصطفى جوخدار

19223التشخيص المخبري443احمد مصطفى حسن

1139طب اسنان االطفال1احمد مصطفى شفا عمري

احمد مصطفى شالش
114

طب الطوارئ
10500

17148أمراض القلب واألوعية384احمد مصطفى عساف

14818تقويم األسنان والفكين296احمد مصطفى كنا

16374أمراض األطفال358احمد مصطفى نساج

2841امراض القلب17احمد مصطفى واعظ

1878تقويم االسنان2احمد مصطفى يوسف

8865التعويضات السنية المتحركة84احمد مصعب محمد المغربي

12393الجراحة العامة169احمد مظهر احمد المالكي

12394جراحة القلب169احمد مظهر احمد المالكي

1091امراض االطفال2احمد مظهر حاج موسى

14866طب أسنان األطفال299احمد معاويه عويد

13051التشخيص المخبريدوراتاحمد معال سليمان غانم

8463جراحة القلب77احمد مفيد الخضور

1919االمراض الباطنة7احمد منتصر احمد منير جذبه

22528أمراض الجهاز التنفسيدوراتاحمد منذر القاسمي

22118أمراض النسج حول السنية523احمد منذر سعيد

2844االمراض العصبية14احمد منصور ابو عليقه

3918الجراحة التصنيعية والتجميلية28احمد منير جامع

3680امراض االطفال25احمد مهدي عمر بكور

24516الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاحمد مهيب يوسف

24516الجراحة التجميلية والتصنيعية377احمد مهيب يوسف

15418التشخيص المخبري327احمد موفق عبد القادر  حمصي

4170التيجان والجسور31احمد موفق قاسم

5783طب الفم47احمد نادر األعرج

9093امراض العين وجراحتها87احمد نادر صالح الدين
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3603الجراحة العظمية26احمد ناهد مرتضى

19762أمراض األطفال457احمد نايف الفراج

18209التشريح المرضي409احمد نجاح المشرف

12222الجراحة العظمية174احمد نجيب رضوان

5058التشخيص الشعاعي/ األشعة41احمد نديم حسن

12018الجراحة العامة171احمد نسيب محمد هيثم عرقسوسي

12019الجراحة الصدرية171احمد نسيب محمد هيثم عرقسوسي

5609امراض الجهاز الهضميدوراتاحمد نصر قنوت

4873التخدير41احمد نعسان شحادة

14111أمراض األطفالدوراتاحمد نهار علي

25366أمراض القلب عند األطفالدوراتاحمد نهار علي

17756الجراحة العامة395احمد نوار عيسى فاروق المعصراني

17757جراحة األوعية395احمد نوار عيسى فاروق المعصراني

7348الجراحة الصدرية60احمد نواف حج حسين

12009الجراحة العامة186احمد نواف حج حسين

2427الجراحة العظمية18احمد نورس مارندي

9737التخدير واالنعاش96احمد هاشم محمد نديم تالليني

23013طب األسنان الشرعي547احمد هشام مسرابي

9918الجراحة العامة100احمد هالل السراي الجروح

9919جراحة االطفال100احمد هالل السراي الجروح

15903أمراض القلب واألوعيةدوراتاحمد هيثم جامع

21418أمراض الجهاز الهضميدوراتاحمد هيثم حبيب

22834أمراض األطفالدوراتاحمد هيسم الخطيب

14254التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتاحمد وائل الحسين

1351الجراحة العصبية1احمد وحيد العويد

19877جراحة الفم والوجه والفكين461احمد وسيم حسين الحالق

3239طب الطوارئ21احمد وليد طه

1813جراحة الصدر2احمد ياسين ابو عبسة

1806الجراحة العامة7احمد ياسين ابو عبسه

9561جراحة القلب95احمد يحيى جمال تربه جي

2723الجراحة العظمية19احمد يمان احمد معاذ مفتي

17905جراحة الفم والفكين399احمد يوسف احمد

12563امراض العين وجراحتهادوراتاحمد يوسف السبيع

22646أمراض األطفالدوراتاحمد يوسف المحمود

18661األمراض الداخلية423احمد يوسف حسين

24278الجراحة البوليةدوراتاحمد يوسف علي عمر

3355تقويم االسنان والفكين20احمد يوسف محمد

10284التخدير واالنعاش109احمد يوسف محمود ابوحماد

21200تقويم األسنان500احمد يونس الجوراني

3906تقويم االسنان27احمد يونس الحالق

2771الجراحة البولية15احمد يونس العلي الجلود

10931االمراض الداخلية125احمد يونس بلول

19648أمراض العين وجراحتها454احمد يونس ونوس

17584أمراض األطفال391اخالص سمير الكيال

22576التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاخالص محمد المطاوع

21131أمراض األطفال501اخالص نواف الجفال

7404امراض القلب62ادريس سليمان ادريس

24451جراحة األوعية568ادريس عبد الحكيم خير هللا

10582الجراحة البوليةدوراتادريس محمد ادريس
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25379أمراض األطفال583ادريس هالل الحميد

16345أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها357ادكار جورج شدياق

6966األمراض الداخلية57ادم احمد حسين

3397الجراحة العامة24ادم مالك تفاحة

8171طب االسرة71ادمون ديب عوض

4676التخدير واالنعاش41ادهم احسان الجرماني

15918أمراض الكليةدوراتادهم احسان سيف الدين

22481التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتادهم احمد أبو زلفه

25019الجراحة العامة576ادهم إسماعيل عزام

10778أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتادهم بدر الدين محسن

9148طب الطوارئ87ادهم بطرس معوض

20949تقويم األسنان496ادهم حسين حمد

20728األمراض الداخلية485ادهم عبد الهادي دغا

11906أمراض األورام عند األطفال162ادهم فارس شحاده

12074مداواة االسنان169ادهم فهد عبد الحي

19597الجراحة العظمية453ادهم فوزات زريفه

11103أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها131ادهم محمود حسن

24681الجراحة العظمية377ادهم محمود نيوف

11173امراض االطفالدوراتادهم موفق فرزان

210الجراحة العظميةدوراتادهم يحيى محمد

18893طب األسرة432ادوار يوسف معوض

1873امراض اللثة10ادوارد فواز فلوح

7077الجراحة العامة57ادونيس احمد الدرزي

3277امراض القلب20اديب ابراهيم احمد

13526األمراض الداخلية233اديب ابراهيم حلوم

18697األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس425اديب احمد طياره

23370طب األسنان الشرعيدوراتاديب الفريد ناصر

15695جراحة القلب342اديب بشار مخلوف

7328التوليد وامراض النساء وجراحتها60اديب جرجس صباغ

20862أمراض العين وجراحتها491اديب حسين خبير

2349الجراحة العظمية10اديب رياض مالك

2340الجراحة العظميةدوراتاديب شحاده منون

14430طب الطوارئ271اديب عبد العزيز  الحمدان

18771الطب النفسي428اديب علي حسين

18785التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي427اديب متى النسب

16907الجراحة البولية374اديب محمد االحمد الحمد

16630أمراض القلب واألوعية365اديب محمد الخير

13096جراحة الفم والفكين209اديب محمد خير البقاعي

20881األمراض العصبية493اديب مرهج نظام

6810الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل55اديب وهيب مقدسي

18543الجراحة العامة421اديب يوسف الموعي

940الجراحة الصدرية جهاز التنفس41اديب يونس محمود

22816طب أسنان األطفال542اديبة إبراهيم القيسي

5766التخدير47اديبه ربيع ابو عيطه

9898أمراض األذن واألنف والنجرة وجراحتها100اديبه منصور طحومي

3764امراض القلب31ارا يفيا غريبيان

5151التشريح المرضيدوراتاراس مرشد اليوسف

16718التوليد وأمراض النساء وجراحتها367ارثم صالح الخطيب

23096التوليد وأمراض النساء وجراحتها549ارشيد قسيم القداح
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7646الجراحة العصبية64اركان زيدان الخطيب

8383التخدير واالنعاش73ارليت انطون صباغ

4855تقويم األسنان41ارمين انطوان مويساتي

474التخدير واالنعاشدوراتارنست ابراهيم كاتبه

10466التوليد وامراض النساء وجراحتها115اروى احمد محمد

4529التخدير34اروى جمال االطرش

18509التوليد وأمراض النساء وجراحتها420اروى جوزيف بنا

13860األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاروى زياد غزال

4588االمراض الجلدية40اروى عبد القادر محمد عبد القادر

11917التخدير واالنعاش162اروى علي الشوا

2525االحياء الدقيقة14اروى فريد اليونس

19024أمراض العين وجراحتها436اروى محمد ماجد العظمة

25749الصحة العامة585اروى يوسف عيسى

23211التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاريج احمد المسالمه

25756امراض األطفالدوراتاريج احمد حاج علي

18355التوليد وأمراض النساء وجراحتها413اريج احمد دله

24046أمراض األطفال564اريج أحمد الحسن

16452أمراض األطفال360اريج تيسير القصيري

9686امراض االطفال96اريج جمال طعمه

21847األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس515اريج جهاد األحمد

11384األمراض العينية وجراحتها143اريج عبد القادر بحرو

12577امراض الغدد الصم واالستقالب178اريج علي بوبو

15226أمراض العين وجراحتهادوراتاريج عماد زريقي

اريج محمود صالح
492

التوليد وأمراض النساء وجراحتها
20816

12938اذندوراتاريج نواف طيبو

18444التشخيص المخبري418اريج ياسين محمد

20134أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها469اريج يعقوب العساف

2770االمراض الجلدية والزهرية15ازاد صاح بمبوق

21177األمراض الداخليةدوراتازدشير جمال العلي

18207أمراض النسج حول السنية406ازدشير عبد هللا عيسى

13453أمراض الدم227ازدشير علي سليمان

17731األمراض الداخلية394ازدشير علي سليمان

5799تقويم األسنان46ازدشير محسن السعد

22488أمراض األطفالدوراتازدهار عبد القادر الخباط

5649التخدير43ازدهار علي درويش

5950أمراض األطفالدوراتازدهار فندي زين الدين

7367امراض االن واالذن والحنجرة وجراحتها59ازدهار محمود جبر

6697أمراض األطفال53ازردهار سليمان محمد

10493جراحة الفم والفكين115ازهار عبد الرحمن نبعه

18426أمراض العين وجراحتها415ازهر خالد النايف

5930أمراض القلب واألوعية46اسامة احمد حمدان

2108االمراض الداخلية15اسامة حسن الزعبي

6202امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها49اسامة حسيب البعيني

4484الجراحة العامة30اسامة حسين عطار

2405جراحة القلب15اسامة عبد اللطيف محمود

2252الجراحة العظميةدوراتاسامة علي فاخري

7118االمراض الداخلية57اسامة علي ماوردي

7119االمراض الصدرية57اسامة علي ماوردي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  200 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

2936الطب الفيزيائي واعادة التاهيل20اسامة عمرو عنقا

12576التعويضات السنية الثابتة178اسامة مأمون بلغيتي علوي

1921االمراض الداخلية6اسامة محمد حمود

10916امراض القلب واالوعيةدوراتاسامة محمد حمود

23245أمراض النسج حول السنيةدوراتاسامة محمد نزيه طرخون

4226جراحة الفم والفكين43اسامة محمد وليد غادري

12075امراض الكلية169اسامة محمود العنان

5659االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتاسامة محمود محاميد

17035تقويم األسنان والفكين379اسامة هشام ابو عياش

5561أمراض العين وجراحتهادوراتاسامة هيثم جوعانة

- يرجى استكمال االوراق  :   2017-3-14بتاريخ اسامة وفيق بركات

5022التشخيص الشعاعي/ األشعة41اسامه ابراهيم ابراهيم

10656امراض االطفال120اسامه ابراهيم ابراهيم

17099أمراض النسج حول السنية382اسامه ابراهيم علي

7036الجراحة البولية57اسامه ابراهيم غريب

7144الجراحة العامة57اسامه احمد

21178األمراض الداخليةدوراتاسامه احمد الفياض

21472أمراض القلب واألوعيةدوراتاسامه احمد حيدر

11612االمراض الداخلية151اسامه احمد زيود

11642امراض القلب واالوعيةدوراتاسامه احمد زيود

12215التخدير واالنعاش175اسامه احمد شيخ اسماعيل زاده

19656الجراحة العظمية454اسامه احمد يوسف

6177جراحة االوعية48اسامه اسماعيل الزعبي

9634االمراض العصبية96اسامه اسماعيل عبد العزيز

9523الجراحة العصبية94اسامه اسماعيل قولي

3675التشخيص الشعاعي– االشعة 30اسامه الفريد مسعد

11004التشخيص المخبري127اسامه امطانيوس عصفوره

23978أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاسامه بشير خلف

3429الجراحة العامة23اسامه توفيق رستم

4764االمراض الجلدية والزهرية31اسامه توفيق سماق

17413أمراض العين وجراحتها387اسامه توفيق صالحه

13353أمراض الكلية عند األطفال223اسامه جمعان حسن

19610أمراض األطفال454اسامه جمعان حسن

19558التشريح المرضي451اسامه جميل احمد

11403الطب النفسي142اسامه حبيب صبح

7630الجراحة العامةدوراتاسامه حسن النقري

23694الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاسامه حسن النقري

15547التوليد وأمراض النساء وجراحتها338اسامه حسن حسني المال حساني

18851أمراض الجهاز الحركي430اسامه حسن سلهب

11686التوليد وامراض النساء وجراحتها155اسامه حسن عاقل

3976االمراض الداخلية28اسامه حنا مارديني

12872التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي196اسامه خالد الحسون

15212الجراحة العامة317اسامه خالد عرابي

23547األمراض الداخلية554اسامه خرفان بدور

19347التوليد وأمراض النساء وجراحتها446اسامه خليل الجراد

5557طب االسرة43اسامه خير الدين كم الماز

23803إدارة النظم الصحية558اسامه رباحي رباحي

24230أمراض القلب واألوعيةدوراتاسامه رتيب النشار صالحه

21680التوليد وأمراض النساء وجراحتها510اسامه زياد الحسين
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18369الجراحة التجميلية والتصنيعية414اسامه زيد مهنا

23537التشخيص المخبري555اسامه زين الدين دويبه

7542الكيمياء الحيوية السريرة63اسامه سامي مخزوم

9158التخدير واالنعاش87اسامه سعد هللا سعد الدين

17233الدمويات385اسامه سعد ضومط

494أمراض الكليةدوراتاسامه سليم جروج

24534أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها570اسامه سليمان الحريري

18592التشخيص المخبري422اسامه سليمان العساف

18590الجراحة البولية422اسامه سليمان العالف

13844التخدير واالنعاشدوراتاسامه سليمان القراعزه

22260الجراحة العظمية526اسامه سهيل الجنزير

19622الجراحة البولية454اسامه شريف سويدان

21309الجراحة البولية504اسامه شعبان اسعد

3402الجراحة البولية24اسامه صادق العمر

16577التشخيص المخبري363اسامه عارف العذبه

4800التشخيص المخبري41اسامه عبد الفتاح فالحه

22895أمراض العين وجراحتها544اسامه عبد هللا الحاج عبد هللا

9669الجراحة البولية96اسامه عبد هللا الحريري

4040التوليد وأمراض النساء وجراحتها28اسامه عبد الهادي ابو دياب

7623االمراض الداخلية64اسامه عبد الهالل

7624امراض جهاز الهضم64اسامه عبد الهالل

20985مداواة االسناندوراتاسامه عبد الوهاب شوربه

1959التعويضات الثابتة9اسامه عدنان الخطيب

2571طب اسنان االطفال15اسامه عدنان الخطيب

2751امراض اللثة14اسامه عدنان الخطيب

15943أمراض القلب واألوعيةدوراتاسامه عدنان محمد

18469أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها420اسامه عالء الدين الحاج حميد

7147جراحة الفم والفكين57اسامه علي ديب

12265أمراض األطفال175اسامه علي عباس

18260أمراض القلب واألوعية410اسامه علي محمد

18259األمراض الداخلية410اسامه علي محمد

23885أمراض الجهاز الهضمي560اسامه عمر المصطفى

23203أمراض العين وجراحتها550اسامه عواد الحمود

3709تقويم االسنان26اسامه غازي جعفر

5440الجراحة العامةدوراتاسامه غزوان عواد

5440الجراحة العامة342اسامه غزوان عواد

2302الجراحة البولية12اسامه فاروق الحرستاني

17187طب األسرة387اسامه فاضل الخزعل

4653الجراحة العامة41اسامه فايز اشتي

18998أمراض األطفال436اسامه فرج زعزوع

9911تقويم األسنان100اسامه فريد نسب

13898األمراض الداخلية243اسامه فهد الزغير

13902أمراض القلب واألوعية243اسامه فهد الزغير

23771الجراحة العظميةدوراتاسامه فهد العوض

15409طب األسرة327اسامه فواز الصبيحي

4486التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي36اسامه فؤاد اسماعيل

3980امراض القلب28اسامه محفوض مقصود

3981االمراض الداخلية28اسامه محفوض مقصود

12734األمراض الداخلية186اسامه محمد ابراهيم
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9210طب األورام88اسامه محمد ابوسلو

18120طب الطوارئ407اسامه محمد اديب بازرباشي

5123جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاسامه محمد الصالح

1367االمراض الجلدية والزهرية5اسامه محمد المحامي

19112أمراض الغدد الصم واالستقالب440اسامه محمد إبراهيم

22207الجراحة العظمبةدوراتاسامه محمد بابللي

11858التخدير واالنعاش162اسامه محمد حمدان

5970التوليد وأمراض النساء وجراحتها46اسامه محمد خير الفاضل المحاميد

5610طب الطوارئدوراتاسامه محمد خير طلب

اسامه محمد ديب البوشي
356

أمراض القلب واألوعية
16326

7191االمراض العصبية57اسامه محمد زهير لطفي

12201أمراض العين وجراحتها175اسامه محمد سعد

20252الصحة العامة472اسامه محمد سمان

23391التخدير واإلنعاش553اسامه محمد سميح االبرش

22752األمراض الداخلية538اسامه محمد قنطار

2850مداواة اسنان االطفال14اسامه محمد محمد

20368أمراض العين وجراحتها478اسامه محمد مصطفى

4516التخدير30اسامه محمد موسى

13723الجراحة العظمية241اسامه محمد ناطور

9649التخدير واالنعاش95اسامه محمد يانس

16914الجراحة العامة374اسامه محمد يحيى طباخ

9045طب الطوارئدوراتاسامه محمود البغدادي

21789الجراحة العظميةدوراتاسامه محمود البغدادي

4012امراض االطفال28اسامه محمود الصالح

4012أمراض األطفال353اسامه محمود الصالح

11373الجراحة العصبية142اسامه محمود الغجري

22501تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتاسامه مروان الجابي

11326أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها140اسامه مصطفى القداد

19103أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها440اسامه منير احمد

2905امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21اسامه مهنا حميدان

24622تقويم األسنان والفكين377اسامه موسى المصري

18685أمراض االطفال426اسامه موفق إسماعيل

13109التوليد وأمراض النساء وجراحتها209اسامه ميشال العيد

24908طب أسنان األطفال575اسامه ناصر عبيد الناصر

5551الجراحة العظمية43اسامه نبيل ابو سمره

2535الجراحة العظمية14اسامه نديم محرز

17396األمراض العصبية388اسامه نزار عدالن

25505الجراحة العظمية583اسامه نوري العلي

22846التشخيص المخبريدوراتاسامه هاني عمراني

21404أمراض العين وجراحتهادوراتاسامه هشام بنيان

14388األمراض الداخلية271اسامه وفيق بركات

14389أمراض الغدد الصم واالستقالب271اسامه وفيق بركات

4340الجراحة البولية33اسامه وهبه الزحيلي

17323الجراحة البوليةدوراتاسامه ياسين العليان

14246جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاسامه ياسين المهدي

3251طب الفم21اسامه يحيى الصباغ

18477تقويم األسنان والفكين418اسامه يحيى المشعل

17406الجراحة البولية388اسامه يحيى زعرور
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10544جراحة االوعيةدوراتاسامه يوسف الخطيب

نقص دراسات:2019-9-4بتاريخاسبر مطانيوس ديوب

19296االمراض الداخلية445اسبر مطانيوس ديوب

17533جراحة الفم والوجه والفكين390استيبان نظرت جاركيان

12484الجراحة البولية169اسحاق جوزيف مهنا

18099أمراض األطفال407اسحق الياس اسيو

10225الجراحة العظمية109اسد احمد جنود

18154الجراحة العامة406اسد احمد رستم

10930الجراحة العامة125اسد حسن النداف

1822تقويم االسنان11اسد عوض عوض

نقص شهادة خارجية الختصاص :2019-6-24بتاريخ اسد يوسف ابراهيم

19471أمراض األطفال449اسد يوسف االبراهيم

19472أمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال449اسد يوسف االبراهيم

18090الجراحة العامة406اسد يوسف ناصر

818الجراحة البولية1اسديم تركي الناصر

15379الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاسراء اسماعيل عمار

21646األمراض الداخليةدوراتاسراء جودات خوالني

25830األمراض الداخليةدوراتاسراء خلف المحمد

10278امراض االطفال109اسراء خليل الخلف

23761أمراض الجهاز التنفسي557اسراء ذاكر نجار

23293األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاسراء ساجر الخلف

25249تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتاسراء سليمان سليمان

17434األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاسراء عبد الجليل الزامل

23169علم السموم549اسراء عمر حوري

3036الطب المخبري4اسراء فاتح البعد الذياب

13976التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاسراء محمد اسماعيل

22530أمراض األطفالدوراتاسراء محمد حاج حمود

24390تأهيل وتجميل الفم واألسنان568اسعاف خالد البرادعي

11279تقويم االسنان138اسعد ابراهيم الحرح

17256التشخيص المخبري385اسعد ابراهيم علي

3968االمراض الداخلية28اسعد احمد الخضر

3970امراض القلب28اسعد احمد الخضر

11005أمراض الكلية127اسعد جابر منذر

10361التوليد وامراض النساء وجراحتها111اسعد جريس شاكر

16110أمراض الجهاز الحركيدوراتاسعد جمال القحط

16741الجراحة العامة368اسعد حسين ابراهيم

4870التوليد وامراض النساء وجراحتها41اسعد رودولف حولي

23392التوليد وأمراض النساء وجراحتها553اسعد رودولف خولي

10151التوليد وامراض النساء وجراحتها107اسعد سليمان عليا

21263أمراض األطفالدوراتاسعد صالح شالش

10477االمراض الداخلية115اسعد عبد الصمد حرصوني

نقص دراسات:2020-1-19بتاريخاسعد عبدو درغام

21004تقويم األسنان والفكين500اسعد عبدو درغام

341أمراض الجهاز التنفسيدوراتاسعد مازن جليل

13103أمراض الجهاز الحركي209اسعد محمد ابرص

2812األمراض الجلدية والزهرية17اسعد محمد االسعد

11850أمراض األطفال162اسعد محمد السالمه

24886التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي574اسعد محمد شحاده

20084أمراض األطفال470اسعد محمد علي حمشو

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  204 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

12410أمراض العين وجراحتها164اسعد محمود االسعد

2061الطب الفيزيائي واعادة التاهيل6اسعد وديع السعد

10173االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات108اسفار علي حديد

13695تقويم االسنان241اسكندر انطوان اليان

1291الجراحة التجميلية والتصنيعية1اسكندر انيس نفوج

1292الجراحة العامة1اسكندر انيس نفوج

11822أمراض العين وجراحتها161اسكندر بديع التالوي

14351جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاسكندر بشار يازجي

3565امراض االطفال25اسكندر توفيق غانم

242الجراحة العامةدوراتاسكندر جميل السليمان

3463التوليد وامراض النساء وجراحتها25اسكندر سمير سعيد

5617جراحة الفم والفكين52اسكندر عبد هللا سعود

20513الجراحة العامة481اسكندر علي عمار

3710امراض االطفال30اسكندر يوسف اسكندر

20071األمراض الداخلية468اسالم اسماعيل الزعبي

23022أمراض الجهاز التنفسي547اسالم اسماعيل الزعبي

16217الجراحة العامة353اسالم حسين اوشار

15784األمراض الداخلية345اسالم شتوان عيسى

16158األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاسالم عدنان عبيد

25867التشخيص المخبري586اسما محمد شموط

16448البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية360اسماء اسعد الصياد

1218امراض االطفال3اسماء صالح غميرد

4184الطب المخبري31اسماء عارف حسينو

17449مداواة األسنان389اسماء فاروق خفاجة

17536جراحة الفم والوجه والفكين390اسماء محمد العمار

4130التوليد وامراض النساء وجراحتها28اسماء محمد المنصور

10724االمراض الداخلية121اسماء محمد حجو

12339أمراض األطفالدوراتاسماء محمد ديب بكدول

7179طب الفيزيائي واعادة التاهيل57اسماء محمد ديب شحاده

19324العقاقير والنباتات الطبية445اسماء محمد يريمو حائك

15140التشخيص المخبريدوراتاسماء محمود عليوي

20639التوليد وأمراض النساء وجراحتها485اسماء محمود محب الدين

4182امراض العين وجراحتها34اسماء مناع النبواني

21632تقويم األسنان والفكيندوراتاسماء موسى حاتم

5279االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتاسماء هايل هاروني

6077األمراض الداخلية48اسماعيل ابراهيم الكطيط

4339التوليد وامراض النساء وجراحتها31اسماعيل احمد الجراد

13044أمراض القلب و األوعيةدوراتاسماعيل احمد الشيخ

628جراحة القلب1اسماعيل احمد شروف

14811أمراض العين وجراحتها296اسماعيل احمد قبالن

14394الجراحة العامة272اسماعيل احمد قصار

8661مداواة األسنان82اسماعيل أحمد خضور

890امراض االطفال1اسماعيل بسام مقصود خزمه

1421الجراحة العظمية2اسماعيل ثابت الجرعتلي

10992الجراحة العظمية127اسماعيل جاد هللا بو غاوي

2538جراحة القلب15اسماعيل جاسم العبد هللا

4480امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها36اسماعيل جمال الدين علي

24538الجراحة البولية570اسماعيل جميل االمين

7988التخدير واالنعاش69اسماعيل حسن صوفان
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3389الجراحة البولية24اسماعيل خليل بقجه جي

532الجراحة البولية1اسماعيل داود العثمان

1185امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها2اسماعيل ديب دوماني

14987أمراض القلب واألوعيةدوراتاسماعيل رمضان العيسى

15072األمراض الداخلية307اسماعيل رمضان العيسى

10774أمراض األطفالدوراتاسماعيل طه الخليفه

4409طب الطوارئ31اسماعيل عبد العزيز شباط

13483أمراض األطفال227اسماعيل عبد هللا حسن

8445أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتاسماعيل عبد الناصر الحراكي

3229جراحة القلب20اسماعيل علي الزلمه

18899أمراض العين وجراحتها432اسماعيل عيد الحميد

3769الجراحة العامة28اسماعيل عيسى نعامه

17354الجراحة العظميةدوراتاسماعيل ماجد زمزم

18901التوليد وأمراض النساء وجراحتها432اسماعيل محمد اسماعيل

5424األمراض الجلدية والزهرية41اسماعيل محمد الخشاب

9055الدمويات86اسماعيل محمد السوريتي

5111الجراحة العامةدوراتاسماعيل محمد خليل حاجي جمعان

2378االمراض العينية وجراحتها11اسماعيل محمد سعيد صالحي

15384أمراض األطفالدوراتاسماعيل محمد صالح مراد

2243االمراض الداخلية13اسماعيل محمد عالء الدين الجوري

4457امراض الغدد واالستقالبدوراتاسماعيل محمد عالء الدين الجوري

23229طب أسنان األطفال550اسماعيل محمد عواد

8797الجراحة العامة83اسماعيل محمد مراد

18476الجراحة البولية417اسماعيل مصباح عبارة

12878أمراض القلب واألوعيةدوراتاسماعيل معال المحمد

17961الجراحة العظمية403اسماعيل هاشم عالوي

1777الجراحة البولية7اسماعيل يوسف محمد

10807امراض القلب واالوعيةدوراتاسماعيل يونس الغزالن

13128األمراض الداخلية209اسمر محمد نوري رمضان

13129أمراض القلب واألوعية209اسمر محمد نوري رمضان

10287امراض النسج حول السنية109اسمهان حسين مسعود

10440التشخيص المخبري113اسمهان سليمان الرستم

16885التوليد وأمراض النساء وجراحتها374اسمهان سيدو قوشو

18910أمراض األطفال433اسمهان عبدو حجو

11255امراض القلب عند االطفال139اسي عبد السالم هالل

5454التوليد وأمراض النساء43اسيا شحاده زهره

19940التوليد وأمراض النساء وجراحتها463اسيل احمد نذير سويد

1855امراض االطفال11اسيل توفيق محمد

24423أمراض األطفال568اسيل رايق عبد القادر

20854طب األسنان التجميلي491اسيل كمال حسين

21048التشخيص المخبري499اسيل مروان الحافظ

يرجى مراجعة قسم الطباعة : 2017-5-18بتاريخ اسيل نزار حسن

6737طب األسرة53اشراق محمود قرحيلي

6184تقويم االسنان48اشرف احمد الطيار

21796التشخيص المخبريدوراتاشرف احمد العكيد

9536طب الطوارئ94اشرف احمد برمو

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-29بتاريخ اشرف احمد علبي

1161تقويم االسنان والفكين3اشرف اكرم ابراهيم

14660التوليد وأمراض النساء وجراحتها289اشرف أحمد علبي
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13286الجراحة العامة217اشرف حسين دلول

21788الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتاشرف سليمان ونوس

24692جراحة الفم والوجه والفكين573اشرف سمير مهلوبي

24498طب األورام569اشرف شعبان صالح

9011امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها86اشرف عبد القادر العاصي

10000امراض العين وجراحتها102اشرف محمد حجازي

7094طب األطفال57اشرف محمد سالم رزوق

22544جراحة األوعيةدوراتاشرف محمود محمد

4464امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتاشرف نبيل الحاج علي

24382الجراحة الترميمية والحروق568اشرف نزير ميهوب

4666طب الطوارئ33اشرف نوفل حسن

918االمراض الجلدية والزهرية3اشرف وليد عزالدين

24330الجراحة العامةدوراتاشرف يحيى الجندي

4617امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39اشواق محمد علي

22046أمراض األطفالدوراتاصاله حمد مصطفى

12832أمراض األطفال192اصدقيك طاطيوس قاوالقيان

10429امراض الدم113اصف احمد ديوب

10313التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي110اصف اسماعيل راهب

18525امراض االطفال419اصف حاجي الشاهر

10779امراض العين وجراحتها123اصف حسن عمران

1899امراض االطفال6اصف حمدان صقر

6951الجراحة العامة56اصف خضر رسالن

8054امراض القلب واالوعية70اصف علي احمد

16979األمراض الداخلية378اصف يوسف المحمود

16980أمراض القلب واألوعية378اصف يوسف المحمود

15457الطب الشرعي330اصالن سينو ابراهيم

25176تقويم األسنان والفكين579اصيل محمد رائف الذهبي

13480التوليد وامراض النساء وجراحتها227اطالل فرحان الحسين

14466أمراض الجهاز التنفسي278اعتدال حسن بالل

14736األمراض الجلدية293اعتدال عوض الحاج عمر خليل

9468األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس93اعتماد رشاد الحاج احمد الحمود القاسم

3887الطب النفسيدوراتاغوب ارتين غاريبيان

16055جراحة الفم والفكين352اغيد عالء الدين حمودي

25870الجراحة العصبيةدوراتاغيد عماد احمد

15454التشخيص المخبري330افتتاح محمد حسن

4926التشخيص المخبري41افتخار احمد الخالد

18293أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها411افتخار توفيق حجه

6575التخدير واإلنعاش73افتخار محمد قادوس

23021األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس547افراح صالح شعبان

3696طب اسنان االطفال28افراح فيروز صبيح

15983طب األسرة352افراح نوري قاسم

11969امراض الكلية166افرام يوسف كورية

18490الجراحة البولية419افريم ملكي ملكي

4219التوليد وامراض النساء وجراحتها31افالطون محمد الطويل

15025مداواة األسنان306افنان عمر الشيرازي الصباغ

744تقويم االسنان5افنان محمد حسن سلطان

24862األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377افنان محمد طالل مشعلجي

11170أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها132افين نصر الدين رمو

10572التشخيص المخبري117اقبال احمد ابو اصبع
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4181طب اسنان االطفال33اقبال اسماعيل العيسى علم

13597االمراض الداخلية234اقبال حامد سليمان

13598أمراض الغدد الصم واالستقالب234اقبال حامد سليمان

15038األمراض الداخلية307اقبال عبد الكريم الحماده

22550أمراض الغدد الصم واالستقالب532اقبال عبد الكريم الحماده

17993األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس401اقبال ياسين شعبان

6159التشريح المرضي48اقبال يوسف اسكندر

10918التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتاكتمال احمد الخالد

7242الجراحة البولية58اكثم ابراهيم الخير

12396الكيمياء الحيوية السريرية واالحياء الدقيقة169اكثم احمد اسكندر

9717الجراحة العصبيةدوراتاكثم احمد صالح

5425تقويم االسنان41اكثم جهاد سليطين

13430الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل226اكثم سليمان هيقا

13107الجراحة العظمية209اكثم قاسم درويش

9620أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها95اكثم نديم شربيا

6939الجراحة العصبية55اكثم وجيه النقري

1282التجميلية/ الجراحة التصنيعية 3اكثم يوسف الخطيب

17906التشخيص المخبري399اكرام جميله صالح صانع

12102امراض االطفال169اكرام مجاهد دبين

19278طب الطوارئ444اكرم احمد إبراهيم

11809امراض العين وجراحتها157اكرم امطانيوس طنوس

2912الطب الشرعي20اكرم جميل نعيم

17699التوليد وأمراض النساء وجراحتها393اكرم حسام الدين كردية

4662التشخيص الشعاعي/ االشعة 40اكرم حسين الباروكي

7241الجراحة العامة58اكرم حسين العباس

9072الدمويات87اكرم حمد ابو عمر

18313األمراض الداخلية412اكرم خضر الناطور

18314أمراض الكلية412اكرم خضر الناطور

1823امراض القلب11اكرم رشيد رستم

4307االمراض الداخلية28اكرم رشيد رستم

1823أمراض القلب557اكرم رشيد رستم

5002االمراض الداخلية41اكرم سليم جبور

12470األمراض الداخلية169اكرم سليم جحجاح

9773الجراحة العصبيةدوراتاكرم صالح السالم الحمدان

19767األمراض العصبية457اكرم عايد الحتيتي

6851االمراض الجلدية والزهرية55اكرم عبد الدايم طيباني

13165التوليد وأمراض النساء وجراحتها212اكرم عبد الرزاق شاكر

1879الجراحة البولية6اكرم عبد الكريم عيسى

18792أمراض األطفال427اكرم عبد هللا محمد

2927الجراحة العظمية20اكرم عدنان حسني

4331الجراحة العامة31اكرم علي الممساني

16557أمراض األطفال362اكرم علي جريش

14508الجراحة البولية280اكرم علي موسى

10709الجراحة العامة121اكرم عيسى الموسى

3879التشخيص الشعاعي– األشعة 30اكرم غسان الخوري

11248الطب الشرعي139اكرم فارس الشعار

19596أمراض األطفال453اكرم فوزات زريفه

5556التوليد وامراض النساء وجراحتها43اكرم محمد دياب

5621الجراحة العظمية44اكرم محمد رمضان
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18801الجراحة العامة429اكرم محمد عماد

1451التشخيص الشعاعي/ االشعة 5اكرم محمد نبيل فرعون

14747أمراض الجهاز الهضمي292اكرم محمود شماط

12230التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي174اكرم مخائيل السكيف

13565أمراض النسج حول السنية234اكرم هيثم الصيدلي

14698طب الطوارئ290اكرم وفيق ابو دقن

1434مداواة االسنان21اكرم ياسين الفقير

14166األمراض الداخلية259اكرم يوسف الخليل

14167أمراض الجهاز الهضمي259اكرم يوسف الخليل

16507أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها361اكسم ابراهيم سعيد عبد هللا

14099أمراض العين وجراحتها252اكسم جودت احمد

7091الجراحة العامة57اكسم عزيز حفاف

17143تقويم األسنان والفكين382االء احمد بطل

16405األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاالء احمد حميد

11274التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي138االء احمد صيادي

11108امراض العين وجراحتهادوراتاالء احمد عرابي

24421التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاالء بسام بعلبكي

3272امراض الجهاز التنفسي21االء جمال الخليلي

7107جراحة الفم والفكين57االء خالد الصعيدي

21679التوليد وأمراض النساء وجراحتها510االء صالح شيخه

17839الصيدلة الصناعية398االء عباس زم

11737التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي161االء عبد االله عبيدين

10891التشخيص المخبري125االء عبد هللا  الصباغ

25131تقويم األسنان والفكيندوراتاالء عبد هللا األحمد

24315أمراض األطفالدوراتاالء عدنان السيد مصطفى

23340التشخيص المخبري551االء علي الحسن

3435التوليد وامراض النساء وجراحتها25االء غازي المفضي

22192التوليد وأمراض النساء وجراحتها525االء فؤاد السويدان

7985الكيمياء الحيوية السريرية69االء محمد البهلوان

5811طب االورام45االء محمد حيدر

14239أمراض األطفال264االء محمد علي

25359أمراض األطفالدوراتاالء محمد علي شاهين

11527االمراض الداخلية148االء محمد عويجه

11314الكيمياء الحيوية السريرية140االء محمد غزوان زين العابدين

1872أمراض الغدد الصم واالستقالب461االء محمد وليد الموسى

7474التوليد وأمراض النساء وجراحتها63االء محمد ياسين جاويش

3533امراض اللثة26االء محمود قسومه

17448مداواة األسنان389االء محمود محمد

5667التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتاالء محمود موصللي

17420التعويضات السنية الثابتة387االء نبيل طرابلسي

22977التشخيص المخبري546االء وليد طه

3114التيجان والجسور20االن جبور جبور

23887الجراحة البولية560االيهم محمد عبد الحق

13003األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208األمين محمد ظروف

23218التشخيص المخبريدوراتالبتول طعان رعد

23268أمراض النسج حول السنيةدوراتالبتول فيصل الشعيب

17021الجراحة البوليةدوراتالبراء محمد العلوش

15825التشخيص المخبري346البير عاصي عاصي

10630التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتالبينا بيتر رانفلوفا سليمان
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24078التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي564البيهس منيف حسون

13273الجراحة البولية217الجي محمد امين الجمعات

2285االمراض الجلدية والزهرية12الحان اصف سليمان

5748جراحة الفم والفكين45الحجاج احمد الجيوش

529التشخيص المخبري1الحجاج محمد رضوان الشرع

17238أمراض األطفال385الحسن جبرائيل مخول

15964الجراحة العامةدوراتالحسن درغام مرهج

25765الحراحة التجميلية والتصتيعيةدوراتالحسن علي الصايم

24767التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377الحسن علي سلطان

10863التوليد وأمراض النساء وجراحتها125الحسن محمد بيشاني

22600جراحة القلب532الحسن محمد عبدالرحمن

25853التوليد وأمراض النساء وجراحتها586الحسن محمود أيوب

23325التخدير واإلنعاشدوراتالحسين فائز صندوق

615الجراحة العظميةدوراتالخطاب عمر الحسين

615الجراحة العظمية547الخطاب عمر الحسين

8692الجراحة البوليةدوراتالرائد شعبان جبور

2742تقويم االسنان17الزهراء عبد الحي مبارك

11734الجراحة العامة162السموءل حكمت صقور

16990الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل376الصادق محمود الخير

22297التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي527الطيب هالل حجو

24236أمراض األطفالدوراتالعاصي شالل الكياخي

20616التشخيص المخبري482العباس محمد الحمصي

20970مداواة االسنان496العالء عبد هللا جاجه

10360جراحة الفم والفكين111العلياء مالك الرحيه

13495أمراض األطفال230العنود عبد العزيز األحدب

3073جراحة الفم والفكين4الغضنفر كامل علي

23754جراحة الفم والوجه والفكيندوراتالغيث إبراهيم السالم

23778أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتالغيث عبود الحاج هزاع

21740أمراض األطفال511الفت مصطفى باش بيوك

3936الجراحة العظمية31الفريد عبدو قردوح

17755التشخيص المخبري396الفريد يوسف منصوريان

4029جراحة الفم والفكين28القاسم عبد القادر حسون

15358جراحة األوعيةدوراتالكسندر عبد الكريم سعود

11157التخدير واالنعاش132الكسندر ميكائيل دمجيان

16558التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي362الكسي نعيم اوتراقجي

6179الجراحة العامة48الكميت جهاد شيخ ابراهيم

17532جراحة الفم والوجه والفكين390الكنان جريس االشهب

24217أمراض العين وجراحتها566الكوثر عبد اإلله عبيدين

664تقويم األسنان2المأمون غازي الجهماني

6171امراض جهاز الهضم48المثنى امين محمد

8006االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس70المثنى عبد الرزاق الحميدي

215الجراحة العامةدوراتالمثني زهير الحافظ

18603امراض العين وجراحتها422المرتجى محمد حاج حسين

14693جراحة الفم والفكين290المعتز ابراهيم الرعيدي

541األحياء الدقيقة والطفيليات1المعتز باهلل توفيق الخطيب

22499الجراحة العامةدوراتالمعتز باهلل قاسم فرزات

1390الجراحة العظميةدوراتالمعتز محمد الحسن

11081امراض العين وجراحتهادوراتالمعتصم احمد علوش

2027التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتالمعتصم باهلل احمد احمد
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22140الجراحة العصبية524المعتصم باهلل عبد العزيز قزيز

7857الجراحة العامة67المعتصم باهلل محمد أبو زامل

12279التشخيص المخبري217المعتصم باهلل محمد زيتون

15464األمراض الداخلية331المغيره محمد قصيراوي

24739أمراض القلب واألوعية573المغيره محمد قصيراوي

11446جراحة القلب144المقداد حسن عاقل

المقداد سليمان السليمان
دورات

جراحة الفم والوجه والفكين
12745

2391االمراض الصدرية18المنذر علي مهنا

9945التوليد وامراض النساء وجراحتها101المه حمزة حمزة

8475تقويم أسنان والفكيندوراتالمهاب محمد الشويمي

16178الجراحة العامةدوراتالمهدي عبد اللطيف حسن بو عيسى

21718التشخيص المخبري511المى عبد الغني حمود

11241األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس138المى محمد فوزي نيهاني

3423علم االورام ومعالجتها23الهادي محي الدين السعودي

6415المداواة الشعاعية50الهادي محي الدين السعودي

15568الجراحة البولية336الهادي يوسف هيفا

23374األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس552الهام ابراهيم طرموش

10796تقويم االسنان والفكيندوراتالهام بهجت ابراهيم

3631تقويم االسنان26الهام سليمان سلوم

15776التخدير واإلنعاش345الهام عباس االبراهيم

20229أمراض النسج حول السنية472الهام عبد الهادي سيف

25670أمراض األطفال585الهام غسان يوسف

1660التخدير11الهام فايز كبول

7061التخدير57الهام كامل علي

6889التوليد وأمراض النساء وجراحتها55الهام محسن الخطيب

20407أمراض األطفال478الهام محمد االحمد

11967التوليد وأمراض النساء وجراحتها162الهام محمد برمو

25327أمراض النسج حول السنيةدوراتالهام محمود البيطار

7034االمراض الجلدية والزهرية57الهام مسعود سعاده

1520التوليد وامراض النساء وجراحتها5الهام يونس الديري

23031أمراض الجهاز الهضميدوراتالهيثم بسام شبيرو

2185امراض االطفال12الهيثم شمسي دحدل

3323العناية المشددة22الهيثم عبد الكريم محرز

5160طب الطوارئ34الهيثم عبد الكريم محرز

8093أمراض األطفال71الهيثم محمد مصباح البغدادي

16597جراحة القلب363الوليد عبدو الديري

21603الجراحة العظميةدوراتالوليد محمد الخضر

14442طب األسرةدوراتالياذة رئيف  السليم

3601العناية المشددة22الياس ابراهيم الزين

5899أمراض األطفال75الياس ابراهيم عربش

5035التوليد وأمراض النساء وجراحتها41الياس انطون يعقوب

9022االحياء الدقيقة86الياس انيس سلوم

22172التخدير واإلنعاشدوراتالياس آياس بيطار

19685الجراحة العامة456الياس بطرس حنا

2140الجراحة العامة12الياس توفيق الطربوش

23300مراقبة األدوية551الياس جان سقال

22084األمراض الداخلية523الياس جرج بشيش

18281أمراض الجهاز الهضمي411الياس جرجس جبور
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12463الجراحة العامة169الياس جرجي محسن

18599مداواة االسنان422الياس جريس داوود العين

5461االمراض الجلدية والزهرية42الياس جميل ابو طبيخ

7876األمراض الجلدية والزهرية67الياس جورج حجار

10758الجراحة العظميةدوراتالياس جورج سروجي

4634االمراض العصبية34الياس حبيب حاصود

13974التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتالياس حسان حاماتي

20041أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466الياس حسن شحادة

14792أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها296الياس حنا النادر

22663أمراض العين وجراحتهادوراتالياس خليل داود

11547أمراض األطفال149الياس خليل سكريه

13558التوليد وامراض النساء وجراحتها233الياس خليل عيد

11881أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166الياس دانيال مارديني

22822التعويضات السنية الثابتة542الياس داود حنا

1157امراض اللثة2الياس رزق بشاره

23607أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتالياس رفله كردوس

6477التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتالياس رياض طويل

5453جراحة القلب42الياس زخور ابراهيم

23460التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي553الياس زهير ابراهيم

5554التشخيص الشعاعي/ االشعة42الياس سلوم حاماتي

20707أمراض الجهاز الهضمي486الياس سليم جبور

6805االمراض العصبية55الياس سيمون خوري

25761التشخيص المخبري585الياس طلعت داغر

22085التشخيص المخبري523الياس عبد الكريم ابرط

12703التخدير واالنعاشدوراتالياس عبد هللا طويل بالي

23585التخدير واإلنعاشدوراتالياس عصام مخول

18141التشخيص المخبري407الياس عوض الياس

434التعويضات الثابتةدوراتالياس فارس طويل

6222الجراحة العصبية49الياس فايز نكد

21166جراحة الفم والفكين502الياس كنج بطرس

25587الجراحة العامةدوراتالياس ماجد نمو

16503الجراحة البولية361الياس محفوض جمعه

18763أمراض الغدد الصم واالستقالب427الياس محفوض ناصر

765جراحة األوعية1الياس مخائيل الشماس

5998أمراض األطفال47الياس مطانيوس مسوح

9876جراحة جهاز الهضم100الياس منصور لحام

17732األمراض الداخلية394الياس مهنا قدو

4011التوليد وامراض النساء وجراحتها27الياس ميخائيل فرانسيس

10195التشخيص المخبري108الياس ميخائيل لولو

21003مداواة االسنان496الياس ميشيل فرح

21762جراحة الفم والوجه والفكيندوراتالياس نبيل أنطون

24090تقويم االسنان564الياس نزيه زريق

3357امراض القلب20الياس نقوال بركات

2085التوليد وامراض النساء وجراحتها11الياس وديع الجمل

25632الجراحة البولية584الياس وهب يوسف

8951الجراحة البولية86الياس يوردان قشو

7298أمراض جهاز الهضم59اليان الياس مسعد

18567أمراض الدم421اليان جدعون الداوود

9553التعويضات السنية الثابتة95اليان غطاس ابو سمره

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  212 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

13823األذن واألنف والحنجرة وجراحتها241اليانور مخائيل عثمان

15382األمراض الداخليةدوراتاليدا مصطفى خرنوب

10757التشخيص المخبريدوراتاليزا بشار مخلوف

16541مداواة األسنان362اليزابيت فرح سركيس

7081التخدير57اليس حبيب شباط

19713أمراض األطفال455اليسا نزيه بدور

2342التوليد وامراض النساء وجراحتها15اليسار جالل خبر بك

13693امراض العين وجراحتها241اليك بسام الحلو

2654تقويم االسنان17اليمامه علي حداد

8074التعويضات السنية الثابتة70الين فراس هالل شهاب الدين

14432التشخيص المخبري272الين موسى الخولي

13340طب األسرةدوراتالينا محمد رياض الباقوني

10809التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاماره زيد غزالي

5937طب االسرة46امال احمد بوشي

16391التشخيص المخبري358امال جرجس نصار

2279التوليد وامراض النساء وجراحتها14امال عبد الناصر المصري

6296التشخيص الشعاعي/األشعة49امال عدنان حاج حسن

1126الجراحة التجميلية التصنيعية3امال علي قاسم

7471التشخيص المخبري63امال محمد توفيق خضر جراد

3137التوليد وامراض النساء وجراحتها21امال مهنا الحسين

9139امراض العين وجراحتها87امال نواف المصري

10507التوليد وامراض النساء وجراحتها114امامه اكرم جرار

19671أمراض األطفالدوراتامان فواز مظلوم

25518التشخيص المخبري583امان محمد علي حمامي

7484التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاماني ابراهيم زاهر

21742التعويضات السنية المتحركة512اماني احمد بسرك

11419التشخيص المخبري145اماني جميل حماده

25709تقويم األسنان والفكين585اماني رياض الجالغي

24427أمراض الجهاز الحركيدوراتاماني رياض ورده

10944التخدير واالنعاش ومعالجة االلم125اماني سعيد عماد

1582التوليد وامراض النساء وجراحتها5اماني عمر عايد

15898التخدير واإلنعاشدوراتاماني فيصل الشعار

15486التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاماني محمد الحموده

11466التعويضات السنية الثابتة147اماني محمد علي زيتون

15375أمراض األطفال325اماني مصطفى جميل

2516االمراض الجلدية والزهرية12اماني ناصر روميه

22355األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس530اماني نزير ميهوب

12647امراض االطفال182اماني وائل حرفوش

15162األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتاماني يوسف حجازي

9771التوليد وامراض النساء وجراحتها97امتثال عبد العزيز فاتي

16996التوليد وأمراض النساء وجراحتها375امتسال محفوض محمد

12248طب الطوارئ174امثل محمد سعيد الحمدو

12957الجراحة العامةدوراتامجد احمد ماهر جزار

14452طب الطوارئ278امجد احمد ماهر جزار

15875أمراض الدم350امجد بهجت اسمندر

4373أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها31امجد سليمان ابراهيم

3995الجراحة العامة28امجد سليمان المزعل

14035األمراض الداخلية250امجد سليمان علي

14283أمراض الدم277امجد سليمان علي
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14283أمراض الدمدوراتامجد سليمان علي

11057امراض االطفالدوراتامجد صطوف الصطوف

1052التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي1امجد عبد الحليم محمد علي كاظم

16352أمراض األطفال357امجد عدنان المبارك

17516األمراض العصبية عند األطفال390امجد عدنان المبارك

24781تقويم األسنان والفكين573امجد علي حسن

11863الجراحة العامة162امجد علي عبد الحليم حسن

3289امراض القلب واالوعية20امجد عمر الصعيدي

5280امراض النسج حول السنيةدوراتامجد غسان ابوالفضل

19620أمراض العين وجراحتها454امجد غسان بارودي

4624طب الطوارئ34امجد فتحي سعد الدين

7463الجراحة العامة63امجد فواز القاسم

1114االمراض الباطنة2امجد فيصل بدور

9112امراض الجهاز التنفسيدوراتامجد فيصل بدور

5171طب األسرة46امجد مأمون جابر

4319الجراحة العصبية31امجد محفوظ السعيد

7093امراض االطفال57امجد محمد حيدر

4266االمراض الداخلية31امجد محمد عامر

4268امراض القلب31امجد محمد عامر

10441الجراحة العظمية113امجد محمد عبد الحي

13915أمراض األطفالدوراتامجد محمود طنبري

5335الدمويات46امجد مزيد نصر

24589الجراحة العظمية377امجد مصطفى شرف

9313االمراض الداخلية90امجد مصطفى هبو

25723الجراحة الصدريةدوراتامجد موسى سكريه

21167االمراض الداخلية502امجد ميهوب محمود

21951الرقابة والصناعة الدوائية519امجد ناجي فلوح

20849األمراض الداخلية491امجد نزار القاضي

20850أمراض الجهاز الهضمي491امجد نزار القاضي

10551الجراحة العامةدوراتامجد وليد ابو لطيف

1937صناعة األسنان المتحركة6امجد يونس يونس

23024التعويضات السنية الثابتة547امرؤ القيس زكريا البارودي

21323الجراحة العظمية505امطانيوس فارس عازار

12637امراض االطفال182امل ابراهيم الحكيم

5926االحياء الدقيقة46امل احمد الجيوش

12559امراض االطفالدوراتامل احمد العلي

17043التعويضات السنية الثابتة379امل احمد العمري

16280التوليد وأمراض النساء وجراحتها355امل احمد اومري

11427توليد145امل احمد جمعه

6173جراحة الفم والفكين48امل احمد قنوع

4937امراض االطفال33امل اديب ابو راس

7883االمراض الداخلية68امل انور وهبه

21687أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتامل ايمن الروبة

10308الطب النفسي110امل بدر الدين شكو

25724جراحة األطفالدوراتامل حسين النعمان

- يرجى استكمال االوراق  : 8+7الملف معلق شهر امل دهنة

1664امراض جهاز التنفس2امل سليم ابو الهيجاء

13652األمراض الداخلية235امل سليم ابو الهيجاء

16661أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها366امل شحاده جنيد
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15204األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتامل شحاذه قطيش

15675جراحة الفم والفكين342امل صبري حسن

25180التعويضات السنية الثابتة579امل صبري حسن

19725األمراض الداخلية455امل عارف إبراهيم

13308التخدير واالنعاشدوراتامل عبد الحميد رياني

20821أمراض األطفال489امل عبد القادر المسلم

10182التوليد وامراض النساء وجراحتها108امل عبد القادر خطيب

4775االمراض الروماتيزمية31امل عبد هللا شيخه

5782الرقابة والصناعة الدوائية46امل عبد الوهاب العيناوي

24671التوليد وأمراض النساء وجراحتها572امل عزيز نعمان

10248التخدير واالنعاش109امل علي الحسن

5611التخدير43امل علي الممساني

7048األمراض الداخلية57امل فارس حنو

3335التوليد وامراض النساء وجراحتها22امل فايز الحمادي

24117األمراض الداخليةدوراتامل فرزات عسكر

13512التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتامل فواز الغاوي

2849التوليد وامراض النساء وجراحتها17امل محمد الحزوري

24596التشخيص المخبري377امل محمد السلوم

25041التوليد وأمراض النساء وجراحتها377امل محمد بدوي

3950التوليد وامراض النساء وجراحتها27امل محمد بيطار

3271طب االطفال20امل محمد صهيوني

4450طب االسرةدوراتامل محمد عدنان الحمصي

21775التعويضات السنية المتحركة513امل محمود المحمود

2460التوليد وامراض النساء وجراحتها15امل محمود سمير

10657االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس120امل محمود محفوض

9784امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها97امل نعمان الريس

10618مداواة االسنان119امل ياسر ترك خولندي

7937التشخيص المخبري68امل يحيى طاهر

1572امراض الغدد الصم5امل يوسف حرفوش

3227االمراض الداخلية21امل يوسف حرفوش

20712التشخيص المخبري482امل يوسف علي

10616التشخيص المخبري119امل يوسف واكيم

7041االمراض العينية وجراحتها57امنة مصطفى نبهاني

6569طب األسرة51امنه ابراهيم رجوب

25089أمراض العين وجراحتها377امنه احمد العبد الطبال

15979األمراض الداخلية352امنه عدنان دلعين

3948التوليد وامراض النساء وجراحتها27امنه علي حربا

9494التخدير واالنعاش93امنه محمد طال حيدري

7207طب االسرة58امنه محمود نتوف

9517امراض االطفال94امهال حسن السوده

3081الجراحة العامة21امير احمد البراك السعود

19493الجراحة العامة452امير سعيد الرفاعي

4894الجراحة العامة41امير سمير دشان

4896الجراحة التجميلية والتصنيعية41امير سمير دشان

22121التخدير واإلنعاش523امير عباس األمين ادم

23988مداواة األسنان562امير محمد القزاز

10878التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي125امير محمد بركات ابو سن

15022أمراض الجهاز الهضميدوراتامير محمد كبيه

8938الجراحة البولية85امير محمود ديري
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6848امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها55امير محمود رحال

991تعويضات األسنان الثابتة1امير محي الدين دمشقيه

11655امراض االطفال153اميره احمد الخضير القحف

21678التوليد وأمراض النساء وجراحتها510اميره احمد الغزالي

18508التوليد وأمراض النساء وجراحتها420اميره جميل العبد هللا

2267طب األسرة9اميره جورج ستيفانو

12738التوليد وأمراض النساء وجراحتها186اميره حسن غانم

1539النسج والتشريح المرضي12اميره حسين النور

5284االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتاميره شمس الدين القصير

7953امراض الغدد واالستقالب68اميره عارف عريضة

اميره عبد الغني النوفي
47

التوليد وأمراض النساء وجراحتها
6017

يرجى مراجعة الهيئة:2019-12-2بتاريخ اميره عصام عرابي

20270األحياء الدقيقة والدمويات المناعية476اميره عصام عرابي

22323أمراض العين وجراحتها528اميره مازن جبيلي

1663االحياء الدقيقة11اميره محمد سعيد البيطار

17619تقويم األسنان والفكين391اميره محمد عامر ورده

10365امراض النسج حول السنية110اميره مصطفى حميده

17992األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس401اميره نعمان سوسه

17363التشخيص المخبري388اميره يوسف معال

17464أمراض الجهاز التنفسي389اميل انيس عوض

11537امراض االطفال149اميل شبلي فلوح

992تقويم االسنان1اميل فوزي السالك

13104األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس209اميل مجيد ذيب هنيدي

2717الكيمياء الحيوية والسريرية15اميلين ماري شفيق جرجي كتي

6471التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتاميمة عبد الكريم جعار

18639أمراض األطفال426اميمه احمد محمد

17337التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتاميمه عبد الحميد المقداد

20864أمراض األطفال491اميمه عبد الرزاق الشحاده

12090التشخيص المخبري169اميمه فهد بشور

7320التوليد وامراض النساء وجراحتها60اميمه كامل سليمان

24990التعويضات السنية الثابتة576اميمه مأمون البارودي

5483امراض جهاز الهضم43اميمه محمود جعفر

5889التخدير46اميمية محمد حميدوش

19705األمراض الداخلية456امين احمد حالوه

7318االمراض الداخليه60امين بدر الملطق

10398الجراحة العامة112امين حسن بدريه

4016االمراض العصبية27امين خرفان عباس

19813جراحة األوعية458امين شاكر غريب

19812الجراحة العامة458امين شاكر غريب

19813جراحة األوعية462امين شاكر غريب

19812الجراحة العامة462امين شاكر غريب

121985التوليد وأمراض النساء وجراحتها175امين صالح قبنص

12195التوليد وامراض النساء وجراحتها230امين صالح قبنض

3333امراض الدم20امين عبداللطيف سليمان

22423الجراحة العظميةدوراتامين عيسى الفروح

2288طب االسنان الشرعيدوراتامين فايز الحاج ابراهيم العكل

21706أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتامين فضل كنفاني

16748تقويم األسنان367امين محمد امين الكود
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5640االمراض العصبية43امين محمد زينب

4973امراض القلب واالوعيةدوراتامين محمد سعيد الزايد

18561تقويم األسنان421امين محمد عنيسي

13408الجراحة العصبية227امين محمد كحيله

15445أمراض النسج حول السنية330امين محمد ممتاز حجو الرفاعي

13247التوليد وامراض النساء وجراحتها214امين محمد نوري الصديق

22798الجراحة العامة541امين محمدسالم رحال

12100أمراض العين وجراحتها171امين مصطفى العشفه

5578التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتامين مصطفى درويش

6801االمراض الداخلية55امين ميشيل الصباغ

12398التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتامينة تيسير عرداتي

25147أمراض العين وجراحتهادوراتامينه عمر الفليطي

25618التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتامينه محمد أبو بكر بطيخ

5404االمراض العينية وجراحتها43اميه شبلي جنود

10925امراض العين وجراحتهادوراتانا مصطفى دليلة

10800التشخيص المخبريدوراتاناس سليمان علي

11458توليد145اناس محمد امين البغدادي

299أمراض األطفالدوراتاناس محمد شمعه

10707التخدير واالنعاشدوراتانترانيك سركيس سليم

8170التوليد وامراض النساء وجراحتها71انتصار حسن نزهه

12848التوليد وأمراض النساء وجراحتها193انتصار حسين حاجي محمود

13172التخدير واإلنعاش212انتصار درويش عرنوس

13179التوليد وامراض النساء وجراحتها214انتصار سليمان درويش

11414االمراض الجلدية والزهرية143انتصار شامي المحمد المصطفى

17048طب األسرة379انتصار عبدو غره

1564التوليد وامراض النساء وجراحتها11انتصار محمد منصور الحموي

3788الدمويات26انجليك سركيس جاغالسيان

2907الغدد الصم21انجيال سلمان ابو فياض

25283األمراض الداخلية580انجيال سلمان ابو فياض

23039التوليد وأمراض النساء وجراحتها548انجيال عيسى روميه

2977الجراحة التصنيعية التجميلية21انجيال فتح هللا قنبز

23175التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي549اندراوس ابراهيم سلوم

6085الجراحة التجميلية والتصنيعية47اندريه موريس كبا

18768التوليد وأمراض النساء وجراحتها427انديرا محسن عمار

24869أمراض األطفال574انديره عبدالحليم عثمان

18148التوليد وأمراض النساء وجراحتها407انزيل ليفون كسبار

9288التوليد وأمراض النساء وجراحتها89انس ابراهيم المجذوب

20857التخدير واإلنعاش491انس ابراهيم بحرو

20688األمراض الداخلية483انس ابراهيم عاصي

2651جراحة االوعية12انس احمد الدخل هللا

11161طب الطوارئ132انس احمد الكيال

3903التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي27انس احمد الموصلي

25504مداواة األسنان583انس احمد اليحيى

10154التعويضات السنية المتحركة107انس احمد بدر الدين

7122صناعة االسنان الثابتة57انس احمد عطور

20959الجراحة البولية496انس احمد مشعان

2068التوليد وامراض النساء وجراحتها6انس احمد مشوح

4986امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها32انس اكرم مهايني

19990النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان464انس بدر الدين الصالحاني
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19522تقويم األسنان والفكين450انس توفيق بساطه

12354أمراض األطفالدوراتانس حسن شاللة

11477الدمويات والمناعيات147انس حسن ويردي

17317الجراحة العظميةدوراتانس حسين اسماعيل

19641التشخيص المخبري454انس حسين االبراهيم

15470األمراض الداخلية332انس حسين الخالد

15471أمراض القلب واألوعية332انس حسين الخالد

12607أمراض األطفال181انس حسين صالح

17344أمراض القلب واألوعيةدوراتانس خالد حاج اعمير

13751امراض الجهاز الهضميدوراتانس ربيع الحاج طعمه

12517الجراحة العظميةدوراتانس سالم درويش الملقب عيسى

9151التشخيص المخبري87انس سعاده الخوري

25225طب الطوارئدوراتانس سليمان حسو

3417التوليد وامراض النساء وجراحتها23انس شفيق قرحيلي

3736التشخيص الشعاعي/ االشعة26انس صالح الجراح

7991االمراض الداخلية69انس صالح الجراد

22597الجراحة العامة532انس عايش دلوع

23657التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتانس عبد الحميد النجم

891طب االسرة1انس عبد الرحمن العمر

1209الجراحة العظميةدوراتانس عبد الكريم اليوسف

1062االمراض الداخلية1انس عبد هللا السحلي

5826جراحة الفم والوجه والفكيندوراتانس عبد هللا الشاغل

22155الرقابة والصناعة الدوائية524انس عبدالحليم الطحان

4816أمراض األطفال41انس عبود المنال

7448االمراض العينية وجراحتها62انس عثمان الجرد

14223الجراحة العامة264انس عصام حج ابراهيم

16621أمراض العين وجراحتهادوراتانس علي اللوص

10650جراحة القلبدوراتانس علي محفوض

3662التخدير واالنعاش26انس عمر نينو

22618أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها533انس غنيم الحريري

982الجراحة العامة2انس فريد مدني

17725األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس393انس فؤاد غزال

19142التشخيص المخبري442انس مالك الفقيه

23057أمراض القلب واألوعية548انس مالك شانه ساز

12244التشريح المرضي174انس محمد ابو رشيد

17051طب األسنان الشرعي379انس محمد الحوراني

2095امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9انس محمد الخطيب

787التخدير واالنعاش1انس محمد بسام سلطان

2528االمراض العصبية12انس محمد جوهر

379الجراحة البوليةدوراتانس محمد حافظ الرطبي

12356العلوم الصيدالنية161انس محمد حكمت شقير

نقص بيان وضع:2020-1-19بتاريخانس محمد خير دندل

12875جراحة الفم والفكين196انس محمد رشاد الشربجي المزيك

3171تعويضات االسنان الثابتة22انس محمد رشاد الهندي

17330جراحة الفم والوجه والفكيندوراتانس محمد سالمه

7218مداواة اسنان االطفال68انس محمد سليم الفقير

19241أمراض النسج حول السنية444انس محمد شريف قنبر

1926االمراض الجلدية والزهرية6انس محمد صالح

13991التشخيص المخبريدوراتانس محمد علي  األسعد
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7802الجراحة البولية67انس محمد مجيب شعبوق

16271التخدير واإلنعاش355انس محمد نعيم

7199االمراض الداخلية57انس محمد نوري المنصور

10701الجراحة العظميةدوراتانس محمد وليد الداالتي

2646جراحة الفم والفكين16انس محمود دملخي

11909الصيدلة الصناعية162انس محي الدين الحميدي

22953جراحة الفم والفكين546انس مروان العطيه

24742التشريح المرضي للفم والوجه والفكين573انس مصطفى الحرش

1412مداواة االسنان3انس مصطفى عبده

11735التعويضات السنية الثابتة161انس مصطفى عبده

17580تقويم األسنان والفكين391انس مصطفى عبده

10644التشخيص المخبريدوراتانس مصطفى قطاشية

11872الجراحة العامة166انس معن عجي

5116االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتانس منير الراعي

1010امراض العين وجراحتها1انس نذير جريده

2968تقويم االسنان20انس نزار بلبل

7653امراض القلب64انس نسيب جنبالط

25091طب أسنان األطفال578انس هشام بنيان

14052أمراض العين وجراحتهادوراتانس هشام سعسع

9048امراض الجهاز الهضميدوراتانس هشام كباش

3539امراض االطفال25انس ياسر يوسف

23577أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتانس يوسف اليوسف

20819أمراض النسج حول السنية492انس يوسف وسوف

21229التشخيص المخبري502انسام ثائر طيب

11063األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس128انسام سعيد كنعان

5917طب اسنان االطفال46انسام شفيق االفندي

21671جراحة الفم والوجه والفكيندوراتانسام ناجي العيسى

526األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتانسام نسيم طالب

12472األمراض الداخلية169انستاس خاجيك خجادوريان

20969أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها495انشتاين صالح غصن

18481الجراحة العامة417انصار نجدت نزيهه

18995األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس434انصاف مشاري ابو زيدان

11878تقويم االسنان166انطوان الياس عشي

11054جراحة الفم والوجه والفكيندوراتانطوان حنين الوو

6652التشخيص الشعاعي/ األشعة52انطوان سليم بصمه جي

1922مداواة االسنان6انطوان سليم نجار

5099األمراض الداخلية46انطوان عطا جبلي

6919الجراحة العامة54انطوان عفيف سيف عسكر

5229األمراض الداخلية43انطوان فؤاد صايغ

5027التشخيص الشعاعي/ األشعة41انطوان لويس نسيميان

18583طب أسنان األطفال422انطوان مرشد معماري

15726الجراحة العامة343انطوان منير الحالق

295أمراض العين وجراحتهادوراتانطوان موريس الدره

20588األحياء الدقيقة486انطوان نصر هللا عيسى

16687التشخيص المخبري366انطوان يوسف عسكر

8975االمراض الداخلية86انطوانيت الياس عشي

20123أمراض األطفال469انطوانيت حنا لطيفه

1914امراض العين وجراحتها11انطون بطرس نجار

12085الجراحة العامة169انطون داود بركيل

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  219 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

مطلوب-   يرجى استكمال االوراق  :  2016-8-9 انطون منير الحالق  

19789أمراض العين وجراحتها458انطون منير نوريه

7302طب الطوارئ59انطون موسى عيسى

8429العناية المشددة75انطون موسى عيسى

2689الجراحة العظمية17انطون ميخائيل توما

17775الطب النفسي395انطونيوس ابراهيم مخول

19693التوليد وأمراض النساء وجراحتها455انعام أحمد طه

11959التوليد وأمراض النساء وجراحتها162انعام سليمان  بشير

8127أمراض األطفال71انعام عبد المسيح العويل

9369أمراض األطفال91انعام عزيز دروج

4163األمراض الجلدية والزهرية31انعام محمد بركات

23286األمراض العصبيةدوراتانفال زياد زيتون

22328التوليد وأمراض النساء وجراحتها528انفال عبد هللا المصري

21497أمراض الجهاز التنفسيدوراتانقوال يوسف مخائيل

1152الجراحة العظمية3انمار غالم عطيش

20000الجراحة العامة465انمار فيصل عوده

4102الجراحة العامة27انمار كنعان االتاسي

10663طب االسرة120انمار محمد تقال

14428أمراض العين وجراحتها271انمار مرسل غرز الدين

15764التخدير واإلنعاش344انوار علي سلمان

10399االمراض الداخلية112انور حسين ابو سعد

9002طب االسرة86انور حسين الحسين

14445أمراض الجهاز الهضمي275انور حمدي العمري

5187المداواة الشعاعية46انور خليل شموط

15402جراحة الفم والفكين328انور دخيل العبد هللا

15149أمراض األطفال313انور راكان الفرحان

7039الجراحة البولية69انور سليمان خضر

12191التوليد وامراض النساء وجراحتها174انور صالح درويش

21586جراحة األطفال509انور عقالن علي شمسان

13663الجراحة التجميلية والتصنيعية237انور فهد الحسنيه

14193علم تأثير األدوية261انور محمد جميل الحبش

4553الجراحة العظميةدوراتانور محمد حميد

8848األمراض الداخلية84انور مزيد مليح

8390التشخيص المخبري73انور ممدوح فرحات

15227أمراض العين وجراحتهادوراتانور ياسر التركاوي

20001الجراحة العامة466انور يعقوب اسمر

10416امراض االطفال112اني بوغوص فستقجيان

4183تقويم االسنان34اني ديبوكيورك جرجس

17442جراحة الفم والوجه والفكين387انيس فؤاد جنوب

14556جراحة الفم والفكين281انيس ياسين البلخي

500التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتانيسة محمد خير ياسين

17331الجراحة العظميةدوراتاهاب عبد المعين بدور

11266طب اسنان االطفال138اوج محمد رشيد حماديه

21304التوليد وأمراض النساء وجراحتها505اوراس صالح احمد

12483امراض القلب واالوعية169اوزفالد خاجيك خجادوريان

13362تقويم األسنان223اوس رجب ابراهيم

25316أمراض القلب واألوعية581اوس سليمان قنجراوي

3642امراض اللثة25اوس فوزي دنان

9695التخدير واالنعاش ومعالجة االلم96اوس يونس حسن
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23131(الخمجية)األمراض المعدية دوراتاوسيمه نور الدين المصري

13591التوليد وأمراض النساء وجراحتها234اوكسانا الكساندر خاشينا

19257الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل444اولغا ادولف عنقا

19637الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل454اولغا ياكوف يونس

3258طب االسرة21اويس محمد قصيباتي

6651طب الطوارئ52اياء أحمد عيسى

4064االمراض الباطنة30ايات احمد الخلف

9040التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتايات محمد زينب

22562جراحة الفم والوجه والفكيندوراتايات موسى االحمد

17500التشخيص المخبريدوراتاياد ابراهيم صقر

9986االمراض الداخلية102اياد ابراهيم هالل

1717وجراحتها-------اذن2اياد احمد البارودي

5874أمراض القلب48اياد احمد الخضر

23667األمراض العصبية557اياد احمد السعيد

25037الجراحة العظمية377اياد احمد بهجت المنجد

17543التخدير واإلنعاشدوراتاياد احمد ضويا

7435الجراحة العظمية62اياد احمد كنيار

22175جراحة الفم والفكين525اياد احمد مازن غنيم

9125امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها87اياد اديب مبارك

7000امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها56اياد اسماعيل شاهين

654األمراض الجلدية والزهرية1اياد اسماعيل هالل

1386امراض االطفالدوراتاياد امين الصفدي

9966المداواة الشعاعية102اياد ايوب احمد

18759األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس427اياد أحمد عرب

25268طب أسنان األطفالدوراتاياد أيمن السعدي

5814امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها46اياد بدر الدين منصور

20421تقويم األسنان والفكين479اياد بشار العمري

1099االمراض الداخلية2اياد تركي موال

10712التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي121اياد توفيق دروبي

19228جراحة الفم والفكين444اياد جرجس لفلوف

3940امراض العين وجراحتها26اياد جرجس نعمه

23532تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتاياد جمال سمره

23432تأهيل وتجميل الفم واألسنان337اياد جمال سمره

5303االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتاياد جودت حبيب

3732الجراحة العامة26اياد جورج جروج

3737الجراحة الصدرية28اياد جورج جروج

2942جراحة الفم والفكين21اياد حسن حسني المال حساني

20159تقويم األسنان والفكين470اياد حسن سريه

20159تقويم األسنان والفكين477اياد حسن سريه

20159تقويم أسنان األطفال482اياد حسن سريه

2910جراحة االوعية21اياد حمد دواره

16965التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي378اياد حنا الالطي

16095أمراض األطفالدوراتاياد خضر اكنيهر

18470األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس420اياد خليل العاص

13118الجراحة العامة209اياد خليل داود

21077أمراض النسج حول السنيةدوراتاياد ديب عباس

12871التخدير واالنعاش196اياد راغب الحمود

20515التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي481اياد رفيق ابو ديب

21475أمراض القلب واألوعيةدوراتاياد زيدان معال
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5264امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها37اياد سعيد حمادي

6387أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها50اياد شامل زين الدين

6130أمراض الدم48اياد شكر هللا نصار

24321أمراض العين وجراحتهادوراتاياد صالح السهو

6393الجراحة العصبية49اياد طاهر صالح

9679امراض الجهاز الهضمي96اياد عايد بالل

1104االمراض العصبية1اياد عبد الخالق حيدر حيدر

6455جراحة الفم والفكين50اياد عبد العزيز الخنشور

19080جراحة الفم والفكين438اياد عبد الغني قادر آغا

11381األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142اياد عبد القادر بحرو

16492األمراض الداخلية361اياد عبد هللا البوشي السراج

16598جراحة الفم والفكين363اياد عبد هللا تاج الدين

1638امراض االطفالدوراتاياد عبد المجيد الحسون

9474التوليد وامراض النساء وجراحتها93اياد عبد الملك ططري

2030جراحة االوعيةدوراتاياد عبود خازم

9996الجراحة العامة102اياد عبود خازم

16779تقويم األسنان والفكيندوراتاياد عدنان الفرا

5502التخدير واالنعاش42اياد علي الحاطوم

3916التخدير واالنعاش28اياد علي السيد

17736مداواة األسنان394اياد علي أحمد

2109جراحة القلب12اياد علي حماد

15047التشخيص المخبريدوراتاياد علي ريشه

781امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1اياد علي نجيبه

18692أمراض االطفال425اياد علي هوال

19592التشخيص المخبري453اياد عمر تنبكجي

22340الجراحة العامة529اياد عيسى يازجي

20972المعالجة الشعاعية لألورام496اياد غسان الحتيتاني

12546الجراحة العظميةدوراتاياد غياث سكيف

7979طب االسرة69اياد فهد ثابت

20142أمراض العين وجراحتها469اياد فوزي جبور

1600طب الطوارئ11اياد قاسم طيجن

21661إدارة النظم الصحية510اياد كمال المهنا

9879أمراض العين وجراحتها100اياد ماجد شدود

20328تقويم األسنان والفكين474اياد مأمون السمان

19590الجراحة العظمية453اياد محمد الحميدي

21287أمراض النسج حول السنية503اياد محمد السيد

14211الجراحة العامةدوراتاياد محمد الكيال

853الجراحة العظميةدوراتاياد محمد بشار المفتي

19335جراحة القلب446اياد محمد حسن

19975جراحة األوعية464اياد محمد حسن

19974الجراحة العامة464اياد محمد حسن

4292تقويم االسنان31اياد محمد رؤوف احمد

1417الجراحة البولية3اياد محمد زياد االنكليزي

23240أمراض العين وجراحتهادوراتاياد محمد سعيد المحاسنه

22431أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتاياد محمد صعيوابوعراج

10143التخدير واالنعاش107اياد محمد فاضل

2313امراض القلب واالوعيةدوراتاياد محمود البغدادي

6174االمراض الداخلية48اياد محمود البغدادي

6083أمراض القلب48اياد محمود العبد هللا
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6089األمراض الداخلية48اياد محمود العبد هللا

3883امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26اياد محمود صقور

19339أمراض األطفال450اياد مصطفى اسماعيل

12602جراحة الفم والوجه والفكين182اياد مطيع خوري

12995تقويم األسنان208اياد مطيع خوري

4018التخدير واالنعاش28اياد ميخائيل الياس

18817التعويضات السنية الثابتة429اياد ميشال سويد

11252اذن138اياد نبيل خياطه

3123جراحة الفم والفكين20اياد نسيب فخرالدين الشعراني

18020التشخيص المخبري405اياد نظير عازر

15327تقويم األسنان323اياد نهاد مفتي

7936امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها68اياد نورس بيطار

19825الجراحة البولية459اياد وفيق الزهنون

22373تقويم األسنان530اياد وهيب واكد

18138التخدير واإلنعاش408اياد يوسف العبود

17735المعالجة الشعاعية لألورام394اياد يوسف العقيل

1714الجراحة العامة11اياس اسماعيل الشيخ علي

5821جراحة األوعيةدوراتاياس اسماعيل الشيخ علي

8722األمراض الداخليةدوراتاياس بسام نبهان

9028الجراحة العظمية86اياس حسن صعب

13656الجراحة العامة237اياس سمير بلول

13657الجراحة التجميلية والتصنيعية237اياس سمير بلول

6625أمراض جهاز الهضم52اياس صالح غصه

19527جراحة الفم والفكين450اياس علي االركي

13401األمراض الداخلية226اياس علي ديوب

13402أمراض الجهاز التنفسي226اياس علي ديوب

14437األمراض الداخلية271اياس محمد الخير

14438أمراض القلب واألوعية271اياس محمد الخير

25649جراحة الفم والوجه والفكيندوراتاياس محمد إسماعيل

21624التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايبال أحمد العموري

23483أمراض األطفال553اية فيصل حمادة

19557طب أسنان األطفال451اية مازن قدورة

12363أمراض العين وجراحتها162ايثار عبد المعطي الخضر

12739أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها186ايرينا بافل افسيوكيفيتش

7599األمراض العينية وجراحتها64ايرينا فالديمير الزايد

15843األمراض العصبية347ايزابيل عبد هللا مهنا

24993التوليد وأمراض النساء وجراحتها576ايسال حسن حسن

20117التعويضات السنية470ايسر احمد بسام القدسي

1730أمراض الجهاز الهضم7ايسر ثابت فرهود

7746امراض الكلية68ايسر عادل ابو ترابه

2120االمراض العصبية8ايسر عايد الحمود

311الجراحة الصدريةدوراتايسر غازي الجهماني

17626التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايفا اسماعيل اسماعيل

22494التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتايفا راسم الحلو

18640األحياء الدقيقة423ايفا فاضل عسكر

12150التوليد وأمراض النساء وجراحتها171ايفا نوري مخيبر

19147أمراض القلب واألوعية441ايفان علي اوسي

19146األمراض الداخلية441ايفان علي اوسي

9077التوليد وامراض النساء وجراحتها87ايفلين احمد احمد
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11952أمراض العين وجراحتها162ايفلين عدنان  رستم

5385امراض اللثة43ايفلين محمد دمسرخو

6557طب األورام51ايفون رمزي الصالح

4577االمراض الداخلية36ايفون طوني متري

8542أمراض العين وجراحتها79ايفون غسان ابراهيم آغا

25255األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس580ايفين عدنان صبح

8959التشريح المرضيدوراتايكاتيرينا ابراهيم العامودي

5657األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتايال عوف

24237األمراض الداخليةدوراتايال محمد عون الجندلي الرفاعي

20322الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي477ايالدس أنطون ملص

24216أمراض العين وجراحتها566ايالف عيسى الحماده

4416طب الطوارئ34ايالن علي حمد

19404التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايله محمد طه طه

19404التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ايله محمد طه طه

9276الجراحة العامة89ايلي اليان ثلجه

14475أمراض الجهاز الهضميدوراتايلي اميل فاخوري

2359الجراحة العظمية14ايلي بسام مخول طنوس

1493الجراحة العصبيةدوراتايلي تميم الخوري

19290أمراض العين وجراحتها445ايلي زكي الحالق

21965الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتايلي غسان أيوب

4700الجراحة العامة35ايلي فاروق عازار

13527الجراحة العامة233ايلي لويس سمعان

19019أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436ايلي وهيب الخوري

11368التشخيص المخبري142ايليا موريس سعد

23740الكيمياء الحيوية السريرية557ايليان أنطوان سعيد

12596األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس180ايليانا غصن سلوم

17438أمراض العين وجراحتهادوراتايلين فادي عكه

15734التوليد وأمراض النساء وجراحتها344ايلين فائز بيطار

10609التشخيص المخبري119ايلين فيليب ابراهيم

8357التوليد وأمراض النساء وجراحتها73ايلين موسى موسى

12644التخدير واالنعاش182ايمان ابراهيم العلي

9939التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتايمان احمد الحمود

17606أمراض األطفالدوراتايمان احمد السعود

13189التوليد وأمراض النساء وجراحتها214ايمان احمد النصار

16909التوليد وأمراض النساء وجراحتها373ايمان احمد خزعه

16909التوليد وأمراض النساء وجراحتها544ايمان احمد خزعه

7968الطب الفيزيائي واعادة التأهيل69ايمان احمد خلف

19429أمراض الجهاز الهضمي447ايمان احمد دواره

22346أمراض األطفال529ايمان احمد شحاده

17498التخدير واإلنعاشدوراتايمان احمد محمود

15586مداواة األسنان337ايمان احمد مؤذن

19996مداواة االسنان464ايمان امير قصيص

25912الجراحة التجميلية والتصنيعية586ايمان إبراهيم الخليل

25324التوليد وأمراض النساء وجراحتها581ايمان أحمد الصطوف العثمان

4638التوليد وامراض النساء وجراحتها31ايمان باهلل محمد انس محوك

17155التوليد وأمراض النساء وجراحتها384ايمان تاج الدين حمود

22636أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها534ايمان تحسين الحسين

1673طب األسرة12ايمان توفيق القبطان

16658التشخيص المخبري366ايمان جمال الشيخ
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21739أمراض األطفال511ايمان جمعه البيجو

12776أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتايمان جميل الحلبي

23725التوليد وأمراض النساء وجراحتها557ايمان جميل الطريفي

4550العناية المشددةدوراتايمان حبيب غانم

7011االمراض الجلدية والزهريه56ايمان حبيب يوسف

10715األمراض الداخلية121ايمان حسن الفلو

17879التوليد وأمراض النساء وجراحتها399ايمان حسني الشحادات

19869أمراض األطفال461ايمان حسني شحود

23936تقويم األسنان والفكيندوراتايمان حسين سلمان

24920التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ايمان حسين عيسى

17869األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس400ايمان حمد الحلبي

22112التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايمان حمدان القيراطه

15597التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايمان خضر المنصور

16393التوليد وأمراض النساء وجراحتها358ايمان خليل لحم العجنجي

16039أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتايمان داود بباوي

1171امراض اللثة2ايمان راتب مرزان

19124التوليد وأمراض النساء وجراحتها440ايمان سليمان االميرأحمد

5405االمراض العينية وجراحتها43ايمان شبلي جنود

22359التشخيص المخبري530ايمان شحاده سلهب

23957التوليد وأمراض النساء وجراحتها561ايمان شكور المحمد راضي

4613التشخيص المخبري34ايمان صالح السماعيل

15682التشخيص المخبري342ايمان صبحي ابوسويلم

22688أمراض الجهاز الحركي535ايمان طالل عكام

22275األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتايمان طالل فارس

15807األمراض الداخلية346ايمان عبد الحميد عمر

21801أمراض الجهاز الهضميدوراتايمان عبد الحميد عمر

13375علم السموم223ايمان عبد الرزاق دروج

11986أمراض الكلية162ايمان عبد الرزاق زعالن الحجي

7492الرقابة الدوائية63ايمان عبد الرزاق شريقي

10130التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي107ايمان عبد العزيز العبيسي

11449طب اسنان االطفال145ايمان عبد العزيز عريضه

12158التوليد وأمراض النساء وجراحتها171ايمان عبد القادر حمصي

11413امراض االطفال144ايمان عبد الكريم خوام

19906تقويم األسنان والفكين461ايمان عبد الوهاب بسوت

19224األمراض الداخلية443ايمان عبدالقادر العبار

17705جراحة الفم والوجه والفكيندوراتايمان عبود العبود

901االمراض العصبية3ايمان عدنان البصري

10053طب االسنان التجميلي103ايمان عدنان الحبش

3813الجراحة العصبية26ايمان عدنان علي

4288التوليد وامراض النساء وجراحتها31ايمان عزيز حسن

2468التوليد وأمراض النساء وجراحتها18ايمان علي الجندلي

17714التوليد وأمراض النساء وجراحتها393ايمان علي العبود

21580(الخمجية)األمراض المعدية 509ايمان علي المصري

24155تقويم االسنان والفكيندوراتايمان علي بعلبكي

25677التوليد وأمراض النساء وجراحتها584ايمان علي سليمان

19744أمراض األطفال456ايمان علي قرنفلي

25256األمراض الهضمية عند األطفال580ايمان علي معال

11844امراض الدم160ايمان عمر الخطيب

1562طب األسرة11ايمان غازي الجهماني
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1547امراض جهاز الهضم12ايمان فاطمه اسماعيل النعوفي

1569االمراض الداخلية11ايمان فاطمه اسماعيل النعوفي

17885أمراض األطفال400ايمان فهد الزغير

14355التشخيص المخبريدوراتايمان فيصل حجازي

25773التوليد وأمراض النساء وجراحتها586ايمان قيس زاهر

23037األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس548ايمان محمد اسماعيل

17572البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية390ايمان محمد براء طرقجي

17647أمراض الجهاز التنفسيدوراتايمان محمد بسام وهبه

18225التوليد وأمراض النساء وجراحتها409ايمان محمد خير المرعشلي

20848طب األسرة492ايمان محمد دلول

6154التشخيص المخبري48ايمان محمد ديب باكير

9471األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس93ايمان محمد سجيع العباسي

13945أمراض األطفال243ايمان محمد شاهر المزيك

14500التشخيص المخبري277ايمان محمد شحرور

22329التشخيص المخبري528ايمان محمد شريف قنبر

9144التوليد وامراض النساء وجراحتها87ايمان محمد محمد

20489الدمويات481ايمان محمد نهاد حموي

20987التشخيص المخبريدوراتايمان مزيد رقماني

6556الجراحة العامة51ايمان مصطفى المصري

1227االمراض الجلدية والزهرية2ايمان مصطفى رمزي شربا

9397الدمويات92ايمان منصف فلوح

1230أمراض الجهاز الحركيدوراتايمان منير الشعراوي

1683طب االطفال4ايمان منير شحاده

11058امراض االطفالدوراتايمان هاشم شاهين

13379أمراض الجهاز الحركي223ايمان هشام الجابي

25132أمراض األطفالدوراتايمان هالل الخابور

11129االمراض الداخلية132ايمان يوسف ابودان

18257أمراض األطفال410ايمان يوسف الصالحاني

18258أمراض الكلية عند األطفال410ايمان يوسف الصالحاني

15928أمراض األطفالدوراتايمان يوسف سعيد

10230امراض الجهاز الهضمي108ايمن ابراهيم حسن

17220أمراض الكلية386ايمن ابراهيم خليل

5000الجراحة العامة41ايمن ابراهيم هالل

18498جراحة الفم والوجه والفكين418ايمن احسان شاويش

11695امراض االطفال155ايمن احمد البلخي

20340الدمويات474ايمن احمد الحاج موسى

953الطب النفسيدوراتايمن احمد الحالق

953الطب النفسي550ايمن احمد الحالق

12243التشخيص المخبري174ايمن احمد الفروي

18181أمراض الجهاز الهضمي409ايمن احمد بشالوي

9531التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي94ايمن احمد حاج محمود

11455التخدير واالنعاش145ايمن احمد حمامه

3047التوليد وامراض النساء وجراحتها20ايمن احمد خضور

22888التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي544ايمن احمد خطاب

1333االشعة والتشخيص الشعاعي3ايمن احمد مختار الجابي

14927التوليد وأمراض النساء وجراحتها303ايمن احمد نصره

20696طب الطوارئ484ايمن اديب اسالمبولي

2315تقويم االسنان11ايمن اسماعيل زين

17930األحياء الدقيقة399ايمن إسماعيل شبرق
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14563الدمويات281ايمن بديع احمد

20541الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقةدوراتايمن بديع احمد

19040أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها437ايمن بشير البني

12066أمراض األطفال171ايمن بشير الخطيب

1514الجراحة العصبية12ايمن حسن الدهب

6802التخدير55ايمن حسن مريشه

12458الجراحة البولية169ايمن حسين حرفوش

17987الجراحة البولية401ايمن حسين نصر

2875الجراحة البولية17ايمن حمد حسن

4310امراض القلب30ايمن حمد عمرو

11536أمراض العين وجراحتها148ايمن خالد الحسن

22676جراحة الفم والفكين535ايمن خالد حناوي

827التوليد وامراض النساء وجراحتها1ايمن خليل السليمان

2402امراض القلب واالوعية11ايمن رشيد حطيني

9215طب األورام88ايمن رياض الريحاوي

5042الجراحة العامة41ايمن زكي فرحه

18555تقويم األسنان421ايمن زهير عكرمه

12097األمراض الداخلية171ايمن سعد هللا النقري

ايمن سعيد قسطون
2

جراحة الفم والفكين
1094

13183األمراض الداخلية214ايمن سلطان محمود

2196امراض االذن والحنجرة وجراحتها12ايمن سلمان الشعراني

3135الجراحة البولية20ايمن سليمان خيرالدين

10192التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي109ايمن سليمان رنجوس

11094أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها131ايمن سليمان عرب

13802الجراحة العامة241ايمن سليمان مرتضى

5705تعويضات األسنان المتحركة46ايمن شريف خليل

7881امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها68ايمن عبد الرزاق زعالن الحجي

1512التخدير6ايمن عبد الغقار الشعار

13697الجراحة العامة241ايمن عبد القادر  دبان

1633التوليد وامراض النساء وجراحتها10ايمن عبد القادر مهرات

4482امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها36ايمن عبد الكريم عيسى

5897التوليد وأمراض النساء وجراحتها46ايمن عبده حبيب

487جراحة الفم والفكيندوراتايمن عبدو الناصر

21981الصحة العامة520ايمن عبدو صالح

7922االحياء الدقيقة68ايمن عبدو عبد اللطيف

22128الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتايمن عبود المحمد

2175الجراحة العصبية13ايمن عدنان البريجاوي الحمصي

25305األمراض الداخليةدوراتايمن عز الدين حسن

11454امراض االطفال145ايمن علي الخاروف

16627أمراض العين وجراحتها365ايمن علي الخير

1696الجراحة البولية4ايمن علي النبهان

19560التوليد وأمراض النساء وجراحتها451ايمن علي جمول

8979الجراحة البولية86ايمن علي صطوف

13877الجراحة العظميةدوراتايمن علي طريفة

13174أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214ايمن علي عدوان

13174أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها217ايمن علي عدوان

18580األمراض الداخلية421ايمن علي علي

9513الجراحة العامة93ايمن علي غصنه
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4975التوليد وامراض النساء وجراحتها40ايمن علي محمد

1585االمراض العينية وجراحتها3ايمن علي يوسف

10418الجراحة العامة112ايمن عماد الدين خانجي

636األمراض الجلدية والزهرية1ايمن عيسى الجباوي

12901تقويم األسنان199ايمن غالب الفصيح

22335الجراحة البولية529ايمن فاخر الخطيب

24650طب الطوارئ572ايمن لطيف جروج

10207الجراحة العظمية109ايمن محرز المحرز

7243امراض القلب58ايمن محفوض الحسن

1418الطب الشرعي2ايمن محفوض ناصر

9779الجراحة العامة97ايمن محمد الحمصي

407أمراض األطفالدوراتايمن محمد تيسير زوزر

21989التشخيص المخبري520ايمن محمد خير دندل

2891االشعة والتشخيص الشعاعي20ايمن محمد داغستاني

3899الجراحة العصبية27ايمن محمد دعبول

9328الجراحة العامة91ايمن محمد سعيد مصطفى

9340جراحة األوعيةدوراتايمن محمد سعيد مصطفى

19893طب األسرة461ايمن محمد شباط

7078التشخيص المخبري57ايمن محمد شعبان

3897التخدير27ايمن محمد صيام

2433الجراحة العامة14ايمن محمد عيد برمو

13557األمراض الداخلية233ايمن محمد قرقماس

18105التوليد وأمراض النساء وجراحتها408ايمن محمد نبهان

21726جراحة الفم والفكين511ايمن محمد نذير هواري

17515التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي390ايمن محمدصالح خرقي

9532االمراض العصبية94ايمن محمود البودي

7645تقويم االسنان64ايمن محمود حسين

7443الجراحة العظمية62ايمن محمود ديب

8091امراض العين وجراحتها71ايمن محمود سليمان

3823الجراحة العظمية26ايمن محمود عبد هللا

14261أمراض العين وجراحتها265ايمن محمود قسوم

7231الطب المخبري58ايمن محمود ناصر

15078الجراحة البولية309ايمن محمود ناصر

11704الجراحة العامة155ايمن محي الدين جعفر

9070تقويم االسنان والفكين87ايمن مخائيل اديب

18770أمراض العين وجراحتها428ايمن مخللف الرمضان

11245امراض العين وجراحتها138ايمن مرزا خضر

11072امراض العين وجراحتهادوراتايمن مروان المغربي

18344الجراحة البولية413ايمن مزيد رسالن

6591االمراض الداخلية51ايمن مصطفى داديخي

19256تقويم األسنان والفكين444ايمن مصطفى قوجه

9314الجراحة العامة90ايمن مصطفى هبو

16438التعويضات السنية المتحركة360ايمن مطانيوس البرشيني

21816أمراض األطفال514ايمن معين مهنا

25338أمراض الدم واألورام عند األطفالدوراتايمن معين مهنا

13887األمراض الداخليةدوراتايمن موسى  السعيد

5175الجراحة العامة46ايمن نديم الديوب

24108العناية المشددة564ايمن هاني الضماد

24107طب الطوارئ564ايمن هاني الضماد
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7932التشخيص المخبري68ايمن هايل الحلبي

5824الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتايمن وجيه شعبان

1852الجراحة البولية5ايمن وجيه مخيبر

5019الجراحة العامة41ايمن وصفي سحلول

5323التوليد وأمراض النساء وجراحتها45ايمن ياسين الخطيب

23898التصوير الطبي والتشخيص المخبري561ايمن يوسف البيطار

14125أمراض العين وجراحتهادوراتايمن يوسف العوض

19993الجراحة العامة465ايمن يوسف شلوف

11068امراض الجهاز الحركي131ايمن يوسف مفتي

16333طب األسرةدوراتايناس احمد ابوزيد

21784التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايناس احمد الخميس

1472االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتايناس اديب بلدي

15037التوليد وأمراض النساء وجراحتها307ايناس بسام سعد الدين

13776الجراحة العصبيةدوراتايناس حسن حسن

21508األمراض الداخلية507ايناس حليم ابو حمزه

17379األمراض العصبيةدوراتايناس حمد نكد

5965التوليد وأمراض النساء وجراحتها46ايناس صالح الجراد

20921أمراض األطفال495ايناس طريف شبيب

21955أمراض األطفالدوراتايناس عبده امام

25426التوليد وأمراض النساء وجراحتها582ايناس محمد المحمد

4185طب االطفال34ايناس محمد بشير البغجاتي

21269جراحة الفم والوجه والفكيندوراتايناس محمد ذيب المشهور

1378جراحة الفم والوجه والفكيندوراتايناس موفق ابو دخل هللا

21021التوليد وأمراض النساء وجراحتها497اينكا باختيار مخلف

7383التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي61ايه احمد حافظ

10350التعويضات السنية الثابتة111ايه رامي الشربجي

9363االمراض الجلدية91ايه طلعت صالحيه

14049األمراض الداخلية250ايه مضر كنيفاتي

24367أمراض الجهاز الهضميدوراتايهاب احمد ياسر الحراكي

9310التوليد وامراض النساء وجراحتها90ايهاب جميل محمد

4761امراض القلب واالوعيةدوراتايهاب خليل الخطيب

20183الصحة العامة470ايهاب خليل الصباح السماره

20183الصحة العامة474ايهاب خليل الصباح السماره

10929الجراحة الصدريةدوراتايهاب خير الدين ابو خير

12996األمراض الداخلية208ايهاب زيد العيسمي

12997أمراض القلب واألوعية208ايهاب زيد العيسمي

5178التخدير46ايهاب شريف ريا

13352الجراحة العامةدوراتايهاب صافي اسماعيل

10017التعويضات السنية المتحركة102ايهاب طراد قدور

3585امراض العين وجراحتها25ايهاب عبد الحليم الخطيب

2056جراحة الفم والفكين9ايهاب عبد الرحمن ابازيد

12867الجراحة العصبية196ايهاب عبد العزيز حجازي

12882الجراحة العامةدوراتايهاب عدنان عسيكريه

6240أمراض القلب49ايهاب ماجد الزراد

17652أمراض الدم392ايهاب محسن صالح

16130أمراض القلب واألوعيةدوراتايهاب محمد السخيطة

14233التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتايهاب محمود العريان

11118امراض الجهاز التنفسيدوراتايهاب مرسل حرب

7057أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها57ايهاب معين مبارك
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6988التوليد وأمراض النساء وجراحتها56ايهاب وجيه محمد

6004جراحة االورام109ايهاب يوسف النقري

6448التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايهان شمس الدين مرعك

10522الجراحة البولية114ايهم احمد ابو سبلة

15729تقويم األسنان و الفكين343ايهم احمد المنجويق

13311التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتايهم احمد شحاده

10909التشخيص المخبريدوراتايهم اديب زريقات

5315الطب النفسيدوراتايهم اسماعيل ابو خير

7480الجراحة العظمية63ايهم ايوب العاصي

5358الجراحة العصبية46ايهم بسيم درويش

6003التشخيص الشعاعي/ األشعة 47ايهم بهيج اديب

16049التشخيص المخبريدوراتايهم جمال الدين الخضور

769جراحة االوعية1ايهم جورج عبيد

13012أمراض األطفال213ايهم حسين اسماعيل

5294االمراض الباطنة43ايهم حكمت المال علي

21258أمراض القلب واألوعيةدوراتايهم خالد شهابي

14413األمراض الداخلية271ايهم رزق محمد

14414األمراض العصبية271ايهم رزق محمد

16413أمراض األطفالدوراتايهم سعيد سليمان

ايهم سلمان بركات
دورات

طب الطوارئ
17203

25159العناية المشددةدوراتايهم سلمان بركات

11879تقويم األسنان162ايهم سلمان محرز

10797امراض العين وجراحتهادوراتايهم سهيل مطانس

1466الجراحة العامة5ايهم شاكر السماره

2051الجراحة الصدرية9ايهم شاكر السماره

24291أمراض القلب واألوعيةدوراتايهم شيخ احمد عبد هللا

22451أمراض الجهاز الهضميدوراتايهم عارف رحمه

14840التخدير واإلنعاش298ايهم عبد الرحمن داؤد

1635الرقابة والصناعة الدوائية11ايهم عبد الكريم سيد احمد

6129أمراض القلب48ايهم عبد الكريم عمران

1909امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها6ايهم عبد الكريم قنوع

20804الجراحة العامة490ايهم عبد المحسن كوجان

20805جراحة القلب489ايهم عبد المحسن كوجان

8048التشريح المرضي70ايهم عز الدين احمد

1043امراض العين وجراحتها1ايهم علي الحسين

21703الجراحة البوليةدوراتايهم علي سلمان

2407امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها14ايهم عماد الدين رهبان

11031التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتايهم غازي اليوسف

825امراض االطفال1ايهم غسان الخضر

3108امراض العين وجراحتها22ايهم غسان جاطوم

13917التعويضات السنية الثابتة243ايهم فندي ابو دقه

16369أمراض الدمدوراتايهم فهد العدوي

15567أمراض األطفال336ايهم محمد ابراهيم

4864االمراض الجلدية41ايهم محمد الحموي

1747االمراض الجلدية والزهرية9ايهم محمد بدران

10678امراض الدمدوراتايهم محمد جمو

10678امراض الدمدوراتايهم محمد جمو

25635الجراحة العظمية584ايهم محمد حسن
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11232امراض العين وجراحتهادوراتايهم محمد خير ابو خروب

1907االمراض الداخلية2ايهم محمد عبد الحميد

2220امراض الغدد الصم13ايهم محمد عبد الحميد

238الجراحة العظميةدوراتايهم محمد قاسم

22764أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها539ايهم محمد قطيني

1934امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11ايهم محمد كمران الكرمي

9161تقويم االسنان والفكين87ايهم محمد محمود

9105جراحة الفم والوجه والفكين87ايهم محمود ابراهيم

7447التوليد وأمراض النساء وجراحتها62ايهم محمود ديبه

25884أمراض العين وجراحتهادوراتايهم مصطفى األحمد اليوسف

4465االمراض العصبيةدوراتايهم مصطفى الخير

14066الجراحة العامةدوراتايهم موسى البشاره

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-23بتاريخ ايهم ميخائيل الشيخ موسى

11992أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166ايهم ناجي فلوح

23183أمراض العين وجراحتها550ايهم ناصر عبيد الناصر

1850امراض الكلية5ايهم نبيه ملحم

12706الجراحة البولية182ايهم نعيم ديبو

4646طب وجراحة الحروق40ايهم وليد جليل

10346التخدير واالنعاش111ايهم يحيى خدام

16784التخدير واإلنعاش369ايهم يحيى نصره

10512امراض النسج حول السنية115ايوب الياس دروبي

1590امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتايوب جميل سلهب

14936أمراض القلب واألوعيةدوراتإباء حاطوم الغازي

23335أمراض الغدد الصم واالستقالب551إباء حامد يوسف

16608تقويم األسنان363إباء طارق قداح

8567أمراض القلب واألوعيةدوراتإباء طالب البري

20427أمراض األطفال479إباء هيثم حمادي

15900األمراض الداخليةدوراتإبتسام عبد الغني زهره

20326التوليد وأمراض النساء وجراحتها477إبتسام محمود خرسه

25507جراحة القلب583إبراهيم احمد الكرمو

22013التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي521إبراهيم احمد نزار رضوان

21390أمراض القلب واألوعية506إبراهيم إسماعيل إسماعيل

18143األمراض الداخلية406إبراهيم حسين األحمد

24402أمراض العين وجراحتهادوراتإبراهيم رزق هللا موسى

19770التوليد وأمراض النساء وجراحتها457إبراهيم صبحي موسى

17926أمراض الجهاز الهضمي399إبراهيم ضاحي القاسم

16491األمراض الداخلية361إبراهيم طالب موسى

21985الجراحة العامة520إبراهيم عبد الكيصوم الصالح

18080الجراحة العامة408إبراهيم عبد هللا العلي

24797التشخيص المخبري377إبراهيم عبد الناصر العمر

19183أمراض األطفال442إبراهيم عثمان خيربك

21792الجراحة الصدريةدوراتإبراهيم علي السليمان

25778أمراض الجهاز الهضمي586إبراهيم فوزان النابلسي

18619التخدير واإلنعاش422إبراهيم قاسم العمار

25119مداواة األسناندوراتإبراهيم ماجد شيخوني

19991أمراض الجهاز الهضمي465إبراهيم مالك محمد نوري كبه وار

22167الجراحة العظمية525إبراهيم محمد الحجاج

19804أمراض األطفال458إبراهيم محمد الشمالي

22412أمراض الجهاز الهضميدوراتإبراهيم محمد الفنيش
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8243األمراض الداخلية72إبراهيم محمد أديب حاج باكير

22454التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي531إبراهيم محمد أديب حاج باكير

25615الجراحة العظميةدوراتإبراهيم محمد خالد السموني

23645األمراض العصبية556إبراهيم محمد فروح

24656أمراض العين وجراحتها572إبراهيم محمد محمد زاده

19110أمراض األطفال440إبراهيم محمد مرهج

2670الجراحة العظمية17إبراهيم محمد نجيب نجم

19362األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس446إبراهيم مخائيل برهوم أبو زخم

16535التخدير واألنعاش362إبراهيم مطانيوس نجار

19761الجراحة البولية457إبراهيم مهدي درباس

24036أمراض الجهاز التنفسي563إبراهيم موفق سعد

22266األمراض العصبية526إبراهيم ميشال لباد

18478جراحة الفم والوجه والفكين418إبراهيم نور الدين حداد

5751الجراحة العامة45إحسان عبد هللا المصري

24884طب الطوارئ574إسكندر الياس ديب

23015األمراض الداخلية547إسالم عبد هللا الخطيب

13589الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل234إسالم محمد هاني عيسى

2715الجراحة العامة16إسماعيل احمد قصار

22580الجراحة العظميةدوراتإسماعيل أحمد عبد

20092أمراض العين وجراحتها468إسماعيل توفيق االسعد

22712الجراحة العامة537إسماعيل جاد هللا كيوان

24756الطب الشرعي377إسماعيل جاد هللا كيوان

2731جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية 19إسماعيل شحاده االيوب

24376الجراحة العامة568إسماعيل عبد األحمد الجندلي

23999األمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس562إسماعيل عبد الرزاق شاكر

16317الجراحة البولية356إسماعيل علي الرفاعي

22294أمراض القلب واألوعية527إسماعيل علي المحمود

23443األحياء الدقيقة والدمويات المناعية553إسماعيل فوزي العربيد

16571التخدير واإلنعاش363إغراء عوض األبرش

21011التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي499إلزا نصر هللا ديب

13422التوليد وامراض النساء226إلهام يوسف جراد

15483التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتإناس عبد العزيز العلي

15185أمراض األطفال315إنعام محمد جوريه

16525الطب الشرعي362إياد احمد مصطفى

8252الجراحة العامة72إياد أحمد غدير

21627الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتإياد أحمد غدير

6762التوليد وأمراض النساء53إياد أحمد منصور

25789تقويم األسنان والفكيندوراتإياد جمال الدين التوتنجي

21848األمراض العصبية515إياد حامد الخلف

5109الجراحة التجميلية والتصنيعية45إياد حبيب شباط

20393التشخيص المخبري478إياد حسن الشلدي

18700التخدير واإلنعاش425إياد حسن الناصر

21626التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتإياد حمود العبد الناصر

18584أمراض األطفال422إياد درغام الدو

14379أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها267إياد دياب ناصر الدين

16194الطب النفسي353إياد علي يانس

13995األمراض العصبيةدوراتإياد عيسى اليقة

21096أمراض العين وجراحتها499إياد فجر ديب

7668الجراحة العظمية65إياد قاسم طيجن
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8790التشريح المرضي83إياد محمد بشالوي

24833أمراض الدم377إياد محمود العريان

6666أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52إياد محمود العلي

7273أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها59إياد موسى هزاع

15607أمراض القلب واألوعية339إياد نبيل جمال

إياس احمد قرفول
دورات

جراحة األطفال
409

24497أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها569إيثار كمال حاج حميدي

16169الجراحة العظميةدوراتإيفان عساف عبدوش

8798التوليد وأمراض النساء وجراحتها83إيفين صالح مهنا

8221التوليد وأمراض النساء وجراحتها73إيليا موسى عنقه

21791أمراض األطفالدوراتإيليا ميخائيل الحارث

18723التشخيص المخبري425إيمان إبراهيم عبدوش

8335التخدير واإلنعاش73إيمان أسعد حماد

8465تقويم األسنان والفكيندوراتإيمان أمحد الخجا

8699أمراض القلب عند األطفال82إيمان جمال الخليلي

6484األمراض الداخلية50إيمان جميل الحلبي

6117طب الطوارئ47إيمان حبيب غانم

4913األمراض الجلدية والزهرية43إيمان حمدان قاسم

22592التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتإيمان راغب العلي الحسين

18606التشخيص المخبري422إيمان شفيق حسن

8570أمراض الدمدوراتإيمان عبد الرزاق غنوم

588التشخيص المخبري1إيمان عبد الفتاح الحسن

21015التوليد وأمراض النساء وجراحتها500إيمان عبد الفتاح حلواني

22491أمراض القلب واألوعيةدوراتإيمان عبد اللطيف الشيخ عمر

6390طب األطفال49إيمان عبد الملك عتر

20450التخدير واإلنعاش481إيمان عثمان تيزيني

6360األحياء الدقيقة49إيمان فيصل السراج

20920أمراض األطفال495إيمان محمد العثمان

8733األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83إيمان محمد أمين النيفاوي

19245أمراض األطفال444إيمان محمد سمير إسماعيل

16942مداواة األسنان374إيمان محمد عاصي

8396طب أسنان األطفال74إيمان محمد هشام عصاصه

15298التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتإيمان محمود العيسى

8666طب الفم الوقائي83إيمان ناهل عثمان

486التشخيص المخبريدوراتإيناس عبد هللا عبد الوهاب

13642أمراض النسج حول السنيةدوراتإيناس ماجد النبواني

15678التشخيص المخبري342إيناس محمد شاهين األحمر

23760جراحة القلبدوراتإيهاب احمد خليفة

25302الجراحة البولية580إيهاب إبراهيم الشايب

1020األمراض الداخليةدوراتإيهاب أحمد ظاهر

16633أمراض القلب واألوعية365إيهاب طالل حمد

8443الجراحة العظميةدوراتإيهاب ماجد هابيل

22276األمراض الداخلية526إيهاب مصطفى بصير

22276األمراض الداخلية531إيهاب مصطفى بصير

22987التوليد وأمراض النساء وجراحتها546إيهاب مفيد الطويل

10599أمراض األطفالدوراتإيهاب هيسم قبالن

23439جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأبراهيم نبيل الفياض

21185الجراحة العامةدوراتأبي جمال حمود
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13780امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتأبي دعاس شحرور

23712التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأبي ياسين الخليل

24708جراحة الفم والوجه والفكين377أبي ياسين محمد

15884التعويضات السنية الثابتة350أحالم أحمد الهنا

19599األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس453أحالم جابر هيفا

13290التشخيص المخبري217أحالم خالد زرزور

25425التشخيص المخبري582أحالم خالد كمالي

24178أمراض األطفال565أحالم مرعي الطوالبه

19365أمراض العين وجراحتها449أحالم هاشم محمود

16511أمراض القلب واألوعية361أحمد  مصطفى العتر

19946التوليد وأمراض النساء وجراحتها463أحمد  مصطفى حج يونس

6161تقويم األسنان48أحمد ابراهيم العقله

5962الجراحة التصنيعية التجميلية47أحمد ابراهيم اندروه

19530األمراض الداخلية450أحمد ابراهيم حاكورة

20091أمراض الجهاز الهضمي468أحمد إبراهيم أحمد

يرجى - يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-8بتاريخ أحمد إبراهيم جوني

22312تقويم األسنان والفكين527أحمد إسماعيل دياب

25437أمراض الجهاز التنفسيدوراتأحمد إسماعيل شروف

16011أمراض الجهاز الحركيدوراتأحمد أحمد اسعد

18015طب أسنان األطفال405أحمد أيمن جوالق

20974طب الفم496أحمد بدر الدين عبد الرحمن قباني

20973أمراض النسج حول السنية496أحمد بدر الدين عبد الرحمن قباني

22432األمراض العصبيةدوراتأحمد بدر بدور

13901األمراض الداخلية243أحمد بدر حبيب

17615أمراض العين وجراحتهادوراتأحمد بسام ديبة

453الجراحة العامةدوراتأحمد بسام قهوجي

17355جراحة الصدردوراتأحمد بسام قهوجي

23984تقويم األسنان والفكين562أحمد بشر نوري غنام

7698جراحة القلب65أحمد بالل أحمد هشام علوان

18833الجراحة العظمية430أحمد بهجت صالح المنجد

7628جراحة األوعية74أحمد تركي الدغلة

6413الطب الشرعي50أحمد توفيق االبراهيم

24125مداواة األسنان564أحمد جبر العبد هللا

8802التشخيص المخبري83أحمد جالل الدين هزاع

6292أمراض اللثة49أحمد جمعه العثمان

13016الجراحة الصدريةدوراتأحمد حازم كردي

19266أمراض الجهاز الحركي445أحمد حامد بدران

4247الجراحة العامة49أحمد حسن ابو عابد

7585أمراض األطفال64أحمد حسن العباس

1232الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتأحمد حسن أبو عابد

5209الجراحة البولية38أحمد حسن أحمد

17324الجراحة البوليةدوراتأحمد حسن عمري

17182الجراحة العامة387أحمد حسين الحسين

22957التشخيص المخبري546أحمد حسين اللقيس

8094أمراض جهاز الهضم71أحمد حسين أحمد

5856أمراض القلب46أحمد حسين حسون

5857األمراض الداخلية46أحمد حسين حسون

13034التوليد وأمراض النساء وجراحتها208أحمد حسين حسين

8562التشخيص المخبري80أحمد حسين عيسى
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24997الرقابة والصناعة الدوائية576أحمد حسين فاضل

25537الجراحة العامةدوراتأحمد حمود الشماط

13623الجراحة العظمية235أحمد خالد خباز

25107األمراض الداخلية578أحمد خضر الرجو

13037الجراحة العظميةدوراتأحمد خلف عاروضه

19139األمراض الداخلية441أحمد داود الحسين المزان

14799األمراض العصبية296أحمد دباح دخيل

23523األمراض الداخليةدوراتأحمد دعيبس جمعه

23982تقويم األسنان والفكين562أحمد رامي غسان ديريه

3330أمراض القلب22أحمد رشيد أحمد منذر السعدي

5174األمراض الداخلية46أحمد رمضان مخلوف

24976الجراحة العامة577أحمد رياض محمود داش

24804الجراحة البولية377أحمد ساطع عبد المحسن

23684طب الطوارئدوراتأحمد سعد الشققي

17596أمراض القلب واألوعيةدوراتأحمد سعيد الحاج عبد القادر

704تقويم األسنان4أحمد سليم محمد قتيبه الصفدي

6622أمراض األطفال52أحمد سليمان الحسن

25381إدارة النظم الصحية582أحمد سليمان مندو

13418مداواة األسنان226أحمد سيار محمد فتحي شقفه

19901أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها461أحمد شاس عبد الرزاق أيوب

6218أمراض األطفالدوراتأحمد شامخ علي

19303الطب الشرعي445أحمد شريف مصطفى

9325أمراض األطفال91أحمد شفيق سخيطه

6585أمراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها51أحمد شواخ المرتضى

19546أمراض الجهاز الهضمي452أحمد صبحي النجار

19545األمراض الداخلية452أحمد صبحي النجار

8222الجراحة العظمية72أحمد صفوان حمدو شحادة

14695التوليد وأمراض النساء وجراحتها290أحمد طاهر عزي

14800الجراحة العصبية296أحمد طه شعيب

20318األمراض الجلدية474أحمد عادل المصطفى المشهور

12076التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي171أحمد عباس عرب

9903الجراحة البولية100أحمد عباس محمد

12162الجراحة العصبية208أحمد عبد الحفيظ الحافظ

17427جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأحمد عبد الرحمن ابراهيم

15564مداواة األسنان336أحمد عبد الرزاق عساف

596جراحة القلبدوراتأحمد عبد العزيز الجاويش

5704أمراض االطفال51أحمد عبد القادر الشامي

22870الجراحة العامة543أحمد عبد القادر مال عبد هللا

8235التخدير واإلنعاش73أحمد عبد الكريم اشتر

23851أمراض الجهاز التنفسي559أحمد عبد الكريم الحسين

21386الجراحة العظميةدوراتأحمد عبد الكريم بعيون

7721أمراض القلب66أحمد عبد الكريم ديوب

15954الجراحة العظميةدوراتأحمد عبد الكريم محمد

17923أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها399أحمد عبد الكريم مصطفى

17440الجراحة العامةدوراتأحمد عبد المنعم شهاب

25411أمراض النسج حول السنيةدوراتأحمد عبد المنعم غزالة الشعار

14694التوليد وأمراض النساء وجراحتها290أحمد عبدو حمشو

6356التوليد وأمراض النساء وجراحتها49أحمد عدنان حمدان

16332جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأحمد عدنان خليفه
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13998الجراحة العامةدوراتأحمد عدنان مهنا

14701األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس290أحمد عدنان نعمه

5039التوليد وأمراض النساء وجراحتها43أحمد عزيز االبراهيمي

23888الجراحة العامةدوراتأحمد عصام عنايه

23683أمراض النسج حول السنيةدوراتأحمد علي البيروتي

6525الجراحة العامة50أحمد علي الجباعي

568التوليد وأمراض النساء وجراحتها1أحمد علي الخالد

25685أمراض الجهاز الهضميدوراتأحمد علي المصطفى

15813األمراض الداخلية346أحمد علي جاسم

16975التخدير واإلنعاش378أحمد علي جواد

19186أمراض األطفال443أحمد علي حرفوش

10767التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتأحمد علي خضر

7726األمراض العينية وجراحتها66أحمد علي زاهر

7018التوليد وأمراض النساء وجراحتها57أحمد علي عبدالرحمن

5512التخدير52أحمد علي علي

6515أمراض العين وجراحتها50أحمد علي غانم

5288االمراض العينية وجراحتها27أحمد عمار أبو حامد

16956األمراض الداخلية376أحمد عمر الكيالني

13563الجراحة العامة234أحمد عمر تمر

14968أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها305أحمد عمر عبجي

6553الجراحة العامة51أحمد عمر غزال

6493الجراحة العظمية50أحمد عمران محمد غانم

6499جراحة الفم والفكين50أحمد عهد محمد علي دعدوش

19751الجراحة العظمية455أحمد عوض دريس

239الجراحة العظميةدوراتأحمد غسان حسن

15213أمراض األطفال317أحمد فارس السحار

20280أمراض األطفال476أحمد فايز زمزوم

25590الجراحة العصبيةدوراتأحمد فائز الطاهر

6500أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها50أحمد فؤاد شوقي

6321تقويم األسنان والفكين49أحمد لؤي مروه

20060تقويم األسنان467أحمد ماجد خرسه

1238أمراض الجهاز الهضميدوراتأحمد محسن الحاتم

14594طب أسنان األطفال285أحمد محمد  كيزاوي

24433أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتأحمد محمد البرديني

18688التشخيص المخبري425أحمد محمد الدرزي

6527الطب المخبري50أحمد محمد الزعبي

258التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأحمد محمد العجي

25538األمراض الداخلية583أحمد محمد الفرا

25675الجراحة البولية585أحمد محمد الموسى

8524أمراض الجهاز التنفسي79أحمد محمد أمين داده

6433أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها50أحمد محمد حاتم

8245أمراض النساء وجراحتها72أحمد محمد حناوي

24830مداواة األسنان377أحمد محمد خلدون عرفات

23801أمراض الكلية557أحمد محمد خير نجم

6194الجراحة البولية49أحمد محمد دراج

15652التوليد وأمراض النساء وجراحتها339أحمد محمد راتب خليفه

15392األمراض الداخلية325أحمد محمد ربيع حمزة

25376أمراض الجهاز الهضمي582أحمد محمد ربيع حمزة

7607جراحة القلبأحمد محمد رمضان
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بيان -يرجى استكمال االوراق  : 2017-7-9بتاريخ أحمد محمد سعيد قرطباني

16184الجراحة العظميةدوراتأحمد محمد طاهر الشرابي

13759االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتأحمد محمد عدنان الغندور

19401التشخيص المخبريدوراتأحمد محمد عدنان زمزم

21054طب الطوارئ498أحمد محمد علي الحلبي

21055الجراحة العامة498أحمد محمد علي الحلبي

8675جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأحمد محمد فريد حافظ

23981أمراض الجهاز الهضمي562أحمد محمد كسار

8589الطب النفسي80أحمد محمد مهاوش

13955أمراض القلب واألوعية243أحمد محمد نور علوش

25493أمراض الغدد الصم واالستقالب583أحمد محمد وليد قربي

8315األمراض الداخلية73أحمد محمود الفاضل

14411طب أسنان األطفال271أحمد محمود خرسه

2067الجراحة البولية11أحمد محمود سليمان

16370زرع الكلية358أحمد محمود سليمان

6409الجراحة العامة49أحمد محمود عبد هللا

16014أمراض العين وجراحتها352أحمد محمود غزال

25694تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتأحمد محمود فخور

6811التوليد وأمراض النساء وجراحتها55أحمد محي الدين معال

16137الجراحة العظمية353أحمد مرهج شعبان

24409أمراض النسج حول السنية568أحمد مصطفى األحمد الشوعه

9324الجراحة العظمية91أحمد مصطفى الشيخ حسن

2102الجراحة العامة14أحمد مصطفى الصطوف

2195الجراحة التجميلية والتصنيعية14أحمد مصطفى الصطوف

15469التعويضات السنية المتحركة332أحمد مصطفى حداد

21970التعويضات السنية الثابتة519أحمد مصطفى خطيب

22474أمراض العين وجراحتهادوراتأحمد مصطفى شحيدي

7737أمراض القلب66أحمد مصطفى غالونجي

8471أمراض القلب واألوعيةدوراتأحمد مناف الزرير

6479الجراحة العامةدوراتأحمد مهيب يوسف

7757التوليد وأمراض النساء وجراحتها66أحمد نايف رزوق

7755التوليد وأمراض النساء وجراحتها66أحمد نجيب علي

7714التوليد وأمراض النساء وجراحتها66أحمد نديم الجنزير

8473الجراحة العامةدوراتأحمد نزار رنو

7671التشخيص المخبري65أحمد نوار محمد سعيد لطفي

16467األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتأحمد همام محمد مجد قاضي

21476جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأحمد وليد علي آغا

16340أمراض الجهاز الهضمي357أحمد يسين أشرفي

20205الجراحة البولية473أحمد يوسف كريدي

8613أمراض األطفالدوراتأدهم ابراهيم الحجي

6756األمراض العينية وجراحتها53أدهم برهان الدين شريتح

6453األمراض العينية وجراحتها50أدهم توفيق خير

8643أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها82أدهم جاد هللا قطيش

25529الجراحة العظميةدوراتأدهم جهاد الحلبي

19102التشخيص المخبري440أدهم خالد شمه

1283الجراحة التصنيعية والتجميلية70أدهم محمد منصور

25696أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها585أدهم مصطفى ليلى

5637الجراحة العامة44أدوار بولص مهنا

7713الجراحة البولية66أديب علي خليل
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13669الجراحة البولية238أديب محمد رشدي العطار

6266التخدير واالنعاش49أديب محمد يوسف ابراهيم

16179جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأرام نجيب خزعل

22201التشخيص المخبريدوراتأروى  فريد اليونس

22852جراحة الفم والفكين543أروى صالح احمد

16611البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية363أروى محمد بشير فرحات

17973مداواة األسنان402أروى محمد خير

22574التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأروى نواف خلوف

13971التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأريج احمد بيطار

24185أمراض الجهاز الحركي566أريج برهان هيفا

21387أمراض الجهاز التنفسيدوراتأريج حسين غبره

25179أمراض األطفال579أريج قاسم حمزة

14481التوليد وأمراض النساء وجراحتها277أريج محمد حسن

13970التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأريج محمد مالك الحاج احمد

24757الجراحة العامة377أريج محمد وليد الداالتي

7232االمراض الداخلية58أزد علم الدين مطصفى

25375أمراض العين وجراحتها582أزدشير مفيد دلول

23251أمراض النسج حول السنيةدوراتأزهار سمير االبراهيم

16636طب الطوارئ365أسامة أحمد ضمان

21823أمراض القلب واألوعية514أسامة عبد الرحمن طالس

21822األمراض الداخلية514أسامة عبد الرحمن طالس

12487التخدير واالنعاش169أسامة عبد الرحمن كوريني

21318أمراض العين وجراحتهادوراتأسامة عبد السالم المرعي

2786جراحة الفم والفكين16أسامة عبد القادر الشيخ

8540أمراض العين وجراحتها79أسامة عبد الكريم علي

8649أمراض الجهاز الهضمي82أسامة عز الدين حاج حسن

16376الجراحة العامةدوراتأسامة علي داللة

855جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأسامة علي عزوز

209الجراحة العظميةدوراتأسامة فوزي دحدل

217الجراحة العامةدوراتأسامة محمود الحسن

6366الجراحة العامة49أسامة يوسف أبو الحسن

21413أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتأسامه احمد احمد

15990الجراحة العامةدوراتأسامه احمد المسلخ

5332أمراض األطفال38أسامه احمد عبد الواحد

12342التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأسامه احمد ملحم أحمد

8785التشخيص المخبري83أسامه أحمد العفلق

17150األمراض الداخلية384أسامه أحمد رامي الزيتاوي

8658تقويم األسنان والفكين82أسامه أحمد شرف الدين

6881أمراض األطفال55أسامه بالل موسى

8754تقويم األسنان والفكين83أسامه حسان غندور

8199االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس72أسامه حسن خضور

14770األمراض الداخلية295أسامه حسين  عيسى

13452الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل227أسامه حيدر حسن

14098أمراض األطفال252أسامه سلمان يوسف

11327التشخيص المخبري140أسامه صالح صبوح

12887التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأسامه عادل محسن

4320الجراحة العظمية50أسامه عبد العزيز محمود

6874الجراحة العظمية55أسامه عبد المجيد السليمان

8494األمراض الداخلية79أسامه عبيد الياسين
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8495أمراض القلب واألوعية79أسامه عبيد الياسين

8500أمراض العين وجراحتهادوراتأسامه عصام سكر

17352التخدير واإلنعاشدوراتأسامه علي عيسى

8161التعويضات السنية الثابتة71أسامه علي يوسف سليمان

8523التخدير واإلنعاش79أسامه مجتبا بالل

808الجراحة التجميلية والتصنيعية1أسامه محمد ابو حمود

24974األمراض العصبية576أسامه محمد الجمال

18783جراحة الفم والفكين428أسامه محمد حسن

5852أمراض األطفال46أسامه محمد شلبوط

6028الجراحة العامة47أسامه محمد نور الدين

8645جراحة الفم والوجه والفكين82أسامه محمود جريعه

18571أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421أسامه محمود يوسف

25888الجراحة البوليةدوراتأسامه مروان الحميدي

11714التوليد وأمراض النساء وجراحتها162أسامه موسى ابو نصر

23360تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتأسامه يوسف محمد

8286التوليد وأمراض النساء وجراحتها73أسعد بشير الجنباز

8152األمراض الداخلية71أسعد خلف الضبع

14841أمراض العين وجراحتها298أسعد عمر نمر

24136أمراض العين وجراحتها565أسعد محي الدين زينيه

13377التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي223أسعد نايف سمعان

17695أمراض األطفال393أسعد يوسف علي

25188مداواة األسناندوراتأسل احمد باسل خطاب

18194الجراحة العصبية409أسلم مصطفى العلي الحسين

25880أمراض الكليةدوراتأسماء احمد مال عبد هللا

6054الطب المخبري47أسماء اسماعيل العمار

22777أمراض األطفال540أسماء إسماعيل عثمان

7688التوليد وأمراض النساء وجراحتها66أسماء أحمد الريابي

8515التوليد وأمراض النساء وجراحتها79أسماء أحمد كومي

22487أمراض القلب واألوعيةدوراتأسماء تامر سميد

24653طب الفم571أسماء حسن الدج

16298التوليد وأمراض النساء وجراحتها356أسماء عبد الحميد سيدرمضان

25653التشريح المرضيدوراتأسماء عبد اللطيف دندشي

6260التوليد وأمراض النساء وجراحتها49أسماء علي اآلغا

7864التوليد وأمراض النساء وجراحتها67أسماء علي شاوردي

23588التوليد وأمراض النساء وجراحتها556أسماء غازي خالد

21887التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأسماء محمد السليم

19073أمراض األطفال438أسماء محمد الفاتح الكتاني

25727طب الطوارئدوراتأسماء محمد تيسير القصاص

19309تقويم األسنان والفكيندوراتأسماء محمد رضا هنداوي

11316العقاقير والنباتات الطبية140أسماء محمد سعيد الحبش

25145التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأسماء محمد عامر

22613أمراض العين وجراحتها533أسماء محمد علي سعدون

23677األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتأسماء محمد فتحي المحمد

24066أمراض األطفالدوراتأسماء محمد نبيل معتوق

15320جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأسماء مروان الشيخ علي

15595األمراض الداخليةدوراتأسماء نبيل الطرشان

25641تقويم االسنان والفكين584أسمى محمد طارق الجراح

7781األمراض الداخلية66أسيد محمد حمدون

17591الصيدلة الصناعية391أسيل مأمون السمان
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14833أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها298أسيل نزار حسن

218الجراحة العامةدوراتأشرف سليمان ونوس

23100أمراض القلب واألوعيةدوراتأشرف هيثم عياش

470األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتأصاله توفيق المرعي

24814أمراض الجهاز الحركي574أغيد اسامه عزيز

8686الجراحة العصبيةدوراتأغيد أسامة شقفة

19878الجراحة العامة461أغيد جمال قدره دانيال

14562أمراض النسج حول السنية283أغيد عماد الدين ياسين الصباغ

7099امراض الغدد الصم57أغيد محمد توفيق البيريص

14212جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأغيد محمد زين تسابحجي

24865الجراحة العامة574أغيد منذر عيسى

25521جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأغيد هاشم النعمان

23900مداواة األسنان559أغيد وائل العثمان

8710أمراض العين وجراحتها83أفاميا جروان النصر هللا

8805الجراحة العظمية83أكثم أنيس خضور

12488الجراحة العامة169أكثم عماد الدين قنجراوي

13604أمراض األطفال235أكرم إبراهيم الصياصنة

5859أمراض القلب46أكرم جهاد الريشاني

19497أمراض األطفال452أكرم خالد كعكه

19891الجراحة العامة461أكرم سليم حسن

5563التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأكرم علي العلي

17720التوليد وأمراض النساء وجراحتها393أكرم غنام الصبيخان

4841الجراحة البولية41أكرم غنوم غنوم

21407أمراض القلب واألوعيةدوراتأكرم ماهر عويضه

8319أمراض الجهاز الهضمي73أكرم نديم علي

24025مراقبة األغذية562أكرم ياسين نظام

8280تقويم األسنان والفكين73أكرم يوسف حرفوش

15587التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأال حسن معمو

15489أمراض األطفالدوراتأالء عبد العزيز الذياب

18037أمراض األطفال405أالء محمد ابراهيم

21738أمراض الغدد الصم واالستقالب511أالء محمد لؤي السراج

13167تقويم األسنان والفكين212أالء محمد هيثم الفوال

11394تقويم األسنان والفكيندوراتأالء هيثم جسري

21702أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها511أليسار فوزي عجوب

8124التوليد وأمراض النساء وجراحتها71أمال محمد العبد هللا

23046األمراض الداخلية548أمامه نادر روميه

22563أمراض األطفالدوراتأمامه يحيى الحمصي

23951أمراض الجهاز التنفسي561أماني إبراهيم بعاج

15666الكيمياء الحيوية السريرية341أماني أحمد  مرزوك

6304األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات49أماني حسن حلبي

21246األمراض الداخليةدوراتأماني عبد الباقي السيد أحمد

19284جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأماني عبد الجبار العوير

24766األمراض الداخلية377أماني عبد الكريم المقبل

17159أمراض األطفال384أماني عمر الطيبي

18622التخدير واإلنعاش ومعالجة األلم422أماني محمد الحلقي

941أمراض الجهاز الحركيدوراتأماني محمد توفيق الشامي

16379التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأماني محمد زعتر

19912التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي463أماني منذر الجوجو

21409أمراض القلب واألوعيةدوراتأمجد أمير حمود
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13997الجراحة العامةدوراتأمجد جمال الدين عبد العال

5952جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأمجد جودت حمد

12192التوليد وأمراض النساء وجراحتها175أمجد حسن حسين

17398أمراض األطفال388أمجد حسين الحسين

16952أمراض األطفال375أمجد سعيد سريحيني

17001أمراض العين وجراحتها378أمجد سليم الصالح

25297الجراحة البولية581أمجد صقر السلمان

18850أمراض العين وجراحتها430أمجد طاهر ترسيسي

8693األمراض العصبيةدوراتأمجد عباس عباس

17302الجراحة العظميةدوراتأمجد عبد القادر الحاج رحمون

21604طب أسنان األطفال509أمجد فايز االغا

317أمراض القلب و األوعيةدوراتأمجد فؤاد صالح

17209األمراض الداخليةدوراتأمجد محسن كركي

21700أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها512أمجد محمد عادل عليا

4717الطب المخبري47أمجد محمد نجم الشواف

9283جراحة الفم والوجه والفكين89أمجد مدحت عطيه

10461األمراض العصبيةدوراتأمجد مفيد القوصي

5394التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأمجد نبيل شهابي

1042التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتأمجد يوسف مسعود

724األحياء الدقيقة1أمل أحمد العجي

4375األمراض الجلدية30أمل أحمد زياد محبك

22582أمراض الجهاز الهضميدوراتأمل جهاد حسون

15646التوليد وأمراض النساء وجراحتها339أمل دياب االبراهيم

9289الصيدلة الصناعية89أمل زهير يوسفان

9504األحياء الدقيقة101أمل سمعو الحاج مصطفى العبدان

17011التوليد وأمراض النساء وجراحتها369أمل صالح صيفي

12683جراحة الفم والفكين182أمل عبد هللا جولحه

16833التخدير واإلنعاش371أمل عزيز نايف

6823األمراض الجلدية والزهرية55أمل علي الخضر

16549جراحة الفم والفكين362أمل محمد السالم

13612التعويضات السنية الثابتة235أمل محمد الغضبان

652التوليد وأمراض النساء وجراحتها1أمل محمد ديب صالحه

21939التوليد وأمراض النساء وجراحتها518أمل محمد زين العابدين

6565التشخيص الشعاعي/االشعة51أمل محمد عون طه

19566التشخيص المخبري452أمل محمد غانم

24399التوليد وأمراض النساء وجراحتها568أمل مصطفى شربا

25898التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتأمل معين قره

8708األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83أمل نديم حسن

23070جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأمل يوسف المحمد

5958تقويم األسنان46أمنة نواف الناطور

13301التوليد وامراض النساء وجراحتها218أمنية فواز الحاجي

19526أمراض الكلية450أمير حافظ محفوض

14160أمراض الكلية261أمير حسن العمر

14380التوليد وأمراض النساء وجراحتها267أمير عبد هللا المحمد السلطان

6511األمراض الباطنة50أمير محمد كبيه

17726التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي394أمير مصطفى خرنوب

5868أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46أميرة محمد زاهد البحش

16390التوليد وأمراض النساء وجراحتها358أميرة مصطفى صوان

25350التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأميره حسين العاني
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8479أمراض العين وجراحتها78أميره عيسى طنوس

15775التوليد وأمراض النساء وجراحتها345أميره يونس عيسى

13827التشخيص المخبري241أميمة جرجس نعمه

7597التوليد و أمراض النساء وجراحتها64أميمه علي وسوف

6316أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49أميمه مصطفى قاسم

12199أمراض العين وجراحتها175أمين أحمد أسعد مرعشي

3761الجراحة العظمية26أمين حافظ الخطيب

14704أمراض األطفال290أمين حسين العبد هللا

7290طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة59أمين عبد المناف األغا

21973الجراحة العصبية520أمين عبد الوهاب الصطوف

18701التخدير واإلنعاش425أمين عطية عذرا

18155الجراحة العامة406أمين محمد احمد

12579األمراض الداخلية180أمين محمد شرم

25229أمراض القلب واألوعيةدوراتأمين محمد شرم

8738التحاليل السمية والمهنية والشرعية83أمين محمد عيسى

شهادة الدراسات : 2018-1-3بتاريخ أمين محمد ممتاز حجو الرفاعي

4771تقويم األسنان والفكيندوراتأمين مصطفى سليك

5389التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأمينة محمد شباط

23249طب األسرةدوراتأمينه أحمد مدلج

11995التوليد وأمراض النساء وجراحتها162أمينه محمد الغباري

575األورام عند األطفال1أميه أحمد فايز الفواز

7845أمراض األطفال67أميه أحمد فائز الفواز

6168التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأناس عوض عوض

6531التوليد وأمراض النساء وجراحتها50أناهيد محمد حاتم

16075جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأنس احسان قطيني

9578أمراض العين وجراحتها95أنس احمد الحسواني

12661جراحة األطفالدوراتأنس احمد علي

17910الجراحة العامة400أنس إبراهيم العوض الجلقي

7680تقويم األسنان65أنس أحمد عيد بدره

18310أمراض العين وجراحتها412أنس أكرم زهدي عنبري

24932األمراض العصبية576أنس أيمن ياسين

8558أمراض الغدد واإلستقالبدوراتأنس بسام السهلي

16078جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأنس بسام الميداني

19954طب الطوارئ462أنس بهجت أسعد

211الجراحة العظميةدوراتأنس جميل الحلبوني

19814الجراحة العامة458أنس حسن جمعه

22434الجراحة العامةدوراتأنس حسن عبد هللا

نقص شهادة خارجية:2018-12-11بتاريخأنس حسني سبح

22672األمراض العصبية534أنس حسني سبح

14877التعويضات السنية المتحركة300أنس خالد الحاج أحمد

20370أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها478أنس خالد العايدي

25579جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأنس رياض صالح

6388أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها50أنس سميح لقطينه

25687الجراحة العامةدوراتأنس سهيل ابو ذان

18641الجراحة البولية424أنس سهيل سعد

5869أمراض القلب46أنس صالح الجراد

3176التعويضات الثابتة21أنس صالح الدين كيالي

23653األمراض العصبية556أنس طارق الزهر

24533أمراض العين وجراحتها570أنس طالل األحمد
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16032جراحة األوعية352أنس عادل رعد

14054أمراض العين وجراحتهادوراتأنس عادل سفر

21669جراحة القلبدوراتأنس عبد الرحيم العجيلي

8412جراحة األطفالدوراتأنس عبد الكريم اسكيف

20861أمراض الجهاز التنفسي491أنس عبد هللا السحلي

24141الجراحة البولية565أنس عدنان درويش

25419أمراض العين وجراحتهادوراتأنس علي عامر

23164التعويضات السنية الثابتة549أنس عمر حروب

17279جراحة األطفالدوراتأنس محمد الجواد

9343التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتأنس محمد السليمان

19860أمراض العين وجراحتها460أنس محمد السيد

8734الجراحة العامة83أنس محمد بديع الحسيني

20201التوليد وأمراض النساء وجراحتها471أنس محمد خير سعديه

21602الجراحة العامةدوراتأنس محمد سعود

13537طب األسنان التجميلي232أنس محمد سليم العش

23008العناية المشددة547أنس محمد سموح شمو

23007طب الطوارئ547أنس محمد سموح شمو

19282التعويضات السنية الثابتةدوراتأنس محمد فايز الحكيم

20272أمراض الجهاز الهضمي475أنس محمود زكيه

6662األمراض الداخلية52أنس محمود شنن

16191الجراحة العصبية353أنس محمود محمد كالو حمدان

17327تقويم األسنان والفكين387أنس محمود نبع

16857التوليد وأمراض النساء وجراحتها372أنس مصطفى اسبر

8415أمراض األطفال75أنس مصطفى الحاج زين

12436أمراض األطفال164أنس منير المحمد

13952طب األورام243أنس ناجي الغازي

21097أمراض العين وجراحتها499أنس نور الدين ناعمه

368جراحة الفم والفكيندوراتأنس هاشم السمان

22887األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس544أنس وليد حناوي

22531الجراحة العامةدوراتأنس وليد عليلو

24220التعويضات السنية الثابتة567أنس وليد معطي

11330الجراحة العظمية140أنس ياسين شيخ البساتنه

10103التشخيص المخبري106أنسام حمدان عبد هللا

8784أمراض األطفال83أنسام صالح اسماعيل

15300التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتأنسام عماد المظهور

19952األمراض الداخلية462أنطوان جرجس عته

10816التعويضات السنية الثابتةدوراتأنطوان ميشيل ورده

18385الجراحة العصبية414أنطون اسعد جمال

21340الجراحة العظمية505أنطون افريم مقدسي

25892أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتأنطونيو مشهور مخول

623الجراحة الصدرية1أنمار كنعان االتاسي

18129الجراحة البولية408أنور جرجس النادر

17509أمراض القلب واألوعيةدوراتأنور خالد اليوسف

8725التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتأنور سلمان غاوي

17567التشخيص المخبريدوراتأنور عادل جرجنازي

20319التعويضات السنية المتحركة493أنور عبد الكريم جواد

4745األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتأنور فرحان خلف

25626تقويم األسنان584أنور فوزي داود راجحه

19841أمراض العين وجراحتها460أنور محمد الغزاوي
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19191أمراض األطفال443أنور محمد حماده

3336تعويضات األسنان الثابتة22أنور محمد كلو

19672أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها454أنور مفلح الشحادات

22003األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس521أنور موسى دحدل

605جراحة الفم والفكين1أنور نصر الزير

7753التخدير66أنيتا جميل عباس

6632طب األطفال53أهداب سليم حيدر

16315أمراض األطفال356أوس حسين إسماعيل

23621الجراحة العامةدوراتأوس محسن محمود

20089الجراحة العامة468أوهانيس أكوب أطوكان

13884الجهاز الهضميدوراتأياد ياسر سعيد

520جراحة الفم والفكين1أياد يحيى أبو عسلي

16021األمراض الداخلية352أيسر عادل أبو ترابه

665الجراحة العامة2أيسر غازي الجهماني

15684الجراحة العامة342أيسر نوري السليمان

6668أمراض جهاز التنفس52أيل جهاد ميهوب

18483الجراحة العظمية417أيمن ابراهيم خميس

6978التوليد وأمراض النساء وجراحتها56أيمن ابراهيم غريب

13817أمراض القلب وألوعية241أيمن أحمد السمره

7735التشخيص المخبري66أيمن أحمد علي

8318التوليد وأمراض النساء وجراحتها73أيمن أحمد يونس

12080الجراحة العظمية171أيمن جاسم السياد

17916التخدير واإلنعاش399أيمن جبر ابوحسون

7540أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها64أيمن جوده فضول

8780التشريح المرضي83أيمن جورج صمون

21572أمراض األطفال509أيمن خالد الصباغ

7854جراحة الفم والفكين67أيمن رفيق العثمان

860األمراض الداخلية5أيمن رياض الريحاوي

12892الجراحة الصدريةدوراتأيمن سلطان عبد المالك

9871األمراض الداخلية100أيمن سلمان رمضان

7734التوليد وأمراض النساء وجراحتها66أيمن شعبان شيخ ابراهيم

20496جراحة الفم والوجه والفكين480أيمن عبد الجبار المصطفى

21854جراحة الفم والوجه والفكين516أيمن عبد الرحمن حجار

6039الجراحة العامةدوراتأيمن عبد السالم شعبان البلتاجي

19897الجراحة العامة461أيمن عبد الوارث طياره

930تقويم األسنان5أيمن علي حمود

7592الجراحة العظمية64أيمن فرح العواد

18900التوليد وأمراض النساء وجراحتها432أيمن فوزي العربيد

14427جراحة الفم والوجه والفكيندوراتأيمن كمال مشرف

634الجراحة العظمية1أيمن محمد الشيخ

15904أمراض القلب واألوعيةدوراتأيمن محمد الكشتو

14791أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها296أيمن محمد أمين  عدي

7679األمراض الداخلية65أيمن محمد باكر فواز

5343الطب الشرعي44أيمن محمد خلو

7031التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي57أيمن محمد ظروف

20763األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس490أيمن محمد فرج

13786التشخيص المخبري240أيمن محمد قوجه

22775الجراحة العصبية540أيمن محمود الحريري

8291الجراحة البولية73أيمن محمود عيسى
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21282تقويم األسنان502أيمن مطلق القواريط

17848التشريح المرضي398أيمن ناصر شتيان

7376أمراض األطفال72أيمن نعيم عجلوني

21247التشخيص المخبريدوراتأيه هيثم قباني

16706جراحة األطفال367أيهم احسان شحادة

21758الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتأيهم إبراهيم السوسي

23730أمراض الجهاز الهضميدوراتأيهم حكمت المال علي

6529األمراض الباطنة50أيهم سليمان العمر السليمان

23463جراحة القلب553أيهم سهيل حبيب

8611أمراض الجهاز الهضميدوراتأيهم عبد هللا زينو

22391الجراحة العامةدوراتأيهم عدنان الضاهر

8756أمراض العين وجراحتها83أيهم علي قاسم

7710جراحة القلب66أيهم عنان شعبو

16125أمراض العين وجراحتهادوراتأيهم عيسى ابو عيسى

5873الجراحة العظمية46أيهم غالب رمضان

25785جراحة القلب585أيهم كامل أحمد

6192أمراض األطفال49أيهم محمد ابراهيم

6210التخدير واالنعاش49أيهم محمد اسمندر

17456طب الفم389أيهم محمد عز الدين باش بيطار

5072األمراض الجلدية والزهرية41أيهم محمود النقري

10857جراحة الفم والوجه والفكين125أيهم محمود حرح

18309الجراحة البولية412أيهم محمود حسن

6445أمراض األطفالدوراتأيهم مزيد نصار

17446طب أسنان األطفال389أيهم هزيمه حجاز

13854الطب النفسيدوراتأيهم وليد غزال

22581الجراحة العظميةدوراتأيهم يوسف علي عمر

11001أمراض الجهاز التنفسي127أيوب طه أيوب

22799الجراحة العظمية541أيوب علي علي

19432أمراض الكلية447آثار أحمد عفاص

13143األمراض الداخلية212آثار أحمد عفاض

21675تقويم األسنان والفكيندوراتآثار عبدالرحمن الغزاوي

23330األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآثار يحيى مخيبر

6508الجراحة العامة50آدم محمد ادريس

6528جراحة القلب50آدم محمد ادريس

12550أمراض الجهاز الهضميدوراتآذاد احمد يوسف

17067األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس380آذار انيس خضره

22659التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتآراس سراج الدين قاسم

22821جراحة األطفال542آراس محمد صالح عبدو

15576األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس337آسيا صفوح صوان

23716التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي557آسية أحمد حسن

19625األمراض الداخلية454آشور كبرو كبرو

5468التوليد وأمراض النساء وجراحتها42آصف احمد الشاعر

12929أمراض األطفال201آصف حسن حسين

5362األمراض الداخلية43آصف حسن مسعود

12813أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتآصف حسين اسعد

2096األمراض العصبية عند األطفال3آصف حمدان صقر

9356أمراض القلب واألوعية91آصف سليمان عاصي

12977األمراض الداخليةدوراتآصف علي حيدر

18793أمراض األطفال427آصف علي صارم
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13359التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي223آصف محمد احمد

17320أمراض األطفالدوراتآالء احمد المحاميد

19431أمراض الجهاز الحركي447آالء احمد عمايري

24300األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء احمد قنداقجي سنكري

15477أمراض أطفال331آالء اسامه سرميني

23091أمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال549آالء اسامه سرميني

18520األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس418آالء اسعد الحوراني

14056أمراض العين وجراحتهادوراتآالء اسماعيل حليمه

25613أمراض األطفالدوراتآالء اكرم ادريس

24948تقويم األسنان والفكين377آالء إبراهيم أبو علو

16418أمراض األطفالدوراتآالء بشير العبد هللا

21417أمراض الجهاز التنفسيدوراتآالء حسن نقرش

24267أمراض العين وجراحتهادوراتآالء خليل عراط

15256تقويم األسنان والفكين318آالء رضوان النبويه

23246األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء رعد السوادي

17672التوليد وأمراض النساء وجراحتها392آالء رياض سقا

24133أمراض األطفالدوراتآالء زكريا ابو حوران

23019التشخيص المخبري547آالء زهير شياح

24047أمراض األطفال564آالء سعد حسيب قبالوي

15959األمراض الداخليةدوراتآالء سليمان الخيوتي

17095أمراض األطفال381آالء سليمان ديب

18358التشخيص المخبريدوراتآالء سمير بوشي

25070الصيدلة الصناعية577آالء صياح خطاب

19392التشخيص المخبريدوراتآالء عبد الجليل الزامل

15640التوليد وأمراض النساء وجراحتها338آالء عبد الرحمن المصري

22279أمراض األطفال526آالء عبد الفتاح المحمد

24874أمراض األطفال574آالء عبد الناصر المحمد الشيخ

17024التوليد وأمراض النساء وجراحتها376آالء عدنان صيبعه

23709التوليد وأمراض النساء وجراحتها557آالء عقاب عز الدين

22756أمراض األطفال538آالء علي العبود

25196مداواة األسناندوراتآالء عماد العدوي

24879الجراحة العامة574آالء عمر االبراهيم

21805التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي514آالء غياث رسالن

20481مداواة االسنان480آالء فريد السماعيل

22972أمراض األطفال546آالء فيصل عبدو

22970األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء قاسم عالوي

25353األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء محسن االبراهيم

14832التشريح المرضي298آالء محمد امين الحراكي

15711التعويضات السنية الثابتة343آالء محمد أنس الدبس

9251األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء محمد بابات

25178التشخيص المخبري578آالء محمد باسل نحاس

16483أمراض العين وجراحتهادوراتآالء محمد جمال الوادي

13858التشخيص المخبريدوراتآالء محمد خير داود

24392تأهيل وتجميل الفم واألسنان568آالء محمد رائد عدل

21615أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتآالء محمد زهير المدلل

24745مراقبة األغذية573آالء محمد سمير الشيخ محمد

12616أمراض الغدد الصم واالستقالب181آالء محمد عطايا

19665التشخيص المخبري454آالء محمد نور المخلف

23234التشريح المرضي والخلويات المرضية550آالء محمدصالح الشالش
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3783امراض العين وجراحتها26آالء محمود اسبر

22447التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتآالء محمود حمد

15143تقويم األسنان والفكيندوراتآالء مزيد عبد هللا

25173التشخيص المخبريدوراتآالء مصطفى ابوطراب

14956األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتآالء منير فضلو األسود

17752مداواة األسنان394آالء نعيم شاكر

617التوليد وأمراض النساء وجراحتها1آالء نور الدين حابس

23665مداواة األسنان557آالء وليد الجاعوني

25115جراحة الفم والوجه والفكيندوراتآالء يوسف العليان

24071التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتآالء يوسف ملحان

8446أمراض العين وجراحتهادوراتآالن زكي سليمان

325األمراض النفسيةدوراتآالن صالح الدين خليل

16789تقويم األسنان369آالن عيسى بدر

24608التوليد وأمراض النساء وجراحتها571آله نزير محمد

1190التوليد وأمراض النساء وجراحتها1آمال ثابت أحمد

4911التخدير41آمال جورج خوان

1388األحياء الدقيقة6آمال شهاب عساف

1389الدمويات6آمال شهاب عساف

20234الكيمياء الحيوية السريرية472آمال عصام النواصره

16915التوليد وأمراض النساء وجراحتها374آمال محمود خضور

20192أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها473آمال ناظم إبراهيم

6396التوليد وأمراض النساء وجراحتها50آمنة حسين نمر

8811أمراض العين وجراحتها83آمنة عبد المحمد الطعمه

658التوليد وأمراض النساء وجراحتها1آمنة علي حجوز

9865أمراض األطفال100آمنة غسان رجوب

16427التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتآمنه ابراهيم علوش

15719التوليد وأمراض النساء وجراحتها343آمنه ابراهيم لبش

14067الجراحة العامةدوراتآمنه حسن األيوبي

25617التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتآمنه حسن عبد القادر الدغمشي

25423الكيمياء الصيدلية التطبيقية582آمنه خلف العلوش

15239التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتآمنه عبد الجبار ابو البنات

24022الجراحة العامة563آمنه عدنان زهر الدين

22748التوليد وأمراض النساء وجراحتها538آمنه فايز فضل

18703التخدير واإلنعاش425آمنه محمد الحاج آحمد

16237التشخيص المخبري355آنا محمود احمد

22358أمراض العين وجراحتها530آني ديكران مراديان

16454التوليد وأمراض النساء وجراحتها360آي نور ابراهيم مصطفى

22946أمراض األطفال545آيات حسن شيخ أحمد

23587التوليد وأمراض النساء وجراحتها555آيات خالد الزهر

439التشخيص المخبريدوراتآيات محمود قسومه

24778مراقبة األغذية573آية هللا حسن يوسف

24826األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377آية أسامة سفلو

24362تقويم األسنان والفكيندوراتآية بسام جورية

23361أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها552آية يوسف الحمصي

25897التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتآيله رغدان القباني

14521التشخيص المخبري280آيه احمد حالق

18960األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس434آيه اسماعيل الزعبي

6406تعويضات األسنان الثابتة50آيه ايمن الضبع

22669أمراض الدمدوراتآيه بسام السياله
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11310التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي140آيه صالح بليد

18458التوليد وأمراض النساء وجراحتها417آيه مزيد عبد هللا

23339تأهيل وتجميل الفم واألسنان551آيه معين ابو فخر

16458الجراحة العامة360باخوس مخائيل الحداد

17595أمراض األطفالدوراتبادعه رياض الخلف الخرابه

16460األمراض الداخلية360بادي احمد وهبي المبيض

19537جراحة الفم والوجه والفكيندوراتبادي ضياء الدين بقجه جي

18536االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس419باديا صالح خضور

3373التوليد وامراض النساء وجراحتها21بارعه عالء الدين الحاج

1213امراض االطفال2بارعه مرتضى الطرزي

4346التخدير واالنعاش33باسل احمد اسماعيل

20023التخدير واإلنعاش465باسل احمد إبراهيم

6160التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي48باسل احمد حجي محمد

7798أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها67باسل احمد حمدان

4228تقويم األسنان31باسل احمد سالمه

8891جراحة الفم والفكين155باسل احمد شاهين

2151الجراحة البولية13باسل احمد لحسين

14786التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي296باسل اديب عبد الباقي

23242األمراض الداخليةدوراتباسل اسامه الشامي

1289الجراحة البولية1باسل اسماعيل الخلف

2500امراض االطفالدوراتباسل اكرم العبد هللا

9282أمراض األطفال89باسل الياس عائده

11828الجراحة العظمية161باسل الياس مرجانة

14855األمراض الداخلية300باسل أسعد الحمود

20764أمراض األطفال490باسل آصف رسالن

17645التوليد وأمراض النساء وجراحتها391باسل بالل علي

5122الجراحة العظميةدوراتباسل بهجات محمد

17122األمراض الداخلية381باسل تيسير الطنطاوي

17123طب النوم381باسل تيسير الطنطاوي

17649طب الطوارئ392باسل تيسير الطنطاوي

18559الطب الشرعي421باسل جرجس ديب

3102أمراض القلب22باسل جرجوره مريش

24161التعويضات السنية الثابتة565باسل جريس الخوري

23519التشخيص المخبريدوراتباسل جميل حاتوت

19300التعويضات السنية الثابتة445باسل جهاد سليطين

5311التشخيص المخبريدوراتباسل جوزيف مطلي

24642أمراض العين وجراحتها572باسل جون العاشور

18808األمراض الداخلية429باسل حسن اسماعيل

12613أمراض القلب واألوعية181باسل حسين مال المحمد

21699التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي510باسل حكمت شيخ الشباب

20158الجراحة البولية471باسل حيدر الخدام

8956امراض الكلية86باسل خالد برادعي

11934األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس166باسل خالد قعقع

4664امراض جهاز التنفس34باسل خليل الياس الضاهر

13690التوليد وأمراض النساء وجراحتها241باسل دهام جالد

22430تقويم األسنان والفكيندوراتباسل رشيد الميداني

5388امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39باسل رفيق الشريف

12530الجراحة البوليةدوراتباسل رياض مالك

13007جراحة الفم والفكين205باسل زياد طه
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22586الجراحة البوليةدوراتباسل ساجي كنعان

1876الجراحة العامة2باسل سليم ابو الهيجاء

1294التخدير واالنعاش1باسل سليمان صالح

17168التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي384باسل سهيل دلول

15548التعويضات السنية الثابتة335باسل سهيل شيحا

13658أمراض األطفال237باسل شريف عبود

976الجراحة العامة1باسل شعبان بدور

3990الجراحة العامة28باسل شفيق بشار

11436امراض االطفال145باسل صالح العبد الرحمن

7976امراض العين وجراحتها69باسل صبري االبراهيم

4966الجراحة العظميةدوراتباسل صالح احمد

13906جراحة القلبدوراتباسل طالب جمول

795الداخلية العامة1باسل طريف بك البعاج

12816أمراض القلب واألوعيةدوراتباسل طريف بك البعاج

1984الجراحة العظمية6باسل طلعت جميل

13490التوليد وامراض النساء وجراحتها232باسل عادل فنده

16223التشخيص المخبري355باسل عارف مخلوف

3824امراض االطفال26باسل عبد الحميد محمد

9280التشخيص المخبري89باسل عبد الخالق سلطان

24935الجراحة البولية576باسل عبد الرزاق الديب

18513أمراض النسج حول السنية418باسل عبد الرزاق طاطين

3666طب الطوارئ28باسل عبد السالم الصيني

15153التشخيص المخبريدوراتباسل عبد العزيز بشالوي

25368أمراض النسج حول السنيةدوراتباسل عبد الكريم بشور

16470تقويم األسنان والفكيندوراتباسل عبد هللا الحمدان الشاهر

19559التعويضات السنية الثابتة451باسل عبد هللا آغا

13767االمراض الداخليةدوراتباسل عبد الهادي الشمالي

1732جراحة الوجه والفم والفكين11باسل عدنان البراد

23786التوليد وأمراض النساء وجراحتها557باسل عدنان توما

25016أمراض العين وجراحتها576باسل عدنان سلفيتي

10058التخدير واالنعاش103باسل عزيز قبيلي

20115مراقبة األغذية470باسل عسكر عساف

7620أمراض األطفال64باسل عطيه زوده

7621أمراض الغدد الصم عند األطفال64باسل عطيه زوده

4374األمراض الداخلية31باسل علي احمد

11356التوليد وأمراض النساء وجراحتها142باسل علي احمد

7676األمراض الداخلية66باسل علي الرطل

17677أمراض القلب واألوعيةدوراتباسل علي الرطل

10901امراض القلب واالوعيةدوراتباسل علي خنسه

16829أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها370باسل علي عدره

6856التشخيص الشعاعي/ االشعة 55باسل علي علي

14901الجراحة العظميةدوراتباسل عماد ابو شملة

13394جراحة الفم والفكين225باسل عماد الدين سليمان

15754أمراض القلب واألوعية344باسل عيسى ابراهيم

23156الجراحة العامةدوراتباسل عيسى الخليل

24697األمراض الداخلية572باسل عيسى إبراهيم

25574الجراحة العامةدوراتباسل غالب جازية

17304أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتباسل غريب ابو عباس

21613التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتباسل غسان الغزالي
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23006الجراحة العامة547باسل فاروق العم

13750الجراحة العصبيةدوراتباسل فريد مدني

5978طب الطوارئ47باسل فهد الملحم

13968أمراض األطفالدوراتباسل فوزي مصطفى

8477األمراض الداخلية78باسل فيصل الشميط

8478أمراض الجهاز الهضمي78باسل فيصل الشميط

21468الجراحة العصبية507باسل فيكتور الرمحين

8873مداواة األسنان84باسل قاسم خير خطاب

16422أمراض العين وجراحتهادوراتباسل قاسم كيوان

18553مداواة االسنان421باسل قحطان دياب

20846أمراض القلب واألوعية492باسل كامل احمد

20845األمراض الداخلية492باسل كامل احمد

16196أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها353باسل كمال الدبس

12845التشريح المرضي الفموي193باسل كمال طراقجي

21480الجراحة العامةدوراتباسل كمال وهبه

6933امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها55باسل مالك محمود

11027االمراض الداخلية128باسل محسن الباروكي

14496أمراض األطفال277باسل محسن سليمان

3014الجراحة العامة20باسل محمد احمد

25536الجراحة العامةدوراتباسل محمد احمد

12567امراض القلب واالوعيةدوراتباسل محمد االبراهيم

20455األمراض الجلدية479باسل محمد البهنساوي

24588جراحة الفم والوجه والفكين377باسل محمد الحاج علي

25840جراحة األوعيةدوراتباسل محمد امير الشماع

20791الجراحة البولية488باسل محمد برغوث

4015الجراحة العامة28باسل محمد بسام الموقع

10832الجراحة العامةدوراتباسل محمد حسن

25232مداواة األسنان579باسل محمد حسن زعيتر

10515الجراحة العظمية115باسل محمد حسون

23705أمراض الجهاز الهضمي557باسل محمد حمدان

7488أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها63باسل محمد خير الياسين

7747أمراض العين وجراحتها66باسل محمد خير قدورة

19529األمراض الداخلية450باسل محمد دحه

20873أمراض النسج حول السنية493باسل محمد رشيد االنصاري

2213امراض اللثة13باسل محمد عدنان سيد عيسى

باسل محمد عون
دورات

أمراض األطفال
24151

16801الجراحة العظمية370باسل محمد غريب

12190التوليد وامراض النساء وجراحتها174باسل محمد محمد

20395طب الطوارئ478باسل محمد معروف

19399أمراض العين وجراحتها446باسل محمد ممتاز النجار الشهير بالبواب

14080التوليد وأمراض النساء وجراحتها254باسل محمد نده

24521الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتباسل محمد هشام الدروبي

24521الجراحة التجميلية والتصنيعية377باسل محمد هشام الدروبي

2331التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتباسل محمد ورار

25329الجراحة العامةدوراتباسل محمود احمد

12477التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي169باسل محمود العباس

19305الجراحة التجميلية والتصنيعية445باسل محمود حسين

8149جراحة الفم والوجه والفكين71باسل محمود خليل
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14124األمراض الداخليةدوراتباسل محمود شحود

7796االمراض الرثوية69باسل محمود علي

18289األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس411باسل مخائيل خوري

9101أمراض العين وجراحتها88باسل مرشيد محمد اسكندر

25432مداواة األسناندوراتباسل مرعي العودات

11678امراض الجهاز الهضمي155باسل مشاري االباظه

23214التشخيص المخبريدوراتباسل مصطفى جوهر

16729الحروق368باسل مصطفى حميد

14964األذن واألنف والحنجرة وجراحتها303باسل ممدوح سمان

2837االمراض العصبية17باسل منير سليمان

15203التشخيص المخبريدوراتباسل موسى المذيب

14784الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل296باسل ناصر ناصر

17346أمراض القلب واألوعيةدوراتباسل نبيل حسن

6478الجراحة العامةدوراتباسل نجدت ادريس

6430أمراض اللثة50باسل نديم دبول

19628التعويضات السنية454باسل نسيب منذر

15877جراحة القلب350باسل نصر ميكائيل

18743الجراحة العامة426باسل نصر ميكائيل

1697الجراحة العصبية11باسل نصري جرجس

3392مراقبة االدوية22باسل هاني النحاس

23193الجراحة العامة550باسل هالل النصر هللا

24060أمراض العين وجراحتها564باسل هالل وهبي

16694جراحة األوعية366باسل ياسين الشيخ ياسين

12182الجراحة العظمية174باسل يوسف القاضي

3388االمراض العينية وجراحتها24باسل يونس الفاعوري

9199الجراحة العظمية88باسل يونس شدود

19896األمراض الداخلية461باسل يونس علي

11645أمراض األطفالدوراتباسله عدنان الذياب

14928الجراحة البولية303باسم  نصر احمد

17000أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها378باسم ابراهيم جديد

12545أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتباسم احمد حسن

8363طب االورام73باسم احمد ديوب

17183جراحة الفم والفكين387باسم اسعد طالب

16001أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتباسم الياس سعد

16867الجراحة العامة372باسم الياس قرمش

2430التشخيص المخبري15باسم ايليا بطاح

14510الجراحة العامة280باسم بدر الحايك

1792امراض الكلية عند االطفالدوراتباسم بدر الدين حماد

2159امراض االطفال15باسم بدر الدين حماد

19152جراحة الفم والفكين441باسم تمام الشواف

4360الجراحة العظمية31باسم جميل حاتم

826امراض المفاصل والروماتيزم1باسم حبيب بركات

22246الجراحة العامةدوراتباسم حسن الحمزه

8995جراحة الفم والوجه والفكين86باسم حسن العرسان الياسين

20967االمراض الداخلية496باسم حسن معروف

20968امراض القلب واألوعية495باسم حسن معروف

7289التخدير واالنعاش60باسم حسن يوسف

7343امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها60باسم حسن يوسف

3163جراحة الفم والفكين21باسم حمد جنود
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14298الجراحة العظمية265باسم خالد البيك

2483التخدير واإلنعاش15باسم سلمان سلمان

22603األمراض الداخلية532باسم سليم جوهره

22604أمراض القلب واألوعية532باسم سليم جوهره

2173الجراحة العظمية12باسم سليم صالح

13882االمراض الداخليةدوراتباسم سليمان حاتم

8537األمراض الداخلية79باسم شدود عباس

8538أمراض الغدد واالستقالب79باسم شدود عباس

13370التوليد وامراض النساء وجراحتها223باسم صالح عمران

8015التشخيص المخبري70باسم عبد الرحمن برمو

19060الطب النفسي126باسم عبد الغني االصفر

6792امراض القلب55باسم عبد الكريم المنصور

16679األمراض الداخلية366باسم عبد الكريم المنصور

9543أمراض الصدر94باسم عبد الكريم معال

13448العناية المشددة227باسم عبد الكريم معال

20059األمراض الداخلية467باسم عبد الكريم معال

4224امراض جهاز الهضم34باسم عبد هللا االحمد

17852التشخيص المخبري398باسم عدنان االبراهيم

4902األمراض الداخلية41باسم عدنان برادعي

4903أمراض القلب41باسم عدنان برادعي

15080األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس309باسم عزيز درويش

888االمراض الداخلية1باسم علي الخويلدي

917امراض القلب واالوعية3باسم علي الخويلدي

13429مداواة األسنان226باسم علي سليم

4024االمراض الباطنة28باسم علي يونس

8630أمراض الجهاز الهضميدوراتباسم علي يونس

13002الجراحة العامة205باسم عمر مقدم

270التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتباسم عواد العبيد

19707أمراض األطفال456باسم عيسى ابو شاهين

3934جراحة الفم والفكين27باسم عيسى حسن

6322التخدير واالنعاش49باسم فائز حنا

14503التخدير واإلنعاش280باسم فوزي بو ترابه

8346التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73باسم ماجد سليمان

8565التشخيص المخبري80باسم متعب خيربك

6911األمراض الداخلية54باسم محسن الخليل

18324الطب النفسي412باسم محسن يوسف

12518الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتباسم محمد الشيخ

8791تقويم األسنان والفكين83باسم محمد رزوق الصباغ

22656تقويم األسنان والفكيندوراتباسم محمد سعيد الحلباوي

12904الجراحة العامة199باسم محمد محمود

13890أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها240باسم محمد منصور

4005امراض اللثة27باسم محمد نزار حميدان

11301امراض العين وجراحتها139باسم محمود  يونس

6067الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل48باسم محمود الصالحاني

18794أمراض األطفال427باسم محمود حسين

9524التعويضات السنية المتحركة94باسم محمود صقر

17108الجراحة العامة382باسم مصطفى التكروري

3999تقويم االسنان28باسم منور ابو السل

18569الدمويات المناعية421باسم ميشيل حنا
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19711طب الطوارئ456باسم ناجي فلوح

16626التوليد وأمراض النساء وجراحتها365باسم ناصر عشمه

3075االمراض الداخلية20باسم نايف الطالب الحريري

3516امراض جهاز التنفس23باسم نايف الطالب الحريري

4411التخدير واالنعاش33باسم نبيه خنوره

11740جراحة الفم والفكين162باسم نبيه سلوم

15246أمراض الجهاز الهضمي318باسم نعمه الشيخ

16634الطب النفسي365باسم نعيم نادر

16787الجراحة العصبية369باسم وحيد شحاده

21186امراض االطفالدوراتباسم وليد السعود

4549االمراض العصبيةدوراتباسم يوسف المسالمه

13291طب األسنان التجميلي218باسمة احمد حسن

13291طب األسنان التجميلي578باسمة احمد حسن

3142التوليد وامراض النساء وجراحتها20باسمة عطا العالن

4622التوليد وامراض النساء وجراحتها34باسمة علي شهابي

7076التوليد وأمراض النساء وجراحتها57باسمة نزيه مرشان

3390طب الفم33باسمه اسماعيل الدج

484تقويم األسنان والفكيندوراتباسمه أحمد خليل

8653جراحة الفم والوجه والفكين83باسمه أحمد رزوق

18298مراقبة األدوية412باسمه بسام عروس

18511أمراض األطفال420باسمه راشد العموري

نقص شهادة اختصاص:2019-11-6بتاريخباسمه عبد الحميد دلعو

7761أمراض األطفال66باسمه عبد المعين المطرود

14548التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتباسمه فارس حسون

15280أمراض العين وجراحتهادوراتباسمه كبلاير السكت

7812التوليد وأمراض النساء وجراحتها67باسمه محمد النابلسي

7995علم األدوية السريري70باسمه محمد سعيد عرابي

12174األمراض الداخلية171باسمه محمد عادل مدور

20898تقويم األسنان493باسمه محمد عيد زاده

17073الدمويات381باسمه محمدسعيد عبيد

7115االمراض الداخلية57باسمه محمود التركماني

13486أمراض العين وجراحتها230باسمه محمود سعود

15404أمراض األطفال327باسمه محمود وهبه

22704أمراض الجهاز الهضمي537باسيل نعيم حمامجي

1342الجراحة البولية3باقي باقي عبد هللا جزيالن

21694أمراض األطفال510بانا اسماعيل نزهه

11164امراض االطفال132بانا سمير الدالي

17556أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبانا محمد سليمان

21496أمراض الجهاز التنفسيدوراتبانا نزار مرعي

10436التشخيص المخبري113بانة سامي ريس

23959األمراض الداخلية561بانة عماد الدين تيم

بانه ماهر عثمان
138

االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات
11243

2729تقويم االسنان17بانه محمد اديب شعار

7919امراض العين وجراحتها68بانه محمد حامشلي

12520التشخيص المخبري171بانه محمد كوسا

24088أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها564بانوس ارتين ارنكيان

2558االمراض الباطنة14باهرة وليد افيوني

4663التوليد وامراض النساء وجراحتها40باهره مسعود قرموشه
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9882العقاقير والنباتات الطبية100بترا الياس حاجوج

1399التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبتول ابراهيم شريف

22308تقويم األسنان والفكين527بتول احمد الزبيبي

23337أمراض النسج حول السنية552بتول احمد السواس

16435األمراض الداخليةدوراتبتول احمد جهاد عابدين

25261األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتبتول حامد الفيحان

10468التشخيص المخبري115بتول حسن مصري

16302أمراض األطفال356بتول خالد قوجة علي

19753التعويضات السنية المتحركة456بتول ديبو السيد

24844أمراض الغدد الصم واالستقالب377بتول سعد الدين المرعشلي

22114أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبتول سهيل علي

22635الكيمياء التحليلية التطبيقية534بتول سيف الدين جحه

21513التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبتول شريف السيد

22746التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبتول عبد الباسط نعمان

25463التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبتول عبد المطلب شريفي

14050التشريح المرضي251بتول عدنان عبيد

6294التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي49بتول عدي مرتضى

25658تقويم األسنان والفكيندوراتبتول علي الكاتب

2557التوليد وأمراض النساء وجراحتها15بتول علي شحاده

24501تأهيل وتجميل الفم واألسنان569بتول عماد الدين الحجار

8829امراض االطفالدوراتبتول عمر الغضبان

15925أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتبتول غسان حسن

23575التشخيص المخبريدوراتبتول فائز عبود

14613طب أسنان األطفال288بتول فيصل الداوي

22615األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس533بتول لؤي محمد

22809أمراض األطفال541بتول محمد الحوراني

15478تقويم األسنان والفكين332بتول محمد ايمن درجزيني نحاس

17648أمراض الدمدوراتبتول محمد جمعه

1475تعويضات االسنان الثابتة5بتول محمد ديب العمري

17637التعويضات السنية الثابتة391بتول محمد سليمان

16054أمراض الجهاز الحركي352بتول محمد طبق

23956أمراض الجهاز التنفسي561بتول محمد طعيسان

23034التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبتول محمد عاصي

8237أمراض األطفال72بتول محمد عزو حنكل

2268التوليد وامراض النساء وجراحتها14بتول محمد عطا بنانه

9031التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبتول محمد عماد الدين حالق

25032أمراض النسج حول السنية377بتول مرهف البيسكي

12854أمراض األطفال195بتول ممدوح المحمد الناصر

يرجى استكمال االوراق تسجيل  : 2017-10-26بتاريخ بتول ممدوح عبود

11174امراض االطفالدوراتبتول نبيه شعبو

2521االمراض العينية وجراحتها12بتول هشام الجندلي

23049طب أسنان األطفال548بتول وليد خصرين

17641أمراض الجهاز الحركيدوراتبتول ياسر النحاس

10380التوليد وامراض النساء وجراحتها112بتول ياسر داود اغا

14198التوليد وأمراض النساء وجراحتها261بثينة علي قجن

6700أمراض العين وجراحتها53بثينة محمد أحمد

5536االمراض الداخلية43بثينه ابراهيم حج ابراهيم

5713التوليد وأمراض النساء وجراحتها46بثينه اسماعيل عزو

13319أمراض العين وجراحتها218بثينه بدر الدين الشيخه
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17349األمراض الداخليةدوراتبثينه جابر شنته

25126أمراض الكليةدوراتبثينه جابر شنته

10802امراض االطفالدوراتبثينه حسين عاصي

13679االمراض الداخلية238بثينه صالح عبد الرزاق

بثينه ضياء الدين حيدر
دورات

أمراض القلب واألوعية
17507

5929االمراض الداخلية46بثينه عبد الحميد شيش

12056التشخيص المخبري162بثينه عبد الرحمن عبيد

20818التشريح المرضي489بثينه فرحان حسن

21952أمراض العين وجراحتها519بثينه مالك علي

3651التوليد وامراض النساء وجراحتها26بثينه محمد المحمود

14366التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبثينه محمد بركات العلي

2601امراض االطفال19بثينه منير المحمد

9709التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبثينه هاشم حسون

20209الصحة العامة479بثينه وائل مراد

4444االمراض العصبية36بدر احمد بدور

6794امراض األطفال55بدر احمد محرز

15488األمراض الداخليةدوراتبدر الدين أحمد شحط

19222جراحة الفم والفكين443بدر الدين صالح الدين االكشر

20277أمراض القلب واألوعية475بدر الدين عبد العزيز السباعي

20276األمراض الداخلية475بدر الدين عبد العزيز السباعي

17561الجراحة البوليةدوراتبدر الدين عبد الملك دهان

7312أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها59بدر الدين علي غنيم

17054أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها380بدر الدين علي محسن

2802الجراحة العامة17بدر الدين محمد اسعد عاصي

24333التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتبدر الدين محمد مازن دويدر

14912التعويضات السنية الثابتة302بدر الدين محمد معتز اللحام

17253الجراحة العامة385بدر علي بيشاني

1802امراض القلب11بدر علي سلوم

8766أمراض العين وجراحتها83بدر محمد الحلبي

13320أمراض العين وجراحتها218بدر محمد شريف سميد

12163أمراض العين وجراحتها171بدر مرهج االحمد

22004أمراض النسج حول السنية521بدر معتصم العبد

5260أمراض األطفال37بدر هشام صالح

9949االمراض المعدية عند االطفال101بدر هشام صالح

11563أمراض الغدد الصم واالستقالب149بدر يوسف درميني

10404التوليد وامراض النساء وجراحتها112بدريه عبد الودود الجنيد

3570امراض االطفال26بدريه عدنان محرز

11218التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبدور بدر الدين الحموي

25295األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس581بدور بديع الهزاع العلي

16469تقويم األسنان والفكيندوراتبدور بسام السعدي

6747الدمويات والمناعيات53بدور توفيق السراج

10838التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبدور سليمان كالو

25497التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبدور فرحان القصاب

11271توليد138بدور قاسم الحنون

8655النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان83بدور محمد تيسير غره

7453التشريح المرضي69بدور محمد وليد ابو طوق الرفاعي

23059أمراض العين وجراحتهادوراتبدور ممدوح الحالوة

8424التشخيص المخبري75بديع ابراهيم الحداد
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12164الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل171بديع ابراهيم نجم

5630امراض اللثة44بديع كامل سراس

17729أمراض الكلية393بديع موسى الخولي

17728األمراض الداخلية393بديع موسى الخولي

25457التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبديعة عبد الكريم العبد هللا

6135التوليد وأمراض النساء وجراحتها48بديعه محمد حمدون

22890التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي544براء احمد شمو

14282أمراض القلب واألوعيةدوراتبراء ارعيد الحمد

22598التشخيص المخبري532براء اكرم العمر

599الطب المخبري1براء أحمد زنبركجي

19840الجراحة العامة459براء حسين بيوض

13039التشخيص المخبري208براء طعمه ابو السل

19947األحياء الدقيقة462براء عبد الغني جليالتي

24169أمراض األطفالدوراتبراء عصام المبارك

20825التوليد وأمراض النساء وجراحتها490براء عمر رجب

7101امراض القلب57براء فهد عتيق

24374الجراحة العظمية568براء محمد الحسن

16019أمراض الجهاز الحركي352براء محمد النايف الخلف

19973أمراض األطفال465براء محمد حمامي

4460امراض العين وجراحتهادوراتبراء محمد رضوان قبيسي

12554امراض النسج حول السنيةدوراتبراء محمد كبتوله

9164امراض االطفال87براء محمود السمره

6146امراض الدم واالورام48براء مروان فتحي يعقوب اغا

4445تقويم االسنان والفكيندوراتبراء معن حيدر

6834التشخيص الشعاعي/األشعة55براء نادر نبيل أنيس

459التخدير واالنعاشدوراتبراءة حسن القدور

25491أمراض األطفال583براءة عماد الخلف

22962أمراض األطفال545براءة محمد يوسف

9832طب األسنان التجميلي99براءة ياسين ابو هايله

5153التشخيص المخبريدوراتبراءه اخليف الزرزور

22311التوليد وأمراض النساء وجراحتها527براءه حسن أحمد

25877األمراض الداخليةدوراتبراءه خضر أبو زيد

8350أمراض األطفال73براءه خليل الجراد

21291طب أسنان األطفال503براءه سمير الدايري

23507أمراض الغدد الصم واالستقالب554براءه عبد الحميد الصمادي

25160أمراض العين وجراحتهادوراتبراءه عبد الحميد كدور

22398التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبراءه عبد الستار محسن

13317تقويم األسنان والفكين218براءه عبد الكريم الحسيني

12614جراحة الفم والوجه و الفكين181براءه عبد هللا العلي الجشعم

24818التوليد وأمراض النساء وجراحتها574براءه عبد المؤمن دعاس

24130أمراض األطفالدوراتبراءه عبدالكريم حسين

22356التشخيص المخبري530براءه عيسى جراد

10320امراض الجهاز الهضمي110براءه فاضل هالل

17454التشخيص المخبري389براءه محمد سيد احمد

8968التوليد وامراض النساء وجراحتها86براءه محمد صبحي البوسن

24943أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها576براءه محمد علي ديب

4792التشخيص المخبري40براءه محمود حمود

23721أمراض الدم واألورام عند األطفال557براءه نادر خلوف

24689التوليد وأمراض النساء وجراحتها377براءه نايف سنيور
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13043أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبراءه نواف الباشا

14921األحياء الدقيقة والدمويات المناعية302براءه نور الدين القواريط

18920األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس433براءه نوري معطي

22744أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبراءه يحيى اليوسف

19531األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس450برجس جلود مزهر

16161أمراض العين وجراحتهادوراتبرجس علي حماد

19435أمراض القلب واألوعية447برخدان رشيد هورو

24223جراحة األطفال567برديصان سليمان كوريه

5624االمراض الداخلية44بركات احمد شاهين

5625امراض القلب واالوعية44بركات احمد شاهين

13851أمراض القلب وألوعيةدوراتبركات خلف الحسن

4342التشخيص الشعاعي/ االشعة 33بركات عبد الرحيم المحمود

1893الجراحة العامة9بركات عيسى حتويك

5054الجراحة العامة41بركات غسان بركات

7958التشخيص المخبري68بركه محمد عيسى حبال

14707الجراحة العامة290برنابا موسى كوريه

18239أمراض األطفال409برنار سعيد خازم

10341التخدير واالنعاش111برهان الدين ابراهيم المسالمه

6513جراحة الفم والفكين50برهان أحمد ريا

11994الجراحة البولية166برهان خليل كنوزي

5218التوليد وامراض النساء وجراحتها45برهان عارف ابو حسون

7059الجراحة العامة57برهان علوش مسعود

18110التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي407برهان علي الزعبي

16866أمراض الغدد الصم واالستقالب372برهان فريد مخول

10414التخدير واالنعاش112بروع احمد حميدة

8978امراض االطفال86بروين حنيف حسن

23608طب األورامدوراتبروين سليمان النبي

6786أمراض العين وجراحتها55بروين محمد نوري عثمان

321أمراض العين وجراحتهادوراتبريفان خليل خليل

12180األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس174بريفان عبد المجيد سيدو

6346أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها122بسام ابراهيم الشياح

19456أمراض الجهاز الهضمي449بسام ابراهيم حسين

23173الجراحة العامة549بسام ابراهيم رمضان

772مداواة األسنان1بسام احمد االحمد

14623األمراض الداخلية288بسام احمد الحريري

16529األمراض الداخلية362بسام احمد جاويش

16530أمراض الغدد الصم واالستقالب362بسام احمد جاويش

18379الجراحة العامة413بسام احمد جمعه الحسين

21537طب أسنان األطفال508بسام احمد سلمان

15277التعويضات السنية المتحركة319بسام احمد مصطفى

9056امراض االطفال86بسام احمد يوسف

10310االمراض الداخلية110بسام اسحاق نادر

10578االمراض العصبية117بسام اسحاق نادر

20390الجراحة العامة478بسام اسماعيل بركات

1445األمراض العصبية11بسام الياس سرحان

شهادت - يرجى استكمال االوراق : 2017-9-10بتاريخ بسام أحمد الحريري

6369الجراحة البولية49بسام أحمد شعبان

19532طب الطوارئ450بسام أحمد وهبي

10574الجراحة العامة117بسام بشاره نعمه
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16225الجراحة البولية355بسام بطرس الياس

25279التوليد وأمراض النساء وجراحتها580بسام بولوص خليل

8520التوليد وأمراض النساء وجراحتها79بسام جرجس لفلوف

7817الطب المخبري67بسام جالل سعد الدين

8192التوليد وامراض النساء وجراحتها72بسام جميل إسماعيل

20172الجراحة العامة470بسام جميل سواد

9067التوليد وامراض النساء وجراحتها86بسام جميل عباس

3189التوليد وامراض النساء وجراحتها20بسام جورج فرحات

16607الجراحة البولية363بسام حسن حسني المال حساني

9995الجراحة العظمية102بسام حسن حيدر

11578صحة وسالمة نقل الدم149بسام حسن عيد

10262امراض القلب109بسام حسن غانم

19174أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها442بسام حسين الحسين

25622أمراض األطفالدوراتبسام حمد الحمود

18713جراحة القلب425بسام حمدان محفوض

20198األمراض العصبية473بسام حمزه كاتبه

18978أمراض الغدد الصم واالستقالب434بسام حنا عبد المسيح

19688التعويضات السنية الثابتة456بسام خالد النجار

17268أمراض األطفال386بسام خليل الياس

1648الجراحة العامة4بسام خليل درويش

1650الجراحة الصدرية جهاز التنفس4بسام خليل درويش

20162التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي471بسام خليل نادر

6973التخدير56بسام خير الدين مسعود

17941جراحة الفم والفكين401بسام خير هللا رفول

5227األحياء الدقيقة46بسام ديب الكسار

6045جراحة الفم والفكين47بسام رفيق حاج بكري

21332أمراض القلب واألوعية505بسام زهير المصري

3522امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25بسام سامي ابراهيم

6425مداواة األسنان50بسام سركيس دروبي

21299التخدير واإلنعاش505بسام سعيد حمشو

9184جراحة الفم والوجه والفكين88بسام سعيد شعبان

3004الطب المخبري20بسام سعيد عجاج

20057األمراض الداخلية467بسام سلمان حسن

21101أمراض الجهاز الهضمي500بسام سليم ضاهر

2323التوليد وأمراض النساء وجراحتها18بسام سليمان االيوبي

22786التشخيص المخبري541بسام سليمان زيود

10914جراحة الفم والوجه والفكيندوراتبسام شفيق اسماعيل

18121الجراحة البولية408بسام شكري حسين

20153الجراحة العامة471بسام عبد الحميد مختار

19785أمراض الجهاز الحركي458بسام عبد الرحمن زيتوني

بسام عبد الرزاق حمزه
420

التشخيص المخبري
18516

12380أمراض األطفال169بسام عبد العزيز العثمان

24202الجراحة العظمية566بسام عبد العلي

1344جراحة الفم والفكين2بسام عبد القادر شعار

20038التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي466بسام عبد الكريم العلي

20286الجراحة العامة475بسام عبد الكريم المحمد

7814أمراض القلب عند األطفال67بسام عبد الكريم سليمان

19077أمراض الدم440بسام عبد اللطيف االبراهيم
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2009التوليد وامراض النساء وجراحتها9بسام عبد المجيد رحمان

18911أمراض العين وجراحتها433بسام عبد الهادي صارم

14790التوليد وأمراض النساء وجراحتها296بسام عبدهللا الديبان

16782أمراض القلب واألوعية367بسام عبده غنوم

16781األمراض الداخلية367بسام عبده غنوم

2064جراحة الفم والفكين11بسام عبدو العساف

8223طب الطوارئ73بسام عدنان الحسن

3498أمراض األطفال25بسام عدنان الموعي

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-23بتاريخ بسام عز الدين محمود

15786أمراض األطفال345بسام عزو محمد بها

6634أمراض القلب52بسام عزيز جبور

16865التوليد وأمراض النساء وجراحتها372بسام عزيز نعمان

1513االشعة والتشخيص الشعاعي12بسام عالء الدين حافظ

17774الجراحة العامة395بسام علي  دوالت

20298التخدير واإلنعاش475بسام علي حسين

18380أمراض العين وجراحتها414بسام علي خليل

6803التوليد وامراض النساء وجراحتها55بسام علي زيني

11336األمراض الداخلية140بسام علي كعده

11889امراض الجهاز الهضمي166بسام علي كعده

13863الجراحة التجميلية والتصنيعية241بسام علي يوسف

19553الصحة الصناعية وطب العمل451بسام عمر ابو الذهب

21529الصحة العامة507بسام عمر ابو الذهب

21596الصحة العامة509بسام عمر ابو الذهب

7458الجراحة العظمية63بسام غالب دياب

6314األمراض الداخلية50بسام فايز الجابر

6402أمراض الكلية50بسام فايز الجابر

6778امراض االطفال55بسام فايز محفوض

7392التخدير61بسام فرج هللا الحارث

11897التوليد وأمراض النساء وجراحتها162بسام فريد مسكين

19524تقويم االسنان450بسام فضل حسين

8928طب الطوارئدوراتبسام فضيل الوادي

17353الجراحة العظميةدوراتبسام فيصل عبود

3789الجراحة العظمية31بسام محفوظ استنبولي

607تقويم األسنان1بسام محمد ابراهيم

24901أمراض الغدد الصم واالستقالب575بسام محمد احمد عبشي

24900أمراض القلب واألوعية575بسام محمد احمد عبشي

24899األمراض الداخلية575بسام محمد احمد عبشي

20944األمراض العصبية496بسام محمد الحركه

16667تقويم األسنان366بسام محمد الخالد فران

13176الجراحة العظمية212بسام محمد الرشيد ابا زيد

11571أمراض العين وجراحتها149بسام محمد العبيد

3284األمراض الداخلية20بسام محمد المقداد

7787الجراحة العظمية67بسام محمد المنصور

5693الجراحة العامة45بسام محمد بدوي جاويش

8201الجراحة البولية72بسام محمد بسيتون

16510طب الطوارئ361بسام محمد حمشو احمد

17955أمراض الجهاز الهضمي403بسام محمد دكروج

17988أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها401بسام محمد عبود

9785االمراض الداخلية97بسام محمد علي
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9800أمراض القلب واألوعيةدوراتبسام محمد علي

1191امراض االطفال3بسام محمد نديم هنداوي

2915الجراحة العامة20بسام محمد نسب

15803أمراض الدم346بسام محمد نعيمي

21135الصحة العامة498بسام محمد ونوس

17081الجراحة العصبية382بسام محمد يوسف خياط نقو

17069الجراحة البولية382بسام محمدبديع العمار

21322الجراحة العظمية505بسام محمود بي

2709التخدير18بسام محمود شوقي الهاشمي

12460الجراحة العصبية264بسام محمود صقر

8416األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس75بسام محمود علي

5896األمراض الداخلية46بسام مخائيل التالوي

11299تقويم االسنان والفكين138بسام مصطفى ضبعان

4314امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها30بسام مصطفى عمران

23316جراحة الفم والوجه والفكيندوراتبسام مصطفى مزريب

6188التخدير واالنعاش48بسام مطيع قطان

11582أمراض القلب واألوعية149بسام ممدوح البابا

18389الجراحة البولية413بسام منير سلوم

20975الجراحة العامة496بسام ناصر عشمه

6902الجراحة العصبية55بسام نقوال واكيم

1243التوليد وامراض النساء وجراحتها3بسام نيازي الياس

4441أمراض جهاز الهضم36بسام هالل السويدان

679الجراحة العامةدوراتبسام ياسين بعلي

5959مداواة األسنان46بسام يحيى الحنيدي

16732الجراحة العامة369بسام يوسف الخطيب

16733جراحة األوعية369بسام يوسف الخطيب

16734جراحة القلب369بسام يوسف الخطيب

23748األمراض الداخلية557بسام يوسف النصار

23749أمراض الجهاز الهضمي557بسام يوسف النصار

1116جراحة الفم والفكين2بسام يوسف حنا

12994الجراحة العظمية203بسام يوسف خياطه

847أمراض القلب واألوعيةدوراتبسام يوسف طيب

2635الطب الشرعي19بسام يونس المحمد

1858االشعة التشخيص الشعاعي11بسمات عدنان الخطيب

2637تقويم االسنان والفكيندوراتبسمة ابراهيم ديب

15870التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبسمة صفوان حلبي

5527امراض الغدد واالستقالب43بسمة عبد الرسول حسن

25271التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبسمة محمد الشيخ علي

18457المعالجة الشعاعية لألورام417بسمه انور سكر

23241التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتبسمه جهاد االحمد

10573التوليد وامراض النساء وجراحتها117بسمه رفعت سعيد

1500التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبسمه رياض جعمور

10847التشخيص المخبري125بسمه عبد الرزاق مجاهد

6257أمراض النسج الداعمة لألسنان49بسمه علي رزوق

21360أمراض العين وجراحتهادوراتبسمه محمد بكر

18092األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس407بسمه محمد خاسكه

13535التشخيص المخبري232بسمه محمد زياد الحفار

23559التشخيص المخبريدوراتبسمه مهند البرازي

15487التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبسنه فاضل فتح
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3207الجراحة العظمية20بسيم احمد الشحاده

9329األحياء الدقيقة91بسيم اسماعيل المحمد

21826األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس514بسيم صبحي صيقار

7963امراض جهاز الهضم68بسيمه جمال وهبي

23017التوليد وأمراض النساء وجراحتها547بسيمه عبد الرحمن درويش

11948التخدير واالنعاش162بسينه حسين يونس

13781امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتبشار  ابراهيم االحمد اليوسف

13815التوليد وامراض النساء وجراحتها241بشار  محمد محمود

20619الجراحة العظمية482بشار ابراهيم الفالح

11907طب الفم162بشار ابراهيم جربوع

24434األمراض الهضمية عند األطفالدوراتبشار ابراهيم مصطفى

15348الجراحة العظمية324بشار ابراهيم مير علي

214الجراحة العامةدوراتبشار احمد الجباوي

25431جراحة األطفالدوراتبشار احمد سليمه

1461التخدير واالنعاش11بشار احمد طعمه حلبي

6358الجراحة العامة49بشار احمد عبد الرحيم

4750الجراحة العظميةدوراتبشار احمد علي المزعل

16105أمراض القلب واألوعيةدوراتبشار احمد مظهر الحالق

23122الجراحة العامةدوراتبشار ادوار االسعد

16693أمراض األطفال366بشار الياس الديوب

19373التوليد وأمراض النساء وجراحتها448بشار الياس الزين

18671األمراض الداخلية423بشار الياس نعمي

9546الجراحة العصبية94بشار اليان ابو سرحان

14980التوليد وأمراض النساء وجراحتها305بشار انطوان جناوي

2414امراض الكلية47بشار ايليا سلوم يارد

15868الجراحة العصبيةدوراتبشار أحمد الباكير

8716الجراحة البوليةدوراتبشار أحمد الخضر

8156التوليد وأمراض النساء وجراحتها71بشار أحمد طارق أبو كف

25540الجراحة العصبية583بشار أسعد بيطار

6200مداوة األسنان49بشار بيدع صيرفي

14626الجراحة العامة288بشار جابر خير بك

4846التوليد وامراض النساء وجراحتها31بشار جان جرجي

2997االمراض العينية وجراحتها20بشار جبران شكر

18787الكيمياء الحيوية السريرية427بشار جبران شهدا

5600التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبشار جميل عثمان

7752الجراحة العظمية66بشار حبيب غانم

7397االمراض الداخلية62بشار حسن الجندلي

7398امراض الكلية62بشار حسن الجندلي

20543أمراض األطفال486بشار حسن الحسن

10788تقويم االسنان122بشار حسن السماره

19669طب الطوارئدوراتبشار خالد التلي

773أمراض األطفال1بشار خضر الرحمو

20131الدمويات المناعية470بشار رامز جروج

2909الجراحة البولية21بشار زيد الصفدي

17173جراحة األطفالدوراتبشار زيد غانم

13193الجراحة العامة214بشار سالم جاموس

2336الجراحة العامة10بشار سامي حالوة

3089الجراحة العصبية22بشار سعاده بشور

12122التوليد وامراض النساء وجراحتها174بشار سليم السمان
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20666األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس486بشار سليمان الحلبي

22267أمراض العين وجراحتها526بشار سليمان فضول

6626األمراض الداخلية52بشار صالح الصدر

9860تقويم االسنان99بشار طربيه محفوض

12050طب االسرة166بشار طه النصيرات

8395أمراض القلب74بشار عادل داود

994الجراحة العامة1بشار عبد الحميد الخطيب

13400التوليد وامراض النساء وجراحتها225بشار عبد الحميد ياسين

15126التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبشار عبد الرحيم النوفي

3481صناعة االسنان المتحركة24بشار عبد الرزاق سعد الدين

3448جراحة الفم والفكين25بشار عبد الرزاق قيمة

18895األمراض العصبية432بشار عبد القادر سليمان

22184جراحة األطفال525بشار عبد الكريم التالوي

6877أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها55بشار عبد الكريم السباعي

7590األمراض العينية وجراحتها64بشار عبد هللا القادري

9925امراض االطفال101بشار عبد هللا شيخ الحاره

7546جراحة الفم والفكين64بشار عبد هللا طلبه

18151أمراض األطفال406بشار عبد هللا قنيزح

7306أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها59بشار عبد المجيد باكير

2878جراحة االطفال19بشار عبد المجيد قصاص

12689أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبشار عبد المعين الرحال

16516أمراض األطفال361بشار عبد الوهاب حموده

18957أمراض القلب عند األطفال434بشار عبد الوهاب حموده

581أمراض األطفال1بشار عبد الوهيب الحاج علي

7813الجراحة العظمية67بشار عدنان الحاج حمود

7004المعالجة الكيميائية لألورام56بشار عدنان حمود

23682الجراحة البوليةدوراتبشار عز الدين الرباط

11456عين145بشار عز الدين معروف

23412التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبشار عزو البكور

20399مراقبة األدوية478بشار عطا السبتي

11803التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي161بشار عالء الدين الجندي

4232الجراحة العامة31بشار علي صالح

1252الجراحة البولية2بشار علي ظريفه

25712جراحة الفم والوجه والفكيندوراتبشار علي غازي

21509أمراض النسج حول السنية507بشار عيد جرادة

9642الجراحة البولية96بشار عيسى موسى

7154امراض اللثه57بشار فارس ابو طاره

274الجراحة العظميةدوراتبشار فاروق محمد

3304تقويم االسنان20بشار فايز ماريا

13369التوليد وامراض النساء وجراحتها223بشار فهمي قمر الدين

5346التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي46بشار قاسم الكركوش

22299الجراحة العامة527بشار قاسم الكركوش

13021التوليد وأمراض النساء وجراحتها213بشار قاسم المقداد

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-5-3---الملف معلق بشار قمر الدين

2293تقويم االسنان14بشار كمال الحصان

3569امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25بشار محسن داوود

25309أمراض العين وجراحتهادوراتبشار محسن صبح

14055أمراض العين وجراحتهادوراتبشار محسن وقاف

13796الجراحة العظمية240بشار محمد ابو بكر
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7506االمراض الهضمية63بشار محمد الخالد المصري

14527تقويم األسنان281بشار محمد الهوشي

16618الجراحة العامة364بشار محمد إبراهيم

21930تقويم األسنان والفكين518بشار محمد إبراهيم

11509جلد147بشار محمد بشير

12210التخدير واالنعاش174بشار محمد تيسير يوسف

9600تقويم األسنان95بشار محمد حرفوش

25348التخدير واإلنعاشدوراتبشار محمد ديوب

2307التشخيص المخبريدوراتبشار محمد شعبان زيدى

16944التوليد وأمراض النساء وجراحتها376بشار محمد صالح الكردي

1415الجراحة العصبية3بشار محمد عادل صادق

8735أمراض العين وجراحتها83بشار محمد عباس

23508تقويم األسنان والفكين554بشار محمد كوسه

3297الجراحة العصبية20بشار محمد لطفي التنبي

9715الجراحة العامةدوراتبشار محمد محمود

23814الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتبشار محمد محمود

4657الجراحة البولية39بشار محمود احمد

20693الجراحة العامة483بشار محمود الشعيبي

17891األمراض الداخلية400بشار محمود الفالح

17892أمراض الجهاز الهضمي400بشار محمود الفالح

22842تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتبشار محمود منصور

9223الجراحة التجميلية88بشار محمود نده

11542جلد149بشار محمود وجيه الخاني

11408األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142بشار مخائيل الحوش

2164تقويم االسنان13بشار مرسل ابو العز

9602الجراحة العامة95بشار مروان الحسين الخلف السليمان

281أمراض األطفالدوراتبشار مصطفى حصري

3218امراض الدم21بشار مصطفى محفوض

2971امراض اللثة20بشار معين عقل

7161الجراحة العظمية57بشار منذر شحادة

13000تقويم األسنان208بشار موسى شحاده

3489امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25بشار نايف رباح

10110التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبشار نبيل يحيى

8118األمراض العصبية71بشار نجدت زهيره

3961الجراحة البولية28بشار نجم الدين مزروك

886تقويم األسنان6بشار نعمان كناني

9520الجراحة العامة94بشار نور الدين زيزفون

24673األمراض العصبية572بشار نوري الجاسم

5190أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46بشار هايل بدر الدين

481الجراحة العامة1بشار هنيدي ابو حامد

18804التوليد وأمراض النساء وجراحتها429بشار وجيه ياسين

7209الجراحة العامة58بشار وليد النحاس

9854الجراحة البولية99بشار وليد النحاس

3111صناعة االسنان المتحركة20بشار وهيب شهيره

8598الجراحة الصدريةدوراتبشار ياسين أبو زريق

23375مداواة األسنان553بشار يحيى قالب

23462طب الطوارئ553بشار يوسف ديوب

25859تقويم األسنان والفكين586بشائر محمد خالد زينو االركي

12082الجراحة البولية166بشر احمد فياض
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7303األمراض الداخلية59بشر جوزيف العزام

11541امراض الجهاز التنفسي149بشر حنا اديب

17116الجراحة العظمية381بشر علي شميس

3762الجلدية والزهرية26بشر عمر دقاق

16665أمراض القلب واألوعية366بشر مروان الجين

17945أمراض الجهاز الهضمي402بشر موفق دعبول

17944األمراض الداخلية402بشر موفق دعبول

1262التخدير3بشرى احمد الشيخ علي

5765أمراض العين وجراحتها46بشرى اخليف الزرزور

3422طب االسرة25بشرى اسعد شمسين

491أمراض الغدد واالستقالبدوراتبشرى اسماعيل رحمه

370األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتبشرى اسماعيل عبله

11938التشخيص المخبري162بشرى بديع اسعد

24070أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتبشرى جهاد سلوم

15632الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل338بشرى جهاد قفوره

12044أمراض األطفال162بشرى حسين المنصور

15941أمراض األطفالدوراتبشرى حسين جنيدي

10109الجراحة العصبيةدوراتبشرى حسين شروف

16256أمراض األطفال355بشرى حيدر الخالد

25068التشخيص المخبري577بشرى خالد الزعبي

15699التوليد وأمراض النساء وجراحتها342بشرى خالد الهالل

16035التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبشرى ديب الجوراني

9888طب األسنان التجميلي100بشرى رأفت صوان

22805األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس541بشرى رفعت عنبر

16810األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس371بشرى سليم  قاسم

17333األمراض الداخليةدوراتبشرى سليم العلوه

9359أمراض العين وجراحتها91بشرى سليمان الصقر

13506أمراض األطفال230بشرى شوكت مظلوم

14474أمراض الدمدوراتبشرى عبد الحليم الهوشي

783مداواة اسنان االطفال1بشرى عبد الستار السيد

6932التشيص المخبري54بشرى عبد الكريم أحمد

14606التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي288بشرى عبد هللا  بغداد

3460الطب المخبري25بشرى عبد هللا احمد العلي

23217أمراض العين وجراحتهادوراتبشرى عدنان حسين

9671التشخيص المخبري97بشرى عفيف رزوق

10721التوليد وأمراض النساء وجراحتها121بشرى علي الغضبان

6041أمراض األطفالدوراتبشرى علي رمضان

25206تصميم ومراقبة الدواء579بشرى علي سالمي

24601الكيمياء الصيدلية التطبيقية571بشرى عمر كردي

23064أمراض األطفال548بشرى فيصل حايك

3745أمراض األطفال28بشرى قصي مهنا

صحة عامة ال يحق له بورد سوري52نقص 111بشرى مجذوب

20122أمراض األطفال469بشرى محمد العمري

24968التشخيص المخبري377بشرى محمد خليل

16365التشخيص المخبريدوراتبشرى محمد ماهر عبد السالم

16637الجراحة العامة365بشرى محمد ناصر

4914التشخيص الشعاعي/ األشعة41بشرى محمد نبيل سالم

7169جراحة الفم والفكين57بشرى محمود األعرج

7748تقويم األسنان والفكين66بشرى مرعي الراضي
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21150مداواة األسنان499بشرى مروان بازرباشي

18026المعالجة الشعاعية لألورام405بشرى مسعود منصور

2274التشخيص المخبري14بشرى مصطفى شحود الجرعتلي

25770أمراض العين وجراحتها586بشرى مظهر بايرلي

24979طب أسنان األطفال576بشرى منذر شمة

8855مراقبة األغذية84بشرى منير جركس

21953أمراض العين وجراحتها519بشرى مهنا عليا

14579أمراض النسج حول السنية283بشرى نضال خير بك

482أمراض األطفال1بشرى هنيدي ابو حامد

2443االمراض الجلدية13بشرى وهيب طنوس

22835األمراض الداخليةدوراتبشرى ياسين القادري

17530أمراض العين وجراحتهادوراتبشرى يوسف اليوسف

6995الجراحة العظمية56بشور ميشيل حنا

22525األمراض الداخلية532بشير احمد الرحال

12406التشخيص المخبريدوراتبشير اديب الشيخ خالد

20761أمراض العين وجراحتها487بشير خالد النجار

7769الجراحة العامة66بشير سليم حقوق

20373الجراحة العامة478بشير سليم موسى

11712األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162بشير عبد الحميد الصباغ

8065امراض االطفال70بشير عبد القادر االبراهيم

24436الجراحة العظميةدوراتبشير عبد هللا قائد عقالن

15611مراقبة األدوية338بشير عصام داود اغا الشهير بالداوودي

4004امراض القلب28بشير محمد المصري

4155االمراض الداخلية31بشير محمد المصري

18347طب األسرة413بشير محمد عز الدين

20358أمراض األطفال474بشير محمود خليل

20700أمراض الجهاز الحركي عند األطفال482بشير محمود خليل

8456أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها76بشير مصطفى خرفان

5376األمراض الداخلية46بشيرة محمد معين عرقسوسي

20733الجراحة العظمية487بصراوي عبدالقادر علي

21962أمراض األطفالدوراتبطرس الياس ورده

10234امراض العين وجراحتها108بطرس مخايل صوفان

نقص شهادة خارجية:2020-2-2بتاريخبطرس يوسف نصرهللا

2810جراحة الفم والفكين17بكر علي حداد

10539االمراض الداخليةدوراتبكر محمد العبد هللا

10748امراض النسج حول السنية121بكر محمد انور صدقي

17517األمراض الداخلية390بكري حسن داديخي

20667الجراحة العظمية483بكري صالح دبلوني

11206االمراض الداخلية135بكري صفوت كيتوع

12764أمراض الجهاز الهضميدوراتبكري صفوت كيتوع

5726االمراض الداخلية116بكري مصطفى حلو

2913االمراض العينية وجراحتها21بكري مصطفى ريحاوي

11462امراض الغدد واالستقالب145بالل ابراهيم حماد

13404التشخيص المخبري226بالل احمد العمار

21520التخدير واإلنعاشدوراتبالل احمد وسوف

17390طب أسنان األطفال387بالل اكرم جنباز

25836أمراض العين وجراحتهادوراتبالل جمال الكامل

10666أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبالل سميح حسن

8480األمراض الداخلية78بالل صالح سكر
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22378الجراحة العامةدوراتبالل عبد الحفيظ عالء الدين

25042التشخيص المخبري377بالل عبد المعين العبد الغني

22783األمراض الداخلية540بالل عثمان الخيمي

22784أمراض القلب واألوعية540بالل عثمان الخيمي

15707التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي343بالل عدنان الدعاس

6399تقويم األسنان49بالل غازي جاموس

17538أمراض العين وجراحتهادوراتبالل فضل هللا عاصي

23586التشخيص المخبري555بالل فهد ناجي

10590األمراض العصبيةدوراتبالل كامل يونس

8116الجراحة العصبية71بالل محسن يونس

16129األمراض العصبيةدوراتبالل محمد الخالد الحزوري

13115األمراض الداخلية209بالل محمد السباعي

14810أمراض العين وجراحتها296بالل محمد الشرع

25227أمراض القلب واألوعيةدوراتبالل محمد خنيجر

13917أمراض األطفالدوراتبالل محمد درويش

7766األمراض الداخلية66بالل محمد عالول

10540امراض القلب واالوعيةدوراتبالل محمد عالول

12719امراض االورام عند االطفال186بالل محمد علي

10593أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبالل محمد عيسى

يرجى استكمال شهادة خارجية : 2017-4-23بتاريخ بالل محمد غانم

20502الجراحة العامة480بالل محمد وهبه

19316جراحة القلب445بالل محمود رباح

18636أمراض األطفال423بلسم سعد زغبي

4367امراض االطفال30بلسم شفيق محال

10610امراض االطفال119بلسم مرهج ميهوب

25570أمراض الدم واألورام عند األطفالدوراتبلسم مرهج ميهوب

18222أمراض الجهاز التنفسي409بلسم نصر بليله

18221األمراض الداخلية409بلسم نصر بليله

15939أمراض األطفالدوراتبلسم وفيق رهيجه

17719األمراض الداخلية393بلقيس علي علي حسن

16377تقويم األسنان والفكيندوراتبلقيس فيصل الخوري

19540المعالجة الكيميائية لألورام451بلندا احمد عبدالرحمن

23566جراحة الفم والوجه والفكيندوراتبليغ سليمان الشيخ ياسين

11521االمراض الداخلية148بليغ شبلي غرز الدين

13325أمراض الدمدوراتبليغ شبلي غرز الدين

16262التشخيص المخبريدوراتبنار سمير سليمان

22026التوليد وأمراض النساء وجراحتها521بنان احمد الجباوي

24396التشخيص المخبري568بنان إبراهيم رجب

2016الجراحة الصدريةدوراتبنان رجب المصه

15651التشخيص المخبري339بنان عبد االله يوسف

20413التشخيص المخبري479بنان عبدهللا خضور

13060التشخيص المخبري213بنان علي خيتي

21297البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية503بنان محمد زكريا درويش

17592(الخمجية  )األمراض المعدية 391بنان محمد هيثم الخراط

21143التوليد وأمراض النساء وجراحتها501بنان نصر الحسيني

2242التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبنان نواف الخالد

7993جراحة الفم والوجه والفكين70بندوار عدنان محمد

24479أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتبنكين سيف الدين العليكو

11753طب الطوارئ157بنكين عبد العزيز يوسف
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11529امراض االطفال148بنكين عبد هللا سليمان

3598الجراحة العظمية25بنيامين جرجس اسبر

8923امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها85بهاء ابراهيم الرفاعي

بهاء اسماعيل النجم
568

الجراحة العظمية
24303

9053الجراحة العامةدوراتبهاء الدين حسني مرشد

17570التشخيص المخبريدوراتبهاء الدين خليل شحاده

24018تقويم األسنان562بهاء الدين صالح عبد الرزاق

7732أمراض جهاز الهضم66بهاء الدين عزيز عمار

3915تقويم االسنان28بهاء الدين محمد رجب

16928التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي373بهاء أحمد نعناع

5186أمراض األطفال46بهاء جميل عبد الحي

4404امراض اللثة31بهاء شحادة مبدا

12088التوليد وأمراض النساء وجراحتها171بهاء عبد هللا الدويك

25253مداواة األسنان580بهاء عدنان خضوره

6207أمراض األطفال49بهاء علي الدوه جي

11328التوليد وأمراض النساء وجراحتها140بهاء عمر فاتح عاصي

14609التخدير واإلنعاش288بهاء محمد العجي

25134أمراض الجهاز الهضميدوراتبهاء محمد هشام عبود

10552الجراحة العامةدوراتبهاء مشهور شهاب الدين

14189أمراض األطفال261بهاء ناصر حمد

8213أمراض الدم73بهجات فهيم األبو حسين

3399الجراحة البولية24بهجت جابر صالح

598طب الطوارئ1بهجت حسين عكروش

1049الجراحة العظميةدوراتبهجت محمد لطفي التنبي

12999األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208بهزاد جميل مادي

9808التوليد وأمراض النساء وجراحتها98بهيج كوركيس كوركيس

11495التخدير واالنعاش147بهيرة احمد صوان

8947امراض العين وجراحتها86بول شاهر انطوان تدوري

3426جراحة الفم والفكين24بولس جورج رستم

8894أمراض األطفال84بولين رفيق خليل

10726االمراض الداخلية121بيان احمد الحسن

17546أمراض القلب واألوعيةدوراتبيان احمد الحسن

17135التعويضات السنية الثابتة383بيان احمد جمال بابللي

24389تأهيل وتجميل الفم واألسنان568بيان احمد عمايري

24687التوليد وأمراض النساء وجراحتها377بيان احمد كومي

4586امراض القلب واالوعية40بيان خالد النجم

7636امراض االطفالدوراتبيان خليفه محمد

7409االمراض العصبية69بيان رسول الجنيات

7446االمراض الداخلية62بيان رسول الجنيات

9807األمراض الداخلية98بيان سعد عبد الحسين الفرطوسي

23726جراحة الفم والفكين557بيان سليم نكد حديفه

1229الجراحة العامة2بيان سليمان محمد النويجي

24049أمراض األطفال564بيان سمير قجه

3337تقويم االسنان22بيان عارف ابو حسون

25577تقويم األسنان والفكيندوراتبيان عبد الرزاق يونس

11464التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتبيان عبد القادر االمين

6630التوليد وأمراض النساء وجراحتها52بيان عبد القادر صوان

15577أمراض األطفال337بيان عبد هللا رمضان
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14221أمراض العين وجراحتهادوراتبيان عبد المهين رجب

907التوليد وامراض النساء وجراحتها3بيان عبدالمجيد المذيب

25668األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس585بيان عصام األمين

11313العقاقير والنباتات الطبية140بيان عمر العصفور

25060أمراض األطفال577بيان عمر شريف

24981التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377بيان محمد ادهم الساسه

1073التشخيص المخبريدوراتبيان محمد الشايب

4769تقويم االسنان والفكيندوراتبيان محمد ديب

13127الجراحة العامة209بيان محمود السيد

12598أمراض العين وجراحتها180بيان محمود بركات

16080أمراض الجهاز الهضميدوراتبيان مروان عز الدين

19176الجراحة البولية442بيان نايف أبو كرم

7272التخدير59بيان نجيب جنود

24009أمراض الجهاز الهضمي562بيان نزار السيد

25254التعويضات السنية المتحركة580بيان وليد المانع

24254أمراض األطفال568بيان يوسف حلي

7344امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها60بياناحمد العباس

1112امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1بيبرس نيازي لياس

15150التوليد وأمراض النساء وجراحتها313بيبي حبشي العبد الرحمن

15347الجراحة العامة325بيترو نوري الديب

9205التشخيص المخبري88بيداء اسماعيل دخيل

21980الصحة العامة520بيداء عبد الكريم النجيم

6650الجراحة العظمية52بيديك كاربيس اطاميان

19572أمراض القلب واألوعيةدوراتبيرج كركور قصابيان

15542األمراض الداخلية335بيرس علي يوسف

12034التوليد وأمراض النساء وجراحتها171بيرم عواد قبالن

15305أمراض األطفالدوراتبيريفان محمد امين شمسي

22958جراحة الفم والوجه والفكين545بيريفان محمد حسن

25262األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتبيريفان ويسي تمو

21510أمراض القلب واألوعية507بيسار عبد هللا سليمان

2856التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتبيسان يوسف برو

1047األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتبيلسان شوكات أحمد

21403أمراض العين وجراحتهادوراتبيلسان مظهر شقوف

1483طب االطفال11بيمان رمضان العثمان

16926الجراحة العامة373بيهس ابراهيم حمدان

17625الجراحة التجميلية والتصنيعية391بيهس سمير رقيه

685الجراحة العظمية1بيهس يحيى الوقاف

2839الجراحة العصبية17تاج الدين حسن الحمود

3201التشخيص المخبري21تاج الدين خالد الطويل

6514الطب الشرعي50تاج الدين محمد كمال شاكر

1875الصيدلة الصناعية11تاج توفيق رزوق

21121التشخيص المخبريدوراتتاج محمد حافظ طهماز

12130التخدير واالنعاش169تاكوهي ليؤن طاشجيان

25831األمراض الداخليةدوراتتاال بسام شرشار

25384مداواة األسنان582تاال حسام الدين دياب

12421علم السموم164تاال سفر ملكه

22853تقويم األسنان والفكين543تاالر سيمون زيتونلويان

23387تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتتاله ماهر األصفر

4762تقويم االسنان والفكيندوراتتامار اواديس اق اوغالنيان
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10499التوليد وامراض النساء وجراحتها114تامار زاره اوسكيان

11620التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي151تامبي محمد نمطوق

4323جراحة الفم والفكين30تامبي نياز قاردن

23596أمراض القلب واألوعية555تامر فؤاد نعمه

24394أمراض القلب واألوعية568تامر كمال قسام

19905الجراحة العامة461تامر نورس العيتي

6108أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها48تامر ياسين البياعي

20894األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس494تانيا نايف عرنوق

22850الجراحة العامة543تحرير سعيد المسالمه

23397مداواة األسناندوراتتحسين بشير ادم

15287التخدير واإلنعاش319تحسين خلفي الخليف الحمد

11363األمراض الداخلية142تحسين سليمان الحمد

16031الجراحة العامة352تحسين محمد حميدي

1017األمراض العينية وجراحتها66تحسين محمد نبيل مارتيني

25557األمراض الداخلية583تحسين هيثم حمامية

19048التخدير واإلنعاش ومعالجة األلم438تحسين يوسف اسماعيل

16007األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس352تحسين يوسف جزان

25181األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتتحفه محمد الحسو

11300االمراض الداخلية138تركي احمد االحمد

8484أمراض القلب واألوعيةدوراتتركي أحمد طوبان

25260الجراحة العامة580تركي صبري الحسون

12758أمراض األطفالدوراتتركي عبد الخالق الرفاعي

23738أمراض األطفال557تركي نايف المشهداني

16613األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتتركيه جمال العموري

9244األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس89ترياق احمد قاسم

23715األمراض الداخليةدوراتتسنيم ابراهيم البيش

7263طب األورام58تغريد احمد مرهج

23578التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتتغريد أحمد األطرش

4971االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتتغريد بشير حيدر

20637التوليد وأمراض النساء وجراحتها485تغريد جميل محمود

18202أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها406تغريد حامد نصر

20899جراحة الفم والفكين494تغريد حمد بحصاص

1544امراض العين وجراحتها12تغريد خالد فتح هللا

19978األمراض الداخلية465تغريد سليمان حمود

15981التعويضات السنية المتحركة352تغريد علي حمود

5853الطب المخبري46تغريد علي قدار

9889األمراض الداخلية100تغريد علي مصطفى

3937االمراض الداخلية28تغريد فوزي النصر هللا

12521التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتتغريد كارينا حكمت نصر

19388التشخيص المخبريدوراتتغريد محمد السعيد

1589امراض الجهاز الهضميدوراتتغريد محمد سالم

11595طب االسرة151تغريد محمد موسى

7867أمراض األطفال67تغريد مطانس نصار

13919طب األسرة243تغريد نزهه كبا

8259أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73تغريد وجيه اللجمي

17034تقويم األسنان والفكين379تقى رشاد رغيس

25612أمراض األطفالدوراتتقى علي العداد

3559االمراض الجلدية والزهرية25تمارا اناتولي الجندي

22427تقويم األسنان والفكيندوراتتمارا حسن الحامض
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16569أمراض الجهاز الحركي363تمارا منير يوسف

1485تقويم االسنان11تماره احمد السيد

16067األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتتماره صابر رضوان

22517تقويم األسنان والفكيندوراتتماره مروان محملجي

6258طب أسنان األطفال49تماضر عبدالمنعم العبيد

7564التوليد وامراض النساء وجراحتها64تماضر محمد صيام

1354التوليد وامراض النساء وجراحتها3تماضر محمد عيد الشكر

934التوليد وامراض النساء وجراحتها1تمام ابراهيم ابراهيم

8981التخدير واالنعاش86تمام احمد حسين

4716الجراحة العظمية34تمام احمد صالح

6809الجراحة العامة55تمام احمد محرز

8955الجراحة العامةدوراتتمام اكرم السالم

22942الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتتمام اكرم السالم

8868األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس84تمام الكنج ديبه

16150التوليد وأمراض النساء وجراحتها353تمام بطرس حنا

21517الجراحة العظميةدوراتتمام حسن دغمه

3133امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20تمام حسن صالح

12590أمراض الغدد واالستقالب180تمام حسن يوسف

10377التعويضات السنية الثابتة112تمام حمزة السلطي

19504أمراض النسج حول السنية452تمام خليل المحيمد الدريس التركاوي

23136الجراحة العظمية549تمام خليل صقر

5357التوليد وامراض النساء وجراحتها39تمام خير هللا االشقر

11555امراض النسج حول السنيةدوراتتمام رياض نرش

22349أمراض العين وجراحتهادوراتتمام زياد حامد

3846االمراض الداخلية40تمام سليمان حاتم

3847امراض جهاز الهضم29تمام سليمان حاتم

11717أمراض العين وجراحتها162تمام سليمان سلوم

448تقويم األسنان1تمام سهيل النوفي

22864التشخيص المخبري543تمام سيف الدين الياس

يرجى مراجعة الهيئة:2020-1-8بتاريختمام شاكر دياب

23593أمراض الجهاز الهضمي555تمام شاكر ذياب

24710زراعة األسنان377تمام صالح صيبعه

16066امراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتتمام صبحي زوان

12495االمراض العصبية169تمام صبحي مدني

23945أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتتمام عادل محمد

10741الجراحة العامة121تمام عبد المجيد عيد

7861أمراض األطفال67تمام عبد الودود الحبال

23135التشخيص المخبريدوراتتمام عدنان حمود

12827التوليد وأمراض النساء وجراحتها192تمام علي  حبيب

14112الجراحة العصبيةدوراتتمام علي الحموي

تمام علي حسن
دورات

أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها
14071

11089الجراحة البولية131تمام علي خضر

3850االمراض الجلدية والزهرية40تمام علي يوسف

8744امراض االطفال83تمام عيسى احمد

2575الجراحة الصدرية15تمام محمد حسن

17537الجراحة العصبية390تمام محمد رزوق

14983التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتتمام محمد نعامه

20951التشريح المرضي496تمام محي الدين شيحه
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576طب الطوارئ1تمام مظهر الدرويش

17018جراحة القلب375تمام معز الدين يوسف

22817التشخيص المخبري542تمام منهل المحمود

13009الجراحة البولية212تمام منير الغنامه

377الجراحة العظميةدوراتتمام مواس موريس

5126الجراحة العامة106تمام نادر العبد الرزاق

10107جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية106تمام نادر العبد الرزاق

18616طب أسنان األطفال422تمام نبيه أبو الفضل

23290الجراحة العصبيةدوراتتمام نزيه حديفه

10669التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتتمام وليد جعفر

8921التخدير واالنعاش85تمام يوسف نعمه

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-3بتاريخ تمام يونس اسماعيل

6069الجراحة العامة48تمام يونس الخضر

22657تقويم األسنان والفكيندوراتتمانيه شفيق مني

8115التوليد وأمراض النساء وجراحتها71تميم أحمد حالوه

4280طب االسرة31تميم حسني سالم

24913األمراض الداخلية575تميم حسين المحمد الدرفيل

23163الصحة العامة549تميم رمضان محمد ابراهيم

14034أمراض األطفال250تميم شكيب ابو قنصول

9519االمراض الداخلية94تميم صالح قدار

16087التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتتميم عادل الشنان

3866الجراحة العامة28تميم عبد الجبار عزاوي

3867(جهاز التنفس)الجراحة الصدرية28تميم عبد الجبار عزاوي

15019الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتتميم عدنان البحاح

2992امراض الدم واالورام20تميم عزيز السليمان

2473طب الطوارئ15تميم عزيز محمد

12586مداواة األسنان180تميم محمد الخضر

8351الجراحة العامة73تميم محمد المغربي

6359مداواة األسنان49تميم محمد ياسين خطاب

6868أمراض القلب55تميم محمود كنعان

15809الجراحة التجميلية والتصنيعية346تميم مصطفى العتر

7715تقويم األسنان66تميم منير الخير

11885الجراحة الصدرية166تميم هيثم العبد الرزاق

6403التشخيص الشعاعي/ األشعة50تهامة منير سلوم

20258الدمويات476تهامه محسن الخير

24749التعويضات السنية الثابتة573تهاني عدنان شهاب

510الطب المخبري1تهاني عزيز علي

4284امراض االذن واالنف والحنجرة31تهاني محمد بشير شيخوني

23401إدارة النظم الصحية553تهاني محمد خليل فارس

17071التوليد وأمراض النساء وجراحتها379تهاني محمد صوان

13570التوليد وأمراض النساء وجراحتها234تهاني يوسف عيسى

21463أمراض العين وجراحتها507توار عفيف سكاف

19624األمراض الداخلية454توفيق ابراهيم اسماعيل

3564التوليد وامراض النساء وجراحتها26توفيق اسعد جمال

1324الجراحة العامة2توفيق اسماعيل الحواط

12608جراحة األوعية181توفيق اسماعيل الحواط

1296الجراحة العامة1توفيق اسماعيل حسابا

2814الجراحة العامة17توفيق جورج مرسيل موريس مغامز

23589أمراض األطفال555توفيق حبيب اشجي
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3183الجراحة البولية20توفيق درويش شواك

8339الجراحة العامة73توفيق عيسى حسن

8340جراحة األوعية73توفيق عيسى حسن

15777الجراحة العصبية345توفيق محمد بدر الدين غزال اسود

23597طب أسنان األطفال555توفيق محمد زوزو

19591أمراض النسج حول السنية453توفيق محمد زياد سكر

10686الجراحة العامة120توفيق محمد عبد الحي

10687الجراحة الصدرية120توفيق محمد عبد الحي

13321جراحة الفم والفكين218توفيق مخلص كوزي

1716طب الطوارئ9توفيق مروان نصر هللا

نقص تصديق الدراسات:2020-3-1بتاريختوفيق مصطفى كنا

21528أمراض األطفال507توفيق مصطفى كنا

6143أمراض اللثة48توفيق معتصم سفر

18364أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها413توفيق معذى فرحات

7776أمراض األطفال66توفيق مهنا الحسين

20624األمراض الداخلية483توفيق نبو شيخ أحمد

20999مداواة االسنان496توفيق يوسف هوله

19634األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس454توما اسحق يعقوب

3000الجراحة العامة20توماس نوراير مانجيان

10753أمراض األطفالدوراتتيسير  عايد الحسين

713التوليد وامراض النساء وجراحتها1تيسير ابراهيم ابراهيم

6216التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتتيسير احمد المرعي

18467الجراحة العامة420تيسير احمد نعمان

1819امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11تيسير اسماعيل الفالح

6551مداوة اسنان51تيسير جاسم السياد

17855الجراحة العامة400تيسير جديد صالح

6767األحياء الدقيقة53تيسير حامد وطفه

18152التعويضات السنية الثابتة406تيسير حسن الطوالبه

3625امراض القلب26تيسير خالد كنعان

14637األمراض الداخلية288تيسير ديب النجم

14638أمراض الكلية288تيسير ديب النجم

6368أمراض األطفال49تيسير سالم زكي

12998التشريح المرضي208تيسير صالح حسين

3923التوليد وأمراض النساء وجراحتها75تيسير عادل سلطانه

11198التخدير واالنعاش133تيسير عيسى ابراهيم

16739الجراحة العامة368تيسير عيسى حسن

10695امراض االطفال120تيسير عيسى صباغ

19883أمراض الجهاز الهضمي461تيسير فوزي الفريح

11468االمراض الداخلية147تيسير محمد المصري

11469امراض القلب واالوعية148تيسير محمد المصري

2057امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9تيسير محمد توفيق البيريص

10008امراض االطفال102تيسير محمد سعيد الكود

7678التوليد وأمراض النساء وجراحتها66تيسير محمود خدام

18530التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي419تيسير نايف حمشو

10681الطب النفسي120تيسير نظير حسون

17052الطب الشرعي380تيسير نعيم المقدسي

7501االحياء الدقيقة63تيسير يوسف النبي

8349أمراض العين وجراحتها73تيم رفيق درويش

22508أمراض القلب واألوعيةدوراتتيم علي حشمه
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9315امراض العين وجراحتها90تيم محمد منذر بركات

465تقويم األسنان والفكيندوراتتيم نزيه أبو صالح

21268التخدير واإلنعاشدوراتتيم يوسف عز الدين نجار

2286التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي12تيما احمد ماهر حلوبي

23870التشخيص المخبري560تيماء عبد الكريم القطلبي

12208التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي174تيماء علي شتيان

4168أمراض العين وجراحتها31تيماء عناد ضعون

24319مداواة األسناندوراتتيمار محمد حرسان

12184الجراحة العامة174تيمور باشا محمد خليل

8354التخدير واإلنعاش73ثابت رشيد سلوم

17341أمراض العين وجراحتهادوراتثابت عبدالرزاق الحنيدي

13861أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتثابت فرحان ابو دله

6081الجراحة العظمية48ثابت ميخائيل العجي

21182الجراحة البوليةدوراتثامر جابر فلحوط

6371تقويم األسنان49ثامر سليمان درويش

18201الجراحة البولية407ثامر عادل الحسن

12870امراض العين وجراحتها196ثامر فواز الهالل

4636امراض القلب40ثامر مصطفى بدوي الشعار

14629الطب الشرعيدوراتثاني علي الشريده

8278جراحة الفم والوجه والفكين73ثائر ابراهيم ديب

10256الجراحة التجميلية والتصنيعية109ثائر احمد سالمه

16666تقويم األسنان366ثائر اكرم ورد

5253الجراحة العامة46ثائر الياس ديبه

5254جراحة األورام46ثائر الياس ديبه

13748أمراض النسج حول السنيةدوراتثائر بديع راعي

7149امراض االطفال57ثائر توفيق فضول

22641طب وجراحة الحروق536ثائر جبره خوري

16848األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس372ثائر حسن دوري

1617االمراض الداخلية11ثائر حسون مصطفى

1699امراض القلب11ثائر حسون مصطفى

2893االمراض النفسية20ثائر حسين حيدر

8035االمراض الداخلية70ثائر حسين حيدر

15399التوليد وأمراض النساء وجراحتها328ثائر حمزه احمد

893مداواة االسنان1ثائر حمزي ابو عاصي

6798الجراحة العامة55ثائر خضر عوده

23033الجراحة العامةدوراتثائر سليمان السليمان

12891أمراض الدمدوراتثائر سميح شعبان

14561أمراض األطفال281ثائر شكيب ابو حمره

22537أمراض األطفالدوراتثائر صالح االحمد

18471الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل420ثائر صالح غانم

9204األمراض الداخلية88ثائر صالح نسله

18566أمراض الغدد الصم واالستقالب421ثائر عارف مخلوف

2823الجراحة العظمية17ثائر عدنان دويدري

15625أمراض األطفال338ثائر علي القنطار

9034االمراض الداخلية86ثائر علي علي

9035امراض الغدد واالستقالب86ثائر علي علي

21111أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها498ثائر علي مطلق

23798أمراض الجهاز الهضمي558ثائر عمر زرزوري

19263أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها444ثائر غازي ضو
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8012جراحة الفم والوجه والفكين70ثائر محفوض بلجوس

22751األمراض الداخلية538ثائر محمد األحمد

4481التوليد وامراض النساء وجراحتها36ثائر محمد الشيخ

18646الجراحة العظمية424ثائر محمد خير خليل

16585أمراض النسج حول السنيةدوراتثائر محمد زهير سعد الدين

5796التشخيص الشعاعي/ األشعة 46ثائر محمود الراعي

16791الجراحة العصبية369ثائر مرزا خضر

5398التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتثائر مروان اسماعيل

3992الجراحة العامة30ثائر مطيع عمران

7003التخدير واالنعاش56ثائر مطيع اليقه

1607الجراحة التجميلية التصنيعية11ثائر مفلح النصر هللا

2045الجراحة العامة10ثائر مفلح النصر هللا

18875األمراض الداخلية431ثائر مهنا ونوس

3542االمراض العصبية25ثائر موسى عيالن

6621العناية المشددة52ثائر نظمي لجوراني

9185أمراض القلب واألوعية88ثائر يوسف حنا

791امراض االطفال1ثراء احمد الجفروني

5567جراحة الفم والوجه والفكيندوراتثراء احمد محمود

19366التوليد وأمراض النساء وجراحتها449ثراء صالح احمد

16277األمراض الداخلية355ثراء عارف مراد

21400التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتثراء محمد العلي

14780طب أسنان األطفال295ثروت رضوان صالحه

24825التعويضات السنية الثابتة574ثرى محي الدين عباس

9080التخدير واالنعاش88ثريا صالح بالل

1667التشخيص المخبري12ثريا عبد الغفار البستاني

2684الجراحة التجميلية والتصنيعية17ثريا عبد هللا حسن

24412التشخيص المخبري568ثريا عبد الملك االبراهيم الفرج

4175مداواة أسنان31ثريا مصطفى الذقاني

10302امراض اطفال110ثمر سعد الدين الخوجه

4384أمراض جهاز الهضم31ثمين الكسندر االسعد

4385األمراض الداخلية31ثمين الكسندر االسعد

4917التوليد وأمراض النساء وجراحتها41ثناء احمد العاصي

15653طب األسنان عند األطفال339ثناء احمد زعبوب

21248التشخيص المخبريدوراتثناء الياس الحنا

17715أمراض الألطفال393ثناء سركيس قاروط

16916التوليد وأمراض النساء وجراحتها373ثناء سليم فاضل

12712الكيمياء الصيدلية التطبيقية184ثناء سيف الدين مراد

20223تقويم األسنان والفكين473ثناء طعمة الذيب

14170التشريح المرضي259ثناء عبد االله ابراهيم

14231أمراض األطفال264ثناء عبد الرؤوف الضامن

17462أمراض األطفال وحديثي الوالدة389ثناء عبد الغني محملجي

9469األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس93ثناء عبد اله الفارس

11951التوليد وأمراض النساء وجراحتها162ثناء عبد الوهاب حاج حميدة بيطار

10332لتوليد وامراض النساء وجراحتها110ثناء علي حسن

10332التوليد وأمراض النساء وجراحتها120ثناء علي حسن

14105التشخيص المخبريدوراتثناء علي سالمه

10203التوليد وامراض النساء وجراحتها108ثناء عوض السبيناتي

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-3-2الملف معلق ثناء قاروط

2262التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتثناء كاسر عباس
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17153أمراض الجهاز التنفسي384ثناء محمد احمد

20561أمراض األطفال485ثناء محمد الخطيب

6101الطب المخبري48ثناء محمد المنذر

1217التخدير2ثناء محمد تحسين الطباع

424التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتثناء مصطفى يوسف

24706أمراض النسج حول السنية573ثواب خالد الصلخدي

12629التوليد وأمراض النساء وجراحتها182ثوره احمد نعيسه

8174امراض االطفال71ثوره عبد اللطيف علي

21849طب األسرة515جابر احمد اختيار

11493الجراحة العظمية147جابر احمد رمضان

12183الجراحة العظمية174جابر حبيب الورعة

1428امراض القلب11جابر حسين العلي

9683الجراحة العظمية96جابر حيدر ابراهيم

6962أمراض جهاز التنفس56جابر سليمان زهره

19657الجراحة الصدرية454جابر شحاده محمد

23488التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجابر عبد القادر عبد العظيم

16654الجراحة العامة365جابر علي الخطيب

11060امراض الجهاز الهضميدوراتجابر غسان مهنا الشيخ

25760امراض الجهاز الهضميدوراتجابر محمد الهراطه

19613أمراض العين وجراحتها453جابر محمد إبراهيم

4255طب األطفال37جابر محمد محمود

4255أمراض األطفال381جابر محمد محمود

17125األمراض الهضمية عند األطفال381جابر محمد محمود

15210التوليد وأمراض النساء وجراحتها317جابر مدحات كنعان

6583التخدير51جابر مروان الرفاعي

5574التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجابر منوان زغتيتي

3590الجراحة العظميةدوراتجاد الحق المصري فاروق علي االحمد المصري

17633أمراض األطفالدوراتجاد الكريم سعيد هنيدي

14537جراحة الفم والفكين281جاد خليل عالء الدين

24485الجراحة العظميةدوراتجاد شكيب الخطيب

7385الجراحة العامة61جادو تركي كمال

20777مداواة االسنان490جادو عبد الكريم عفوف

9213جراحة األطفال88جاسم حسان الجاسم

12879أمراض الجهاز التنفسيدوراتجاسم حمد المحميد

22984الجراحة البولية546جاسم محمد الخشاب

4418التوليد وامراض النساء33جاسم محمد العريب

17002أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها378جاسم محمد كدرو

20930التوليد وأمراض النساء وجراحتها496جاك عادل سلوم

6536الجراحة البولية50جاك عبد المسيح كوريه

25688جراحة عامةدوراتجاك عيسى شاهين

12582أمراض األطفال180جاك نوفل جورج موسى

16325الجراحة التجميلية والتصنيعية356جاك يوسف بصمه جي

12108امراض االطفال169جاكلين حنا طاشجي

22917أمراض األطفال544جاكلين فهد العقباني

18229التوليد وأمراض النساء وجراحتها409جاكلين محمد غنام

12098التشخيص المخبري171جاال قاسم العتمه

6238أمراض الجهاز التنفسي49جان ذكي شاهين

12226أمراض األطفال175جان زاوين بشليان

2692الجراحة العظمية19جان عبد الجليل فتوح
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19819أمراض األطفال459جان مته كورة

18993الجراحة العامة434جان يوسف االرمني

3386االمراض الجلدية والزهرية30جانا ايفان ابا زيد

458طب الطوارئدوراتجانا بتروفنا بيترالكساندرفيتس كوزليوك

12459الجراحة العامة169جاني فؤاد حداد

23565تقويم األسنان والفكيندوراتجانيار حسين محمد

18073التشخيص المخبري408جانيت أنطوان الشامي

8609التشخيص المخبريدوراتجانيت سميع اسماعيل

15175التوليد وأمراض النساء وجراحتها315جانيت شكري شكرو

9202التشخيص المخبري88جانيت عبد الكريم علي

4539االمراض العينية وجراحتها36جانين استبان سروريان

16677األمراض الداخلية366جبران حبيب السلمان

19423الجراحة العامة447جبران رشيد المهنا

820األمراض الداخلية75جبران يوسف شلش

1924أمراض القلب75جبران يوسف شلش

13929جراحة األوعية243جبرائيل ابراهيم مهنا

19645األمراض الداخلية457جبرائيل افتيموس صباغ

9870األمراض الداخلية100جبرائيل جورج عزيزه

829امراض الكلية1جبير طاهر القاسم

831االمراض الداخلية1جبير طاهر القاسم

11143امراض القلب132جدعان جباره السداح

18889األمراض الداخلية431جدعان فواز الشعراني

14374الجراحة العامة270جدوع حسين العقلة

3387الجراحة العامة24جرار محمود قسومة

18271التشخيص المخبري411جرجس الياس الياس

2072الجراحة العامة10جرجس الياس مرتا

19133أمراض العين وجراحتها440جرجس انطانيوس الداود

20677التوليد وأمراض النساء وجراحتها484جرجس جدعون سكر غالي

14636األمراض الداخلية288جرجس عيسى حوراني

15004أمراض القلب واألوعية306جرجس عيسى حوراني

18890أمراض األطفال431جرجس فرحان قرقور

20382أمراض القلب واألوعية478جرجس مطانيوس إبراهيم

23178أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها550جرجس ملكي حيدو

17020أمراض األطفال374جرجي توفيق عبيد

10428الجراحة العامة113جرجي نقوال بطبوطه

4783امراض جهاز الهضم31جرير حامد العبدالوهاب

15724األمراض الداخليةدوراتجرير راشد السيد عبد الحميد

2436أمراض العين وجراحتها14جزاء يوسف حبيب

19788أمراض الجهاز الهضمي458جعفر عبد اللطيف شاهين

18689التشخيص المخبري425جعفر محمد الفي

14387األمراض الداخليةدوراتجعفر محمد بالل زينو

22366أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتجعفر محمد بالل زينو

20747أمراض األطفال490جعفر محمد سلمان

24128الجراجة العظميةدوراتجعفر محمد سليم الخطيب

15380جراحة الفم والوجه والفكيندوراتجعفر محمد شعبان

16020أمراض الجهاز الهضمي352جعفر محمود سعيد

3118االمراض الداخلية21جعفر يوسف حمود

16408التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجفال عجيل الجفال

22936الجراحة العظمية545جكرخوين محمد عمر
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19415األمراض الداخليةدوراتجالء شبيب الشحف

15160الجراحة البولية313جالل اسبر سعدو

3394امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها24جالل اسماعيل القواريط

531الطب النفسي1جالل الدين توفيق شربا

5423االمراض الجلدية والزهرية41جالل اوسي تمو

3648جراحة الفم والفكين25جالل أنور وبي

13907جراحة القلبدوراتجالل جابر سالمه

14181الجراحة العامة261جالل جابر سالمه

25102الجراحة العظمية578جالل جمال المصطفى

21007الجراحة العظمية500جالل جورج أشجي

8765التخدير واإلنعاش83جالل حسين المطر

20691أمراض الدم483جالل خليل منان

20687األمراض الداخلية483جالل خليل منان

5687أمراض القلب45جالل شريف الحموي

3667تقويم األسنان والفكين28جالل علي البرتاوي

20359األمراض الداخلية474جالل محفوظ صقر

20360أمراض القلب واألوعية474جالل محفوظ صقر

24102أمراض القلب واألوعية564جالل محمد حبش

18047جراحة الفم والفكين405جالل محمد شومان

23423أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتجالل محمد نشأة عبد الكريم

14586أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها283جالل مراد مراد

812التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجالل مروان الشريف

13212التوليد وأمراض النساء وجراحتها213جالل موسى دهام

20784التعويضات السنية المتحركة487جالل ناصر حسن

13276أمراض القلب واألوعية217جالل نديم دبول

7526أمراض جهاز الهضم64جالل وصفي يونس

15053الجراحة البوليةدوراتجالل وليد ابي عكعك

348أمراض األطفالدوراتجالل يحيى قاضي

1250األمراض الجلدية والزهرية3جلنار حسن هوال

18439األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس416جلنار عبد هللا حنا

12642التخدير واالنعاش182جلنار قاسم المرهج

10037الطب النفسي103جمال ابراهيم الحمود

20741األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس490جمال ابراهيم وقاف

10215الجراحة العظمية109جمال احمد الحسين

4869التوليد وامراض النساء وجراحتها31جمال احمد حسين

11755الجراحة العامة157جمال احمد سليمان

17902التشخيص المخبري399جمال احمد سيد يوسف

3184االمراض العينية وجراحتها21جمال احمد محسن

14971أمراض القلب واألوعية303جمال الدين ابراهيم نجار

8455األمراض الداخلية76جمال الدين أحمد يوسف

18117التوليد وأمراض النساء وجراحتها408جمال الدين سليمان التوتنجي

15749أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها345جمال الدين عبد الكريم السليمان

11010التوليد وأمراض النساء وجراحتها127جمال الدين عز الدين فرج

9820الجراحة العصبية98جمال الدين محمد الحكيم

6495الجراحة العظمية50جمال توفيق أحمد

8882التخدير واإلنعاش84جمال جوزيف شاكبا زوف

4058طب الطوارئ29جمال حسن ابوقرعه

4513جراحة الفم والفكين30جمال حسن الباروكي

6859امراض الكلية55جمال حسن عيد
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20211إدارة النظم الصحية472جمال حسين خميس

4207الجراحة العظمية31جمال حيدر حيدر

4394طب االسرة30جمال خالد بكداش

4640الجراحة العظمية40جمال سعد الدين سكاف

1260التوليد وامراض النساء وجراحتها3جمال سلمان مسعود

18775الجراحة العامة428جمال سليم عباس

13957أمراض القلب واألوعية243جمال سليمان صقر

21544الجراحة العظمية508جمال شهاب االحمد

11747الطب النفسي162جمال عبد الكريم حسن

6611الجراحة العامة51جمال عبد المنعم احمد مسالتي

13091أمراض العين وجراحتها209جمال عبد المنعم عزوز

6331الجراحة العامة49جمال عبد الناصر زاهر

9311طب الطوارئ90جمال عبد الناصر زياد المصري

8898الطب الشرعي84جمال عبد الناصر عبد القادر حاوي

1321امراض االطفال3جمال عبدالمجيد سالم

7859األمراض الداخلية67جمال عبدو ناصر

7860أمراض جهاز الهضم67جمال عبدو ناصر

24530طب األورام570جمال عدنان الدمني

12963امراض القلب واالوعيةدوراتجمال علي الخلف

9545أمراض الجهاز الحركي94جمال علي منصور

7862األحياء الدقيقة67جمال عمر تركمان

13170الجراحة البولية214جمال عيد الهزيم

9461الجراحة البوليةدوراتجمال عيسى الفروح

16372التشخيص المخبري358جمال فرحان داهوك

8327الجراحة العامة73جمال فريد باجي

19271التخدير واإلنعاش444جمال فواز القاسم

12077الجراحة العصبية169جمال كمال السليمان

19831األمراض الداخلية459جمال محمد البكري

15410التخدير واإلنعاش328جمال محمد الحاج حسن

8279أمراض األطفال73جمال محمد الحميد

24777مداواة األسنان573جمال محمد الخوالده

1118الجراحة العصبية2جمال محمد العطري

11817الجراحة العامة162جمال محمد العيسى

9182التشخيص المخبري88جمال محمد الغزاوي

3572التوليد وأمراض النساء وجراحتها25جمال محمد تحسين قلعجي

20934جراحة الفم والفكين496جمال محمد جازيه

12485الجراحة العامة169جمال محمد خير البيطار

13551األمراض الداخلية233جمال محمد شريف مصطو

18715التعويضات السنية المتحركة425جمال محمد صقر

18714جراحة الفم425جمال محمد صقر

14473أمراض العين وجراحتها278جمال محمد عباس

2428الجراحة العامة18جمال محمد عيد حساني

18292أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها411جمال محمد عيد قسومه

9664التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي96جمال محمود حسين

16859تقويم األسنان والفكين372جمال محمود دباس

12482األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس169جمال محي الدين خدام

18860الجراحة العامة430جمال معذى فرحات

9685امراض الجهاز التنفسي96جمال ناصر توفيق علوش

19835التشخيص المخبري459جمال نجيب شعار
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14237الجهاز الحركي264جمال نمر عبد الولي

20372التوليد وأمراض النساء وجراحتها478جمال نوري نادر

1132التخدير واالنعاش1جمال وليد زبري

1960صناعة األسنان الثابتة9جمال ياسين الطيان

2603امراض االطفال19جماليه محمود وقاف

1360امراض النساء وجراحتها3جمان صالح حريدين

13677التخدير واالنعاش241جمان عبد الرحمن عقيليه

15123التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجمانا احمد الحسن

3359االمراض الداخلية21جمانا فوزي السماره

20599أمراض العين وجراحتها482جمانة خلف القناطري

5996التوليد وأمراض النساء45جمانة غسان الشربجي

23420أمراض األطفالدوراتجمانة محمد اليوسف

4173امراض االطفال31جمانه احمد الكردي

9476التوليد وامراض النساء وجراحتها93جمانه احمد زيود

12261جراحة الفم والوجه والفكين175جمانه جمال سالم

24369أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتجمانه حسن حاج يوسف

20403التخدير واإلنعاش478جمانه حلمي المطر

4132التوليد وامراض النساء وجراحتها28جمانه رياض الموصلي

9904أمراض النسج حول السنية100جمانه سيف الدين حسون

7045أمراض الغدد الصم57جمانه سيف الدين عبد الكريم

12641االمراض الداخلية182جمانه صالح ابراهيم

14926التعويضات السنية المتحركة303جمانه عبد الحليم طراب رفاعي

5696التوليد وأمراض النساء12جمانه غسان الشربجي

20366التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي477جمانه فياض سليمان

14642طب األسرة288جمانه محمد الصافتلي

11962أمراض النسج حول السنية162جمانه محمد حسن

15824طب األسرة346جمانه محمد سراج

9103التوليد وامراض النساء وجراحتها87جمانه محمد علي

3040االمراض الجلدية والزهرية20جمانه محمود حلبي

8905طب االسرة85جمانه مرسل ابو عمر

17156التوليد وأمراض النساء وجراحتها384جمانه موفق النابلسي

6483جراحة الفم والفكين50جمانه وليد الضبي

1642الكيمياء الحيوية السريرية2جمعة محمد بهاء الدين الزهوري

1306التوليد وامراض النساء وجراحتها3جمعه حبيب السليمان العلي

15523الطب الشرعي335جمعه رجب العرجه

4250صناعة االسنان الثابتة34جميل ابراهيم عقاد

2813الجراحة العامة17جميل احمد حاتوت

16484التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجميل اسامه احمد

8303التوليد وأمراض النساء وجراحتها73جميل الياس أبرش

7853الطب النفسي67جميل أحمد ركاب

21362امراض األطفالدوراتجميل جودت هفوف الحاج علي

8188الجراحة العامة72جميل حبيب علي

16726أمراض العين وجراحتها368جميل داود كره بيت

8470الجراحة العظميةدوراتجميل رياض وقاص

6521التوليد وأمراض النساء وجراحتها50جميل سليم زين الدين

8792أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83جميل شعبان الحجل

6530التشخيص الشعاعي/ األشعة50جميل صالح علي

5987التوليد وأمراض النساء وجراحتها47جميل صالح فضليه

13503الجراحة البولية230جميل عادل دبوره
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620الجراحة العظميةدوراتجميل عبد الكريم التالوي

2944أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها21جميل علم الدين زيدان

9395امراض الجهاز الهضمي92جميل عيسى ميالد

13749جراحة القلب243جميل فايز عباس

25280األمراض الداخلية580جميل فهد افرنسيس

4728االمراض الداخلية39جميل كمال طراقجي

11491الجراحة العظمية147جميل محمد السودي

5310الجراحة العامةدوراتجميل محمد بيشاني

10859األمراض الداخلية125جميل محمد دياب

10860أمراض القلب125جميل محمد دياب

10600الجراحة البولية118جميل محمد طرقجي

10542امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتجميل محمد عون

577التشخيص المخبري1جميل محمد كامل الخباز

8406الجراحة العظمية75جميل مصطفى تعتاع

2054االمراض العينية وجراحتها9جميل موسى المحمد

21859التخدير واإلنعاش516جميل ميخائيل نصار

9138امراض العين وجراحتها87جميل ميشيل خوري

13222التوليد وامراض النساء وجراحتها214جميل نديم جديد

6571امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها51جميل نوح العسلي

22185جراحة الفم والفكين525جميلة إسماعيل العمار

585األمراض الداخلية1جميلة جميل خلف

11843توليددوراتجميله احمد فخرو

25498التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجميله ضاهر سمعان

25682التوليد وأمراض النساء وجراحتها585جميله عبد الرحمن الحسن

7844التشخيص الشعاعي/األشعة67جميله عز الدين دياب

11677الصيدلة الصناعية155جميله علي حسيان

19736التوليد وأمراض النساء وجراحتها456جميله محمد اوسي

17800التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي397جميله محمد سموح شمو

19158أمراض األطفال442جميله يونس سليمان

9098التوليد وامراض النساء وجراحتها87جنان احمد زغيبه

12643التوليد وأمراض النساء وجراحتها182جنان احمد مبارك

2055الجراحة البولية9جنان اسماعيل النجار

18623أمراض األطفال422جنان جديد محمود

18748أمراض الخدج وحديثي الوالدة425جنان جديد محمود

16805أمراض العين وجراحتها372جنان محمد بهاء الدين امام

22521األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتجنان نزار بركات

3650جراحة الفم والفكين24جندب حبيب قبيلي

347أمراض القلب و األوعيةدوراتجنهدي حسين ورد

1580التخدير5جنى زخور حنا

18542طب اسنان االطفال419جنى شريف السالم

1986جراحة الفم والفكين9جهاد ابراهيم واكيم

1943تقويم االسنان11جهاد احمد البارودي

20958الجراحة البولية496جهاد احمد العقبي

12181الجراحة العظمية174جهاد احمد صقال

9243جراحة الفم والوجه والفكين89جهاد ادهم خرفان

6020األمراض العينية وجراحتها47جهاد ارمضان الحمدان الحسين

1429الجراحة البولية5جهاد اسعد الزغلول

19378الجراحة العظمية448جهاد إبراهيم مال حمود

21225التشخيص المخبري501جهاد أحمد سكر
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8702الجراحة العامة83جهاد أسعد حكيم

8703جراحة األطفال83جهاد أسعد حكيم

5989أمراض الكلية47جهاد بدوي اللحام

18291أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها411جهاد جرجس جرجس

14529أمراض األطفال281جهاد جمعه الحاج حسين

22282الجراحة العظميةدوراتجهاد حسان فاضل

3127االمراض العصبية20جهاد حمد سلوم

15288أمراض الكليةدوراتجهاد رياض حتويك

1271الكيمياء الصيدلية والكمياء الحيوية السريرية والسموم1جهاد سالم حربالي

1271الكيمياء الصيدلية والكيمياء الحيوية السريرية والسموم300جهاد سالم حربالي

9970الجراحة العامة102جهاد سلمان الحناوي

19141طب الطوارئ442جهاد سلمان الحناوي

24859جراحة الفم والوجه والفكين377جهاد صالح المجو

2935تقويم االسنان20جهاد صالح نمور

11156التخدير واالنعاش132جهاد عبد الحليم البكور

18427الجراحة العظمية416جهاد عبد الحميد نصر هللا

13967أمراض األطفالدوراتجهاد عبد الرزاق اشيخ عمر المصطفى

22409التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجهاد عبد الناصر البيطار

731الجراحة العظمية1جهاد عدنان داغستاني

16934طب الطوارئ373جهاد عفيف جنيد

17683األمراض الداخليةدوراتجهاد عمر محمد علي

4264جراحة الفم والفكين33جهاد فيصل العكاري

19400أمراض األطفال448جهاد فيكتور خوري

19333الجراحة العظمية445جهاد كامل رحمون

19333الجراحة العظمية509جهاد كامل رحمون

14772تقويم األسنان والفكين295جهاد محمد ابراهيم قره بوالد

15975تقويم األسنان350جهاد محمد الشعار

24426أمراض القلب واألوعيةدوراتجهاد محمد الطوخي

9744التوليد وامراض النساء وجراحتها97جهاد محمد المحمد

1381مداواة االسنان6جهاد محمد بشير البردان

352التوليد وأمراض النساء وجراحتها1جهاد محمد بشير جزائرلي

7181التوليد وأمراض النساء وجراحتها57جهاد محمد جزار

21999أمراض العين وجراحتها520جهاد محمد حداد

16951أمراض األطفال376جهاد محمد خير حسون

14110الطب النفسيدوراتجهاد محمد ديب اقرع

10915جراحة الفم والوجه والفكيندوراتجهاد محمد رستم

754التوليد وامراض النساء وجراحتها1جهاد محمد علي االشقر

18913التخدير واإلنعاش433جهاد محمود الحسين

20301الجراحة العامة475جهاد مروان المصري

20745التوليد وأمراض النساء وجراحتها490جهاد مصطفى االيوب

3900التوليد وامراض النساء وجراحتها27جهاد مصطفى مسلم

7432الجراحة العامة62جهاد ميخائيل الشبوع

8536طب األورام79جهاد نصر مندو

5984التيجان والجسور48جهاد نعمان ابو نصار

5735تقويم األسنان46جهاد نعمان أبو نصار

10115امراض الغدد واالستقالب106جهاد نهاد الخطيب

21369الجراحة البولية505جهاد نور الدين اللجمي

1189الجراحة العامة3جهاد ياسر البدوي

1576جراحة االوعية6جهاد ياسر البدوي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  281 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

23459أمراض النسج حول السنية553جهاد ياسين السهلي

2954الجراحة العامة20جهاد يحيى المصري

3619امراض االطفال31جهاد يوسف ميرو

20019طب األسرة465جهان أحمد عيسى

883التوليد وامراض النساء وجراحتها1جهان حكمت محمود

2920التوليد وامراض النساء وجراحتها20جهان صالح صالح

12646التوليد وأمراض النساء وجراحتها182جهان عدنان فاخوري

11706االمراض الداخلية161جهان علي عباس

11947التشخيص المخبري162جهان فايز الكريطة

12912أمراض العين وجراحتها199جهان محمد حسين امين

15034التوليد وأمراض النساء وجراحتها307جهان محمد كيخي

9477التوليد وامراض النساء وجراحتها93جهينه بدر حرفوش

17472أمراض األطفال389جهينه طعمه القراعزه

21139التوليد وأمراض النساء وجراحتها502جهينه محمد النوفي

24357التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجهينه محمد الوادي

2399الجراحة التجميلية والتصنيعية15جهينه محمود النايف

2389الجراحة العامة18جهينه محمود شوقي النايف

23845أمراض الجهاز الهضمي559جهينه مصطفى كحالوي

14909طب األسرة302جهينه معروف حميدوش

7424التخدير62جهينه مكرم معاز

15708أمراض األطفال343جهينه نظمي فلوح

16366التشخيص المخبريدوراتجهينه ياسين الجاسم

15075طب الفم309جواد احمد حيدر

10592أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتجواد جابر سالمه

10592أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتجواد جابر سالمه

15284التعويضات السنية المتحركة319جواد جورج ابو نصار

11658االمراض الداخلية155جواد زاهي السمين

15282التشخيص المخبري319جواد محمد سليمان

6156الطب المخبري48جوان احمد حجي محمد

8626التشخيص المخبريدوراتجوان اسماعيل شويش

8501أمراض النسج حول السنية79جوان حسن تمو

16175الجراحة العظمية353جوان شكري حمي

14186التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي261جوان عبد الباري خلف

15016الجراحة العظمية305جوان عبد الباقي موسى

5774الجراحة العامة45جوان عبد الكريم مالدرويش

24892أمراض األطفال574جوان عبدالقادر داوود

10806تقويم االسنان والفكيندوراتجوان فخر الدين علي

11953األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162جوانا حكمت الحاجي

6100طب األطفال48جوانا مطانيوس يازجي

12935أمراض الدمدوراتجوانا ياسر عطيه

22399التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجواهر احمد العلي

24511التعويضات السنية الثابتةدوراتجواهر احمد شحاده

24511التعويضات السنية الثابتة377جواهر احمد شحاده

386التشخيص المخبريدوراتجواهر عمر كليب

19442األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس447جود حبيب حداد

20914مداواة االسنان495جود شوكت سمير صقال

21637أمراض العين وجراحتها510جود علي حلو

21442التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجود فائز ابراهيم فوزي

16395األمراض الداخلية358جود محمد عالء الدين يكن
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16396أمراض الكلية358جود محمد عالء الدين يكن

25580العقاقير والنباتات الطبية583جود محمد ماهر جلب

14842األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس298جود محمد نعساني

25026أمراض األطفال577جود نوفل يوسف

13300التشخيص المخبري218جود ياسر عبد المحسن

16775طب الطوارئ368جودات جرجس طعمه

7439الجراحة البولية62جودت احمد الهمه

25619التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجودت محمود الهتره

24051أمراض الغدد الصم واالستقالب564جودي جمال قطان

24595التشخيص المخبري377جودي سعد مكتبي

24746االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس573جودي عبد الباسط اعرج

24784التعويضات السنية المتحركة573جودي عطيه سويدان

23656تأهيل وتجميل الفم واألسنان556جودي ماهر الخطيب

23828أمراض العين وجراحتها558جودي محمد ياسر إسماعيل

24024التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي563جودي محمود العلي الموسى

2034التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتجورج ابراهيم الياس

19280األحياء الدقيقة445جورج اسبريدون بيلوني

4828أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها41جورج البيرقس برصوم

20778أمراض القلب واألوعية490جورج الياس الداود

17408أمراض العين وجراحتها387جورج الياس العربجي

20625امراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها483جورج الياس القاعي

15220األمراض الداخلية317جورج الياس الوكيل

19491مداواة االسنان451جورج الياس ايشوع

1372االحياء الدقيقة6جورج الياس شاهين

3827الجراحة البولية26جورج الياس عيسى

17758التشخيص المخبري396جورج الياس كناكري

16845أمراض األطفال372جورج اليان غانم

3678طب الفم28جورج انطانيوس وسوف

17776جراحة الفم والفكين395جورج انطون الريس

4655االمراض العينية وجراحتها39جورج انطون برغوث

6892األمراض الداخلية55جورج انطون تدوري

1709التخدير واإلنعاش11جورج انطون حالق

9729االمراض العصبية96جورج انطون زحالني

12229امراض الجهاز الهضمي174جورج انطون كيلو

16515أمراض األطفال362جورج انطونيوس بيطار

13683الجراحة العظمية238جورج اوشانا دافيد

20363الجراحة البولية477جورج إسكندر السحوم

24718جراحة الفم والوجه والفكين572جورج بطرس النواقيل

3724جراحة الفم والفكين33جورج بطرس نجار

2713أمراض األطفال16جورج حبيب مصريه

19959التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي462جورج حكمت زرز

5181األمراض العينية وجراحتها45جورج حنا عنقه

22242الجراحة العامة526جورج ديب مدعور

22243الجراحة التجميلية والتصنيعية526جورج ديب مدعور

10521الجراحة البولية114جورج ديكران زيتجيان

3596الجراحة العامة25جورج رفول شريدي

13715االمراض الداخلية241جورج سابا سعاده

13822امراض الغدد الصم و االستقالب241جورج سابا سعاده

19042أمراض األطفال437جورج سركيس بكرجيان
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20156األمراض الداخلية470جورج سليم عبد االحد

6036أمراض العين وجراحتها47جورج سليم محفوض

19379أمراض األطفال448جورج شمعون يوحانن

17624أمراض العين وجراحتهادوراتجورج صابر حنا

2843الجراحة العامة17جورج عبد العزيز بيطار

4996امراض العين وجراحتها48جورج عبد الكريم سليم

9525تقويم االسنان94جورج عبد هللا الماعود

15961التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجورج عبد هللا ساره

نقص شهادة خارجية:2020-2-17بتاريخجورج عيسى االشقر

6733أمراض جهاز التنفس53جورج عيسى العسافين

5304الجراحة العامةدوراتجورج عيسى زينه

1100جراحة الفم والفكين2جورج غسان الحداد

20684األمراض الداخلية484جورج فرحان عساف

18664األمراض الداخلية423جورج كبرو شمعون

16785الجراحة العامة368جورج كليم سلوم

16786جراحة األوعية368جورج كليم سلوم

18831األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس430جورج كوريه لحدو

13996األمراض العصبيةدوراتجورج ماسيل خياط

21448جراحة الفم والوجه والفكين507جورج متى حنا

13203أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها213جورج مخائيل حنا

6947التخدير55جورج مخائيل فاطره

861أمراض الدمدوراتجورج مخائيل مخائيل

19791الطب النفسي458جورج مطانس خزعل

19121الطب الشرعي440جورج منير صليبي

7396التخدير واالنعاش62جورج ميخائيل شبوع

17940الجراحة العامة402جورج ميشال الخوري

10211الجراحة العظمية109جورج نادر النادر

9864جراحة الفم والفكين100جورج نبيل حداد

11886الجراحة العظمية166جورج نديم قشوه

13243التشريح المرضي214جورج نعوم حموي

يرجى المراجعة:2019-11-4بتاريخجورج هاني مقدسي

21919أمراض الجهاز الهضمي517جورج هاني مقدسي

22180طب الفم525جورج هيثم سلوم

19041أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها437جورج وليم دونا

17802الجراحة البولية397جورج يوسف الخوري

23076التشخيص المخبريدوراتجورج يوسف جانجي

15139التشخيص المخبريدوراتجورج يوسف جوهر

16077جراحة الفم والوجه والفكيندوراتجورج يوسف نادر

24832الجراحة العظمية377جورجي بسام فاخوري

4925األمراض العينية وجراحتها41جورجيت اسبيرو الخصي

3103الطب المخبري21جورجيت يوسف جلغه

25015تأهيل وتجميل الفم واألسنان377جورجينا سليمان السرج

25121التشخيص المخبريدوراتجورجينا نسيم عوض

3797التوليد وامراض النساء وجراحتها26جوري عبد هللا التلي

16908التوليد وأمراض النساء وجراحتها374جوريه سليمان العبد هللا

24958الجراحة البولية377جوزيف ادكار بيتنجانه

نقص دراسات:2018-6-25بتاريخدوراتجوزيف ادور حايك

16113التعويضات السنية المتحركة353جوزيف ادور حايك

20532مداواة االسنان486جوزيف اسبير عباجي
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3182امراض االطفال21جوزيف اسعد رداح

9104التوليد وامراض النساء وجراحتها87جوزيف الياس الحاج

16650األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس365جوزيف الياس نعمه

12186امراض الجهاز الهضمي174جوزيف اوهان اوهانيان

23482التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي554جوزيف بولس سليمان

1037الجراحة العامة1جوزيف توماس بغدو

13638أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها235جوزيف جبرائيل قريو

5761األمراض العينية وجراحتها46جوزيف جرجس السكت

19111الجراحة العصبية440جوزيف جرجي راجحه

7613األمراض العينية وجراحتها64جوزيف حنا سلوم

16653األمراض الداخلية365جوزيف رفعت يوسف

20335الجراحة العامة474جوزيف سعد هللا فارس

20462أمراض العين وجراحتها481جوزيف عبداالحد شكري

12496أمراض األطفال169جوزيف يعقوب بلبليان

18565التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي421جول جورج سيبور

6545جراحة الفم والفكين50جول جورج قسيس

14280جراحة الفم والفكين264جول حنا الياس

15977أمراض األطفال352جول كوركيس جوغو

3361االمراض الداخلية20جولي ابراهيم صليبا

3977أمراض القلب27جولي ابراهيم صليبا

19775التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجولي محمد كسار

15444أمراض النسج حول السنية330جولي مسروب عبد االحد طوكاتليان

16442األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتجوليا جورج نصري

6502تقويم األسنان والفكين50جوليا عبد هللا حيدر

12900الجراحة العامة199جوليانا احمد جبر

25846أمراض النسج حول السنية586جوليانا جورج حبيب

24500تأهيل وتجميل الفم واألسنان569جوليانا فايز الخوري

9126امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها87جوليت عبد الكريم علي

4982امراض القلب32جومانا محمد جميل مرعي بوظو

4985االمراض الداخلية32جومانا محمد جميل مرعي بوظو

20264األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس476جومرد محمد دقماق

22546زراعة األسناندوراتجون سمير الخوري

11744أمراض الجهاز التنفسي162جون شير رمي الفرحه

15858التشخيص المخبري348جوني اسكندر بشور

12377التوليد وامراض النساء وجراحتها169جوني رفعت يوسف

24985جراحة األطفال377جوني عبد النور نادر

25917التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجوني نزيه واصل

6193الداخلية العامة49جوني يوسف حنين

12480امراض القلب واالوعيةدوراتجوني يوسف حنين

4496امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39جوني يوسف داود

12072أمراض الغدد الصم واالستقالب162جوهان حبيب نهرا

13904األمراض الداخلية243جوهان حبيب نهرا

19692التوليد وأمراض النساء وجراحتها455جوهره عبيد الحنش

22033أمراض النسج حول السنيةدوراتجويل أنطوان نجار

24160أمراض النسج حول السنية564جويل كارلو مقدسي

11039الجراحة العامةدوراتجياب صالح احمد الباخشي

22749األمراض الداخلية538جيان حسن قاسم

10503التشخيص المخبري114جيانا احمد مسلماني

25081االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377جيانا إيليا معماري

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  285 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

15499التشخيص المخبريدوراتجيانا أسامة سفلو

11312أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها140جيانا غانم ابراهيم

11168التوليد وامراض النساء وجراحتها132جيداء  سليمان ابراهيم

10263التخدير واالنعاش109جيداء علي طالب

8707األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83جيداء لؤي شريتح

9982مداواة االسنان102جيداء نظير هناوي

18163األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس406جيده عيسى سالمه

9317جراحة القلبدوراتجيرار محمود قسومة

16466األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتجيزيل بسام العزام

14857طب األسنان التجميلي299جيسيكا مارسيل عبيد

8701الجراحة العامة83جيالن محمد ياسين

14843طب األسرة298جيما عيسى ابو كرشه

15947الجراحة العامةدوراتجيمن محمد نافع احمد

22495التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجيمي عمانوئيل توماس

25499التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتجين عثمان عثمان

20801أمراض الغدد الصم واالستقالب488جين ياور اسماعيل

17295طب أسنان األطفال387جينا سمير الفيل

19716األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس455جينا صفوان هارون

22071التشخيص المخبريدوراتجينا ظافر حمود

22071التشخيص المخبري586جينا ظافر حمود

17936التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي400جينا ماكريت الياس خياط

8554األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتجيهان جميل خيو

14758التشخيص المخبري294جيهان عبد الكريم علي

25477الجراحة العامةدوراتجيهان عبد الوهاب الحوري

25875أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتجيهان عدنان احمد

14332أمراض العين وجراحتهادوراتجيهان كمال عبد العزيز

10839التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتجيهان محمد المحمود

13014التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتجيهان محمود الراغب

8913االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس85جيهان نبيه علو

16251التوليد وأمراض النساء وجراحتها355جيوكابد محمود الدياب

19723الجراحة العظمية456حاتم الياس الياس

3007االمراض العينية وجراحتها20حاتم انطون عرموش

2582االمراض العينية وجراحتها15حاتم جميل القادري

564أمراض األطفال1حاتم حسن كنعو

5349الجراحة العصبية46حاتم سلمان المغربي

18414التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي414حاتم صالح الرحال

13095التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي209حاتم عبد الحميد رمو

5775جراحة األوعية49حاتم عزيز ديوب

20024طب الطوارئ465حاتم عقل دعبول

16045الجراحة البوليةدوراتحاتم علي عبد هللا

25167الجراحة العظميةدوراتحاتم عماد محمد صالح

9113التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحاتم عمر الياسين الحماد

2495امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها12حاتم فضل العليوي

11930التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي164حاتم محمد منير العبد الرزاق

5239التوليد وأمراض النساء وجراحتها46حاتم محمود البودي

11014األمراض الداخلية127حاتم مهنا رافع

4813أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها41حازم ابراهيم الصدير

1263الجراحة العصبية1حازم احمد العليوي الشنتوت

20737مداواة االسنان488حازم احمد دهمان
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23612جراحة الفم والوجه والفكين555حازم احمد رضوان

25815طب أسنان األطفال586حازم احمد قرفول

8272الجراحة العصبية73حازم امين حنا

8509األمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتحازم أديب العفير

6432أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها64حازم بسام الموعي

24465جراحة القلب569حازم بشار الجاسم

18007التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي401حازم توفيق رزوق

13812التشخيص المخبري241حازم جمال الدين اليوسف

14097امراض العين وجراحتها264حازم جميل عبد هللا الحسون

5102الجراحة البولية44حازم حسن الحموي

5597امراض الطفالدوراتحازم حسين فانوس

815أمراض العين وجراحتهادوراتحازم خلف الغنيم

12187امراض الجهاز الهضمي174حازم درغام مسيحي

10952االمراض الداخلية125حازم راكان برهوم

18621تقويم األسنان422حازم رسالن الخليل

24537األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس570حازم زكريا الحاج عوض

18315طب الطوارئ412حازم زياد العثمان

24531أمراض العين وجراحتها570حازم سامح عيسى

21817الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي514حازم سعيد إبراهيم

7989الجراحة العامة69حازم سليمان العلي

7990الجراحة التجميلية والتصنيعية69حازم سليمان العلي

18934تقويم األسنان والفكين433حازم سليمان حسن

8147جراحة الفم والوجه والفكين71حازم سليمان علي

9309التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي90حازم ضاهر بصبوص

8989جراحة الفم والوجه والفكين86حازم طالب الحلقي

17742التشخيص المخبري394حازم طاهر خليل

14685أمراض األطفال289حازم عارف مراد

13848جراحة القلبدوراتحازم عايش البربندي

14616الجراحة العامة288حازم عبد السالم العجيلي

14617الجراحة الصدرية288حازم عبد السالم العجيلي

17149أمراض القلب واألوعية384حازم عبد العزيز بشالوي

11123التوليد وامراض النساء وجراحتها132حازم عبد الفتاح الجمعة

24431الصيدلة الصناعيةدوراتحازم عبد القادر صباغ

14591الجراحة العامةدوراتحازم عبد هللا  عبود

4006أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها28حازم عبد الوهاب طليمات

2586الجراحة البولية12حازم عبدالحميد حلواني

13024األمراض الداخلية213حازم عدنان جرمانس

4696مداواة االسنان31حازم عدنان مراد

15950أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحازم عزيز غصن

4301الجراحة العصبيةدوراتحازم عماد الدين القطريب

5121الجراحة العامةدوراتحازم عماد الدين قطيني

22428أمراض األطفالدوراتحازم عمران يوسف

15906طب األورامدوراتحازم فارس كسيري

25236الجراحة البولية579حازم فايز عرابي

18137أمراض النسج حول السنية408حازم فيصل رستم

19890الجراحة الترميمية والحروق461حازم مائز علي

741الجراحة العصبية1حازم محمد اسماعيل

3216االمراض الداخلية21حازم محمد الثالج

9008المعالجة الكيماوية لالورام86حازم محمد الحبيب
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15492الجراحة العصبيةدوراتحازم محمد العبادي

12853مراقبة األغذية193حازم محمد القليح

22587أمراض األطفالدوراتحازم محمد اللبابيدي

9287األمراض الداخلية89حازم محمد المسلماني

10395امراض القلب112حازم محمد المسلماني

9702امراض النسج حول السنية96حازم محمد بسام الصواف

7879األمراض الداخلية67حازم محمد جميل نبيه

22119الجراحة العامة523حازم محمد زيتون

1603الجراحة العامة10حازم محمد شحادة خوت

24206الرقابة والصناعة الدوائية566حازم محمد صفا عبد الحق

5688التشخيص الشعاعي/ األشعة12حازم محمود الرفاعي

14365أمراض األطفال267حازم محمود حميده

22117طب أسنان األطفال523حازم مروان رسالن

12324الجراحة البولية161حازم مروان طرقجي

12189االحياء الدقيقة174حازم مصطفى خلوق حجه

3554التخدير واالنعاش25حازم مصطفى ديري

1224التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحازم مطانس نسطه

13530التوليد وامراض النساء وجراحتها232حازم ممدوح السليمان

7174الجرحة العصبية57حازم موفق الحيدر

7872الجراحة العامة67حازم نجدت قواس

2178جراحة الفم والفكين12حازم نزيه ابو لطيف

20043أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466حازم نواف حسن

10716الجراحة العظمية121حازم واثق الحسن

21908جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحازم وليد حمدان

1462امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتحافظ ابراهيم الحسين

22956التوليد وأمراض النساء وجراحتها546حافظ انور الحمادي

7795التوليد وأمراض النساء وجراحتها67حافظ توفيق الخلف

8151األمراض الداخلية71حافظ سلمان العلي

18381أمراض العين وجراحتها414حافظ محمد حبيب

7706األمراض العصبية65حافظ موسى مطر

19786الجراحة العامة458حافظ نقوال عبود

8397التوليد وأمراض النساء وجراحتها74حاكم عزيز ديوب

13809الجراحة العامة241حاكم فايز الفنيخ

18795أمراض األطفال427حامد سليم الشيخ طه

1729الجراحة العظميةدوراتحامد فواز المقداد

23762الجراحةالعامة557حامد فيصل حامد

22873أمراض األطفال543حامد قاسم عثمان

6915التخدير54حامد كاسب الحمود

8697األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات82حامد محمد كيالني

24486أمراض القلب واألوعيةدوراتحامد محمد وقاف

3697امراض جهاز الهضم25حامد محمود بالل

5232التوليد وأمراض النساء وجراحتها46حامدة عوض زهرة

15109الجراحة العظمية312حبيب ابراهيم السكاف

6839الجراحة العامة55حبيب ابراهيم النقري

2301التشريح المرضي14حبيب ابراهيم جربوع

16701التخدير واإلنعاش366حبيب ابراهيم سكاف

11160الطب الشرعي132حبيب ابراهيم مهنا

20460طب الطوارئ479حبيب احمد حمود

1060جراحة الفم والفكين1حبيب ادوارد مالو
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18397التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413حبيب جورج سليمان

5855التخدير واالنعاش46حبيب حسن ضاهر

16015جراحة الفم والفكين352حبيب شحاده زحلوق

12464أمراض العين وجراحتها169حبيب عبد اللطيف يوسف

13324التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحبيب عبدو الحبيب

3444الجراحة البولية23حبيب عدنان بشور

19281التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي445حبيب عطيه الحج

10119امراض القلب106حبيب علوش مسلم

4335امراض االطفال31حبيب عيسى بالل

7952الكيمياء الحيوية السريرية68حبيب عيسى عبود

21221امراض االطفال503حبيب عيسى قحوش

21414أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحبيب عيسى منصور

12117جراحة الفم والفكين174حبيب مثلج السلوم

13347التشريح المرضي للفم221حبيب مثلج السلوم

11386الجراحة العامة157حبيب محفوض فالحه

20726أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها486حبيب هاني البيطار

19044الجراحة العظمية437حجاج حسن الشلدي

12303طب الطوارئ161حجي محمد بس

11937أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166حدو فريد عبد هللا

1956الجراحة العظمية9حدو كمال الشحود

4642التشخيص الشعاعي/ االشعة 40حدو يوسف عشمه

25199التعويضات السنية الثابتة579حذيفه عبد الرزاق محمود الناصر

23905األمراض الداخلية560حذيفه عمار حزوري سراس

19670أمراض األطفالدوراتحذيفه محمد الخطاب

7267أمراض األطفال355حزامى محمد زكوان كيالرجي

11167الجراحة العظمية132حسام  اسكندر علي

18608مداواة االسنان422حسام ابراهيم العبيد

4790طب الطوارئ42حسام احمد اديب كردي

20933جراحة الفم والفكين496حسام احمد اسماعيل

21553جراحة القلب508حسام احمد الخلف

15130الجراحة العامةدوراتحسام احمد الويس

25146الجراحة الصدريةدوراتحسام احمد الويس

12059الجراحة العامة162حسام احمد حسن

13769االمراض الداخليةدوراتحسام احمد حميدلي

22402أمراض القلب واألوعيةدوراتحسام احمد حميدلي

1325االمراض الجلدية والزهرية2حسام اسامه الجاويش

17860التعويضات السنية الثابتة400حسام اسماعيل النميري

5200جراحة األوعية46حسام الدين ابراهيم منصور

يرجى مراجعة الهيئة:2020-2-17بتاريخحسام الدين احمد رحمون

4351الجراحة العظمية33حسام الدين اسماعيل سليمان

9422الجراحة العصبية92حسام الدين اسماعيل فواز

5067التوليد وأمراض النساء وجراحتها42حسام الدين حسن وليد

17505أمراض األطفالدوراتحسام الدين حمادي شيخ

799الجراحة العظمية1حسام الدين سعيد غزال

2230الجراحة البولية13حسام الدين شاهر دقماق

6664أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52حسام الدين عبد الفتاح ناشد

15804جراحة الصدر والقلب واألوعية346حسام الدين عبد الكريم موسى

2070امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11حسام الدين عدنان الشمعه

13204أمراض الجهاز الهضمي213حسام الدين علي الشيخ
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20190األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس474حسام الدين محمد اسامه القربي

16479أمراض القلب واألوعيةدوراتحسام الدين محمد الموصللي

15455األمراض الداخلية330حسام الدين محمد جمال رزوق

24143أمراض الجهاز الهضمي565حسام الدين محمد جمال رزوق

3587الجراحة العظمية25حسام الدين محمد دمير

19496أمراض القلب واألوعية452حسام الدين محمد زكريا

19495األمراض الداخلية452حسام الدين محمد زكريا

11625الجراحة العظمية153حسام الدين محمد قريع

479أمراض القلب1حسام الدين محمد مرعي شلبي

19863األمراض الداخلية460حسام الدين محمد نادر البين ابو نجاب

1090التشخيص الشعاعي/ االشعة 2حسام الدين محمد نايف مندو

1097جراحة الفم والفكين2حسام الدين محمد نصوح عاليا

5166التشخيص المخبري35حسام الدين محمود شحرور

9813أمراض األطفال98حسام الدين مروان درويش

24329أمراض القلب واألوعيةدوراتحسام الدين مصطفى تفتافه

15396األمراض الداخلية325حسام الدين مصطفى هابيل

25371الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتحسام الدين يونس إبراهيم

17698التوليد وأمراض النساء وجراحتها393حسام الياس المقدسي

5863الطب الفيزيائي وغعادة التأهيل46حسام انطوان طعمه

12696الجراحة العامة182حسام انور جرار

25918التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحسام ايمن كسيبي

7831الطب المخبري67حسام أحمد حمدان

8657أمراض األطفال82حسام أحمد شرف الدين

20113الكيمياء الحيوية السريرية470حسام أكرم خليل

24244أمراض النسج حول السنيةدوراتحسام أيمن أبو شعر

3775التشريح المرضي27حسام آصف سلمان

22707الجراحة الترميمية والحروق537حسام آصف سليمان

18425أمراض القلب واألوعية415حسام بديع بيرقدار

3362امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20حسام بركات حديد

17104األمراض الداخلية382حسام بشاره دحروج

3497الجراحة البولية25حسام بيان ابو طرابي

5901التخدير46حسام تحسين موسى

24487أمراض القلب واألوعيةدوراتحسام جرجس الجبور

14692التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي290حسام حسن رضا الشهوان

11573الجراحة العامة149حسام حسن كنجو

1322التشخيص الشعاعي/ االشعة 3حسام حسين اسد

1105التوليد وامراض النساء وجراحتها2حسام حسين الحكيم

12883الجراحة العامةدوراتحسام حسين حسن

1706جراحة الفم والفكين9حسام حسين محمد

7475تقويم االسنان63حسام حكمت روماني

15194التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسام حكمت شدود

5199االشعة والتشخيص الشعاعي46حسام حمد ابو حال

13038الجراحة البوليةدوراتحسام حيدر السعدي

4237طب الطوارئ31حسام خليل هالله

7822أمراض جهاز الهضم67حسام رشيد النجار

7136التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي57حسام سالم عامر

17823أمراض العين وجراحتها397حسام سامي الفحيلي

23606التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسام سعد ابري

3828التخدير واالنعاش29حسام سلمان قرقوط
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13449الجراحة العظمية227حسام سليمان عيسى

18241األحياء الدقيقة409حسام سميح ممتاز الحسيني

18233الكيمياء الحيوية السريرية والدمويات409حسام سميح ممتاز الحسيني

22728الجراحة العصبيةدوراتحسام شحادة المحمد

10349جراحة الفم والفكين111حسام صالح الجمال

12906الجراحة البولية199حسام صالح حسين

14506أمراض األطفال280حسام صالح شاهين

7384الجراحة البولية61حسام صقر اللهياني

24096األمراض الداخليةدوراتحسام صالح الدين أبو السل

24855أمراض العين وجراحتها377حسام طاهر خليل

25211مراقبة األدوية579حسام عارف عبود

17419جراحة األوعية388حسام عباس عطيه

23030أمراض األطفال547حسام عبد الجليل الترك

5872تقويم األسنان46حسام عبد الحميد المصري

9822(الخمجية)األمراض الُمعدية98حسام عبد الرحمن العمر

10465طب الطوارئ115حسام عبد الرزاق الخطيب

3592صناعة االسنان الثابتة26حسام عبد الرزاق الخوجة

23518تقويم األسنان والفكيندوراتحسام عبد الرزاق ربوع

20151الجراحة العصبية470حسام عبد السالم جمول

15706أمراض الكلية عند األطفال343حسام عبد العلي

2534جراحة الفم والفكين15حسام عبد الغني الصباغ

23485التشخيص المخبري554حسام عبد القادر عبد العظيم

13419تصميم ومراقبة الدواء226حسام عبد القادر عبد الغني

10442الجراحة العظمية113حسام عبد القادر هنو

1449امراض العين وجراحتهادوراتحسام عبد الكريم الحسين

23281التشخيص المخبري551حسام عبد الكريم زين العابدين

12246أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها174حسام عبد هللا كندسلي

6001الدمويات47حسام عبد المجيد دقاق

9278األمراض الداخلية89حسام عبد المؤمن مندو

16652أمراض الجهاز الهضمي365حسام عبد الوهاب عباس

1632الجراحة البولية3حسام عبدالسالم ونوس

20155أمراض القلب واألوعية470حسام عدنان بله

16092الجراحة العامةدوراتحسام عدنان راعي

6410التخدير واالنعاش50حسام عزيز ونوس

3110التوليد وامراض النساء وجراحتها21حسام عصام العماطوري

8684أمراض الجهاز التنفسيدوراتحسام عقل بشور

15755الجراحة البولية344حسام علي احمد

7694جهاز التنفس/الجراحة الصدرية65حسام علي الرياحي

8023تقويم االسنان والفكين70حسام علي درغام

8650أمراض الجهاز الهضمي82حسام علي سعيد

14798الجراحة العظمية296حسام علي صطوف

12542أمراض األطفال175حسام علي علي

11519االمراض الداخلية148حسام علي غانم

21214جراحة الفم والوجه والفكين502حسام علي نجوم

16506أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها361حسام عيد الحداد

13999الجراحة العامةدوراتحسام عيسى زلغنه

2321جراحة االطفال14حسام فارس الحمدان

20378أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها478حسام فخري محمد

7939امراض االطفال68حسام فرحان الخطيب
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2087الجراحة البولية11حسام فهمي جراح

10749زراعة الكليةدوراتحسام فهمي جراح

1102االمراض الجلدية والزهرية2حسام فواز حاتم

10638الجراحة العظميةدوراتحسام فوزي الجرماني

22839أمراض العين وجراحتهادوراتحسام قاسم الزحيلي

20214أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها473حسام قيصر بطرس

12894الجراحة البولية198حسام كامل ريه

6863جراحة األوعية55حسام كثره مخول

23309الجراحة العامةدوراتحسام ماجد محب الدين

4488تقويم االسنان36حسام ماجد ملوحي

6118الجراحة العصبية48حسام محمد اسماعيل

11374أمراض األطفال142حسام محمد الراعي

9603الجراحة العامة95حسام محمد الطرابلسي

17773جراحة األوعية396حسام محمد العطرات

17772الجراحة العامة396حسام محمد العطرات

19743التوليد وأمراض النساء وجراحتها455حسام محمد النجم

2101صناعة األسنان الثابتة13حسام محمد النعمه

6165تقويم األسنان48حسام محمد أحمد

7508االمراض الداخلية63حسام محمد بشير البردان

7509االمراض الصدرية63حسام محمد بشير البردان

15443العناية المشددة330حسام محمد بشير البردان

16850أمراض األطفال372حسام محمد جليس

18374الجراحة العامة413حسام محمد حسن

15626األمراض الداخلية338حسام محمد خروبي

11144االمراض الداخلية132حسام محمد خضر

11146امراض القلب132حسام محمد خضر

21254الجراحة العظميةدوراتحسام محمد دغمه

3074الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي20حسام محمد زهير الدجاني

10887التوليد وأمراض النساء وجراحتها125حسام محمد شاميه

6197التصنيعية/الجراحة التجميلية49حسام محمد صبحي هنديه

6204الجراحة العامة49حسام محمد صبحي هنديه

24145أمراض النسج حول السنية565حسام محمد عبد الباقي

24724الجراحة العامة572حسام محمد عدلي درهلي

24723طب الطوارئ572حسام محمد عدلي درهلي

24214مداواة األسنان566حسام محمد علي زيتون

16439التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسام محمد فضيل شباط

12400الجراحة البوليةدوراتحسام محمد فؤاد سوار

1078االمراض العينية وجراحتها2حسام محمد فيصل سيرجيه

20166األمراض الداخلية470حسام محمد كمال عتيق

6648األمراض النفسية52حسام محمد ملحم

10704امراض العين وجراحتهادوراتحسام محمد منصور الصباغ

25794مداواة األسنان585حسام محمد نبيل الخياط

25273تقويم األسنان580حسام محمد نسب

7410الجراحة العامة62حسام محمود الداالتي

7411جراحة االطفال62حسام محمود الداالتي

21724أمراض الكلية511حسام محمود الطالع

9036االمراض الداخلية86حسام محمود الطيب

9039امراض القلب واالوعيةدوراتحسام محمود الطيب

2565الجراحة البولية15حسام محمود حسان
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21543إدارة النظم الصحية508حسام محمود عيسى

6205جراحة الفم والفكين49حسام محمود مللي

9927مداواة االسنان101حسام محمود مللي

7304التخدير واإلنعاش59حسام محي الدين ابراهيم

5743التوليد وامراض النساء وجراحتها116حسام مخائيل الطرشة

13675علم تاثير االدوية238حسام مدحت غريب

18563التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي421حسام ممدوح البابا

12697جراحة الفم والوجه والفكين182حسام منير صالح

10868األمراض الداخلية125حسام موسى رزوق

10870أمراض الجهاز التنفسي125حسام موسى رزوق

10865جراحة األوعية125حسام موفق كالس

12909طب الطوارئ199حسام مؤيد منذر

7852الجراحة العظمية67حسام نديم حسون

6326التوليد وأمراض النساء وجراحتها49حسام نديم شحم

20714أمراض النسج حول السنية482حسام هشام الحالق

23739أمراض األطفال557حسام وليد مغاربه

20385الجراحة العظمية478حسام ياسر نمر

17118الجراحة العظمية381حسام ياسين محمد

8990الجراحة العامة86حسام يحيى الجاني

9032جراحة القلبدوراتحسام يحيى الجاني

16313أمراض األطفال356حسام يحيى زعرور

10261امراض القلب109حسام يوسف المحمد

10991األمراض الداخلية127حسام يوسف المحمد

9922االمراض الداخلية101حسام يوسف زين الدين

9923امراض القلب101حسام يوسف زين الدين

4469امراض القلب واالوعيةدوراتحسام يوسف محمد

17437أمراض العين وجراحتهادوراتحسام يوسف نادر

7708التوليد وأمراض النساء وجراحتها65حسان ابراهيم التزه

11450الجراحة البولية145حسان ابراهيم اوزون

6110الجراحة العظمية48حسان ابراهيم حنا

14709األمراض الداخلية290حسان ابراهيم خليل

17953التخدير واإلنعاش403حسان ابراهيم صالح

11663طب الطوارئ155حسان ابراهيم محمد

1305تعويضات االسنان الثابتة3حسان اجود ابو سعدى

9933الجراحة العصبية101حسان احمد السماره

3178تقويم االسنان20حسان احمد حسن

25509التعويضات السنية الثابتة583حسان احمد حسين

19468أمراض الجهاز الهضمي448حسان احمد سودا

19467األمراض الداخلية449حسان احمد سودا

7449الجراحة العظمية62حسان الكسندر االسعد

9051الجراحة البوليةدوراتحسان الياس صباغ

9307التوليد وامراض النساء وجراحتها90حسان اميل بهنا

18655طب الطوارئ423حسان إبراهيم زينو

4838الجراحة البولية42حسان إسماعيل حسن

18246الجراحة البولية410حسان بدر محسن

12385امراض الجهاز الحركي169حسان بدران زيزفون

1518مداواة االسنان اللبية2حسان بهجت عاشور

2335جراحة الفم والفكين11حسان بهجت عاشور

19301أمراض العين وجراحتها445حسان تركي الحسون
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3820الجراحة العظمية26حسان جابر محمد

18266جراحة األوعية410حسان حافظ الخطيب

18266جراحة األوعية415حسان حافظ الخطيب

5717الجراحة العظمية46حسان حبيب عيسى

2181الجراحة العامة13حسان حمد عمرو

11991أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166حسان حنا الالطي

18776الجراحة العامة428حسان درغام مسيحي

14092الدمويات والمناعيات250حسان دعاس بشور

8801جراحة الفم والوجه والفكين83حسان راتب الفاخوري

17974أمراض األطفال402حسان رشيد زين الدين

5208األمراض الداخلية98حسان رضوان العويد

12820أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتحسان رضوان العويد

15810األمراض المعدية عند األطفال346حسان رفيق حبابة

16319أمراض األطفال356حسان رفيق حبابة

12366أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162حسان رفيق حوراني

12885الجراحة العظميةدوراتحسان زكريا العاني

22338الجراحة البولية529حسان سلمان حرفوش

14218جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسان سليم الهواري

2647الجراحة العظمية13حسان شيخموس العذبه

10259امراض القلب109حسان صالح اسماعيل

7216الجراحة العامة59حسان صبحي الخلف الخرابه

19992أمراض الدم465حسان صالح الدين مؤذن

15976الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل350حسان طالب ابو زيد

8180امراض جهاز الهضم72حسان عابد إسماعيل

854الجراحة التجميلية و التصنيعية2حسان عادل البغدادي

15830الجراحة العامة347حسان عباس حسن

2704التخدير19حسان عبد الرزاق زكيه

5464تقويم األسنان42حسان عبد الغني الطويل

12532الجراحة البوليةدوراتحسان عبد الكريم خلوف

14879الجراحة البولية300حسان عبد الكريم فندي

7807االمراض الداخلية67حسان عبد هللا نجم

3286االمراض الجلدية والزهرية20حسان عبدالرزاق العثمان

7325امراض الكلية60حسان عبدو سلوم

11890الطب النفسي161حسان عدنان المالح

8772الدمويات المناعية83حسان عزيز سرور

2485األمراض الجلدية والزهرية18حسان عصام القائد

2818الجراحة العامة17حسان عالء الدين عبد الحكيم

5065أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها42حسان علي احمد

8977التشخيص المخبري86حسان علي اسماعيل

17511الجراحة الترميمية والحروق390حسان علي االسعد

5041أمراض األطفال41حسان علي حسن

23964الجراحة العامةدوراتحسان علي حسين

7689الجراحة العامة65حسان علي ديبو

21094الجراحة العامة498حسان علي شاهين

14059جراحة األوعيةدوراتحسان علي عابد

2212الجراحة العظمية13حسان علي عشيره

19700الجراحة العامة456حسان علي علمي المفتي

20514أمراض القلب واألوعية481حسان علي علي

12212التخدير واالنعاش175حسان علي منصور

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  294 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

4900االمراض الداخلية42حسان علي هوال

7954الجراحة العظمية68حسان علي ونوس

20042أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466حسان عيسى شلهوب

21234التشخيص المخبريدوراتحسان فادي ريشه

12572الطب الفيزيائي واعادة التاهيل178حسان فاروق الجندلي

6840الجراحة العامة55حسان فاروق هاشم

6049التخدير واالنعاش47حسان فضل هللا قصاب

18366أمراض األطفال414حسان كمال األشقر

19601أمراض الجهاز الهضمي453حسان ماجد الغزي

16716الجراحة العصبية367حسان محفوض الحساني

4059تقويم االسنان27حسان محمد ابو حسن

16089طب الطوارئدوراتحسان محمد اسامه رحمون

4028االمراض الداخلية27حسان محمد البحتري

8490أمراض القلب واألوعيةدوراتحسان محمد البحتري

16943تقويم األسنان والفكين367حسان محمد البغال

18572أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421حسان محمد الحجار

3739التوليد وامراض النساء وجراحتها28حسان محمد الحموى

20868أمراض الجهاز الهضمي491حسان محمد الخطيب

5321أمراض الغدد الصم46حسان محمد الرهبان

23199التوليد وأمراض النساء وجراحتها550حسان محمد الشمه

16794التعويضات السنية المتحركة369حسان محمد المدني

16359جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسان محمد النجار

5773األشعة التشخيص والمداواة الشعاعية47حسان محمد بسام الصواف

19494الجراحة العامة451حسان محمد جميل النداف

حسان محمد حسن
338

التخدير واإلنعاش
15619

17106أمراض األطفال382حسان محمد حسن

22738الجراحة البوليةدوراتحسان محمد ديبو

3727الدمويات26حسان محمد سعيد يونس

7829األمراض الداخلية67حسان محمد صبري المصري الهواري

7830أمراض الكلية67حسان محمد صبري المصري الهواري

17072المعالجة الشعاعية لألورام381حسان محمد علي السبع

18396التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413حسان محمد علي السبع

8423األمراض الداخلية75حسان محمد غانم

8679أمراض الجهاز الهضميدوراتحسان محمد غانم

14634التشخيص المخبري288حسان محمد غزوان الحلبي

21312الجراحة العظميةدوراتحسان محمد مروان السمان

24668األمراض العصبية572حسان محمد منذر الدهان

19331الجراحة العامة445حسان محمد ناصر

18318التخدير واإلنعاش412حسان محمد هوال

13813االمراض الداخلية241حسان محمود حسين

22089جراحة الفم والفكين523حسان مرشد إسكندر

22089جراحة الفم والوجه والفكين577حسان مرشد محمد إسكندر

20548التخدير واإلنعاش484حسان مصطفى جمعه

19683أمراض النسج حول السنية456حسان منذر الحلبيه

21301أمراض األطفال505حسان منذر الفرا

حسان منذر الفرا
505

أمراض القلب عند األطفال
21302

5248طب الطوارئ46حسان منهال ابو طافش
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20163أمراض األطفال470حسان منير العسه

2613امراض العين وجراحتها19حسان منير غاليه

2613أمراض العين وجراحتها362حسان منير غاليه

13706التشخيص المخبري241حسان موسى الخوري

18686أمراض الجهاز التنفسي426حسان موفق الخالدي

11000امراض الغدد واالستقالب127حسان نادر العبد الرزاق

20833جراحة الفم والفكين491حسان ناصر عباس

10200التشخيص المخبري108حسان نديم ابراهيم

17425جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسان نديم خلوف

13254األمراض العصبية عند األطفال214حسان نواف محمود

661األمراض الجلدية والزهرية2حسان نوري قزح

16140أمراض القلب واألوعية353حسان يحيى الخواجه

14876التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي300حسان يحيى حسن

11993أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166حسان يوسف ديبه

23433الجراحة البولية337حسن ابراهيم ضاحي

16436أمراض األطفال360حسن ابراهيم مصطفى

17534أمراض األورام عند األطفال390حسن ابراهيم مصطفى

22538أمراض األطفالدوراتحسن احمد العليوي

10155االمراض الداخلية107حسن احمد حسن

10156امراض الكلية107حسن احمد حسن

16226أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها355حسن احمد فوعاني

8104التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71حسن احمد مرعي

19187األمراض الداخلية443حسن احمد منصور

9094الجراحة العظمية87حسن احمد هاشم

25654جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسن إبراهيم احمد

25266التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسن إبراهيم المخلف

945أمراض القلب و األوعيةدوراتحسن أحمد هنداوي

23908أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها561حسن بدر االعرج

20099الجراحة العظمية470حسن توفيق رستم

21105األمراض العصبية500حسن تيسير اللحام

14731التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي293حسن جميل حسن

12533الجراحة البوليةدوراتحسن جهاد قلجينو

11474االمراض الداخلية147حسن حبيب الفرج

14865أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها299حسن حسين شحادة

21772طب أسنان األطفال513حسن حليم علي

16828أمراض الكلية371حسن حيدر احمد

20392األمراض الداخلية478حسن خالد الفين

8572التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحسن خالد قاسم

10617االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس119حسن خليل خليفه

14370الطب النفسي270حسن خليل دياب

12223الجراحة العامة174حسن خير الدين حاج باره

12489جراحة األوعية169حسن خير الدين حاج باره

6623طب األسرة52حسن راتب المشرقي

4429االمراض الجلدية والزهرية36حسن زهير حسن محسن الظاهر

22405أمراض النسج حول السنيةدوراتحسن زياد الجوابره

5400الجراحة العظميةدوراتحسن سعد الحسن

7868األمراض الداخلية67حسن سعيد خضر

5780أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها47حسن سعيد عبد الباقي

8644الجراحة العظمية82حسن سالم السلوم
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19018أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436حسن سلمان صالح

6977التخدير56حسن سليم سفنجه

2011االمراض الداخلية9حسن سليمان المصطفى

23781التخدير واإلنعاشدوراتحسن سليمان بركات

5470األمراض الداخلية42حسن سليمان ديب

12525امراض القلب واالوعيةدوراتحسن سمير محفوض

24782التخدير واإلنعاش573حسن سميع نصور

23561جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسن سهيل غبين

10354امراض العين وجراحتها128حسن سيف الدين الصيادي

18184األمراض الداخلية409حسن شعبان عموري

16539الجراحة العامة362حسن صالح العلي

16540جراحة األوعية362حسن صالح العلي

6217الجراحة العامةدوراتحسن صالح أبو أحمد

4895أمراض اللثة42حسن صالح خالدي

22515طب األسرة531حسن طالب سيروان

951التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحسن طعان رعد

11766تقويم االسنان160حسن طه بو عيسى

22063التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسن عابدين سيفو

10456الجراحة البوليةدوراتحسن عباس جباوي

25051الجراحة العظمية577حسن عبد الحليم محمد علي

19473أمراض األطفال449حسن عبد الحميد حيدر

22001الجراحة البولية521حسن عبد الحميد فتال

16185األمراض الداخليةدوراتحسن عبد الرزاق الناصر

1058امراض االطفال1حسن عبد الستار خبازه

13725الجراحة البولية241حسن عبد العزيز كناكر

20756الجراحة البولية490حسن عبد العزيز مدني

549المعالجة الشعاعية لالورام11حسن عبد القادر الحسن

25915األمراض الداخلية586حسن عبد الكريم االسماعيل

25361الجراحة العصبيةدوراتحسن عبد اللطيف االبراهيم

11351التوليد وأمراض النساء وجراحتها142حسن عبد اللطيف صالح

8059التوليد وامراض النساء وجراحتها70حسن عبد هللا الفارس

12240امراض القلب واالوعية174حسن عبد المجيد عبد المجيد

12781أمراض القلب واألوعيةدوراتحسن عبد المنعم القبالن

11435امراض االطفال145حسن عبده االدلبي

18459أمراض األطفال419حسن عزيز الحامض

10067جراحة القلب103حسن عصمت اصالن

15820الجراحة العامة346حسن عصمت اصالن

6610التشخيص المخبري51حسن عالء الدين مهاجر

24086الجراحة العامة564حسن علي الجنيد

21321الجراحة العامة505حسن علي الحساني

3946تقويم االسنان28حسن علي الحسين

21886أمراض القلب واألوعيةدوراتحسن علي الحفني

4046مراقبة االدوية29حسن علي الحواصلي

8929الجراحة العظميةدوراتحسن علي الدياب

1007الجراحة العامة1حسن علي الشيخه

14286أمراض األطفال265حسن علي العلي

حسن علي حاج حسن
دورات

الجراحة العظمية
17497

15495تقويم األسنان والفكيندوراتحسن علي حمادي
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14285األمراض الداخلية265حسن علي خنسه

15205تقويم األسنان والفكيندوراتحسن علي رمضان

18208الجراحة العصبية408حسن علي سلطان العبد

4684الجراحة البولية40حسن علي سليم

16855أمراض القلب واألوعية372حسن علي طه

16854األمراض الداخلية372حسن علي طه

17030الجراحة البولية376حسن علي عرسان

16982الجراحة العامة376حسن علي عرسان

1684االمراض الداخلية12حسن علي علي

8711أمراض الغدد واإلستقالبدوراتحسن علي علي

10999الجراحة التجميلية والتصنيعية127حسن علي عيده

8730األمراض الداخلية83حسن علي قاسم

8730األمراض الداخلية406حسن علي قاسم

2824األشعة والتشخيص الشعاعي17حسن علي مكيه

17957طب الطوارئ403حسن علي يونس

838األمراض الداخلية1حسن عمر الجبيه جي

938امراض القلب1حسن عيسى االبراهيم

2888االمراض الداخلية20حسن عيسى االبراهيم

21443الصحة العامة506حسن عيسى عيسى

15772أمراض العين وجراحتها345حسن غازي فرج

21502التوليد وأمراض النساء وجراحتها507حسن غسان الجهني

24592التوليد وأمراض النساء وجراحتها377حسن فداوي الظاهر

25706الجراحة العظمية585حسن فواز مواس

19931أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها462حسن قدور الكنجو

24740التشخيص المخبري573حسن كمال سلمان

12430األمراض الداخلية164حسن لؤي عقاد

7230التخدير58حسن محمد اسحاق

25913التعويضات السنية الثابتة586حسن محمد الجاسم

25684التشخيص المخبريدوراتحسن محمد الجمعه الغنام

728التخدير1حسن محمد الحالوش

760العناية المشددة5حسن محمد الحالوش

9433الجراحة العظيمة92حسن محمد الحيدر

24972طب أسنان األطفال576حسن محمد الزعبي

1268امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3حسن محمد الغباش

25281الجراحة العامة580حسن محمد المسالمه

10194التوليد وامراض النساء وجراحتها109حسن محمد اليازجي

8771تقويم األسنان والفكين83حسن محمد أحمد

1985االمراض الداخلية9حسن محمد بشير سكر

5110أمراض القلب واألوعيةدوراتحسن محمد بشير سكر

9240أمراض القلب عند األطفال89حسن محمد بعلبكي

17920أمراض األطفال400حسن محمد بعلبكي

2696طب الطوارئ19حسن محمد حداد

20996أمراض األطفال495حسن محمد حرب

4070التشخيص الشعاعي/ االشعة28حسن محمد ديب سوسو

6278طب الطوارئ49حسن محمد سعيد الحلباوي

2209امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها12حسن محمد سليمان

14558األمراض الداخلية281حسن محمد صادق الحكيم

14559أمراض الجهاز التنفسي281حسن محمد صادق الحكيم

18539االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس419حسن محمد عزت زيدان
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1812امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها7حسن محمد علي زيتون

10485االمراض العصبية115حسن محمد عمران

10291التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحسن محمد عيسو

19299امراض الجهاز التنفسي445حسن محمد عيسى

25328مداواة األسناندوراتحسن محمد فواز

10789الجراحة العامة122حسن محمد فوزي كيالي

20789أمراض القلب واألوعية489حسن محمد قوجه

20788األمراض الداخلية489حسن محمد قوجه

3419االمراض العينية وجراحتها25حسن محمد محفوظ

3818الجراحة العامة40حسن محمد منصور

16496أمراض العين وجراحتها361حسن محمد مهدي كوجان

2025الجراحة العظمية10حسن محمد نائف

3446أمراض القلب25حسن محمد نمر

11175امراض االطفالدوراتحسن محمد ياغي

21964جراحة األوعيةدوراتحسن محمدمذري الحسن

5131أمراض األطفال45حسن محمود عجاج

1790الجراحة البولية9حسن محمود علي محمد

14029األمراض الداخلية251حسن مرعي الجهماني

14030أمراض الجهاز التنفسي251حسن مرعي الجهماني

22433األمراض الداخليةدوراتحسن مرعي الطعمه

1756االمراض الداخلية6حسن مرعي المحمد

5594امراض الكليةدوراتحسن مرعي المحمد

12357الجراحة العظمية161حسن مصطفى اجباره

21576األمراض الداخلية509حسن مصطفى الباشا حجازي

19998الجراحة العامة464حسن مصطفى السعيد

10040التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي103حسن مصطفى اليوسفي

19808التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي458حسن مصطفى رحال

4998طب االسرة41حسن مصطفى شيخ ديب

18547طب الطوارئ421حسن مصطفى غازي

19058الجراحة العامة439حسن معال طراف

25871أمراض القلب واألوعيةدوراتحسن منير حبيب

20074التوليد وأمراض النساء وجراحتها470حسن نجدات سميا

17244األمراض الداخليةدوراتحسن نذير كرنبه

21153الجراحة العامة501حسن نزار اليوسف

1210امراض اللثة2حسن هزيمه مقلد

2756التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحسن ياسين بركات

6814الجراحة العامة55حسن ياسين عيد

9994الجراحة العامة102حسن يوسف سقور

1040تقويم االسنان13حسن يوسف عطعوط

23617جراحة الفم والفكين555حسن يوسف مصطفى

3327الجراحة البولية20حسن يوسف مهاوش

647جراحة الفم والفكين1حسن يوسف موسى

10226الجراحة العظمية109حسن يوسف يوسف

يرجى استكمال االوراق  : 2016-2-9 2الملف معلق شهرحسن يونس

22990الجراحة العصبية546حسن يونس شحود

24306التوليد وأمراض النساء وجراحتها568حسنا عبد المجيد شرف الدين

18149التوليد وأمراض النساء وجراحتها407حسناء احمد المنجد

961جراحة الفم والفكين1حسناء عبد الرحمن قلع

4932جراحة الفم والفكين33حسناء عبد القادر الفحل
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13135التوليد وأمراض النساء وجراحتها209حسناء عبد هللا حريري

10111التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحسناء عد العزيز األحمد الحمديه

3379امراض القلب24حسناء محمد اشقر

12145التوليد وأمراض النساء وجراحتها171حسناء محمد الكريز

24044أمراض األطفال564حسناء محمد النائب

4519التخدير30حسناء محمد مفيد قاطرجي

16922األمراض الجلدية373حسناء محمد نصر العبسي

13033أمراض الجهاز الهضمي213حسناء نواف العليوي

13957التعويضات السنية الثابتة243حسناء هيثم الحسيني

6956الجراحة العظمية56حسني بكري دقماق

7536الطب النفسي64حسني خليل خالد

5532الجراحة العامة43حسني زهير شاهين

5975أمراض الدم47حسني سليمان الحتيتي

13260أمراض األطفال218حسني عثمان احمد

15835التشخيص المخبري347حسني محمد حديد

+  تسجيل اختصاص او دراسات عليا 48الملف معلقحسني منى عوامه

4777امراض االطفال31حسنين حسن موسى

12239امراض القلب واالوعية174حسيب محمود مخلوف

9128االمراض الداخلية87حسين ابراهيم حسن

13451األمراض الداخلية227حسين ابراهيم سعيد

1739االمراض العصبية12حسين ابراهيم قعدوني

19181الجراحة العامة442حسين احمد احمد

9928التشخيص المخبري101حسين احمد االحمد العبد الموسى

23345أمراض الجهاز الهضمي551حسين احمد الحلو

23344األمراض الداخلية551حسين احمد الحلو

4209الجراحة العامة34حسين احمد القجمي

16803الجراحة العصبية370حسين احمد المسلم

22818أمراض الجهاز الهضمي542حسين احمد حاج احمد

21492الجراحة البوليةدوراتحسين احمد حسين

21154طب الفم500حسين احمد سليمان

789امراض جهاز الهضم1حسين احمد صوراني

13416الطب الشرعي226حسين احمد مخلوف

11308امراض االطفال138حسين احمد معاد

4502الجراحة العامة35حسين اسعد حيدر

13845التخدير واالنعاشدوراتحسين اسماعيل الزعبي

25441التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي583حسين ايمن حرفوش

8290أمراض األطفال73حسين أحمد الزازا

12601الجراحة العامة182حسين بديع حمدان

22983مداواة األسنان546حسين بشير الرحال

23919جراحة األوعيةدوراتحسين ثامر الفاضل

18325التشريح المرضي412حسين جابر الحميدان

4031المداواة الشعاعية29حسين جمال صباغ

4302طب االورامدوراتحسين جمال صباغ

2693طب الطوارئ17حسين جميل معراوي

7244العناية المشددة58حسين جميل معراوي

20656الجراحة العظمية486حسين حبيب هابط

19547التوليد وأمراض النساء وجراحتها452حسين حسن احمد

19547التوليد وأمراض النساء وجراحتها453حسين حسن احمد

19547التوليد وأمراض النساء وجراحتها568حسين حسن احمد
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5836أمراض األطفالدوراتحسين حسن زمام

24951أمراض الخدج وحديثي الوالدة377حسين حسن زمام

7533األمراض الداخلية64حسين حسن معرباني

7534أمراض جهاز التنفس64حسين حسن معرباني

6698أمراض األطفالدوراتحسين حسن ناصر الدين

10775جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسين حمدي األشقر

18915التخدير واإلنعاش433حسين خالد الحسين

7178االمراض العينية وجراحتها57حسين خضر نوح

7510الجراحة العامة63حسين ديب شعبان

7511الجراحة الصدرية جهاز التنفس63حسين ديب شعبان

2291التشخيص المخبريدوراتحسين رشيد مستو

17895أمراض القلب واألوعية400حسين رفعت حسن

6345أمراض األطفال49حسين سلمان الحنيف

19328أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها445حسين سليمان الحوار

1728امراض الغدد الصم9حسين سليمان كمال

2059االمراض الداخلية15حسين سليمان كمال

8673الجراحة العصبيةدوراتحسين سهيل الحسين

24911طب الفم575حسين سهيل ناصر

15133التوليد وأمراض النساء وجراحتها312حسين شعبان حجل

314أمراض القلب و األوعيةدوراتحسين صبح احمد

5729الجراحة العامة46حسين عباس احمد

8507أمراض الجهاز الهضميدوراتحسين عبد الحميد العبود

14381التوليد وأمراض النساء وجراحتها270حسين عبد الرحمن شيخو

17443طب الفم واألسنان الوقائي387حسين عبد الفتاح االحمد

22365أمراض الكليةدوراتحسين عبد اللطيف الخضر

4811أمراض القلب53حسين عبد المجبل

4847األمراض الداخلية42حسين عبد المجبل

22069أمراض األطفالدوراتحسين عبد المجيد العساف

21220التشخيص المخبري500حسين عبدالرزاق حسو

3265امراض القلب واالوعية21حسين عبدالهادي فرهود

3296االمراض الداخلية21حسين عبدالهادي فرهود

24705أمراض األطفال573حسين عكله الحمود

15462أمراض أطفال331حسين عالء الدين الجدعان

22986األمراض العصبية عند األطفال546حسين عالء الدين الجدعان

14940الجراحة العظميةدوراتحسين علي احمد

11797األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات161حسين علي اسبير

4257الجراحة العامة40حسين علي اسماعيل

23399طب الطوارئدوراتحسين علي االحمد العمران

16098التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسين علي الجاسم

24727الجراحة البولية377حسين علي الحامد

10214الجراحة العظمية109حسين علي الحايك

12699الجراحة البوليةدوراتحسين علي الحسين

13670األمراض الداخلية238حسين علي الزعبي

20248أمراض العين وجراحتها473حسين علي الزناتي

17762األمراض الداخلية395حسين علي الطالع

20215التوليد وأمراض النساء وجراحتها473حسين علي العبود الحسين

14904الجراحة العامةدوراتحسين علي المصري

1966أمراض األطفال2حسين علي بركه

18317الطب الشرعي412حسين علي بزاقي
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2711الجراحة العامة89حسين علي تقي ناصر اغا

9261جراحة األطفال89حسين علي تقي ناصر اغا

5465الجراحة العصبية42حسين علي جامع

25883األمراض الداخليةدوراتحسين علي جديد

1436التوليد وامراض النساء وجراحتها11حسين علي جمعة

10232امراض الجهاز الهضمي108حسين علي رعواني

18667األمراض الداخلية423حسين علي رعواني

5107التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحسين علي شهابي

243الجراحة العامةدوراتحسين علي صالح

14326جراحة األوعيةدوراتحسين علي صالح

9667امراض االطفال96حسين علي طليعه

14643تصميم ومراقبة األدوية288حسين علي عاقل

1742االمراض الجلدية والزهرية11حسين علي عبد هللا

5664االمراض الداخليةدوراتحسين علي عجاج

4897التخدير واالنعاش42حسين علي علي

يرجى استكمال االوراق  : 2016-2-9 2الملف معلق شهرحسين علي عوده

12851أمراض األطفال193حسين علي كاظم

25825الجراحة العظميةدوراتحسين علي محمد

12213التخدير واالنعاش175حسين علي محمود

8411أمراض القلب75حسين علي مصطفى

10755جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسين علي مصطفى

25545أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها584حسين علي نجار

21781الجراحة البولية513حسين علي نصر

23351األمراض الداخلية551حسين علي نصر

23353العناية المشددة551حسين علي نصر

23352أمراض الجهاز التنفسي551حسين علي نصر

22832تقويم األسنان والفكيندوراتحسين علي هوال

1003الجراحة العامة1حسين عوض الحاج عمر خليل

12898أمراض األطفال199حسين عوض الحسين

11126الجراحة العظمية132حسين عيسى ابراهيم

17339أمراض العين وجراحتهادوراتحسين فارس الحمصي

2221االمراض الداخلية13حسين فارس الصالح

14158األمراض الداخلية257حسين فارس صقر

14159أمراض الجهاز الهضميدوراتحسين فارس صقر

6264التوليد وأمراض النساء وجراحتها49حسين فوزي يوسف القنبر

18859الجراحة العامة430حسين فياض محمد

16476أمراض العين وجراحتهادوراتحسين فيصل سليمان

9116تقويم االسنان والفكيندوراتحسين قاسم يونس

3663التشخيص الشعاعي/ االشعة26حسين كامل حسين

19351أمراض العين وجراحتها448حسين كامل عطيه

3963االمراض الداخلية28حسين كامل محرز

7602الطب الشرعي64حسين كامل نوفل

12235االمراض الداخلية174حسين لؤي سيريس

9847التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي99حسين مالك حيدر

15518جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحسين محمد  عز الدين نجمة

12826الجراحة البوليةدوراتحسين محمد الحسين

12826الجراحة البوليةدوراتحسين محمد الحسين

12457جراحة الصدر والقلب واألوعية169حسين محمد الكنج

15253أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها318حسين محمد امين عثمان
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23639التعويضات السنية الثابتة556حسين محمد ايمن السعدي

13306التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحسين محمد حلو

11522أمراض العين وجراحتها148حسين محمد زينب

1588التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحسين محمد سعيد الحلباوي

10494الجراحة العظميةدوراتحسين محمد سالمه

16166أمراض العين وجراحتهادوراتحسين محمد شاهين

12807الجراحة العامةدوراتحسين محمد علي الموهباني

10475امراض القلب115حسين محمد علي حسناتو

23023التشخيص المخبري547حسين محمد عواد

18674الجراحة العامة423حسين محمد محمد

8163الجراحة البولية71حسين محمد موسى

23584زراعة األسناندوراتحسين محمد ورده

17126الجراحة العامة381حسين محمود رسالن

19501الجراحة العامة452حسين محمود علي

8824امراض االطفالدوراتحسين مرعي الرزوق

20719الجراحة العامة484حسين مسلم محمد

8834الجراحة العامةدوراتحسين مصطفى عبد الرحمن

644أمراض جهاز الهضم1حسين نايف عابورة

1409االمراض الداخلية3حسين نايف عابورة

25811جراحة األوعية586حسين يوسف طحان

1534االمراض الباطنة9حسين يونس السليمان

9106التشخيص المخبري88حصه جميل بدر

6470التوليد وأمراض النساء وجراحتها50حفيظه أحمد ياسين

9100التوليد وامراض النساء وجراحتها87حفيظه داؤد سعد

15987الجراحة العظميةدوراتحكم حكمت األسعد

24080التوليد وأمراض النساء وجراحتها564حكم صقر أبو فخر

227الجراحة العامةدوراتحكم عبد الجبار الجاجة

16700التخدير واإلنعاش366حكم عبد الحكيم االخرس

5169األمراض الجلدية والزهرية46حكم عبد الغني الحزواني

24694تأهيل وتجميل الفم واألسنان573حكم غياث عبد الهادي

13017الجراحة العامة213حكم محمود الخطيب

14886الجراحة التجميلية والتصنيعية300حكم محمود الخطيب

11786طب الطوارئ162حكم نواف كريزان

16875أمراض األطفال373حكمات طنوس طنوس

21046أمراض الجهاز التنفسي499حكمت احمد ريمان

21045األمراض الداخلية499حكمت احمد ريمان

19914الجراحة البولية462حكمت أمين أبو عساف

15023أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحكمت حسين احمد

7234الجراحة البولية58حكمت حمد جمال

4208الجراحة العامة34حكمت خلدون عزت الصيرفي

10146الكيمياء الحيوية107حكمت عبد المجيد طهراني

17929علم الطفيليات وأمراض الدم399حكمت عبد المجيد طهراني

25067الجراحة البولية577حكمت فاتح سليمان

14712الجراحة العصبيةدوراتحكمت محمد جالل

3494الجراحة العظمية25حكمت محمد جمعه

16619أمراض النسج حول السنيةدوراتحكمت نبيل البر

8135الجراحة العظمية71حكمت يوسف أبو سمره

8576أمراض الجهاز الحركيدوراتحال ابراهيم الصدير

11213تقويم االسنان والفكيندوراتحال ابراهيم الوسي
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15692التصوير الطبي التشخيص الشعاعي342حال احمد غانم

7249تقويم االسنان58حال انطانيوس شمالي

17747التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي394حال إبراهيم الخوري

24195أمراض األطفال566حال حسن الرميش

15148الكيمياء الحيوية السريرية313حال حسن ديب

11390مراقبة األدوية142حال سمير زحالوي

25382مراقبة األدوية582حال عادل حمدان

14104التشخيص المخبريدوراتحال عبد الحفوظة

7944الطب الشرعيدوراتحال عبد الحليم محمد

19858أمراض العين وجراحتها460حال عبد الرؤف ابو الشامات

4766التشخيص المخبريدوراتحال عبد الفتاح الجمعه

25314أمراض العين وجراحتها580حال عدنان علي

19776التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحال علي ناصر

9338جراحة الفم والوجه والفكين91حال عمر زهدى جزماتي

19983األحياء الدقيقة465حال فاروق اسليم

15299التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحال محمد رشيد آغا

20309أمراض النسج حول السنية475حال محمد وليد البني

12176التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي169حال محمود الحمصي

8176طب اسنان االطفال71حال معن قيطازو

16643األمراض الجلدية365حال ميشيل جولخ

25605األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتحال نبيل سلوم

25904التوليد وأمراض النساء وجراحتها586حال يحيى الشمالي

8922التشخيص المخبري85حال يعقوب خزامي

24617تقويم األسنان والفكين571حالج إبراهيم السينو

22232التشخيص المخبريدوراتحلى أحمد مراد

24532أمراض العين وجراحتها570حلى كونز الحاجي

19849أمراض األطفال460حلى محمد احمد

15337طب األسرة324حلى نبيل زريق

18401التخدير واإلنعاش414حليم شعبان محمد

20039أمراض الجهاز الهضمي466حليم عيسى سابا

7898االمراض الجلدية والزهرية68حليمة حسين كمال شهيد

13678امراض االطفال238حليمه احمد الشيخه

1597االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتحليمه صالح عبد العزيز

24496أمراض األطفال569حماد ممدوح أبو حجيله

8066امراض االطفال70حماده ابراهيم البيش

22579طب األسرةدوراتحماده احمد سليم

19137أمراض األطفال442حماده عبد الحسيب جنيد

8823جراحة الفم والوجه والفكين83حماده محمد خليل مطيط

10765الجراحة العظميةدوراتحماده ناظم بقله

1615امراض االطفال11حماده هالل الفياض

5992الجراحة العظمية47حمادي حلو دهيم

2639الجراحة العصبيةدوراتحمادي عبد هللا الحمزه

1285االشعة والتشخيص الشعاعي3حمد تركي شرف

16600األمراض الداخلية363حمد حسين اسماعيل

15910الجراحة البوليةدوراتحمد حسين الخلف

555جراحة الفم والفكيندوراتحمد سلمان السليمان

18416أمراض األطفال415حمد شفيق بيشاني

4294الجراحة العامة31حمد محسن الباروكي

21798جراحة األوعيةدوراتحمد نواف الشبيب
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19655أمراض الجهاز التنفسي454حمدان حميد العبد

22036التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحمدان غسان الحمدان

18896طب أسنان األطفال432حمدو عبد الكريم القاضي

13228التعويضات السنية المتحركة214حمدو مصطفى ذكره

6002التوليد وأمراض النساء وجراحتها47حمدي اسماعيل نوفل

12672الجراحة الصدريةدوراتحمدي رياض  الصوص

23548جراحة الفم والفكين554حمدي غسان قلطقجي

5656التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتحمدي مطلق العقله

25346األمراض الداخلية582حمزة سعود الكوسى

22776أمراض األطفال540حمزة سليمان المعلم

962الجراحة العامةدوراتحمزة عباس شوكان

11760طب الطوارئ161حمزة علي حمزات

25334جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحمزة ياسر معروف

16030الجراحة العامة352حمزه احمد ابراهيم

6587امراض القلب واالوعية51حمزه احمد المروح

8447أمراض الدمدوراتحمزه اسماعيل العيسى علم

15515تقويم األسنان والفكيندوراتحمزه امين يوسف

22411أمراض الجهاز الهضميدوراتحمزه أحمد الخطيب

15957األمراض الداخليةدوراتحمزه تاج الدين الحمود

25017األمراض الداخلية576حمزه تامر سويدان

13294األمراض الداخلية217حمزه حبيب بهلول

15124التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحمزه سعيد علي

5505امراض القلب42حمزه سميع مرشد

19899الجراحة العامة461حمزه عبد السالم الصادق

8846أمراض الجهاز الهضمي84حمزه عبد اللطيف مبارك

10347الجراحة العظمية111حمزه عبد هللا الجباوي

7322التعويضات المتحركة60حمزه عبد الوهاب عباس

11910األمراض الداخلية162حمزه عبدو مسعود

14816الجراحة العامة296حمزه علي األشقر

8818أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83حمزه علي حسن

10270الجراحة البولية109حمزه قاسم علي

19519أمراض الجهاز الهضمي450حمزه محمد الخطيب

17896الجراحة العظمية400حمزه محمد الغزالي

22060جراحة األوعية522حمزه محمد شفيع باقوني

11421التخدير واالنعاش144حمزه محمد غزال

18672الجراحة العظمية423حمزه محمد مهدي االصفر

16518تقويم األسنان362حمزه محمد ناصر

15079أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها309حمزه يوسف بالن

7727التوليد وأمراض النساء وجراحتها66حمزه يونس مياسه

14467الجراحة العامة278حمود احمد الحاج حمود

3939امراض االطفال28حمود احمد الحسين

9956االمراض الداخلية101حمود جاسم صالح

2476أمراض جهاز الهضم18حمود خميس الشديد

849أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحمود عبد الحميد عالف

10675التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحمود عبد الشاهر

24279الجراحة البوليةدوراتحمود عطاهللا الرداوي

15195التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحمود علي الحمود

6233الجراحة العامة49حمود مزيد نصر

14040الجراحة العامة250حمود يوسف حامد
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15059أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحمورابي سليمان كوريه

983الجراحة العامة3حميد احمد السعيد

13931األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس243حميد بديع سليمان

5790جراحة األطفال47حميد خالد الخالد

2479امراض االطفال18حميد صالح الدين العلي الطه

2884الجراحة العظمية20حميد عادل كنو

13249الجراحة البولية218حميد محمد سعيد سعدون

16434التشخيص المخبريدوراتحميدة خالد الخلف

6983امراض الغدد واالستقالبدوراتحميده احمد العلوش

3223االمراض الداخلية21حميده اسماعيل ديبو

13378التخدير واالنعاش223حنا انطونيوس مخول

10383الجراحة العامة112حنا جاجه كورو

10384الجراحة التجميلية والتصنيعية112حنا جاجه كورو

13423التوليد وامراض النساء وجراحتها226حنا سالم مقدسي افريم

24625التصوير الطبي والتشخيص المخبري377حنا كوريه فيلو

7143طب االطفال57حنا مطانيوس داده

23605جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحنا موسى اليعقوب

20334أمراض العين وجراحتها475حنا ميخائيل جرجس

986الجراحة العظمية1حنا نعيم هارون

18286طب األسرة411حنان ابراهيم حسون

20428أمراض األطفال479حنان ابراهيم خدج

17971األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس402حنان ابراهيم زيدان

17907التوليد وأمراض النساء وجراحتها399حنان احمد الحالق

1486التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتحنان احمد سرور

17475األمراض الداخلية390حنان احمد ناشد سعيد

9798التشريح المرضي97حنان انطون عقل

6769التشخيص الشعاعي/األشعة53حنان انطونيوس اسبر

21895التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتحنان إبراهيم االبراهيم

13215الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي213حنان بولص توما

24772أمراض األطفال573حنان توفيق سماق

12425التعويضات النسية الثابتة164حنان جرجس لطيفه

7413التشخيص المخبري69حنان جودت يوسف

24301األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتحنان حافظ الخطيب

4526التوليد وامراض النساء وجراحتها39حنان حسن برادعي غنوم

11956الدمويات162حنان حسن قنجراوي

20012أمراض األطفال464حنان حسين بطيخه

12008التشخيص المخبري162حنان خليل كنوزي

19697التوليد وأمراض النساء وجراحتها455حنان راكان النعيمي

2978تقويم االسنان والفكين21حنان رضوان الدراوشه

25611أمراض األطفالدوراتحنان رياض الناشف

6725التوليد وأمراض النساء وجراحتها53حنان زكي الشامي

9065الجراحة العامة90حنان سامي مغامس

12260امراض العين وجراحتها174حنان سليم كدر

9704االمراض الداخلية96حنان سهيل سيف

9705امراض الجهاز الهضميدوراتحنان سهيل سيف

9802التشخيص المخبري97حنان شفيق جركس

22814تأهيل وتجميل الفم واألسنان542حنان صبحي خميس

3105التوليد وامراض النساء وجراحتها20حنان عادل كزبر

16804مراقبة األدوية371حنان عبد الحميد شاشو
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14448الجراحة العامة275حنان عبد الرحمن عاصي

24847أمراض الدم377حنان عبد الستار اسعد

6745أمراض األطفال53حنان عبدالرحمن فطراوي

21915المراقبة الدوائية517حنان عدنان محمد

22551أمراض العين وجراحتها532حنان عز الدين إبراهيم

24031األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس563حنان عصام الحايك

23088األمراض الداخلية549حنان علي زين العابدين

18537االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس419حنان علي محرز

11675التخدير واالنعاش155حنان عمر الخطيب

2150التخدير13حنان عمر كردي

4300األمراض الروماتيزمية100حنان عيسى الريس

17713التوليد وأمراض النساء وجراحتها393حنان عيسى ضاهر

7468التوليد وأمراض النساء وجراحتها63حنان فضل هللا بدر الدين

3717التوليد وامراض النساء وجراحتها28حنان محمد اديب التكله

11523أمراض العين وجراحتها148حنان محمد ديوب

19828التعويضات السنية الثابتة460حنان محمد سعيد البرني

6244األمراض العينية وجراحتها49حنان محمد علي

9809التوليد وأمراض النساء وجراحتها98حنان محمد علي الشعار

19313أمراض الجهاز الهضميدوراتحنان محمد قرواني

20572الدمويات المناعية485حنان محمد نهاد حموي

15430أمراض األطفالدوراتحنان محمد وليد قارصلي

8867التوليد وأمراض النساء وجراحتها84حنان محمد يزبك

20607التشخيص المخبري482حنان محمدرشيد الطه

10303امراض االطفال125حنان محمود شوشره

25728األمراض الداخليةدوراتحنان محمود فخر

21141التوليد وأمراض النساء وجراحتها499حنان مصطفى صالح

24006األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس562حنان معين سلوم

3045طب الطوارئ20حنان نايف االجرد

10729التوليد وأمراض النساء وجراحتها121حنان وفيق سلطان

12177التوليد وأمراض النساء وجراحتها171حنان يوسف الخطيب

24258أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها568حنان يوسف النابلسي

12052طب األسرة162حنان يوسف جمول

6751التوليد وأمراض النساء وجراحتها53حنان يوسف عشمه

24836تأهيل وتجميل الفم واألسنان574حنايا حسن المزروع

24275أمراض األطفال568حنين احمد منصور

13202تقويم األسنان213حنين جرجس شبروني

15834تقويم األسنان والفكين347حنين عدنان عنبتاوي

23710التوليد وأمراض النساء وجراحتها557حنين عفيف داؤد

18278تقويم األسنان والفكين410حنين نزار خليف

15856أمراض األطفال347حور رياض الشميط

12615أمراض الغدد الصم واالستقالب181حورية جمال ناصر

3922طب األسرة28حياة انطونيوس سعد

15330التشخيص المخبري323حياة خليل الدباس قبالن

23292تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتحياة زهير يوسفان

2739جراحة الفم والفكين17حياة سمير طوشان

17669التوليد وأمراض النساء وجراحتها392حياة صالح المحمد االحمه

25754امراض الجهاز الحركيدوراتحياة محمد الحلبي

14907تقويم األسنان302حياة معين اسماعيل

24769تأهيل وتجميل الفم واألسنان377حياة نذير عنبري
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3703التوليد وأمراض النساء وجراحتها28حيات الياس شاهين

14939الجراحة العظميةدوراتحيان احمد حمامه

7377الجراحة العامة61حيان احمد ناشد سعيد

672األمراض العصبية2حيان أحمد حميدان

24658الجراحة العظمية572حيان أحمد مريم

7377الجراحة العامة496حيان أحمد ناشد سعيد

10902جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحيان حسين خلوف

14196تقويم األسنان والفكيندوراتحيان سهيل عبدو

11981امراض العين وجراحتها166حيان صبحي العلواني

18451التشريح المرضي420حيان طاهر غانم

9818الجراحة العظمية98حيان عبد الفتاح الراس

3563التوليد وامراض النساء وجراحتها25حيان عبد هللا طبولي

8240الجراحة العامة73حيان عبد الوهاب الشيخ يوسف

21398جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحيان عدنان الشوشي

21435الجراحة العظميةدوراتحيان عدنان شاهين

1228أمراض األطفالدوراتحيان علي جديد

5071امراض العين وجراحتها41حيان علي محمد

7749الجراحة العامة66حيان علي يوسف

22885التعويضات السنية الثابتة544حيان كامل حسين

856التخدير1حيان محمد الحمد

8125األمراض الداخلية71حيان محمد الخالد طليمات

15235الجراحة العصبيةدوراتحيان محمد بدور

8762أمراض األطفال83حيان محمد حسن

5506الجراحة العظمية42حيان محمد خضر

7175الجراحة العامة119حيان محمد زهير لطفي

9774جراحة االوعية119حيان محمد زهير لطفي

9775جراحة القلب119حيان محمد زهير لطفي

2889الجراحة البولية20حيان محمد شبانه

22644تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتحيان محمد يوسف الزين

21942جراحة الفم والفكين518حيان مخائيل عبود

25198التعويضات السنية المتحركة579حيان ممدوح العبد هللا

9253جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحيان نديم ديب

4981أمراض األطفال42حياه حسن الزعوري

24800التخدير واإلنعاش573حياه عبد الرحمن سحلول

11371أمراض النسج حول السنية142حيدر بركات بركات

13360التخدير واالنعاش223حيدر حسن مسعود

15063األمراض الداخليةدوراتحيدر حسين صقر

6060التخدير48حيدر زهير ابو طراب

23534التعويضات السنية المتحركة555حيدر سامي حيدر

3774الجراحة البولية28حيدر سلمان سالمي

20553الجراحة العامة486حيدر سليمان احمد

20739الجراحة البولية489حيدر سليمان كتوب

20888األمراض الداخلية494حيدر سليمان يوسف

8140التخدير واإلنعاش71حيدر سميع حمدان

22146الجراحة العظمية525حيدر سهيل متوج

11538التوليد وأمراض النساء وجراحتها149حيدر شبلي فلوح

25326أمراض القلب واألوعيةدوراتحيدر صالح عباس

12023التوليد وأمراض النساء وجراحتها171حيدر عبد الرحمن عيسى

15916جراحة األوعيةدوراتحيدر علي المحمود
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19371التوليد وأمراض النساء وجراحتها449حيدر علي رستم

23642جراحة الفم والوجه والفكين556حيدر علي عاصي

9304االمراض الداخلية90حيدر عمر الحاج علي

9305االمراض الصدرية90حيدر عمر الحاج علي

20590األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس486حيدر غازي حسن

15676التعويضات السنية الثابتة342حيدر فؤاد سليمان

25344األمراض الداخلية582حيدر محسن درميني

3234االمراض الداخلية25حيدر محمد الجدي

23973أمراض القلب واألوعية561حيدر محمد الموعي

15070أمراض الكليةدوراتحيدر محمد خالد جمعه زبادنه

22157تقويم األسنان524حيدر محمد فاضل الحسن

12543أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها175حيدر ياسين محمود

22218أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتحيدرة حبيب يوسف

23838جراحة الفم والوجه والفكيندوراتحيدره علي حسن

22968التعويضات السنية الثابتة546حيدره محمد بدور

16446تقويم األسنان والفكيندوراتخالد ابراهيم االبراهيم

13775الجراحة العظميةدوراتخالد ابراهيم السعدي

12620جراحة الفم والوجه والفكين180خالد ابراهيم العيناوي

17306الجراحة العامةدوراتخالد ابراهيم المصري

2148الجراحة العظمية13خالد ابراهيم زعل

8003التعويضات السنية المتحركة70خالد ابراهيم هاشم السيد حمادي

12671جراحة األوعيةدوراتخالد احمد  الخطيب

13735الجراحة البولية241خالد احمد ابو علي

1947الجراحة العامة6خالد احمد البحيري

1949الجراحة الصدرية6خالد احمد البحيري

13487أمراض األطفال232خالد احمد الطحان

18956األمراض المعدية عند األطفال434خالد احمد المحمود

16612النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان364خالد احمد إبراهيم

25300الجراحة العامة581خالد احمد طربوش اليوسفي

9906التوليد وامراض النساء وجراحتها101خالد احمد قويدر

1002الجراحة العامة1خالد اكرم البغدادي

20170الجراحة العامة470خالد الوليد الصباغ

14248جراحة الفم والوجه والفكيندوراتخالد ايمن خسر

9691الجراحة العظمية96خالد ايهاب عبد هللا

24095تقويم االسنان والفكيندوراتخالد إسماعيل علوش

13549الجراحة العظمية234خالد أحمد البكور

8306التوليد وأمراض النساء وجراحتها73خالد أحمد الشيخ

12665األمراض الداخليةدوراتخالد بسام سيف الدين

11484التشخيص المخبري147خالد بشير فارس

10396التشخيص المخبري112خالد تحسين الحمصي

10245امراض القلب108خالد توفيق عثمان

342أمراض جهاز التنفسدوراتخالد جمال الحسن

18766التعويضات السنية الثابتة427خالد جمال الحكيم

23446أمراض العين وجراحتها553خالد جميل زهره

5846أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46خالد جورد يازجي

14453التشخيص المخبريدوراتخالد حاتم الصبيح

6092األمراض الداخلية30خالد حسن أبو حمدان

6144جراحة القلب48خالد حسن حمزه

5275الجراحة العامةدوراتخالد حسن طبيش
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14863التخدير واإلنعاش299خالد حسين  الجضيع

6357طب األطفال49خالد حسين الرمضان

17849الجراحة البولية398خالد حسين الصحناوي

16417الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتخالد حسين الوداعه

9457التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتخالد حسين حسين

17600أمراض األطفال391خالد حسين دناور

7532طب األسرة64خالد حسين ديب

17897التوليد وأمراض النساء وجراحتها399خالد حسين مرعشلي

362األمراض الداخليةدوراتخالد حمود شحادة

12503الجراحة البوليةدوراتخالد حميدي الحندي الحمود

23364زراعة الكليةدوراتخالد حميدي الحندي الحمود

6708جراحة الفم والوجه والفكيندوراتخالد خزاعي ملي

9227الجراحة البولية88خالد خلف اللجي

4317الجراحة العظمية31خالد خيرو الطرمان

1320تقويم االسنان2خالد رفيق عجيب

7141تقويم االسنان57خالد ركان مكارم

2486جراحة الفم والفكين15خالد رمزي شوره

22980الدمويات المناعية546خالد رمضان الرمضان

20671أمراض األطفال483خالد رياض خانجي

10199الجراحة العظميةدوراتخالد زهير عويد حرفوش

9668امراض االطفال96خالد سامح مصطفى

21351الجراحة العظميةدوراتخالد سامر الكردي سيواسلي

13074الجراحة العامة208خالد سطم العطيه

18053التوليد وأمراض النساء وجراحتها404خالد سعيد شرف الدين

25747التوليد وأمراض النساء وجراحتها585خالد سعيد شيبوب

5195الجراحة العامة43خالد سالمي الجباعي

4542االمراض العينية وجراحتها34خالد سليمان الخالد

8568الجراحة العظميةدوراتخالد سليمان لقطينه

9734الجراحة العظمية96خالد سيف الدين الشيخ

14681جراحة الفم والفكين299خالد شكري أسعد

12980أمراض الجهاز الهضميدوراتخالد شالش السويد

4568التشخيص المخبريدوراتخالد شمس الدين

19294الجراحة العظمية445خالد شمس الدين السليمان

12937الطب النفسيدوراتخالد صالح قولي

1055أمراض األطفال5خالد صبحي الحسين

678الجراحة العصبية2خالد ضاهر زيدان

13588تقويم األسنان234خالد عادل رجب

5741األمراض الداخلية45خالد عايف الدبور

1538التصنيعية/ الجراحة التجميلية 12خالد عبد الحليم منصور

8083أمراض األطفال71خالد عبد الحميد العلي

10443الجراحة العظمية113خالد عبد الحميد علوان

2117التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتخالد عبد الحي المحمد

16056أمراض النسج حول السنيةدوراتخالد عبد الحي اليوسف

12564االمراض الداخليةدوراتخالد عبد الرحمن الموسى

4749الجراحة العظميةدوراتخالد عبد الرحمن مكيه

18777الجراحة العامة428خالد عبد الرحيم الجيجكلي

5258االمراض العصبية46خالد عبد الرزاق الياسين

19677أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456خالد عبد الفتاح المحشي

892الجراحة العامة1خالد عبد الفتاح المحمود
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1350التخدير1خالد عبد الكريم المصطفي

979جراحة االوعية2خالد عبد الكريم النونو

11448الجراحة العامة145خالد عبد الكريم النونو

19022الدمويات436خالد عبد هللا الطماس

2890األمراض الجلدية والزهرية4خالد عبد هللا العونجي

8665األمراض الداخلية82خالد عبد هللا حمدان

6086التعويضات الثابتة48خالد عبد هللا عبد الرزاق

20314التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي475خالد عبد هللا عبده المسني

9124االمراض الداخلية87خالد عبد هللا عثمان

2018امراض الجهاز الهضميدوراتخالد عبد المجيد المرعي

11759أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها161خالد عبد المجيد بهاء الدين

11759أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها166خالد عبد المجيد بهاء الدين

13432الجراحة التجميلية والتصنيعية225خالد عبد المجيد بهاء الدين

1323امراض القلب2خالد عبد المجيد سالم

6426األمراض الداخلية50خالد عبد المنعم الديري

7365امراض القلب59خالد عبد المنعم الديري

18487طب الفم417خالد عبد الناصر جمعه

24912الجراحة العامة575خالد عبدالحليم منصور

2946االمراض العينية وجراحتها20خالد عبدالحميد الزهنان

7284أمراض األطفال59خالد عبدالرحمن األحمد

19709األمراض الداخلية456خالد عبدالغني طعمه

نقص دراسات:2019-8-4بتاريخ خالد عبدهللا الطماس

1156االمراض الداخلية3خالد عبدالمجيد سالم

22564الجراحة العصبيةدوراتخالد عبيد العيسى

13909طب األسرةدوراتخالد عدنان شاهين

10268جراحة القلب109خالد عزيز حيدر

9565طب الطوارئ95خالد عقاب الحمود

2734التخدير واالنعاش19خالد علي ادريس

822االمراض الداخلية5خالد علي الحليبي

3657جراحة الفم والفكين23خالد علي حمدان

17384التعويضات السنية المتحركة387خالد علي داويده

19446األمراض الداخلية448خالد علي درويش

4246امراض االطفال34خالد علي زيدان

16322طب الطوارئ356خالد علي شبرق

18585التوليد وأمراض النساء وجراحتها422خالد علي شموس

13846التخدير واالنعاشدوراتخالد عمر بدران

8401التعويضات السنية الثابتة74خالد عمر ياسين قصاب

14856أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها299خالد عواد الجاسم

13488أمراض األطفال232خالد عوض فوعاني

24936طب أسنان األطفال576خالد غازي كوكه

17795تقويم األسنان والفكين396خالد غسان الكاتب

25248أمراض القلب واألوعيةدوراتخالد غسان عزي

10132الجراحة العامة107خالد فارس المقداد

19106الجراحة العامةدوراتخالد فاروق المواس

545الجراحة العامة1خالد فاضل جمعه فالحيه زاده

20119جراحة الفم والفكين469خالد فائز العرب

13667الجراحة البولية238خالد فوزي درويش

13839االمراض الداخليةدوراتخالد فوزي دعبوس

7414امراض القلب62خالد فوزي نادر
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4021الجراحة البولية28خالد قاسم السخيطة

5503امراض االطفال42خالد قاسم النوفل

11862الجراحة العامة162خالد قاسم موسى

2958االمراض العينية وجراحتها20خالد كامل عرنوس

15874أمراض العين وجراحتها350خالد كمال ابو حمدان

5267أمراض القلب37خالد كمال البيطار

22549أمراض القلب واألوعية532خالد كمال اليقه

8274الجراحة العظمية73خالد ماجد عبد الباقي

14317أمراض األطفال265خالد محمد ابراهيم

1961األشعة التشخيص الشعاعي2خالد محمد اسماعيل

11375طب الفم واألسنان الوقائي142خالد محمد االحمد الخالد

9380امراض االطفال92خالد محمد االسماعيل

18874األمراض الداخلية431خالد محمد الجعبو

2482العناية المشددة15خالد محمد الحكيم

2725طب الطوارئ19خالد محمد الحكيم

12979أمراض الجهاز الهضميدوراتخالد محمد الحمد

24471الصحة العامة569خالد محمد الخالد

24472إدارة النظم الصحية569خالد محمد الخالد

25221األمراض الداخلية579خالد محمد الخضري

7258التخدير واالنعاش58خالد محمد الزعبي

21677التوليد وأمراض النساء وجراحتها510خالد محمد السالمه

13492جراحة الفم والفكين232خالد محمد الشهابي

1469الجراحة العظمية5خالد محمد العثمان

4104مداواة االسنان27خالد محمد العلي

16628األمراض الداخلية365خالد محمد المحمد

24973أمراض القلب واألوعية576خالد محمد المحمد

15837أمراض األطفال347خالد محمد المقداد

8086طب الطوارئ71خالد محمد بديوي

6552الجراحة البولية51خالد محمد بهاد الدين مكي

16543التعوضات السنية المتحركة362خالد محمد بوالد

16120الجراحة العظميةدوراتخالد محمد جمال الديري

17764األمراض الداخلية395خالد محمد حبيجان

24634الجراحة العامة571خالد محمد حسين المحويتي

1441الجراحة العامة2خالد محمد دالل

351الجراحة العامةدوراتخالد محمد سعدية

7522أمراض جهاز الهضم64خالد محمد شيحه

5544تقويم االسنان43خالد محمد صهيون

14043األمراض الداخلية250خالد محمد عبد الجليل

346أمراض الغدد واالستقالبدوراتخالد محمد غريبي

9819األمراض العصبية98خالد محمد قطرميز

19072الجراحة العامة438خالد محمد كراد

5292امراض جهاز التنفس39خالد محمد نادر الصباغ

5075طب اسنان األطفال41خالد محمد نديم ناطور

1612الجراحة العظمية11خالد محمود الحنش

7162امراض القلب57خالد محمود المصطفى

1757جراحة الفم والفكين7خالد محمود الناظر

15701الجراحة العصبية342خالد محمود بركات عمر

3924امراض الكلية28خالد محمود خليل

2587امراض الكلية12خالد محمود شوكت ايبش
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17186الجراحة العظمية387خالد محمود نموره

4020امراض االطفال29خالد مصطفى الرفاعي

19687التعويضات السنية456خالد مصطفى طيار

18948الجاحة العظمية434خالد مصطفى عيسى

21034أمراض األورام عند األطفالدوراتخالد مصطفى غانم

3731امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26خالد مصطفى معتوق

نقص وثيقة نقابية:2020-1-19بتاريخخالد مصطفى وني

3070مداواة األسنان4خالد معاوية القاضي

12611الجراحة الصدرية181خالد مفيد الشوفي

19403أمراض القلب واألوعيةدوراتخالد موسى الموسى

645أمراض جهاز الهضم1خالد موسى ايوب

15458أمراض القلب واألوعية330خالد موسى حماد

15522األمراض الداخلية334خالد موسى حماد

14599األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس285خالد مولود حاج محمد

15233الجراحة البوليةدوراتخالد ناصر الحسون

3130التشخيص الشعاعي/ االشعة 20خالد ناصر خطاب

2227التشخيص الشعاعي/ االشعة 14خالد نافع خرفانه

1718جراحة الفم والفكين9خالد ندر الدين العوف

20459الجراحة البوليةدوراتخالد نذير الطبجي

14566طب الطوارئ281خالد نزيه جزان

25006أمراض الجهاز الهضمي377خالد نضال ضايع

خالد نومان السالم الوكاع
428

أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها
18756

8013الجراحة العامة70خالد هايل السعيد

21560جراحة الفم والوجه والفكين509خالد وائل الهندي

7027التخدير واالنعاش57خالد وديع ابراهيم

14443أمراض النسج حول السنية277خالد وليد الخطيب

24280الجراحة البوليةدوراتخالد وليد الربداوي

23579الجراحة العصبيةدوراتخالد وليد العك

15393األمراض الداخلية325خالد وليد القج

23513أمراض القلب واألوعية554خالد وليد القج

16248جراحة الفم والوجه والفكيندوراتخالد وليد الهبشه

9674النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان97خالد وليد زيد

22926جراحة الفم والوجه والفكيندوراتخالد وليد عالول

7279التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي59خالد ياسين األعرج

13619األمراض الداخلية235خالد يوسف الحبوس

5881األمراض الباطنة48خالد يوسف صديق

25182التشخيص المخبريدوراتخالد يوسف وهبي

13680طب األسرة238خالده محمد المحمد

21158التوليد وأمراض النساء وجراحتها501خالدية ابراهيم عرجة

11702امراض العين وجراحتها155خالص يوسف احمد

881التوليد وامراض النساء وجراحتها1ختام تامر الراضي

18023األمراض الداخلية405ختام عبد المجيد الخطيب

23757تقويم األسنان والفكيندوراتختام عمر الخليل

15660مداواة األسنان341ختام مرعي المعراوي

15531التشخيص المخبري334ختون كريم البيطار

5494التوليد وأمراض النساء وجراحتها43خديجة عمر الطويل

2797الطب الفيزيائي واعادة التاهيل16خديجة غياث قاسم

11223التوليد وأمراض النساء وجراحتها280خديجة محمد اليوسف
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8982التوليد وامراض النساء وجراحتها86خديجة مصطفى صالح

23427أمراض الجهاز الهضمي337خديجة وليد دوكي

7667مداواة األسنان66خديجه أحمد قزعور

8120أمراض األطفال71خديجه جهاد صالح

22047التشخيص المخبريدوراتخديجه خالد دالل

21863أمراض األطفال516خديجه ديبو احمد

7784االمراض الداخلية67خديجه سليم الحمدان

1557امراض االطفال12خديجه سليمان مندو

23540العناية المشددة عند األطفالدوراتخديجه سليمان مندو

21227األحياء الدقيقة502خديجه عبد الحميد أبو بكر

12041التخدير واالنعاش162خديجه عبد الكريم العلي

24082التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخديجه عبد الناصر مصري

18625أمراض األطفال424خديجه علي يوسف

11223التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتخديجه محمد اليوسف

24207األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس566خديجه محمد رفاعي

23837التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخديجه محمد شيخو

7390التشخيص الشعاعي61خديجه محمود صالح

12824أمراض األطفالدوراتخديجه منير الديك

15083األمراض الداخليةدوراتخديجه وليد دوكي

23427أمراض الجهاز الهضميدوراتخديجه وليد دوكي

7403جراحة االطفال62خزام جودت خزام

23623األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتخزامه وليد القلعاني

17525أمراض الجهاز التنفسي390خزامى احمد ازهري

24322أمراض العين وجراحتهادوراتخزامى احمد العرفات

13546الجراحة التجميلية والتصنيعية232خزامى احمد بو حمدان

4189التشخيص المخبري31خزامى رياض زريق

نقص دراسات عليا:2019-6-16بتاريخخزامى سليمان الجمال

21455أمراض الجهاز الحركي507خزامى سهيل حبيب

17745األحياء الدقيقة والدمويات المناعية394خزامى غالب احمد

7267امراض األطفال58خزامى محمد زكوان كيالرجي

21063التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخزامى محمد عنتر

10403التشخيص المخبري112خزامى معن عمار

18507الدمويات المناعية419خزامي سليمان الجمال

6562الصيدلة الصناعية51خزامي نسيب الزغبي

23394جراحة األوعيةدوراتخشمان رشيد رمو

17493تقويم األسنان والفكيندوراتخضر احمد بدر

2322الكيمياء الحيوية الطبية12خضر اسعد اسبر

23208الجراحة البوليةدوراتخضر جمال طعمه

9127امراض االطفال87خضر حمدو حسين

14898التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتخضر شيخموس خضر

25833أمراض القلب واألوعيةدوراتخضر صالح الحسن

11648أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتخضر صالح سلمان

17956الجراحة العظمية403خضر عزيز محمد

5757الغدد الصم46خضر عيسى الحمدان

12466الجراحة البولية169خضر محمد  رسالن

7347امراض القلب60خضر محمد الوادي

15485أمراض األطفالدوراتخضر محمد شحود

24464أمراض النسج حول السنية569خضر محمد عيشه

21406أمراض القلب واألوعيةدوراتخضر هيثم عبد الكريم
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2620امراض الكليةدوراتخضر يوسف الجرف

19816الجراحة العصبية459خضر يوسف الحاج فرج

25085أمراض الدم377خضراء دارا حمود

20394أمراض األطفال478خضور أحمد حسين

8533التوليد وأمراض النساء وجراحتها79خلدون ابراهيم األسعد

703جراحة الفم والفكين4خلدون احمد ابو النصر

2058جراحة االوعية9خلدون احمد منيف

22745الجراحة الصدريةدوراتخلدون اياد الدين الديواني

21787التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخلدون إبراهيم السعدي

14689أمراض العين وجراحتها289خلدون آمال الدين البعيني

25154زراعة األسناندوراتخلدون بديع شحيده

5675التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتخلدون جمال نعيسه

3476التخدير40خلدون حامد العامري

25592الجراحة العصبيةدوراتخلدون حسام الصابوني

23176أمراض النسج حول السنية550خلدون حسين الحروب

12863الجراحة العامة196خلدون خالد الغريب

8889جراحة الفم والوجه والفكين85خلدون خالد المنيني

3116جراحة الفم والفكين20خلدون رياض مراد

15882أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها350خلدون سام عمار

9017االمراض الداخلية86خلدون سعد الحكيم

9018امراض القلب86خلدون سعد الحكيم

2527االشعة التداخلية13خلدون سليمان الجماز

22753أمراض الجهاز الهضمي538خلدون سليمان حاتم

17979أمراض األطفال403خلدون سمير عبيد

632تقويم السنان1خلدون صبحي الشريقي

22717التشخيص المخبري537خلدون صالح اصالن

18504األحياء الدقيقة418خلدون عبد الرحيم مسعود

584أمراض جهاز التنفس1خلدون عبد الرزاق طباع

3987تقويم االسنان28خلدون عبد العزيز شومل

16527الجراحة العصبية361خلدون عبد الناصر خرنوب

1377الجراحة الصدرية5خلدون غازي ابو دقة

18885الجراحة العامة431خلدون غسان بو حمدان

4336االمراض العصبية31خلدون فايز بو حمدان

566التخدير1خلدون فتحي ابو زرد

25433األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتخلدون فواز الحمصي

10423تقويم االسنان112خلدون فوزي العربيد

10085امراض االطفال104خلدون متروك سالم

7803الجراحة البولية67خلدون محمد ابو السل

7909امراض االطفال68خلدون محمد امين الجالد

9291امراض االطفال90خلدون محمد شريف

21743الطب النفسي512خلدون محمد عادل بقله

544جراحة الفم والفكين1خلدون محمد عاطف درويش

24162الجراحة العصبية565خلدون محمد عثمان

13918أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتخلدون محمد فرحان ناجي السباعي

17211أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتخلدون محمد لؤي السراج

15225جراحة األوعيةدوراتخلدون محمد نبيل تركماني

10121الجراحة العامة106خلدون محمود القشاش

14459الجراحة البولية278خلدون محمود شحاده

20458الجراحة العامة480خلدون مزيد عامر
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4459التخدير واالنعاشدوراتخلدون هاني حبيب

5510طب الطوارئ43خلدون هايل حمزه

5629الجراحة العظمية44خلدون هايل حمزه

19439أمراض العين وجراحتها447خلدون وليد زيد

13911جراحة الفم والفكين243خلدون يوسف عطا هللا

15473التوليد وأمراض النساء وجراحتها332خلف علي ذياب

4166التوليد وامراض النساء وجراحتها31خلود احمد منذر السعدي

7194التخدير واإلنعاش73خلود أحمد عزت البكري

2995طب االطفال21خلود تاج الدين ضعون

21782التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخلود جمال الخطيب

23083التشخيص المخبري548خلود جهاد عبود

7030التخدير واالنعاش57خلود حسن االسمر

18074أمراض األطفال406خلود حسن السراج

3443االمراض الجلدية والزهرية23خلود حنا مخول

7055طب األسرة57خلود خليل حسين اغا

25872أمراض األطفالدوراتخلود خليل خليل

8510التشخيص المخبريدوراتخلود دهام محمد

16769التشخيص المخبري369خلود راجي عبد النور

23636التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخلود رياض جعبري

15044األمراض الداخليةدوراتخلود زياد سحتوت

14480التوليد وأمراض النساء وجراحتها277خلود سعيد أسعد

11317التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي140خلود سيف الدين اخصيم

21852طب أسنان األطفال515خلود عبد الرحمن ابريق

8689أمراض الجهاز الحركيدوراتخلود عبد الفتاح قباني

خلود عبد القادر الحشيش
158

االمراض الداخلية
11807

11808امراض الجهاز الهضمي157خلود عبد القادر الحشيش

2554التشخيص المخبري15خلود عبد الكريم اسمندر

20512أمراض األطفال481خلود عبد المعين االبراهيم

2764األمراض الداخلية15خلود عبد المنعم باقية

15667التوليد وأمراض النساء وجراحتها341خلود عبد رستم

24857التوليد وأمراض النساء وجراحتها377خلود علي العمر

4963تقويم االسنان والفكيندوراتخلود عمر الغريب

18883التشخيص المخبري431خلود فريز الحرك

14294التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي265خلود كامل سماك

14294التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي341خلود كامل سماك

7049األمرااض الداخلية57خلود محمد خالد االعسر

9172طب اسنان االطفال87خلود محمد طالب االمين

9937امراض العين وجراحتهادوراتخلود محمد عيد بكار

20810األمراض الداخلية491خلود محمود نيربي

21541التوليد وأمراض النساء وجراحتها508خلود محي الدين الرفاعي

18631التعويضات السنية الثابتة423خلود مروان طبلية

9318التوليد وامراض النساء وجراحتها90خلود مظهر هزيم

25906األمراض العصبية586خلود موفيد علي

6010طب األطفال47خلود ميشيل خولي

18933األمراض الداخلية433خلود نايف الشاعر

14900أمراض األطفال300خلود نوفل عبدو

17667أمراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال392خلود نوفل عبدو

12137التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي169خلود وائل علوان
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24558أمراض القلب عند األطفال570خلود وليد محمد جابر

نقص وثيقة نقابية:2018-11-21بتاريخ خلوص مناع الحمصي

24197طب الطوارئ566خليف عبدالرحيم العويد

خليل ابراهيم البيطار
15

طب اسنان االطفال
2536

18362أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها413خليل ابراهيم الحسين

9322الجراحة العامة91خليل ابراهيم الخليل

11810الجراحة البولية157خليل ابراهيم السعدي

14031الجراحة البولية250خليل ابراهيم الصلخدي

684التوليد وأمراض النساء وجراحتها3خليل ابراهيم العوده هللا

19561التوليد وأمراض النساء وجراحتها452خليل ابراهيم خليل

25031الجراحة العصبية377خليل احمد الحكيم

2298الجراحة البولية9خليل احمد الحماده

16228الجراحة العامة355خليل احمد الخليل

10565الجراحة البولية116خليل احمد وحيد الدين اومري

11114الجراحة العامةدوراتخليل الرحمن زكوان القنواتي

24403التخدير واإلنعاشدوراتخليل الياس غصن

6005التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي47خليل الياس محسن

13633الجراحة العامةدوراتخليل انطون حداد

3224طب الطوارئ20خليل انيس يوسف

6546صناعة االسنان الثابتة والمتحركة51خليل ايليا لطفي

8620جراحة الفم والوجه والفكيندوراتخليل أحمد قاسم صالح

24039الجراحة البولية563خليل توفيق داغر

خليل جمال الروح
577

جراحة الفم والوجه والفكين
25066

14878التشخيص المخبري300خليل جميل البديوي

20535أمراض األطفال482خليل حبيب غويش

20535أمراض األطفال486خليل حبيب غويش

18858الجراحة العامة430خليل حسن رمضان

12895جراحة األطفال198خليل حسن سلطون

13502األمراض الداخلية233خليل حسن عيد

13511أمراض الجهاز الهضمي230خليل حسن عيد

21824أمراض األطفال514خليل حمود محمد

15345تقويم األسنان والفكيندوراتخليل سليم حربا

8813التخدير واإلنعاش83خليل سليمان الجماز

5306الجراحة العامةدوراتخليل شحاده الرفاعي

12188االحياء الدقيقة174خليل عارف عثمان

10980تقويم االسنان والفكيندوراتخليل عبد الحليم االبراهيم

1726امراض اللثة9خليل عبد الحليم حسين

12185التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي174خليل عبد الرحمن ايبو

18316الجراحة العامة412خليل عبد الرحمن دقاق

4827أمراض جهاز الهضم41خليل عثمان بكر

17577أمراض األورام عند األطفال391خليل علي البيروتي

25203أمراض األطفال579خليل علي الشيخ

23114أمراض الدمدوراتخليل علي عباس

20495جراحة الفم والوجه والفكين480خليل عوض يوسف

8414أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتخليل عيسى زغيبه

2987الجراحة العصبية20خليل عيسى مكاريوس لحام

7378االمراض العصبية61خليل قاسم جغنون
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نقص دراسات عليا او شهادة خارجية:2019-8-5بتاريخ خليل محمد ابراهيم

20411التشخيص المخبري479خليل محمد الدبش

23248أمراض األطفالدوراتخليل محمد العايد البري

7998التشخيص المخبري70خليل محمد القوتلي

19189أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها443خليل محمد إبراهيم

10734طب الطوارئ121خليل محمد خليل

19621أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها454خليل محمد ساحليه

16957األمراض الداخلية376خليل محمد سينو

6920الجراحة العامة54خليل محمد ملحم

11369الجراحة العامة142خليل محمود الخليل

24707جراحة القلب377خليل محمود حمود

20032التوليد وأمراض النساء وجراحتها466خليل محمود سليمان

8029التوليد وامراض النساء وجراحتها70خليل مصطفى االحمد

4312الجراحة العامة30خليل مهنا سماره

8599أمراض النسج حول السنيةدوراتخليل ميالد خوري

25651أمراض الجهاز الحركيدوراتخليل نادر علي

602أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها1خليل وهبه يازجي

22302أمراض الجهاز الحركيدوراتخليل يحيى عمر النجار

23907أمراض الكلية561خليل يوسف المحمود

1033جراحة األوعيةدوراتخليل يوسف المصطفى

12086الجراحة العامة169خليل يوسف المصطفى

19332األحياء الدقيقة445خليل يوسف غصن

20947أمراض القلب واألوعية495خميس مصطفى االحمد

24252التوليد وأمراض النساء وجراحتها568خناف حسين محمد

1030أمراض األطفال3خنساء رشيد حاج ابراهيم

2256الجراحة العامة9خنساء محمد ربيع النجار

21831أمراض الجهاز الهضميدوراتخوشناف محمود سمو االوسكان

13761األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتخولة فتحي الشقاقي

7907التشخيص الشعاعي/ االشعة 68خولة محمد وليد عفش

23690التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتخوله عبد الغني حمزه

9598التوليد وأمراض النساء وجراحتها95خوله عبد هللا قطان

11110األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتخوله عبدو حجو

10049التخدير واالنعاش103خوله علي عزت قبان علي

16107األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتخوله فهد عيسى

23505أمراض النسج حول السنيةدوراتخوله فيصل جرجنازي

11424التشخيص المخبري145خوله كامل الحمصي

7987التوليد وامراض النساء وجراحتها69خوله محمد رشيد الشيخ

9580التشخيص المخبري95خوله محي الدين الكوسا

16758أمراض األطفال369خوله نايف القبه

25598طب األسنان الشرعيدوراتخوله نديم رحال

25105األمراض الداخلية578خير الدين عبد الهادي زيات

25224أمراض الدمدوراتخير الدين عبد الهادي زيات

13264أمراض الجهاز الهضمي217خير الدين محمد سعيد حسين

22872جراحة األوعيةدوراتخير محمد العنيزي

11415التشخيص المخبري143خيرات محمد ثابت بهلوان

3152التوليد وامراض النساء وجراحتها20خيري سويد الهتيمي

4109االمراض الداخلية27خيري محمد علي غالييني

5800التخدير46خيري محمد علي غالييني

3140طب االطفال21خيريه امين حجازيه
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25847أمراض العين وجراحتها586خيريه صالح الدين صيادي

17588تقويم األسنان والفكين391خيريه فاروق قيطاز

25274األمراض العصبية580دارا وليد إبراهيم

460التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتداراف يوسف عبد العزيز

22966تأهيل وتجميل الفم واألسنان546دارين احمد عبود

2249امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتدارين الياس عبدوش

15949التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدارين حسام الدالي

16155التشخيص المخبريدوراتدارين حسن احمد

2338امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11دارين رياض مالك

1122التوليد وامراض النساء وجراحتها2دارين سيطان مطر

13182التوليد وامراض النساء وجراحتها214دارين صالح محمد

18677التوليد وأمراض النساء وجراحتها424دارين عبدالحميد عبد القدوس

21160مداواة األسنان501دارين عزمي عزوز

16308التشخيص المخبري356دارين علي حسن

13778أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتدارين فالح النصر هللا

1862جراحة الفم والفكين11دارين محمد طباخ

21897أمراض العين وجراحتهادوراتدارين محمد عمران

25367التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدارين مرهج عديره

15452جراحة الفم والفكين330دارين ملحم القزق

4533امراض االطفال39دارين يمنى وطفه

17964التوليد وأمراض النساء وجراحتها403داغمار سيرغي خيطو

13032التشخيص المخبري208داال ماريا رشيد بشور

17260أمراض األطفالدوراتداليا احمد يوسف

17799التشخيص المخبري397داليا شبلي جنود

1330الطب المخبري2داليا علي القصير

13892أمراض الخدج وحديثي الوالدة243داليا علي خليفه

13465جراحة الفم والوجه والفكيندوراتداليا فهد المفتي

15413التشخيص المخبري328داليا محمد رياض زيتوني

12623األمراض العصبية عند األطفال182داليا محمود سلوطة

9123االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات87داليا منيف حسون

16993التوليد وأمراض النساء وجراحتها369داليا نديم الحمود

4619التوليد وامراض النساء وجراحتها40داليدا صالح صالحه

6352التوليد وأمراض النساء وجراحتها49داليدا عمر بدله

24651تصميم ومراقبة الدواء572داليدا نديم حمود

24209الجراحة العامة566دالين جمال عموره

10812أمراض النسج حول السنيةدوراتدالين عبد اللطيف الخباز

14751التشخيص المخبريدوراتداليه جمال ناصر

18972الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي435داليه محمد دياب

15331التشخيص المخبريدوراتداليه محمد سمير قناعه

911الطب المخبري3دانا ابراهيم المحروس

25640طب األورام584دانا اليان أبو سمرة

10005طب االسنان التجميلي102دانا عدنان مسلم

24215أمراض العين وجراحتها566دانا مأمون سلطان

21023أمراض العين وجراحتها497دانا محمد نبيل نور هللا

6037التعويضات الثابتة48دانا وليد ابو روائح

16449البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية360دانة احسان السلطي

22851التعويضات السنية الثابتة543دانز محمود سليمان

3317علم النسج حول السنية20دانه زهير مزيان مومو

19868التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدانه عالم الحسين عزام
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14352التشخيص المخبريدوراتدانه غسان نزهه

273التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدانه محمد خير تركماني

22094التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدانه محمد نبيل خليل

22394األمراض العصبيةدوراتدانه منير جمول

21427جراحة الفم والوجه والفكيندوراتداني ابراهيم ديب

13654تقويم األسنان والفكين237داني اليان ابو سمرة

5963الجراحة العظمية47داني بديع فنيانس

16795الجراحة العظمية369داني بطرس توما

616األمراض الداخلية1داني حسن الجندي

19317أمراض القلب واألوعية445داني حسين الجندي

313الطب النفسيدوراتداني عزيز لقطينه

18014تقويم األسنان والفكين401داني عصام الخالدي

19465طب األسنان التجميلي449داني عيسى سلوم

8297أمراض األطفال73داني غسان السلوم

15067أمراض القلب واألوعيةدوراتداني كريم وسوف

14635األمراض الداخلية288داني محمود خوري

24027الجراحة العظمية562داني مروان غبللي

959التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتداني نادر وهبه

5543المعالجة الكيميائية لالورام43داني نديم زحلوق

2925الجراحة البولية21داني وردان عبود

12713الكيمياء الحيوية السريرية184دانيا صالح اسماعيل

15694مداواة األسنان342دانيا صالح الدين زرزور

8669التوليد وأمراض النساء وجراحتها83دانيا عبد الكريم العمر

24695التخدير واإلنعاش573دانيا فؤاد طيار

23823التشخيص المخبري558دانيا مروان جمعه

4461امراض العين وجراحتهادوراتدانيال احمد مرعوش

23252الجراحة العظميةدوراتدانيال عيسى االسكندر

9941الجراحة العصبيةدوراتدانيال محمود فندي

16456التشخيص المخبري360دانيال مفيد دلول

1365التشخيص المخبري3دانيال منير سليمان

17031تقويم األسنان والفكين378دانية عامر عبود

22920مراقبة األغذية544دانية محمد الخضراء

5373جراحة الفم والفكين43دانية محمد عمار شقفة

12744أمراض الدمدوراتدانيس محمود حاج ابراهيم

22176طب الفم525دانيه احمد مازن صوان

1476األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدانيه بشير الجارح

17166أمراض الجهاز الحركيدوراتدانيه حمزه األشقر

22575التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدانيه سليمان قرطومة

477األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدانيه صالح عمر

24715التشخيص المخبري377دانيه عبد الرزاق ضميريه

23924أمراض الكلية عند األطفالدوراتدانيه عدنان عويص

17269أمراض العين وجراحتها386دانيه غسان عثمان

12987التوليد وأمراض النساء وجراحتها208دانيه محمد رشاد بعاج

19822النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان459دانيه محمد شفيق عرنوس

16497الكيمياء التحليلية التطبيقية361دانيه محمد ماجد ناشد

2746أمراض األطفال17دانيه مصطفى لطفي قواف كله

24906التعويضات السنية الثابتة575دانيه نبيل صبح

11674االمراض الداخلية155داود ابراهيم البشاره

14655الجراحة البولية289داود الياس بيطار
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19051أمراض الجهاز التنفسي438داود بالل احمد

22792الجراحة العامة541داود سليمان محمدالنويجي

22793الجراحة الصدرية541داود سليمان محمدالنويجي

شهادة تسجيل : يرجى استكمال االوراق  : 50الملف معلقداود يوسف

16931أمراض العين وجراحتها373داود يوسف يوسف

1774امراض القلب6داوود مزيد ابو سعدي

16346جراحة الفم والوجه والفكين357داؤد اوشانا دافيد

10193امراض االطفال108داؤد سليمان رنجوس

21296الصحة العامة502دجانه جميل محمد

11816مداواة األسنان161دجانه عبد هللا رستناوي

13894الجراحة العامة243درغام احمد فندي

14293جراحة األطفال265درغام يونس الجباوي

3471امراض االطفال25درويش سلمان جمال

437األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدرويش محمد رياض حموبزازي

4685التوليد وامراض النساء وجراحتها41درويش نديم درويش

11059امراض القلب واالوعيةدوراتدريد علي اسبر

23990الجراحة العظمية562دريد فهد شاهين

24750طب الفم573دعاء احمد الشكر

19965تقويم األسنان والفكيندوراتدعاء احمد بكوره

15030األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس307دعاء احمد سعد الدين

12886أمراض الغدد واالستقالبدوراتدعاء بدر الزغلول

25446طب أسنان األطفال583دعاء جمال أبو الهدى

24218أمراض العين وجراحتها566دعاء جمال حجار

17830التشخيص المخبري397دعاء حسني حديد

22691تقويم األسنان والفكين535دعاء حسين جمعه

7837التوليد وأمراض النساء وجراحتها67دعاء خالد الشيخ طه

8830امراض االطفالدوراتدعاء خالد حجازي الباشا

24441العناية المشددة عند األطفال568دعاء خالد حجازي الباشا

25282التشخيص المخبري580دعاء زياد صالح

10754تقوبم االسنان والفكيندوراتدعاء سليمان سليمان

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-29بتاريخ دعاء شريف زيدان

22827األمراض الجلدية542دعاء عامر قوجه

25480األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدعاء عبدالخالق الرمان

22262أمراض الكلية526دعاء عماد سكيكر

22165التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدعاء غازي ادريس

25496أمراض العين وجراحتهادوراتدعاء غسان المدني

14931التشخيص المخبريدوراتدعاء فايز فرجاني

25315التوليد وأمراض النساء وجراحتها581دعاء محمد الشهاب

24148التشخيص المخبري565دعاء محمد المكاوي

نقص سنوات اقامة:2020-1-13بتاريخدعاء محمد جمال الذاكري

22271طب أسنان األطفال526دعاء محمد عدنان النوري

20269الصيدلة الصناعية476دعاء محمد عيد شحاده آغا

3375التشخيص المخبري23دعاء محمد وليد العلبي

23820العقاقير والنباتات الطبية558دعاء مدحت الناعمي

17557األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدعاء نبيل كروم

11987تقويم األسنان والفكين162دعاء نور الدين حابس

25528جراحة الفم والوجه والفكيندوراتدعاء هايل درويش

25610أمراض األطفالدوراتدعاء وحيد غالي

16177التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتدعد أيمن حسن
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- يرجى استكمال االوراق  : 2016-12-15بتاريخ دعد جميل دغمان

3169التوليد وامراض النساء وجراحتها21دعد ذوقان قرقوط

1611الجراحة العامة4دعد سليمان الطعاني

3809امراض االطفال27دعد محمد شدود

6157امراض االطفال48دعد وليد محمد

6538أمراض القلب50دعدو عمر حميكو

15328التوليد وأمراض النساء وجراحتها323دالل اغابيوس عيسى

13140األمراض الداخلية209دالل رامي حداد

7116امراض جهاز التنفس57دالل سليم خيربك

16824التوليد وأمراض النساء وجراحتها370دالل سليمان الحمدان

22628أمراض األطفال534دالل شيخ موسى سعدون

9499التخدير واالنعاش94دالل علي حمود

4976امراض االطفال32دالل علي محمد

3700الكيمياء الحيوية السريرية26دالل عيسى دوبا

5925التخدير71دالل فؤاد شيخ حسين

4299تقويم االسنان30دالل كامل حبيب

15319األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس323دالل محمد خير دللول

18790أمراض األطفال427دالل محمود أحمد

524أمراض األطفالدوراتدالل مكائيل خليل

7299التوليد وامراض النساء وجراحتها60دالل يوسف الفيل

16230الجراحة العامة355دمر منصور منصور

10001امراض العين وجراحتها102دميانا سليمان سعد الدين

4354امراض االطفال31دنيا محمد علي خانكان

6492الجراحة العامة50دورسن حسين االوسكان

21606الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتدوغان نور الدين بهاب

7662أمراض القلب عند األطفال65دوناي محمد كمال حائماف

24572األمراض العصبية377ديا صفوان المسعد

5993الجراحة العامة47دياب ابراهيم شباط

17254األمراض الداخلية385دياب احمد علي

21558األمراض الداخلية509دياب محمود السوقي

10969التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتديار احمد علي

14304أمراض العين وجراحتها265ديار عبد القادر ابراهيم

4556امراض النسج حول السنيةدوراتدياال احمد حج عباس

19735أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456دياال اسد كسيري

14356األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدياال أحمد شربجي

22414تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتدياال حسان سكر

9929التوليد وامراض النساء وجراحتها101دياال حسني دياب

11044التغذية128دياال زهير معروف

19369األمراض الداخلية448دياال زهير معروف

نقص شهادة دراسات:2019-10-23بتاريخ دياال سليمان الشقيف

16450التشخيص المخبري360دياال طالل خالد

17593األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس391دياال علي حبيب

3139األمراض الداخلية1دياال نزيه نصر هللا

13636األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتدياله هاني  عجيب

13636األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس585دياله هاني عجيب

19385األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديانا احمد زاهر

4186المعالجة الشعاعية لالورام34ديانا اسعد مشعل

9506أمراض األطفال94ديانا الياس االسمر

9770امراض الغدد الصم واالستقالب عند األطفال106ديانا الياس األسمر
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21860أمراض العين وجراحتها516ديانا تحسين الريس

19355التشخيص المخبري448ديانا جميل سلوم

14135أمراض الجهاز الهضميدوراتديانا حاتم خلوف

1061الفيزيولوجيا6ديانا حسام القاضي

19715االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس455ديانا حسان دهموش

14553التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديانا رائد سفلو

13637التوليد وأمراض النساء وجراحتها235ديانا سليمان سليمان

928الطب المخبري1ديانا شعبان بدور

22374التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي530ديانا صالح خدام

6773التخدير53ديانا عبد الحميد الجردي

3548االمراض الجلدية26ديانا عبد المحسن ابو صالح

5114التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديانا عبد الناصر عبيد

16364التشخيص المخبريدوراتديانا علي الحسن

24010مراقبة األغذية562ديانا علي الخليل

11560أمراض األطفال149ديانا علي قطراوي

11561أمراض القلب عند األطفال149ديانا علي قطراوي

16662مداواة األسنان366ديانا فهيد الحنا

24385األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديانا فؤاد حمدان

9747امراض االطفالدوراتديانا ماجد بعريني

11104العقاقير والنباتات الطبية131ديانا محمد نبيل حماش

11132امراض االطفال132ديانا محمد وليد فتال

24688التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ديانا منيف الحسن

21827الصحة العامة514ديانا ميشيل جبلي

22940طب الفم545ديانا نزار الضاهر

23567التوليد وأمراض النساء وجراحتها554ديانا يوسف عجوز

13047الجراحة العامةدوراتديب جميل علي

14232التوليد وامراض النساء وجراحتها264ديران ليون كلوميان

13005الكيمياء الحيوية السريرية208ديزي اسبر حموي

12103الطب النفسي171ديكران واهة سيسريان

9712التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتديلبر محمد محسوم داود

15951أمراض الجهاز التنفسيدوراتديما ابراهيم احمد

7644االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتديما ابراهيم سالمه

21042أمراض األطفالدوراتديما احمد ابو بكر

12640التشخيص المخبري182ديما احمد علي

15922التخدير واإلنعاشدوراتديما احمد عوض

9900الكيمياء الحيوية السريرية101ديما انور وسوف

6242األمراض الجلدية والزهرية49ديما أحمد طارق قدور

17080األمراض الداخلية380ديما أدمون جبور

18600التعويضات السنية الثابتة422ديما بسام الجوخدار

16159أمراض األطفالدوراتديما جهاد خليل

25886أمراض األورام عند األطفالدوراتديما جهاد خليل

5723االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات45ديما جورج خوري

17089التوليد وأمراض النساء وجراحتها381ديما حسين مجق

15747أمراض الجهاز الهضمي344ديما خالد خضر

8133التشخيص المخبري71ديما رفيق أبو كرشه

11101األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس131ديما رياض محمد

7559األمراض الباطنة64ديما سعد هللا القاموع

12709األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديما سمير قناديل

14577العقاقير والنباتات الطبية283ديما شحادة شقرة
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13049التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديما شفيق خضر

10020التشخيص المخبري103ديما شفيق عطبه

23662تقويم األسنان والفكيندوراتديما طاهر علي

2857تقويم االسناندوراتديما طريف الخضر الحنيدي

4285التوليد وامراض النساء34ديما طالل سلوم

6474أمراض النسج حول السنيةدوراتديما عايد العجي

11852أمراض األطفال162ديما عبد الحسيب  صبح

562التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديما عبد الكريم الحسين

21896أمراض األطفالدوراتديما عبد الكريم عبد هللا

23673تقويم األسنان والفكين557ديما عبد الكريم علي

12772التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديما عبد المجيد الرشواني

1166طب االطفال2ديما عز الدين الفرج

15917األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديما عطاهللا الرداوي

5755االمراض الجلدية والمنقولة بالجنس116ديما علي احمد

19386األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديما عمر الحمصي

6781جراحة الفم والوجه والفكيندوراتديما فريد نده

10357التشخيص المخبري111ديما فهد الفقيه

25024التعويضات السنية الثابتة577ديما فهمي سماقيه

11199التوليد وامراض النساء وجراحتها133ديما قاسم ادريس

25416التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديما قسيم المتوالي

7058تقويم االسنان57ديما كمال طريبوش

24075أمراض الجهاز التنفسي564ديما محمد الحالق

24194أمراض األطفال566ديما محمد جمال شعبان

8909الجراحة العامة85ديما محمد طاهر النائب

17093أمراض األطفال381ديما محمد علي جعبار

11357االمراض الداخلية143ديما محمد علي عابو

12662األمراض الداخليةدوراتديما محمد هيثم ابو صفير

23273أمراض الجهاز الهضميدوراتديما محمد هيثم ابو صفير

24961أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377ديما محي الدين شيخاني

21878التشخيص المخبري516ديما مخائيل إبراهيم

17292أمراض األورام عند األطفال386ديما نزار برهوم

17292أمراض الدم واألورام عند األطفال580ديما نزار برهوم

23873مراقبة األغذية560ديما نزار ديب

16561أمراض النسج حول السنيةدوراتديما نزيه بدور

14644األمراض الداخلية288ديما نظير فاخوري

14645أمراض الغدد الصم واالستقالب288ديما نظير فاخوري

3954االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس27ديما نقوال نعمه

9579طب أسنان األطفال95ديما وفيق ديب

13790التوليد وأمراض النساء وجراحتها240ديما يوسف بدر الدين

1074التشخيص المخبريدوراتديما يوسف شيحا

23415أمراض األطفالدوراتديمة إبراهيم دبور

2652التوليد وأمراض النساء وجراحتها16ديمة سعيد السيد علي

25858التعويضات السنية الثابتة586ديمة نديم سالمة

24989مداواة األسنان576ديمة هيثم رسالن

22778أمراض األطفال540ديمة وليد سليمان

1311امراض االطفال3ديمتراكي انطوان استيفانو

2640جراحة الفم والفكيندوراتديمه احمد الخطيب

7500تقويم االسنان63ديمه احمد منذر الحناوي

23389التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتديمه اسامه العيد
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2450طب االطفال15ديمه اسد الجرمقاني

21811أمراض القلب عند األطفال514ديمه اسد الجرمقاني

16245أمراض األطفالدوراتديمه إسماعيل عبله

18963األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس435ديمه جرجس عربش

12715تقويم األسنان184ديمه حبيب خضور

4949التوليد وامراض النساء وجراحتها42ديمه حسن حسين

10604االمراض الجلدية والمنقولة بالجنس118ديمه حمد الجباعي

19408أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتديمه رياض العلي

14132التشريح المرضي257ديمه رياض كريم

25495أمراض العين وجراحتهادوراتديمه زياد البطل

15994طب األسرةدوراتديمه زياد الحكواتي

22836األمراض الداخليةدوراتديمه زيد إسماعيل العبد الرجب

6950أمراض االطفال56ديمه سليمان ضحيه

11848التوليد وأمراض النساء وجراحتها162ديمه سليمان عدوان

23615التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي555ديمه عادل الحاج علي

5966التوليد وأمراض النساء وجراحتها47ديمه عبد الرحمن زكور

877أمراض األطفالدوراتديمه عبد الرزاق سالخو

4601التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي39ديمه عبد هللا الزعبي

21808التوليد وأمراض النساء وجراحتها514ديمه علي امهنا

10097التوليد وامراض النساء وجراحتها106ديمه عماد ابو شمله

22469األمراض الداخلية531ديمه عمار فتاحي

24147علم تأثير األدوية565ديمه عيسى أحمد

12599أمراض الجهاز الحركي180ديمه غازي شاكر

9577األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95ديمه فائق ابراهيم

9716التشريح المرضيدوراتديمه فوزات الشعار

11551التشخيص المخبريدوراتديمه فيصل ابو الفضل

19364تقويم االسنان448ديمه قيس سالمه

7192امراض الجهاز الحركي58ديمه مامون الحلبي

5010أمراض الغدد واالستقالب42ديمه محمد أحمد

10594التخدير واالنعاشدوراتديمه محمد حسون

5840أمراض األطفالدوراتديمه محمود نده

17640األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتديمه محي الدين الدنكاوي

24615التشخيص المخبري571ديمه مصطفى دملج

23650التشخيص المخبري556ديمه مطانس القسيس

12802أمراض النسج حول السنيةدوراتديمه نظير الخنسه

12888أمراض الجهاز الهضميدوراتديمه وليد عبد القادر

6831األمراض الداخلية65ديمي عيسى شماس

19125التوليد وأمراض النساء وجراحتها440دينا ابراهيم خوري

22624التوليد وأمراض النساء وجراحتها533دينا إبراهيم داؤد

5387االمراض الجلدية والزهرية43دينا جهاد النبواني

1264التوليد وامراض النساء وجراحتها10دينا حسام تالوي

7269االمراض الداخلية58دينا حسن االعثر

12110امراض االطفال169دينا خالد غزال

10102امراض األطفال106دينا رسمي القدسي

16115مداواة األسنان353دينا رياض العبد هللا

3840التوليد وامراض النساء وجراحتها28دينا سليمان سلوم

12914التشخيص المخبري199دينا سليمان لقطينه

8217أمراض النساء وجراحتها72دينا طاهر جبولي

6460التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي50دينا طالل سحلول
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13594األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات235دينا ظافر حمود

13594األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات586دينا ظافر حمود

393التشخيص المخبريدوراتدينا عبد الجليل الماخود

13081األمراض الداخلية213دينا عبد الرحمن غنيم

13082امراض الغدد الصم واالستقالب241دينا عبد الرحمن غنيم

4671امراض العين وجراحتها40دينا عفيف ابو شديد

15074األمراض الداخلية307دينا فاضل كمبوري

23306أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتدينا فواز حبيب

16347أمراض األطفال357دينا محمد دراو

22160األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس525دينا محمد مأمون مرتيني

10290الجراحة العامةدوراتدينا محمد نبيل السباعي

6247مداواة األسنان49دينا محمود ياسين

25417أمراض األطفالدوراتدينا مد هللا العلي

1353التوليد وامراض النساء3دينا نبيل محمد

13108أمراض الدم214دينا نجيب ابراهيم

19200التوليد وأمراض النساء وجراحتها443دينه جميل الفقية

17526األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس390دينه مالك الذيب

15739الجراحة الترميمية والحروق345ذرا منذر محمد

24509أمراض األطفالدوراتذكرى محمود البلبل

24509أمراض األطفال377ذكرى محمود البلبل

9947امراض االطفال101ذكريا احمد عيسى

10218الجراحة العظمية109ذكريا كامل حسن

7632التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتذكيه عادل جرجي

22102الجراحة العظميةدوراتذو الفقار شريف زيني

1720الجراحة البولية2ذو الفقار عبد الرحمن عبد هللا

25869تأهيل وتجميل الفم واألسنان586ذو الفقار فايز عباس

12553امراض النسج حول السنيةدوراتذو الفقار مجتبا بالل

5011زراعة األسنان42ذو الفقار محمد الخير

15007الجراحة العصبية306ذياب حمزه العلي

603جراحة القلب1ذياب عكاش الفاعوري

22472الجراحة العظمية531ذياب مصطفى الشوحان

11085الجراحة العامةدوراتذياد سرور سليم

1019الجراحة العامة74ذيب جبرائيل توماس

16949التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي378ذيب محمد الهزيم

25246التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترابعة محمد األمين

نقص تعليم عالي:2018-11-21بتاريخ رابعة محمد نذير السيوفي

10660امراض الجهاز الحركي120رابعه احمد الجندي

18102األمراض الداخلية406رابعه احمد الجندي

13155أمراض األطفال214رابعه اسكندر خضور

11125التوليد وامراض النساء وجراحتها132رابعه عبد هللا ناصر

25452تقويم األسنان والفكيندوراترابعه غسان أبو غنام

6466التوليد وأمراض النساء وجراحتها50رابعه محمدخير عبيد

10035التوليد وامراض النساء وجراحتها103رابعه مصباح لطفي

2561التوليد وامراض النساء وجراحتها14رابعه موسى قناه

14107التشخيص المخبريدوراترابيا ابراهيم صبح

10567التخدير واالنعاش117رابيا جابر خليل

4948التوليد وأمراض النساء وجراحتها42رابيه محمود رابعه

3998الجراحة البولية28راتب عبد الرزاق داود

10233امراض االطفال109راتب علي شحود
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18413األمراض الهضمية عند األطفال414راتب علي شحود

13269الجراحة البولية217راتب عيسى الشاهين

13270زرع الكلية217راتب عيسى الشاهين

9988الجراحة العامة102راتب محمد رياض مغمومه

9751امراض االطفال97راتب محمد عوده

18644الجراحة العامة424راتب محمود الحريري

9006التخدير واالنعاش86راجح انطونيوس يوسف

16519أمراض الكلية362راجي حسني شهدا

15926الجراحة العظميةدوراتراجي عبد الرزاق الجوابره

20246جراحة الفم والوجه والفكيندوراترازي علي إبراهيم

3172صناعة األسنان المتحركة20راسم محمد طاهر االتاسي

19684الجراحة العامة456راشد حسين مظلوم

5437تقويم االسنان والفكيندوراتراشد خليفه الجخيدم

20180الجراحة العظمية471راشد سعيد اليوسف

16981الجراحة العامة376راشد فاتح اسكندر

24551أمراض النسج حول السنية570راشد محمد سعيد الفاكوش

8594الجراحة العامة81راشد محمود فايز اليوسف

8595جراحة األوعية81راشد محمود فايز اليوسف

23618األمراض العصبية555راضي جاسم الحسن

3964االمراض الداخلية28راغب ابراهيم البيرق

18424أمراض األطفال415راغب بشير العلي الحسين

7665الجراحة العامة65راغب سهيل غرز الدين

600جراحة القلب1راغب صالح سليمان

6029جراحة األطفال47راغب صالح سليمان

13664الجراحة العامة237راغب صالح سليمان

2410امراض القلب18راغب عطيه الوادي

18460األمراض الداخلية420راغب عيد عبود الحميد

2687جراحة االطفال17راغب محمد محمد عساف

19903الجراحة البولية461راغب معين تفاحه

9508امراض االطفال93راغبه عبد الحميد شاشو

23288الجراحة العظميةدوراتراغد ابراهيم التمر

21052أمراض الجهاز التنفسي498راغد خير هللا الطرشه

12040الطب النفسي166راغد فاضل هارون

6819التخدير55راغدة جرجس أبو ديب

4532امراض االطفال35راغده جابر شعبان

2622االمراض الداخليةدوراتراغده فائز صقر

11719أمراض األطفال162رافت حسن جربوع

1435الجراحة العامة5رافت عبده حروب

903طب الطوارئ1رافت فتحي االسطة

1352االمراض الباطنة2رافت هاشم ملحم دحروج

20285أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها476رافد توفيق جمعه

10096التوليد وامراض النساء وجراحتها105رافده معين خازم

10401امراض القلب واالوعية112رافض محرم الرمضان

16489األمراض الداخلية361رافع ابراهيم الحسن

18696األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس425رافع حسن السليمان

7293الجراحة البولية59رافع سليمان الحايك

14507التوليد وأمراض النساء وجراحتها280رافع عارف بركات

17784أمراض األطفال395رافع عيد الحميد

8676الجراحة العظميةدوراترافع محمد عموري
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4044التوليد وامراض النساء وجراحتها31رافع محمد محفوض

17387أمراض العين وجراحتها388رافع هاشم شعبان

11142التعويضات السنية المتحركة132رافي بوزانت قاليجيان

22438جراحة الفم والوجه والفكين531رافي ديكران زيتجيان

24310التشخيص المخبري568رافي سمير عربش

1138تقويم االسنان50رافي فواز شلش

16533الجراحة العظمية361رافي نديم وسوف

7905امراض االطفال68رافية محمد صبري عويرة

20966النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان495راقي أحمد بربر

16932التوليد وأمراض النساء وجراحتها374راكان أدوار نجمه

24824الجراحة الصدرية574راكان عبد المجيد منال علي

11763تقويم االسنان158راكان مرشد النجار

23688التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتراكان ممدوح الكردي

1013جراحة األوعيةدوراتراكز سلمان غانم

4504الجراحة العامة39رام عبد المسيح ديب

23517أمراض األطفالدوراتراما ابراهيم السلوم

8831التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتراما ابراهيم سالل

24765األمراض الداخلية377راما احمد أبو شعر

14589التشخيص المخبري283راما احمد صارم

22611أمراض العين وجراحتها533راما إسماعيل قصير

17378التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتراما جرجي نعمه

15168األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتراما حازم الحسن

13093الكيمياء الحيوية والبيوليوجيا الخلوية والجزئية209راما حسين ابراهيم

25819أمراض النسج حول السنية586راما رامز العمر

9001امراض االطفال86راما سلمان شعبان

13409أمراض األطفال226راما سليمان شاش

16472التشخيص المخبريدوراتراما سهيل وكيل

19242التشخيص المخبري444راما صالح الدين زرزور

22290الجراحة التجميلية والتصنيعية527راما عاطف مرشد

25127التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي578راما عبد الوهاب جربوع

15419علم تأثير األدوية328راما عبدو مصلح

22465أمراض األطفال531راما عصام الحسن

20414األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس479راما علي صالح

12600التخدير واالنعاش180راما علي غريب

15049أمراض القلب واألوعيةدوراتراما فارس المعاز

25052أمراض األطفال577راما فريد أبو هالل

13062التعويضات السنية الثابتة213راما قاسم النجار

4179االمراض الهضمية عند االطفال34راما كمال الخضور

22103التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتراما مالك عاصي

22616األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس533راما مالك عقده

8752التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتراما محمد البوش

21458التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي507راما محمد الحنيني

18868التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي432راما محمد بشير عزو

4543االمراض المعدية عند االطفال34راما محمد جديد

21542أمراض األطفال508راما محمد جديد

10042التوليد وامراض النساء وجراحتها103راما محمد جلخي

8717األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتراما محمد رفيق العبار

14908أمراض األطفال302راما محمد زهير مصرى

24157أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتراما محمد صالح جزماتي
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24251التعويضات السنية المتحركة567راما محمد ضميريه

24567تأهيل وتجميل الفم واألسنان570راما محمد فؤاد محايري

20224تقويم األسنان والفكين473راما محمد ياسر الحواصلي

21625األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتراما محمود العباس

19733التعويضات السنية المتحركة455راما محمود حديد

1657التشخيص المخبري2راما محمود غره

2455االمراض الجلدية والمنقولة بالجنس14راما ممدوح لقطينه

11738طب االورام161راما موسى حسين

15647أمراض الجهاز الحركي339راما ناهد الخوري

11974التشخيص المخبري162راما نزار محسن عياش

25845التعويضات السنية المتحركة586راما هشام جعمور

7614التوليد وأمراض النساء وجراحتها64راما يحيى شريفه

20323أمراض الجهاز التنفسي474راما يوسف دويبه

15355التشخيص المخبري325رامة محمد حسين

7562أمراض العين وجراحتهادوراترامح محمود الطالع

8182امراض العين وجراحتها72رامز احمد دليله

9179الدمويات88رامز اسماعيل علي

339األمراض العصبيةدوراترامز جبر احمد

19380أمراض األطفال448رامز حبيب دروبي

10272امراض الجهاز الهضمي109رامز سلمان عبود

18082مداواة األسنان408رامز سليمان سقيرق

14382األمراض الداخلية267رامز سليمان عبود

7431الجراحة العامة62رامز علي شحود

9786امراض العين وجراحتها97رامز عيسى البيطار

8136التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71رامز غازي الخضر

16933أمراض العين وجراحتها374رامز مأمون الطواشي

10689جراحة االوعية120رامز محرز العلي

1431أمراض اللثة5رامز محمد خالد األحمر

25065التخدير واإلنعاش577رامز محمد سعيد الطويل

6822التوليد وامراض النساء وجراحتها55رامز محمد ماجد الحسن

21647طب األسنان التجميلي510رامه بشار المنجد

25873أمراض األطفالدوراترامه رضوان قسطنطين

13789مداواة األسنان240رامه زكريا عزيزه

24607طب أسنان األطفال571رامه عماد مكيه

23456األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترامه نزار الديري

9859التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي99رامي ابراهيم الشيخ ديب

14249جراحة الفم والوجه والفكيندوراترامي ابراهيم الكراد

4122تقويم االسنان27رامي ابراهيم نحال

22390الجراحة العامةدوراترامي احمد المصطفى

15152الطب النفسيدوراترامي احمد ناصر

15930أمراض القلب واألوعيةدوراترامي اصف حسن

19462تقويم االسنان449رامي اكرم الشقره

16283جراحة الفم والوجه والفكيندوراترامي اكرم عباس

6058الجراحة العظمية48رامي الياس تركيه

2807االشعة والتشخيص الشعاعي17رامي امين حاج امين

14164أمراض األطفال257رامي انطانيوس الخوري

17426جراحة الفم والوجه والفكيندوراترامي انطوان مقدسي

18115الجراحة العامة408رامي إبراهيم إسماعيل

16202أمراض العين وجراحتهادوراترامي إسماعيل سالم
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23817الجراحة العامة558رامي أحمد حج نعسان

24522أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترامي أحمد ديبي

24522أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377رامي أحمد ديبي

24522أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377رامي أحمد ديبي

24918طب أسنان األطفال575رامي أنطون شمعون

7297تعويضات األسنان الثابتة59رامي أيمن الشربجي المزيك

2602امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها19رامي بدر محمد

14814الدمويات296رامي بهجت السبع

7640امراض االطفال64رامي توفيق الرطب

8172طب الطوارئ71رامي جرجس ضومط

10738طب األسرة121رامي جميل يعقوب

25251أمراض العين وجراحتهادوراترامي جورج برغوث

12331االمراض الداخلية161رامي جورج سباط

7160الجراحة العظمية57رامي جوزيف عيد

15334جراحة الفم والوجه والفكيندوراترامي حاتم حمود

14372تقويم األسنان والفكين270رامي حباب الخوري

17003التشخيص المخبري378رامي حبيب نصر هللا

9793جراحة الفم والفكين97رامي حسن العبد جاويش الخريط

13532الجراحة العظمية232رامي حسن بركات

8369التوليد وأمراض النساء وجراحتها73رامي حسين خونده

3475امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها24رامي حسين داؤد

21759الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراترامي حكمت محمد

15024مداواة األسنان306رامي حمد زين الدين

13329أمراض النسج حول السنيةدوراترامي حنا عبد االحد

21354تقويم األسنان والفكين505رامي حنا مخول

18131الجراحة العامة408رامي خالد الخالدي

12692أمراض القلب واألوعيةدوراترامي خالد الزحيلي

1689الجراحة البولية12رامي خالد خانم

5862التشخيص الشعاعي/ األشعة 46رامي خليل ابو الزلف

18051أمراض األطفال404رامي خميس الخميس

22202أمراض األورام عند األطفالدوراترامي خميس الخميس

7949الجراحة العامة68رامي دانيال غريب

3015تقويم االسنان20رامي دخل هللا المجادي

6181الجراحة العظمية48رامي درغام جناد

18043تقويم األسنان والفكين405رامي رافائيل أديب سعد

11602امراض الجهاز الحركي153رامي رامز مغربي

11163امراض النسج حول السنية132رامي رياض غزالن

2029امراض الجهاز التنفسيدوراترامي رئيف البدران

21932أمراض العين وجراحتها518رامي زياد باغ

24852جراحة الفم والفكين573رامي سليم األحمر

5164التوليد وأمراض النساء وجراحتها43رامي سليمان عطيرة

21931الجراحة العصبية518رامي سميح الصائغ

23437أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها337رامي سمير الحسين

14853الجراحة العظمية299رامي سمير سلوم

9700االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات96رامي عاطف داود

18415الجراحة العامة415رامي عبد الحليم أحمد

16090أمراض الجهاز الهضميدوراترامي عبد الحميد صبح

1735امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها6رامي عبد الرزاق اليوسفي

9558التشخيص المخبري95رامي عبد الكريم هارون
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10374االمراض الوراثية112رامي عبد هللا جرجور

2368الجراحة العظميةدوراترامي عبد الودود بوادقجي

1137التوليد وامراض النساء وجراحتها1رامي عبد عبيد الناصر

5001الجراحة العامة42رامي عزات حسن

14342جراحة األطفالدوراترامي عزيز دبو

18757أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها427رامي عطيه مقدسي

3342الجراحة العامة22رامي علي اسماعيل

5976تقويم االسنان47رامي علي حجازي

13133الطب الشرعي214رامي علي رزوق

16314الجراحة العامة356رامي علي صالح

25568الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراترامي علي صالح

21946جراحة الفم والوجه والفكيندوراترامي علي ونوس

12570االمراض الداخلية178رامي علي يوسف

13337أمراض الجهاز التنفسيدوراترامي علي يوسف

20027الجراحة البولية466رامي عيسى فارس

1621الجراحة العظمية11رامي غازي البلبل

10819أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترامي فادي ريشه

13345تقويم األسنان221رامي فاروق مسكجي

9174طب اسنان االطفال87رامي فاروق نفاخ

6550طب االورامدوراترامي فايز أبو عمر

3787االمراض الباطنة28رامي فايز نعوس

13978أمراض الجهاز الهضميدوراترامي فايز نعوس

15946الجراحة العصبيةدوراترامي فندي الزغير

6687الجراحة العظمية52رامي فهد شموط

12625أمراض العين وجراحتها182رامي فوزي بو عرار

6273أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49رامي فؤاد عوده

22532الجراحة العظمية532رامي فيكتور بطيخة

11713أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162رامي كابي صفدي

579الجراحة البولية1رامي كامل خدام

رامي كامل سليمان
481

أمراض العين وجراحتها
20437

16486أمراض العين وجراحتها361رامي كامل عوكان

5136األمراض الداخلية43رامي كمال حاصود

10688الجراحة العامة120رامي لطفي حنوش

11236جراحة القلبدوراترامي لطفي حنوش

16522الجراحة العامة361رامي محفوض بيطار

15250أمراض األطفال318رامي محمد المحمد

8607الجراحة العظميةدوراترامي محمد أبو علي

15909التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترامي محمد جازي

2542الجراحة العصبيةدوراترامي محمد جمال ميريوسف

2206تعويضات االسنان الثابتة13رامي محمد زهير طامزوق

11387الجراحة العامة142رامي محمد شاميه

2806طب الطوارئ17رامي محمد عرب

20357الجراحة العظمية477رامي محمد مخلوف

5758أمراض جهاز الهضم46رامي محمد وجيه ضللي

3482طب الطوارئ25رامي محمود ابراهيم

12403امراض الجهاز الهضميدوراترامي مخلف الديري

3594تعويضات االسنان الثابتة26رامي منير العيسمي

9396الجراحة العصبية92رامي ناجي الراغب
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5548األمراض الباطنة43رامي ناصر عباس

23569أمراض القلب واألوعيةدوراترامي ناصر عباس

23095الجراحة الهضمية549رامي نجيب ديب

748صناعة األسنان المتحركة1رامي نصر الزير

20521أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها486رامي هاني اسماعيل

21934مداواة األسنان518رامي هشام قدورة

13087أمراض النسج حول السنية209رامي يحيى الملحم

21635الجراحة العظمية510رامي يوسف الحمد

11286جراحة الفم و الفكين139رامي يوسف حداد

17383التشخيص المخبريدوراترامي يوسف دورو

11488جلد147راميا حبيب كبابة

21902أمراض األطفال517راميا حسن راعي

7858التوليد وأمراض النساء وجراحتها67راميا حسين السيد حسين

10922امراض االطفالدوراتراميا سالم عصفور

20594أمراض األطفالدوراتراميا عامر الريحاني

23570تقويم األسنان والفكيندوراتراميا محمد جمول

7619التوليد وأمراض النساء وجراحتها64راميا مرشد وهبي

9687امراض االطفال96راميه ادهم داالتي

11322األمراض الجلدية واألمراض المنقول بالجنس140راميه جرجي  عازار

10030االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس103راميه فتحي بصمه جي

25488التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتراميه فوزي البربور

3812أمراض األطفال26راميه فؤاد الوعري

6481امراض اللثة51راميه معين عبود

8408أمراض األطفال75راندا خليل العكه

16099التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتراني بهجت حسين

10920امراض الجهاز الهضميدوراتراني طنسي دروبي

8179الجراحة العصبية71راني فرج الست

340أمراض الجهاز التنفسيدوراتراني مطانس نوفل

4430االمراض الداخلية36راني مطانس نوفل

24505الجراحة البولية569راني نذير الحبش

12993الجراحة التجميلية والتصنيعية208راني يعقوب خاجو

9835التوليد وأمراض النساء وجراحتها99رانيا ابراهيم عكاري

5577التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترانيا ابراهيم محمد حسين الحمامي

4171التعويضات الثابتة31رانيا اسماعيل حسنه

14079التشخيص المخبري252رانيا انطون دياب

1284االمراض الجلدية والزهرية1رانيا انيس نفوج

6391التشخيص الشعاعي/ األشعة 49رانيا جميل خليل

7197امراض األطفال58رانيا جوزيف شقير

19758األحياء الدقيقة456رانيا سابت مويس

16882التوليد وأمراض النساء وجراحتها374رانيا عبد الرحيم حيالني

5466التوليد وأمراض النساء وجراحتها42رانيا عبد الغني علي

11749التشخيص المخبري161رانيا عصام مصطفى

15850التوليد وأمراض النساء وجراحتها347رانيا عماد الدين الجمل

يرجى استكمال االوراق دراسات عليا : 48الملف معلقرانيا غصن

22149طب أسنان األطفال525رانيا غطاس عبود

1522االشعة والتشخيص الشعاعي5رانيا كرم السابا

15631التشخيص المخبري338رانيا مالك شميس

23128التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترانيا محمد الشيخه

5866التوليد وأمراض النساء وجراحتها46رانيا محمد عدنان ناصر
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9041امراض االطفالدوراترانيا محمد عللوه

15720التعويضات السنية الثابتة343رانيا محمد ياسين بوز العسل

6307تقويم االسنان49رانيا مصطفى نوري

6678التخدير واالنعاش52رانيا ناظم عثمان

10050الدمويات103رانيا وليد دهنة

11832طب األسرة162رانية عبد الرحمن سالل

1164االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس2رانية محمد زهير بحيري

18044أمراض العين وجراحتها405رانية ميشيل باره

2341امراض اللثة11رانيه احمد الديراني

25512األمراض الداخلية582رانيه احمد الديراني

18653أمراض العين وجراحتها423رانيه أنطوان غصن

20785أمراض العين وجراحتها489رانيه برهان امهان

4930الدمويات والمناعيات42رانيه بكري فاعور

6789التخدير55رانيه رفعت طوموق

14148أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترانيه رفيق قضيب البان

2115التوليد وأمراض النساء وجراحتها3رانيه زكي علي

6768التوليد وأمراض النساء وجراحتها53رانيه سامي محمد

8915التخدير واالنعاش85رانيه عبد الغني اسد

4939التشخيص الشعاعي/ األشعة42رانيه عبد الكريم حماش

19989التخدير واإلنعاش465رانيه عبد هللا سعدى

18736التشخيص المخبري426رانيه عثمان جحى

15294التشخيص المخبريدوراترانيه عمر دريرش

20783أمراض األطفال489رانيه عوض لطفي

17274مداواة األسنان386رانيه غالب الحوراني

17274مداواة األسنان388رانيه غالب الحوراني

16296األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس356رانيه فهمي الفحل

19430طب أسنان األطفال448رانيه فواز الجغامي

16766التشريح المرضي369رانيه كاسر اليقه

9095مراقبة االغذية87رانيه مالك مطر

7491النسج والتشريح المرضي الخاص بالفم واالسنان63رانيه محمد عدنان عثمان

23522الصيدلة الصناعية544رانيه محمد غسان الحموي

3643االمراض العصبية26رانيه محمد فؤاد قطمه

9509امراض االطفال93رانيه مصطفى مصري

24821التعويضات السنية الثابتة574رانيه ممدوح زينو

15844الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل347رانيه يوسف بكور

16167أمراض العين وجراحتهادوراتراهي سمير عيسى

23965األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561راوند سليمان بدران

16610األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس363راويه خليل احمد

15589تقويم األسنان والفكيندوراتراويه زكريا الحلقي

11285توليد138راويه موسى الحسين

13139الصيدلة الصناعية209راية عبد الرحمن غنيم

8364الجراحة العامة73رايق حبيب عباس

8365جراحة االطفال73رايق حبيب عباس

12622التعويضات السنية المتحركة182رايه توفيق شيخ الغنامة

2403االمراض الباطنة15رائد اسماعيل بربندي

18659التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي423رائد الياس منصور

21273األمراض الداخلية503رائد أحمد الحمدي

21274أمراض الجهاز الهضمي503رائد أحمد الحمدي

8144التشخيص المخبري71رائد أحمد علي
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4505التوليد وامراض النساء وجراحتها31رائد توفيق يونس

4471االمراض العصبية39رائد جمال الحريري

5691الجراحة العظمية45رائد حسن المليص

1861الجراحة العامة5رائد خضر سلوم

14114التخدير واالنعاش256رائد راتب بدران

14258العناية المشددةدوراترائد راتب بدران

12922الجراحة البوليةدوراترائد ساطع شيحه

12391الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل169رائد سعيد المسره

12467الجراحة العظميةدوراترائد سمير حيدر

16797األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس369رائد سمير نويهض

10984الجراحة العامة126رائد صالح الونوس

11052جراحة القلبدوراترائد صالح الونوس

16856األمراض الداخلية372رائد عبد الرزاق جواش

12866األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس196رائد عبد الرزاق طرابلسي

24313أمراض الكليةدوراترائد عبد الزاق جواش

21075جراحة الفم والوجه والفكيندوراترائد عبد هللا عوده

12494التخدير واالنعاش169رائد عدنان متيلج

1332امراض القلب واالوعيةدوراترائد علي الحركي

12897تقويم األسنان198رائد علي ونوس

4545االمراض لعصبيةدوراترائد عمر الصالح المغير

14216جراحة الفم والوجه والفكيندوراترائد عيسى العيسى

19999الجراحة العامة465رائد فريد سمعان

1056التوليد وامراض النساء وجراحتها2رائد كاسر عبد هللا

3071أمراض جهاز الهضم22رائد محمد ابو حرب

14139أمراض العين وجراحتهادوراترائد محمد جميل فنيش

21300التعويضات السنية الثابتة504رائد محمد طالل انس

25531الجراحة العامةدوراترائد محمد محمد

21240أمراض العين وجراحتهادوراترائد مدين أبو السل

2010الجراحة العظمية9رائد منذر الخوري

4254جراحة الفم والفكين31رائد نصر ميكائيل

23378أمراض األطفال553رائد وفيق بدور

10576التشخيص المخبري117رائدة عيسى عمايري

3515طب االسرة25رائدة فارس نايفة

14458أمراض االطفال278رائدة محمد علي

19336التوليد وأمراض النساء وجراحتها446رائدة ناصر اليوسفي

3507التوليد وامراض النساء وجراحتها25رائدة يوسف مللي

20910تقويم األسنان496رائده الياس طعمه

13413األمراض الداخلية226رائده جودات صوان

1838االحياء الدقيقة6رائده جورج وهبي

6821أمراض األطفال55رائده خالد أحمد

17086التوليد وأمراض النساء وجراحتها380رائده خليل عبدوش

15604أمراض العين وجراحتها338رائده سليمان عاد

610التوليد وأمراض النساء وجراحتها1رائده عادل جلعود

3957التشخيص المخبري27رائده عبد الوهاب الحبش

2447التوليد وامراض النساء وجراحتها14رائده عطا الخطيب ابو فخر

4157األمراض الجلدية والزهرية31رائده علي ابراهيم

4878األمراض الداخلية41رائده علي شحرور

11679التشريح المرضي155رائده محمد نزار الخاني

20191أمراض األطفال473رائده محمد ورار
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12131التخدير واالنعاش169رائعه محمد بهجت دهان قصاب باشي

443الجراحة العظمية1رائف أحمد راتب ياسين

6385التخدير واالنعاش50رائق محمود ابراهيم

10664مداواة االسنان120رأفت احمد خليل

25683زراعة األسناندوراترأفت حسن شحود

22651تقويم األسنان والفكيندوراترأفت رياض الحجار

23438تأهيل وتجميل الفم واألسنان337رأفت محمد الرفاعي

16502التوليد وأمراض النساء وجراحتها361رأفت محمد ظافر سراقبي

25494التعويضات السنية الثابتة583رأفت ناصر حديفه

24905أمراض األطفال575ربا ايليا جبور

7703التوليد وأمراض النساء وجراحتها65ربا أحمد نتيفه

9198تصميم ومراقبة الدواء88ربا جمال اسماعيل

9465جراحة الفم والوجه والفكيندوراتربا جميل سلوم

12348أمراض األطفالدوراتربا جميل عثمان

8897التخدير واإلنعاش84ربا جواد حسن

24610الصيدلة الصناعية571ربا جورج صليبي

11099طب االسنان التجميلي131ربا خليل داود

14005أمراض األطفالدوراتربا راتب برغش

19270األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس444ربا رامز قرضاب

7740أمراض العين وجراحتها66ربا رجب محمد

16745أمراض األطفال367ربا سميح حاتم

16745أمراض األطفال382ربا سميح حاتم

5587امراض الغدد واالستقالب43ربا شعبان حمدان

4872أمراض األطفال41ربا شعالن اتاسي

23444أمراض األطفال553ربا ظريف عديره

3785امراض االطفال26ربا عادل غانم

14291جراحة الفم والوجه والفكيندوراتربا عبد الكريم محمد

14291جراحة الفم والوجه والفكيندوراتربا عبد الكريم محمد

2726التخدير واالنعاش15ربا عبد اللطيف عباس

17668التوليد وأمراض النساء وجراحتها392ربا عبد هللا خطاب

9478األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس93ربا عدنان جاموس

5669امراض االطفالدوراتربا عدنان ديب

7981امراض االطفال69ربا عزت حداد

16328أمراض األطفالدوراتربا عفيف ميا

21535التوليد وأمراض النساء وجراحتها508ربا علي المحمود

22714التوليد وأمراض النساء وجراحتها537ربا علي عبد هللا

817التشريح المرضي1ربا عماد حلو

20547تقويم األسنان485ربا عويد السالم

5646أمراض األطفال47ربا فرج هللا مناشي

25396أمراض األطفال582ربا كاظم الجندي

6570امراض االطفال51ربا كامل هبره

16153أمراض األطفال353ربا كمال بالن

19445التخدير واإلنعاش447ربا كوركيس يعقوب

17492الطب النفسيدوراتربا متري كاترينا

25177التوليد وأمراض النساء وجراحتها579ربا محمد تاج السكاف

6068تقويم األسنان والفكين47ربا محمد سبع العرب

12648االمراض الداخلية182ربا محمد سلمان

13702أمراض الغدد الصم واالستقالب241ربا محمد سلمان

12638امراض الجهاز الهضمي182ربا محمد صالح
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22992جراحة الفم والوجه والفكيندوراتربا محمود عبد السالم

20416أمراض الغدد الصم واالستقالب479ربا محمود موسى

3363امراض الكلية20ربا مرعي البرادعي

18412أمراض األطفال414ربا مفيد العيسى

1496االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتربا منير حاتم

9247التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتربا نصور محمد

6671التشخيص الشعاعي/األشعة 52ربا نوفل بالل

20847أمراض األطفال492ربا وهيب فسخه

8582التشخيص المخبريدوراتربا يوسف قرمش

19638التوليد وأمراض النساء وجراحتها454رباب احمد عالن

7975التوليد وامراض النساء وجراحتها69رباب توفيق معال

24583التوليد وأمراض النساء وجراحتها377رباب حسن محمود

1279التصوير الطبي و التشخيص الشعاعي3رباب حسين شحود

ال يحق له : يرجى استكمال االوراق  : 50الملف معلقشريتح- رباب شريخ 

15693تقويم األسنان342رباب عادل الصباغ

17026أمراض األطفالدوراترباب عبد المالك اليوسف

6602األمراض الداخلية53رباب علي عمران

6604أمراض جهاز الهضم53رباب علي عمران

7053أمراض الجلدية والزهرية57رباب فاروق محمد

11346التشخيص المخبري140رباب كامل امونة

13201أمراض األطفال213رباب كمال سلمان

21972التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترباب محمد البكور

11978التشريح المرضي162رباب محمد سلوم

11708التوليد وأمراض النساء وجراحتها161رباب محمد شحادة غانم

21168الصحة العامة498رباب محمد شريتح

2768الغدد الصم15رباب محمد فاروق اصفري

23741التخدير واإلنعاش557رباب مصطفى قوقو

3799االمراض الجلدية والزهرية40رباب مطيع دوه جي

23640التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترباب هيثم البحرا

21969طب الفم519رباب يوسف كريدي

17889التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي400رباح تاج الدين بعاج

17075طب األسرة379رباح عبد الكريم محمد

6624أمراض الكلية52رباح عزت ونوس

289أمراض العين وجراحتهادوراترباح موريس مواس

14817الجراحة العامة296رباح نظمي شريح

15793الطب الشرعي345رباح نظمي شريح

23237أمراض النسج حول السنيةدوراتربال أحمد الجمعة

10718أمراض الكلية121ربحي حسني السعدي

2932الجراحة العامة20ربحي سليمان العمري

3059الجراحة البولية20ربحي سليمان العمري

9484التوليد وامراض النساء وجراحتها93ربوع عبد هللا نشار

9107الدمويات المناعية88ربوع مطيع دوه جي

4871التخدير41ربى ابراهيم ماخوس

10888أمراض النسج حول السنية125ربى احمد ابراهيم

24444أمراض الجهاز التنفسي568ربى احمد حبيب

17062أمراض األطفال380ربى أحمد كامل

8246جراحة الفم والوجه والفكين73ربى أنيس أسعد

16575التوليد وأمراض النساء وجراحتها363ربى جمال سواس

9569طب األسرة95ربى جودت ازمرد
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24549طب أسنان األطفال570ربى حسن الديري

24381التشخيص المخبري568ربى داود فرح

17675طب األسنان التجميليدوراتربى رياض عيسى

23844أمراض الجهاز التنفسي559ربى زهير حماده

20892أمراض العين وجراحتها493ربى سهيل زكار

5935مداواة أسنان األطفال46ربى عبد الجبار الضحاك

22803أمراض الجهاز الهضمي541ربى عبد الرزاق البدويه

367أمراض الكليةدوراتربى عبد الفتاح نشواتي

3792األمراض العينية وجراحتها26ربى عبد الهادي اسماعيل

7855أمراض األطفال67ربى عبد الوهاب عنقه

3035االمراض الداخلية20ربى عبدالفتاح نشواتي

22293التوليد وأمراض النساء وجراحتها527ربى عثمان حمدان

8826التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتربى علي حوري

592األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتربى علي عيسى

4325طب االطفال30ربى غسان جراده

12502الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتربى فاروق الحلبي

11347التشخيص المخبري140ربى فيصل سلهب

14144التشخيص المخبريدوراتربى ماجد يونس

8442أمراض العين وجراحتها75ربى مجيد أبو صالح

11045التوليد وأمراض النساء وجراحتها128ربى محمد السليمان

16008التشخيص المخبريدوراتربى محمد كامل خلوف

15440التعويضات السنية الثابتة330ربى محمد نذير البيطار

1546التوليد وأمراض النساء وجراحتها12ربى مروان النجار

3714التوليد وامراض النساء وجراحتها31ربى نزار محفوض

17901األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس399ربى هيثم الشمعه

14129جراحة القلب257ربى وصفي الغانم

24752مراقبة األدوية573ربى يوسف المنصور

6558التشخيص الشعاعي/االشعة51ربى يوسف رستم

24811أمراض األطفال574ربى يوسف محمد ضرغام

13188أمراض األطفال214ربي عدنان غانم

9534الجراحة العامة94ربي مصطفى عوده

1911التشخيص الشعاعي- االشعة 6ربيع احمد الحجار

14191الجراحة العظمية261ربيع احمد دعبول

7245امراض العين وجراحتها58ربيع احمد سليمان

14584أمراض النسج حول السنية283ربيع اديب العرقان

17338التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتربيع ايمن العشعوش

13277تقويم األسنان والفكين218ربيع بدر شاهين

19852تقويم األسنان459ربيع جميل شاوي

8694الجراحة البوليةدوراتربيع حبيب ناصر

19509األمراض الداخلية450ربيع داود النمر

20087أمراض األطفال470ربيع ذياب الحايك

13475األمراض الداخلية227ربيع سامي الحاج يحيى

13476أمراض القلب واألوعية227ربيع سامي الحاج يحيى

6268أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49ربيع سليمان حرفوش

17812الكيمياء الحيوية السريرية397ربيع سهيل الرستم

12039األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171ربيع صالح الشومري

978الجراحة العامة2ربيع عبد هللا محمود

8263الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتربيع عبد هللا محمود

25705أمراض القلب واألوعية585ربيع عدنان عجيب
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20494جراحة األطفال479ربيع عزيز اسعد

17851الجراحة العامة398ربيع علي اسعد

2914التشخيص المخبري20ربيع محمد الحمصي

16025تقويم األسنان والفكين352ربيع محمد بريجاوي

1885امراض االطفال9ربيع محمد عبده

4368الجراحة البولية31ربيع محمد علي

9796التخدير واالنعاش97ربيع محمود الخاطر

4419جراحة الفم والفكين33ربيع محمود الكردي

19393المعالجة الشعاعية لألورام448ربيع موسى الخولي

19261األمراض الداخلية444ربيع نايف ابو فخر

19262أمراض القلب واألوعية444ربيع نايف ابو فخر

5326التوليد وامراض النساء وجراحتها44ربيع نبيل العيسمي

14396أمراض العين وجراحتها271ربيع نجيب هالل

13036التوليد وأمراض النساء208ربيع نصر اسكندر

15590تقويم األسنان والفكيندوراتربيع نصر حسامو

4680الجراحة العظمية40ربيع نواف حمزه

2107الجراحة البولية15ربيع نوفل بحصاص

5787أمراض األطفال47ربيع وجيه ابراهيم

25470جراحة الفم والوجه والفكيندوراتربيعه صالح حيدر

14575أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها283ربيعه محسن مهنا

22811أمراض األطفال542ربيعه محمدلطيف اكنجي

11177التشخيص المخبري132ربيعه ياسين النحاس

6297التوليد وأمراض النساء وجراحتها49رجا داود ندور

7260امراض الغدد الصم58رجاء احمد حمودة

8654أمراض األطفال82رجاء أحمد يونس

8633األمراض الداخلية81رجاء حسن مرعي

20221التوليد وأمراض النساء وجراحتها472رجاء حسين عمر

11263طب االورام138رجاء ذياب التركي

3510التوليد وأمراض النساء وجراحتها25رجاء راجي الشاطر

23810التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراترجاء رمضان علي

19916طب الفم463رجاء رياض قديمي

2284التخدير14رجاء سليمان سليمان

8230التخدير واإلنعاش72رجاء سمعان الحارثي

11268توليد138رجاء صبحي دعدوش

18958أمراض األطفال435رجاء صالح احمد

11997أمراض األطفال162رجاء عبد الحميد الغباري

2383امراض الغدد الصم18رجاء عبد العزيز محمود

20129األمراض الداخلية469رجاء عبد العزيز محمود

12000التوليد وأمراض النساء وجراحتها162رجاء علي رجب

14302األمراض الداخلية265رجاء علي محفوض

14303أمراض القلب واألوعية265رجاء علي محفوض

18435التوليد وأمراض النساء وجراحتها416رجاء محمد صالح

6734التشخيص المخبري53رجاء محمد صقر

11636امراض الدم153رجاء محمود منا

19489التوليد وأمراض النساء وجراحتها451رجاء موسى خشف

8356التوليد وأمراض النساء وجراحتها73رجاء نور الدين حاج خليل

19130التوليد وأمراض النساء وجراحتها440رجائي وليد العتمه

23582الجراحة العامةدوراترجب حسن برتاوي

23539الطب الشرعي554رجب محمد عبود
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16788الجراحة التجميلية والتصنيعية369رجب محمد عساف

5812أمراض الغدد الصم46رجب محمود مقصود

9782طب الطوارئ97رجى يوسف الطويل

17949الدمويات403رجي اليان شاغوري

17950الصيدلة الصناعية403رجي اليان شاغوري

17948الكيمياء الحيوية403رجي اليان شاغوري

8973امراض االطفال86رحاب اديب سابا

11430جلد145رحاب اسماعيل عمر

20020األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس464رحاب الياس سطوف

25555تأهيل وتجميل الفم واألسنان584رحاب الياس قسيس

20916طب األسرة496رحاب إبراهيم الشعار

8526التوليد وأمراض النساء وجراحتها79رحاب أحمد عليان تبلو

12973التوليد وأمراض النساء وجراحتها208رحاب تركي البعاج

4124التوليد وامراض النساء وجراحتها31رحاب توفيق معال

10265التخدير واالنعاش109رحاب جابر صبحه

16127أمراض األطفالدوراترحاب جابر علي

10054التوليد وامراض النساء وجراحتها103رحاب حبيب مرسل

10659التوليد وأمراض النساء وجراحتها120رحاب حيدر حيدر

2583امراض العين وجراحتها15رحاب زهير حسن

10673التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترحاب عبد الحفوظه

21809أمراض الغدد الصم واالستقالب514رحاب عبد الرزاق عبد الباري

6907التوليد وامراض النساء وجراحتها55رحاب عبد الكريم اشتر

22855التشخيص المخبري543رحاب عبد هللا ابو شهاب

23467التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترحاب عبد المحسن هالل

15698األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس342رحاب عثمان اليوسفي

7896التوليد وامراض النساء وجراحتها68رحاب محمد التنجي

11343التخدير واالنعاش190رحاب محمد راجي قدو

1867جراحة الفم والفكين10رحاب محمد زكريا سراج

5507امراض جهاز التنفيس42رحاب محمد عساف

20121جراحة الفم والفكين469رحاب يوسف ساحليه

20161الجراحة البولية471رداد علي احمد

492أمراض األطفالدوراتردينة حبيب حسن

22824التعويضات السنية الثابتة542ردينة نايف الشريطي

7596التوليد وأمراض النساء وجراحتها64ردينه صالح ونوس

15000التشخيص المخبري305ردينه علي جبيلي

6629أمراض األطفال52ردينه محمد اعزازي

14738مداواة األسنان293ردينه محمد انور عبد العزيز

10986طب االسرة126ردينه نصر العسافين

3049امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22ردينه نواف محرز

1071التشخيص المخبريدوراترزان ابراهيم عقده

17481أمراض العين وجراحتهادوراترزان احمد الشوا

11789أمراض األطفال161رزان احمد الطرابيشي

10953التشخيص المخبري126رزان احمد حالق

21705األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترزان احمد علي

22801التشخيص المخبري541رزان اديب الخطيب الكسواني

11611امراض االطفال151رزان انور محسن

9299التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترزان انور محمود

13741التصوير الطبي والتشخيص الطبي241رزان أحمد عباس

12104امراض االطفال169رزان بسيم طائف
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24094طب األورامدوراترزان بشير المهنا

11214امراض الغدد واالستقالبدوراترزان تحسين العبادي

4399االمراض الجلدية والزهرية30رزان توفيق غانم

25343أمراض النسج حول السنية582رزان ثابت سليمان

21927التشخيص المخبري519رزان حاتم عليا

2562تقويم االسنان15رزان حسن الضابط

1841طب األطفال6رزان راضي النواقيل

8310التوليد وأمراض النساء وجراحتها73رزان رسالن الخليل

12919النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان199رزان رياض شحرور

25834أمراض الجهاز الحركيدوراترزان زهير حمصي الجاسم العيسى

25138التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترزان سعيد المحيثاوي

22035التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترزان سمير أبو دهيس

9648امراض االطفال96رزان شرف الدين محمد

6329التوليد وأمراض النساء49رزان شريف ابراهيم

1868مداوة األسنان10رزان صفوح البني

6887األمراض العينية وجراحتها55رزان عبد اللطيف غالي

21138أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها502رزان عبد هللا الجاسم

18446التشخيص المخبري418رزان عدنان إبراهيم

10331لتوليد وامراض النساء وجراحتها110رزان علي السليمان

9713االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراترزان علي عمران

16041أمراض األطفالدوراترزان علي مهجع

20249إدارة النظم الصحية473رزان عمر سلوطه

20569الرقابة والصناعة الدوائية486رزان عمر سلوطه

18300التعويضات السنية الثابتة412رزان فريد العوابده

4139التوليد وامراض النساء وجراحتها31رزان فريد لوقا

21807أمراض األطفال514رزان فؤاد عمران

16062التشخيص المخبريدوراترزان محمد العجي

4291التوليد وامراض النساء وجراحتها29رزان محمد الوتار

8373أمراض األطفال73رزان محمد أحمد

21061طب األسرةدوراترزان محمد حسان اماصيه لي

1552جراحة الفم والفكين12رزان محمد خير صوفان

22661تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراترزان محمد ديب عباره

22914التوليد وأمراض النساء وجراحتها544رزان محمد ديوب

24768أمراض األطفال377رزان محمد زهره

11783األمراض الداخلية161رزان محمد سعيد دامرلي

11784أمراض الغدد الصم واالستقالب161رزان محمد سعيد دامرلي

24241أمراض األطفالدوراترزان محمد سليمان

11253طب الفم138رزان محمد عرفان حافظ

8872التشخيص المخبريدوراترزان محمد غانم

4958التشخيص المخبريدوراترزان محمد فرحان السباعي

14574األحياء الدقيقة والدمويات المناعية283رزان محمد ماهر عباره

8004التشخيص المخبري70رزان محمد نبيل الدبس

7673علم النسج حول السنية66رزان محمود ضميريه

12159األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس166رزان مختار الزهراوي

22969تقويم األسنان والفكين546رزان مراد البوشي

24536مداواة األسنان570رزان ميسر المدني

25284طب األورام580رزان نبيه حديدي

14109أمراض األطفالدوراترزان نزار الخطيب

21144امراض النسج حول السنية502رزان هشام النجم
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12731جراحة الفم والوجه والفكين186رزان وليد كجان

1063تقويم االسنان1رزان يوسف ديب

20527التخدير واإلنعاش486رزق هللا إبراهيم إبراهيم

2656الجراحة العظمية19رزق هللا جان مالو

17194أمراض األطفال386رزق هللا جبرائيل حنا

21195امراض النسج حول السنية502رزق هللا عبدو قبوات

6694التوليد وأمراض النساء وجراحتها53رزق هللا عيسى سابا

21110الجراحة العظمية500رزق هللا مخائيل يوسف

25130أمراض العين وجراحتهادوراترزق هللا نايف رزق

12336الطب النفسي161رزق هللا يوسف كلش

12930أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها201رزق عبد الرحمن يوسف

858الجراحة التصنيعية والتجميلية1رزق محمد الفروح

21836أمراض العين وجراحتهادوراترزكار توفيق جارو

12319الجراحة العامة161رستم حنان حسو

24893أمراض النسج حول السنية574رستم دهام رستم

9402طب االسرة92رستم ديب جعفري

10376الجراحة العامة112رستم محمد اديب مكيه

10885جراحة العظام عند األطفال125رستم محمد اديب مكيه

14435جراحة األطفال271رستم محمد اديب مكيه

10783الجراحة العظمية122رسالن رفيق قبش

14153أمراض العين وجراحتها257رسالن هاني ابو رسالن

7460االمراض العينية وجراحتها63رسمي محمد وليد ابوطوق الرفاعي

21921األحياء الدقيقة519رسميه أمين الموصلي

10317التوليد وامراض النساء وجراحتها110رشا احمد المصري

16172األمراض الداخلية353رشا احمد المقداد

16204أمراض الجهاز الهضميدوراترشا احمد المقداد

9485التوليد وامراض النساء وجراحتها93رشا احمد عاشور

15960األمراض الداخليةدوراترشا احمد عبد النبي

15200التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا ادهم العمر

14284التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا اسامه عز الدين

5144أمراض األطفال45رشا البيرتو جراد

22064التشريح المرضيدوراترشا إسماعيل بركات

8084التوليد وأمراض النساء وجراحتها71رشا أحمد سلمان

17522التخدير واإلنعاش390رشا بدر شاهين

4379تعويضات االسنان الثابتة31رشا بسام حداد

12419األحياء الدقيقة والدمويات المناعية164رشا جرجس عرموطلي

17077التشخيص المخبري379رشا جميل عبه جي

16403األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترشا جودت سليمان

16249جراحة الفم والوجه والفكيندوراترشا حسن علي

9662امراض العين وجراحتها96رشا حسين الرياحي

15582أمراض الجهاز الحركي337رشا حسين بالل

17017تقويم األسنان والفكين372رشا حسين عواد

987االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس1رشا حمد الموعد

4908طب اسنان االطفال42رشا خالد الحاجي بكر

22963أمراض األطفال545رشا خالد الحسينو

17042طب الفم379رشا خضر خضر

6381األمراض الجلدية والزهرية49رشا دياب حاج محمد

24491أمراض األطفال569رشا رزق سجاع

3635امراض اللثة28رشا رشا الخضراء
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22622التوليد وأمراض النساء وجراحتها533رشا رشاد جندي

4153االمراض الداخلية31رشا سعدي كاملة

12978جلديةدوراترشا سلمان عبود

3452امراض االطفال25رشا سلمان مريشه

6301أمراض الكلية عند األطفال49رشا سليم تكريتي

16622أمراض األطفالدوراترشا سليمان معروف

19249أمراض العين وجراحتها444رشا سمير ابراهيم

25398تصميم ومراقبة الدواء582رشا سمير حكيم

23020األمراض الداخلية547رشا شفيق برمو

14417أمراض العين وجراحتها271رشا طارق االسود

20815األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس492رشا عارف عيسى

10597التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا عاطف رسالن

13461مراقبة األغذية227رشا عبد الحسيب الخطيب

17257أمراض األطفال385رشا عبد العزيز بسوت

20485التعويضات السنية الثابتة480رشا عبد الكريم دقاق

13994التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا عدنان جاموس

9155التوليد وامراض النساء وجراحتها87رشا علي ابراهيم

21025األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس497رشا علي العاصي

22955األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس545رشا علي المحمود

25082أمراض الجهاز الحركي377رشا علي المنصور

14625النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان288رشا علي محمد

17494تقويم األسنان والفكيندوراترشا علي نايف

5372جراحة الفم والفكين45رشا فتحي سعد الدين

3157تقويم االسنان والفكين20رشا فرحان سريوي

12778األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترشا فؤاد الضحيه

3119الكيمياء الحيوية السريرية21رشا كمال بشور

16642أمراض األطفال365رشا مأمون اليوسف

21036أمراض األورام عند األطفالدوراترشا مأمون اليوسف

17704أمراض األطفال393رشا محمد ابراهيم

399أمراض األطفالدوراترشا محمد السح

4602التخدير واالنعاش39رشا محمد النحالوي

15497العناية المشددةدوراترشا محمد النحالوي

24074أمراض الخدج وحديثي الوالدة564رشا محمد إبراهيم

4910تقويم األسنان والفكين42رشا محمد تلجه

23277التشخيص المخبري551رشا محمد جمال الحموي

24073أمراض الجهاز الحركي564رشا محمد حاج إبراهيم

21041التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا محمد حجره

17634تقويم األسنان والفكيندوراترشا محمد حمزه عرفه

17424التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا محمد حمود

25532األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترشا محمد ديب

17303التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراترشا محمد سالم الشجاع

22991أمراض الكليةدوراترشا محمد سمير قتوت

18161األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس408رشا محمد صادق

19717األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس457رشا محمد عارف كلثوم

4874التخدير41رشا محمد علي شال

5560جراحة الفم والوجه والفكيندوراترشا محمد غنوم

23546جراحة الفم والفكين555رشا محمد معتوق

2514مداواة االسنان13رشا محمد نزار الزهراوي

7790امراض االطفال67رشا محمد وليد الداغستاني
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5444مداواة اسنان االطفال42رشا محمد وليد السراج

24793األمراض الجلدية573رشا محمود حيزان

25742التشخيص المخبري585رشا محمود مرعي

22869التشخيص المخبري543رشا مصطفى الصيداوي

469األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترشا مصطفى ديري

1567التوليد وأمراض النساء وجراحتها11رشا مصطفى عبده

14946أمراض األطفال305رشا مضر نداف

18612أمراض األطفال422رشا موفق سرحان

14360التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا نايف مكشكش

22245أمراض العين وجراحتهادوراترشا نبيل الغزالي

18165التوليد وأمراض النساء وجراحتها408رشا نجم الدين العلي

24011األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس562رشا نجيب إبراهيم

9078االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس87رشا نديم نبهان

23129التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترشا هاشم حسون

23849مراقبة األدوية559رشا هاني المصري

9257أمراض العين وجراحتها89رشا هيثم ديب

15132أمراض العين وجراحتهادوراترشا وجيه عدره

4003علم النسج حول السنية27رشا ياسر حوريه

11868التشخيص المخبري161رشا يحيى العمارين

8038تقويم االسنان والفكين70رشا يعقوب برهوم

11240التوليد وامراض النساء وجراحتها138رشا يوسف العاسمي

19698التوليد وأمراض النساء وجراحتها455رشا يوسف عباس

1032األمراض الداخلية3رشاد احمد كيتكاني

2845أمراض القلب17رشاد احمد كيتكاني

712التوليد وأمراض النساء وجراحتها5رشاد سعيد جريني

8073الجراحة العامة70رشاد سمير زاهر

9693الجراحة العظمية96رشاد عادل جناد

3196تقويم االسنان20رشاد علي سعده

450زراعة األسنان1رشاد محمد ثابت مراد

20716الصحة العامة482رشاد محمد ثابت مراد

18615التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي422رشاد مدثر شبيب

19997الجراحة العامة465رشاد يوسف حسن

563أمراض األطفالدوراترشأ محمود الشيخ علي

16339أمراض الجهاز الهضمي357رشيد ارسالن بالل

7337الجراحة العظمية60رشيد اسماعيل دربوك

20743األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس489رشيد أحمد علي آغا

23719الجراحة العامةدوراترشيد تيسير قنبر

7016الجراحة العصبية57رشيد داود مسره

3532طب الطوارئ25رشيد زياد طه

9306الجراحة العظمية90رشيد زياد طه

5579جراحة الفم والوجه والفكيندوراترشيد عبد الوهاب العطا هللا

13223أمراض العين وجراحتها214رشيد كامل نهار

13992الجراحة العظميةدوراترشيد محمد نايف السمان

11402مدواة أسنان األسنان142رشيد ميشيل عبود

5672طب االسرةدوراترشيد نبيل امين

9286األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس89رشيد يوسف الشاعر

836التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترضا سهيل ميا

7146التجميلية/ الجراحة التصنيعية57رضا عبد هللا كنهوش

12154التوليد وأمراض النساء وجراحتها171رضا عبد المسيح ضاهر
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19089التعويضات السنية439رضا عدنان السهلي

25171تقويم األسنان والفكيندوراترضا علي علوش

11506اذن147رضا محمود صالح

8219أمراض النساء وجراحتها72رضاب محمود القهوه جي

7416االمراض الداخلية62رضوان احمد جوخدار

9264أمراض القلب واألوعية89رضوان احمد عرفه

12010طب الطوارئ171رضوان احمد مهدي

11856األمراض الداخلية162رضوان اسماعيل عمر

11857أمراض الجهاز الحركي162رضوان اسماعيل عمر

5197التوليد وامراض النساء وجراحتها44رضوان جبر سالم

23614أمراض النسج حول السنية555رضوان جواد قزويني

3257تعويضات االسنان المتحركة21رضوان خلف مطر الجراد

7529التوليد وأمراض النساء وجراحتها64رضوان سعيد محمد

16024تقويم األسنان والفكين352رضوان عبد الرحمن الخلف

3378امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها23رضوان عبد الرحيم العبد الرحيم

778الجراحة العظمية1رضوان عدنان شيخ خليل

21910تقويم األسنان والفكين517رضوان عزيز حفاف

23005أمراض العين وجراحتها547رضوان علي سيف الدين

1207األمراض الداخلية3رضوان غازي العلي

1958أمراض القلب واألوعية9رضوان غازي العلي

10152الكيمياء الحيوية السريرية107رضوان فاضل كرف

11406أمراض األطفال142رضوان فريد غزال

23036التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي548رضوان فضلو النابلسي

19798األمراض الداخلية458رضوان فؤاد رزق

19799أمراض الجهاز الهضمي458رضوان فؤاد رزق

13022الجراحة العظمية213رضوان محمد تركمان

4420التوليد وامراض النساء وجراحتها30رضوان محمد رضا فيومي

18382طب األسرة414رضوان محمد سعيد ولي

952التخدير واالنعاش1رضوان محمد علي القطان

2787الداخلية العامة16رضوان محمد نبيل عبجي

19004أمراض األطفال436رضوان محمود خميس

17927الجراحة العامة399رضوان موسى االحمد

2123التخدير13رضوان ميخائيل صليبه

9955امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها101رضوان ياسين كلش

24940الجراحة العامة576رضوان يوسف خبيز

8069األحياء الدقيقة والدمويات المناعية71رضى سلطي الحريري الشوالي

6343الجراحة العصبية49رضى علي حسن

5823جراحة الفم والوجه والفكيندوراترضى محمد رضوان

6147األشعة و التشخيص الشعاعي48رعد حسين السوادي العلي

25563أمراض الجهاز الهضميدوراترعد فوزي الحمد الفرج

25209الجراحة العظمية579رعد مخلف الحمد

5612التشخيص المخبري241رغد اديب الصعب

14118التعويضات السنية السنية256رغد اسامة المهايني

24786العقاقير والنباتات الطبية573رغد إبراهيم جندلي

21741التشخيص المخبري512رغد أسامه الصباغ

16304التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي356رغد رمضان قرمو

24397التشخيص المخبري568رغد سمير شيخ زين

21525األمراض الداخليةدوراترغد صالح الدين كليب

2366التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترغد طلعت بعاج
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12727علم االدوية186رغد عارف تقي الدين

19397إدارة النظم الصحية447رغد عارف تقي الدين

14171أمراض األطفال259رغد علي سالمي

23362األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترغد علي عيد

22584أمراض الكليةدوراترغد غالب الجارح

نقص شهادة خارجية: 2018-10-9بتاريخ رغد فهد دره

22791التشخيص المخبري541رغد مأمون البابا

5598امراض االطفالدوراترغد محمد ابو الخير

18994التوليد وأمراض النساء وجراحتها435رغد محمد اكرم روماني

21180أمراض العين وجراحتهادوراترغد محمد الخطيب

9290الصيدلة الصناعية89رغد محمد ايمن النص

12010التخدير واالنعاش162رغد محمد راجي جاسر

8541طب األسنان الشرعي79رغد محمد سعيد العطار

25090طب األسنان الشرعيدوراترغد محمد شيخ شعبان

25392األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترغد محمد غازي السقا

13200أمراض العين وجراحتها213رغد محمد فرا

18128الصيدلة الصناعية407رغد محمد معين الترجمان

5709الكيمياء الحيوية السريرية46رغد محمد هشام فيصل

24054مداواة األسنان564رغد نضال الحلبي

21479أمراض العين وجراحتهادوراترغد هاشم عمران

9483التوليد وامراض النساء وجراحتها93رغداء ابراهيم اشرم

4945التوليد وأمراض النساء وجراحتها42رغداء ابراهيم عيسى

9767التوليد وامراض النساء وجراحتها97رغداء احمد صقر

5890التوليد وأمراض النساء وجراحتها46رغداء امين مكائيل

16181أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها353رغداء اندهوق صقر

13832جراحة الفم والفكين241رغداء تيسير سودان

3607الدمويات26رغداء جميل سلطانه

4203االمراض الداخلية31رغداء عاهد الزعبي

10048التوليد وامراض النساء وجراحتها103رغداء عبد السالم سوده

7586األمراض الداخلية64رغداء عبد العظيم جمعه

4352التوليد وأمراض النساء وجراحتها30رغداء عبد الغني النوفي

9845التوليد وامراض النساء وجراحتها99رغداء عمر قرموز

7089طب األسرة57رغداء محمد قدار

12012الجراحة العامة162رغداء محمد ياسين غزال

13575األمراض الداخلية234رغداء ممدوح السمان

14988األمراض العصبية305رغداء ممدوح السمان

6799الجراحة البولية55رغدان جاسم التركاوي

9493التخدير واالنعاش93رغدة توفيق مغمومه

11109األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترغده جميل برهوم

21029أمراض األطفالدوراترغده جهاد حيدر

25335أمراض الكلية عند األطفالدوراترغده جهاد حيدر

12283األمراض الداخلية161رغده حبيب كبابه

22182األمراض الداخليةدوراترغده خالد سعده

7326مداواة اسنان أطفال60رغده عبد الكريم عشي فرج

24445طب األسرة568رغده علي أبو شنب

3826التوليد وامراض النساء وجراحتها30رغده محمد سيف الدين رحمون

3082االمراض العينية وجراحتها22رغيد سليم طربوش

7415التوليد وامراض النساء وجراحتها69رغيد عز الدين حمدان

5822جراحة الفم والوجه والفكيندوراترغيد محمود منصور
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7087تقويم االسنان57رغيد وجيه صقر

7262التخدير58رغيده احمد ابو سمره

11116التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراترفاعي عمر رمضان

5119االمراض الداخليةدوراترفاعيه ضاهر منصور

19314أمراض الجهاز الهضميدوراترفاعيه ضاهر منصور

3560امراض االطفال26رفاه اسد كسيري

11829األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162رفاه الياس مرجانة

15369التشخيص المخبري325رفاه أحمد نذير منافيخي

4164التوليد وامراض النساء وجراحتها31رفاه تامر الحلو

11147التوليد وامراض النساء وجراحتها132رفاه سهيل محمد

نقص صورة هوية:2020-3-1بتاريخرفاه عدنان الفشتكي

24305طب أسنان األطفال568رفاه عدنان الفشتكي

13958طب األسنان التجميلي243رفاه مأمون  العلبي

14230طب أسنان األطفال264رفاه محمد التيناوي

13875التشخيص المخبري243رفاه محمد رأفت المصطفى الحصني

10026التشخيص المخبري103رفاه محمد طباخ

9934التشخيص المخبري101رفاه محمود ابو الشامات

15451التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي330رفاه محمود جاموز

10562الجراحة العامة116رفاه محي الدين حديدي

7577األمراض الداخلية64رفاه مدحت المالح

23445األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس553رفاه ناظم مسلط

8046طب اسنان االطفال70رفاه نهاد عساف

6720طب األطفال53رفاه يوسف عباس

6930األمراض الداخلية54رفاه يوسف معاذ

8870التوليد وأمراض النساء وجراحتها84رفائيل الفونس عطا هللا

240الجراحة العظميةدوراترفائيل منصور شرابه

2553امراض القلب15رفعات محمد بشير عطرشان

1066جراحة الفم والفكين1رفعت احمد احمد الكبيسي

5443طب الفم43رفعت بشار العبيدو

6078التوليد وأمراض النساء وجراحتها48رفعت جرجس مسوح

20265التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي476رفعت عبد الناصر رضوان

8560الجراحة العظميةدوراترفعت عبدو بيطار

8002امراض القلب واالوعية70رفعت محفوض فسخه

2193االمراض العينية وجراحتها7رفعت محمد جليل

18125األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس408رفعت يوسف حسين

10853أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها125رفله الياس كردوس

6670التخدير52رفيده أحمد حج فتوح

10613التشخيص المخبري119رفيده مصطفى الخن

18627الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل424رفيف احمد ضحيه

5077التشخيص الشعاعي/ االشعة 42رفيف دعيمس تركاوي

18726طب أسنان األطفال425رفيف زهير هواش

20310التشخيص المخبري475رفيف صالح الدين السرماني

15890التوليد وأمراض النساء وجراحتها350رفيف ظهير الموسى

14424أمراض األطفال272رفيف عبد الرؤوف سالح

18952التوليد وأمراض النساء وجراحتها435رفيف غسان الجمعه

22050الطب النفسيدوراترفيف فايز المهنا

2852طب االسرة17رفيف كامل الغريب

19695التوليد وأمراض النساء وجراحتها455رفيف مازن حداقي

13538طب أسنان األطفال232رفيف محمد األسود
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25554أمراض األطفال584رفيف محمد عليا

7206التخدير58رفيف محمد مضر الترمانيني

22231أمراض النسج حول السنيةدوراترفيف نديم احمد

843الجراحة العامة1رفيق سامي العظمه

842جراحة االطفال1رفيق سامي الععظمه

10830أمراض الجهاز الهضميدوراترفيق سامي عوض

11372الجراحة الصدرية142رفيق عبد الرحمن عبد العال

16752األمراض الداخلية368رفيق عبد العزيز محسن

6418التشريح المرضي والسريري50رفيق محمد حمدي بيضون

16793الجراحة العامة369رفيق محمود رسوق

17978أمراض األطفال402رفيق مرعي ابوفخر

10091جراحة القلب105رفيق نعيم السقا اميني

11682االمراض المعدية عند االطفال155رفيقه كاسر مغامس

6338طب األسرة49رقيه ابراهيم أسعد

22092التشخيص المخبري523رقيه احمد حسن

24731أمراض األطفال573رقيه أحمد جمال دملخي

7281التوليد وامراض النساء وجراحتها60رقيه عبد المنعم الدوالني

12839التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترقيه كمال العبد هللا

16644األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس365رقيه محمد الرفاعي

15974الجراحة العامة350ركان حسين الشحاده

15490جراحة الفم والوجه والفكيندوراتركان حنا الحداد

2545الجراحة العصبية15ركان فارس عزام

12698االمراض الداخليةدوراتركان مهدي اسعد

21685أمراض الجهاز الهضميدوراتركان مهدي اسعد

20132األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس469رال برهان امهان

5374تقويم االسنان45رال طارق عبد القادر

11428التشخيص المخبري145رال عبد الجليل النفوري

2394التوليد وامراض النساء وجراحتها15رال فايز قسومه

17170تصميم ومراقبة الدواء384رال فائق ندور

رال كمال الفقيه
416

التشخيص المخبري
18436

19876األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس461رال محسن عامر

20295أمراض األطفال475رال محمد زهير قزيز

23955أمراض الدم561رال نبيل بدور

8750التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترال نزيه درغام

1845التخدير11رلى سعيد داغوم

24748األمراض الداخلية573رلى عبد الواحد كزكز

7063امراض العين وجراحتها57رلى محمد بهارلي

6152التوليد وامراض النساء وجراحتها48رلى يحيى بالل

17589تقويم األسنان والفكين391رما اكرم الخوري

16480الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراترماح امين ديوب

816الجراحة العامةدوراترماح أمين ديوب

1842الطب المخبري11رماح تاج الدين بعاج

8421طب األسرة75رماح عبد الكريم ادريس

2682التوليد وأمراض النساء وجراحتها17رماح محمد نجدة نعناع

23631الجراحة العظميةدوراترماح يوسف سلوم

20452أمراض األطفال481رماز رشيد قدوري

12862االمراض الداخلية241رمزه عارف حلوم

13729امراض الجهاز التنفسي241رمزه عارف حلوم
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8105التوليد وأمراض النساء وجراحتها71رمزه محمد أحمد

7659التوليد وامراض النساء وجراحتها64رمزي حسن الحاصباني

2494الجراحة العامة14رمزي سلمان فراج الشوفي

8485جراحة األطفالدوراترمزي عماد الدين الغضبان

10691جراحة الفم والفكين120رمزي محمد فتحي ساق هللا

17361التخدير واإلنعاش388رمزيه عبد السالم نبهان

21255الجراحة العظميةدوراترمضان ابراهيم حسن

20790التعويضات السنية الثابتة487رمضان حسن برتاوي

14313أمراض القلب واألوعية265رمضان عبد الرزاق المجيد

4391التوليد وامراض النساء وجراحتها31رمضان علي العلي

1776امراض االطفالدوراترمضان محمد علي سالم

2111االمراض النفسية13رمضان محمد محفوري

13709التشخيص المخبري241رملة سعيد الحامد

17881التوليد وأمراض النساء وجراحتها399رموز جميل االبازه

2631االمراض الجلدية والزهرية17رميثه محمد طه جاسر

17111أمراض األطفال381رميزه محمد نزار الترجمان

12006التشخيص المخبري162رنا ابراهيم احمد

8602التخدير واإلنعاش81رنا ابراهيم رعيدي

25479األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترنا احمد الحسين

16183طب أسنان األطفال353رنا احمد الطيار

4941التوليد وامراض النساء وجراحتها39رنا احمد العموري

9555التشخيص المخبري95رنا احمد النابلسي

9576أمراض العين وجراحتها95رنا احمد بدر

9505االمراض الداخلية93رنا احمد سماق

12042األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162رنا احمد صالح

3807التوليد وأمراض النساء وجراحتها28رنا احمد عليان

13571أمراض األطفال234رنا احمد فائز درعوزي

3434االمراض العينية وجراحتها23رنا احمد نزار ابازه

17365الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل388رنا احمد ونوس

18019األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس404رنا الياس محفوض

22247التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنا إبراهيم جيزاوي

18722التخدير واإلنعاش425رنا إسماعيل محمد

5591التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترنا بدر عيسى

2882التشخيص المخبريدوراترنا جميا سلوم

14130تقويم األسنان257رنا جودت رمضان

11472االمراض الداخلية147رنا جورج مسوح

11473امراض الجهاز الهضمي147رنا جورج مسوح

1851االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات6رنا حاجي علي

16945أمراض األطفال378رنا حبيب رمضان

14639أمراض األطفال288رنا حسان يعقوب

11115امراض االطفالدوراترنا حسن ابراهيم

7961طب االسرة68رنا حسن الخطيب

1022االشعة والتشخيص الشعاعي3رنا حسن شيخ محمد

4162األمراض الجلدية والزهرية31رنا حسيب رزق

12263االمراض العصبية174رنا حماده الناصر السخني

15761التشخيص المخبري344رنا رياض الدباس

14679جراحة الفم والفكين289رنا زكريا لبق

8343أمراض الجهاز الهضمي73رنا زياد درويش

20612أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها484رنا سعيد عبد الحي
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13078التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنا سليم محمد

10324التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي110رنا سليمان السليمان

11700االمراض الداخليةدوراترنا سليمان درويش

5648امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها43رنا سليمان ناصيف

6098االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات63رنا سمير شامي

14714األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس290رنا شعبان زريق

13572طب األسرة234رنا صالح محمود

9677التوليد وامراض النساء وجراحتها96رنا طه الزعبي

14461أمراض االطفال278رنا عبد الحميد بغدادي

25084أمراض األطفال377رنا عبد الرحمن حمدان

15649األمراض الداخلية339رنا عبد الرزاق علوش

11673التوليد وامراض النساء وجراحتها155رنا عبد الغني ملوك

2796الطب الفيزيائي واعادة التاهيل16رنا عبد الكريم عزيزي

4129التوليد وامراض النساء28رنا عبد هللا تنزكلي

7182التوليد وأمراض النساء وجراحتها57رنا عبد الهادي القطيني

11096امراض العين وجراحتها131رنا عبد الوهاب حميدان الصمصام

9091امراض االطفال87رنا عبد الوهاب محمد علي

14624النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان288رنا عدنان ابراهيم

3031التخدير20رنا عدنان تركو

19603التوليد وأمراض النساء وجراحتها453رنا عدنان حربا

4277امراض المفاصل29رنا عدنان دواي

4607االمراض الداخلية34رنا عدنان دواي

3645غدد الصم26رنا عدنان شنات

11545التشخيص المخبري149رنا عز الدين حبيب

10899أمراض األطفال125رنا علي صالح

410الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراترنا علي محمد

1524تعويضات االسنان الثابتة12رنا عيسى دلول

25744أمراض الغدد الصم واالستقالب585رنا غسان المنصور

690التشخيص المخبري3رنا فواز الجهاني

11752امراض االطفال161رنا فؤاد فرهود

20308أمراض الغدد الصم واالستقالب475رنا كمال االسعد

10385امراض االطفال112رنا كمال حماد

21778أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراترنا كمال حماد

13029التوليد وأمراض النساء وجراحتها208رنا كمال شباط

7841التوليد وأمراض النساء وجراحتها67رنا محسن العشفه

13705التشريح المرضي241رنا محسن عيسى

15431أمراض األطفالدوراترنا محسن محمد

3173التوليد وامراض النساء وجراحتها22رنا محمد ابو حرب

10386امراض االطفال112رنا محمد احسان الخانجي

18533التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي419رنا محمد الشامي

8209أمراض األطفال72رنا محمد الشيخ

19943التوليد وأمراض النساء وجراحتها462رنا محمد امين عبد العال

20140الكيمياء الحيوية السريرية469رنا محمد أبو الخير الحالق

23960أمراض األطفال561رنا محمد أبو الخير الخطيب

19433التوليد وأمراض النساء وجراحتها447رنا محمد جالل األكتع

19923التشخيص المخبري463رنا محمد جواد التركي

6042أمراض األطفالدوراترنا محمد حسان الكجك

20202التوليد وأمراض النساء وجراحتها471رنا محمد خير الفواخيري

8736التخدير واإلنعاش83رنا محمد ديب عبسة

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  349 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

25144أمراض الجهاز الهضميدوراترنا محمد سالم الشجاع

1383التشخيص الشعاعي/ االشعة 5رنا محمد سامي الخطيب

20731الصحة العامة487رنا محمد سامي الخطيب

16834أمراض العين وجراحتها371رنا محمد سامي سحلول

8102أمراض العين وجراحتها71رنا محمد سعيد عمران

9589األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95رنا محمد صقر

20605أمراض النسج حول السنية482رنا محمد عزت الريحاوي

6480التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنا محمد لحلوح

5526طب اسنان االطفال43رنا محمد نادر سعد

14767التوليد وأمراض النساء وجراحتها295رنا محمد نذير الموقع

15656التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي339رنا محمد نزار قصر

8257التوليد وأمراض النساء وجراحتها73رنا محمد نور ريس

1531مداواة االسنان12رنا محمد نوري الحاج حسين

7381التشخيص الشعاعي/ األشعة 61رنا محمد وجيه ضللي

7454امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها69رنا محمد وليد ابو طوق الرفاعي

7530التخدير63رنا محمود الرفاعي

22024أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها521رنا محيا سليمان

8927االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراترنا مخائيل صليبي

3321امراض الغدد الصم20رنا مروان نقشو

20401األمراض الداخلية477رنا مروان نقشو

9510امراض االطفال93رنا مصطفى هبو

16873أمراض القلب عند األطفال372رنا معز الدين يوسف

6050األمراض النفسية47رنا مفيد شروف

9540التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنا منير محمد

20011أمراض األطفال464رنا نادر همت

25354جراحة الفم والوجه والفكيندوراترنا نعمان محفوض

9910علم تاثير االدوية101رنا نوري السمعان

8971االمراض الداخلية86رنا هالل محمد

10281امراض الجهاز الهضمي109رنا هالل محمد

17007أمراض الغدد الصم واالستقالب378رنا هيثم اسطفان

1015أمراض العين وجراحتهادوراترنا وديع الحاج حسين

رنا ياسين الذهبي
119

التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي
10612

8629التخدير واإلنعاشدوراترنا يحيى الراعي

7020الجراحة العامة57رنام ابراهيم رجب

17314الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراترنام ابراهيم رجب

14783طب األسنان التجميلي296رند   حسان قندلفت

23926األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561رند احمد العثمان

19428أمراض الجهاز التنفسي447رند احمد سمير عقيليه

8493التشخيص المخبريدوراترند سليم جروش

16258التشخيص المخبري355رند عدنان عيسى

22171األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترند فادي ريشه

25194التشخيص المخبريدوراترند كمال قصاب حنان

25899أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراترند محمد علي شيخ زين

3994التوليد وامراض النساء وجراحتها29رندا بكري هارون

14234امراض االطفالدوراترندا محمد حسن

2744االمراض الداخلية17رندا محمد علي دردري

19416أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراترندا محمد علي دردري

7635التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترندا ملكي الفارس
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15240طب الطوارئدوراترندا يوسف بيدروس

1565االمراض الداخلية77رندة بكري قوطرش

4152امراض جهاز الهضم31رندة بكري قوطرش

23071التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترندة درويش مرمور

17082أمراض النسج حول السنية380رندة علي عبد الرزاق

401أمراض األطفالدوراترندة فضل أيوبي

16924أمراض األطفال373رندة مظهر قباقيبي

21222أمراض األطفال502رندة نديم حداد

6504التشخيص المخبري50رندلى صفوان المسعد

20989التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنده ابراهيم حسام الدين

3561التوليد وامراض النساء وجراحتها26رنده ابراهيم حمدان

2361مداواة االسنان18رنده احمد الدربولي

20896الصحة العامة494رنده إبراهيم حسام الدين

24005األحياء الدقيقة والدمويات المناعية562رنده إبراهيم ناصر

5949الطب المخبري46رنده بديع بربر عسكر

18103أمراض النسج حول السنية406رنده سعيد الريش

17801أمراض األطفال397رنده سليم نعمان

25751امراض األطفالدوراترنده عاطف الصفدي

12173أمراض األطفال171رنده فيصل آقبيق

18048أمراض األطفال404رنده محمد السمان

15366التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراترنده محمد أبو حمود

14739األمراض الجلدية292رنده محمد شفيع

13990التخدير واالنعاشدوراترنده محمد هشام مسرابي

17661أمراض األطفال392رنده محمود طفور

2451االمراض الداخلية15رنده محمود عوامه

2518امراض الدم12رنده محمود عوامه

10457أمراض العين وجراحتهادوراترنده محمود يغمور

5026التخدير42رنده موسى نصير

14924التشخيص المخبري303رنده ميشال الحالق

18077طب األسنان الشرعيدوراترنده نواف محرز

6718التشخيص المخبري53رنده هالل سلوم

25734أمراض العين وجراحتهادوراترنكين عبد هللا فاطمي

24963التوليد وأمراض النساء وجراحتها377رنكين نشأت علو

2454الطب الفيزيائي واعادة التاهيل18رنه احمد اسعد

7498امراض الغدد الصم63رنه محمد خير عبده

12652الكيمياء الحيوية السريرية182رنوه محمود السيد

9486التوليد وامراض النساء وجراحتها93رنوى يحيى بالل

257جراحة الفم والفكيندوراترنيم احمد الجارودي

9653جراحة الفم والوجه والفكيندوراترنيم احمد بيشاني

7009طب االطفال56رنيم احمد ديب

22927أمراض األطفالدوراترنيم ادريس سليمان

23184علم السموم550رنيم بسام ابراهيم

18034أمراض العين وجراحتها405رنيم بسام ولي آغا

23560التشخيص المخبريدوراترنيم جابر حسن

14812تصميم ومراقبة الدواء298رنيم جمال دراج

15725جراحة الفم والوجه والفكيندوراترنيم حسن خونده

11606امراض االطفالدوراترنيم دحام سعد

24759االمراض الداخلية573رنيم سميح جاكي

5156التشخيص المخبريدوراترنيم سيف الدين اسماعيل
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14982تصميم ومراقبة الدواء303رنيم شفيق الرحيه

10478التشخيص المخبري114رنيم شكيب لقطينه

16445تقويم األسنان والفكيندوراترنيم صفوان اللبابيدي

24817أمراض القلب عند األطفال574رنيم طه ادلبي

9594التوليد وأمراض النساء وجراحتها95رنيم عبد الكريم اسعد

18866التوليد وأمراض النساء وجراحتها432رنيم عبد المحسن الغبرا

23326أمراض األطفالدوراترنيم علي محمد علي

25809أمراض األطفالدوراترنيم علي منصور

21581التوليد وأمراض النساء وجراحتها509رنيم فايز األحمد

24180تقويم األسنان والفكيندوراترنيم محمد السيد

2022تقويم االسنان والفكيندوراترنيم محمد حجا

1662امراض اللثة11رنيم محمد شحادة خوت

875التوليد وامراض النساء وجراحتها1رنيم محمد غياث سمسميه

13342األمراض الجلدية221رنيم محمد ملهم بدوي

12468تقويم االسنان والفكيندوراترنيم معاويه شرابي

24174التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترنيم مفيد حسن

13187أمراض األطفال214رنيم نديم عسيكريه

22443أمراض األطفال531رنيم نصر عصيفوري

8615أمراض الجهاز التنفسيدوراترنيم هاني طه

- يرجى استكمال االوراق  : 9+8الملف معلق شهر رنيم ياسين

21806أمراض األطفال514رنيم يوسف سكاف

21072التشخيص المخبريدوراترنين مصطفى ترو

23126طب األسرةدوراترها محمد شايب

24526الجراحة التجميلية والتصنيعية570رهام تمام األشقر

23807التشخيص المخبريدوراترهام جمال ناصيف

25155التعويضات السنية الثابتة578رهام حبيب عيسى

19696التوليد وأمراض النساء وجراحتها455رهام رمضان زيدان

25239التعويضات السنية المتحركة579رهام رياض كواره

15186تقويم األسنان والفكين315رهام سلمان عبد هللا

22408التخدير واإلنعاشدوراترهام سليم مراد

16425التشخيص المخبريدوراترهام سمير اسماعيل

22445التشخيص المخبريدوراترهام شحاده طريه

14143التشخيص المخبريدوراترهام طنسي دروبي

21566إدارة النظم الصحية509رهام عز الدين عالء الدين

14433التخدير واإلنعاش272رهام عقل محفوض

15335التشخيص المخبري324رهام علي نوفل

24266التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترهام فايز الكردي

22690مراقبة األغذية535رهام قيس سعود

3129الكيمياء الحيوية السريرية20رهام محمد المقبل

21346أمراض األطفالدوراترهام محمد حسن جباره

25336أمراض الكلية عند األطفالدوراترهام محمد حسن جباره

14757أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها294رهام محمد حماده

21339التعويضات السنية الثابتة505رهام محمد خير كركندي

25170أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترهام محمد شاهين

21083النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان498رهام محمد هيثم الصفدي

22078أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترهام محمود شحاده

22815التوليد وأمراض النساء وجراحتها542رهام محمود غضبان

25296أمراض العين وجراحتها581رهام محي الدين حاتم

11362مراقبة األدوية143رهام مصطفى حمادي
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19507أمراض األطفالدوراترهام مؤيد دواره

25057التعويضات السنية المتحركة577رهام نزير صوان

16453األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس360رهام وفيق تجور

1593التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراترهف احمد قاضي

18180أمراض األطفالدوراترهف ايوب ايوب

24956األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377رهف أيوب حموده

24597تأهيل وتجميل الفم واألسنان377رهف بديع بركسيه

23871التشخيص المخبري560رهف تمام المنزلجي

24714التوليد وأمراض النساء وجراحتها377رهف جمال الحسن

7455طب اسنان االطفال69رهف جهاد دك الباب

16059التشخيص المخبريدوراترهف حسين اسماعيل

18064تقويم األسنان والفكيندوراترهف حمد العطواني

14320أمراض األطفال265رهف حمزه البدويه

17059أمراض األطفال380رهف خالد ساعي

24983األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377رهف ذياب شباط

21768األمراض الداخلية513رهف زبير العبد الوهاب

18066أمراض األطفالدوراترهف زهير درويش

1837الطب المخبري6رهف سيف الدين الفاكياني

23806األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترهف شكري حاج بكري

2801صناعة األسنان المتحركة16رهف صبحي خراط حلو

25467أمراض األطفالدوراترهف عادل مهنا

22066التشخيص المخبريدوراترهف عبد الحكيم شيخ خميس

24787األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس574رهف عبد العزيز الصباغ

24255أمراض األطفال568رهف عبد الهادي العثمان

19337التوليد وأمراض النساء وجراحتها446رهف عدنان شويخ

23050تقويم األسنان والفكين548رهف عصام ناجي

22905التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترهف عماد عبيد

15639أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترهف عمر السكاف

22588األمراض الداخليةدوراترهف عمر يوسف

17161األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس384رهف عيسى الخولي

21132أمراض العين وجراحتها500رهف غسان الدغلي الشهير بالدغري

23958األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561رهف غسان عطيه

24081أمراض األطفال564رهف غطفان سليمان

11061األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترهف فواز اسبر

23866التوليد وأمراض النساء وجراحتها559رهف كامل إبراهيم

23271التشريح المرضيدوراترهف كمال نجار

18079طب األسنان الشرعيدوراترهف متروك نكد

23848تقويم األسنان والفكين559رهف محمد اديب النحاس

20490أمراض األطفال480رهف محمد تركماني

4518جراحة الفم والفكين40رهف محمد جمعه الكردي

9535مداواة االسنان94رهف محمد جمعه الكردي

24753األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس573رهف محمد خضر

16378أمراض العين وجراحتهادوراترهف محمد سليمان

23382األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس553رهف محمد شاهين

4584الدمويات والمناعيات39رهف محمد صبحي دبابو

17158طب الفم384رهف محمد صالحي األصبحي

19880األمراض الداخلية461رهف محمد عرفان ملحم

11202الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي133رهف محمد عيسى

22230أمراض األطفالدوراترهف محمود الجباوي
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10628االمراض الداخليةدوراترهف محمود الكنج

22806أمراض الجهاز التنفسي541رهف محمود الكنج

10841االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراترهف محمود حمصيه

3041الكيمياء الحيوية الطبية20رهف محمود يحيى الحموي

6442التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترهف معال ابراهيم

24469أمراض العين وجراحتها569رهف معن جرجوس

25244جراحة الفم والوجه والفكيندوراترهف ناصر عبود

13644التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي277رهف هيثم حنا

6817التشخيص المخبري55رهيف هاشم ونوس

16501التوليد وأمراض النساء وجراحتها361رواء كامل هبره

9708االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراترواد الياس لحام

4557جراحة االوعيةدوراترواد اميل فاخوري

5550الجراحة العامة43رواد اميل فاخوري

17734الجراحة العامة394رواد انطون كبوشة

16563أمراض األطفال362رواد جرجي عبيد

16564األمراض العصبية عند األطفال362رواد جرجي عبيد

12786طب أسنان األطفالدوراترواد رياض المحمد الحسن

15543أمراض العين وجراحتها335رواد سمير خلف

16432الجراحة العامةدوراترواد عبد الكريم حمود

13883األمراض الداخليةدوراترواد عبد الكريم فرنجية

8090امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها71رواد محمد جديد

2983جراحة الفم والفكين20رواد محمد رياض الغزي

16057األمراض الداخليةدوراترواد مطيع شريف

15017طب األورام306رواد ناهد الخوري

15377التشخيص المخبريدوراتروان احمد عثمان

25385األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس582روان أيوب حسن

8705أمراض الغدد واإلستقالب82روان حسن تمو

17614أمراض العين وجراحتهادوراتروان ركان المبسبس

25842أمراض الجهاز الحركي586روان سيف الدين معروف

16295األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس356روان صديق مطره جي

2369امراض النسيج حول السنيةدوراتروان طالل دغالوي

22766األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس539روان عقاب الغضبان

3320االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات22روان عمر الكرمو

17136طب األسنان التجميلي383روان محمد بشار الشيخه

14997طب األسنان التجميلي303روان محمد ديب العمري

15198التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروان محمد علي حسين

25621تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتروان مروان الجابي

7236التوليد وامراض النساء وجراحتها58روان نايف رباح

25257أمراض األطفال580روبا ياسر حاج احمد

4101التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتروبا يحيى بالل

20493التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي481روبرت جورج الكسندر سالح

15854طب األسنان التجميلي348روبرت نبيل شماس

21280الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل503روبير حنا حنا قصاب

6704التخدير52روبير رامز سلوم

2024جراحة الفم والوجه والفكيندوراتروبير مانونيل دوشويان

16499األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس361روجينة حسني شهدا

25857أمراض الجهاز الحركي586رود احمد عمار

22077التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترودينه فيض عبدالكريم

1327االمراض الصدرية عند االطفال5رودينه محمد جميه
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24350األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتروز اديب طه

10963امراض العين وجراحتها125روز امين يوسف

13144األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس209روز خير هللا سارا

11345التشخيص المخبري140روز سعيد جولخ

7052طب األطفال57روز صالح سليمان

25237األمراض الداخلية579روز محمد خير الرفاعي

18150أمراض األطفال407روز يعقوب شمعون

12507التخدير واالنعاشدوراتروزا احمد ارفاعي االبراهيم

12135التخدير واالنعاش171روزا سليمان حاتم

21734أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها511روزالين ريمون داود

25885أمراض العين وجراحتهادوراتروزان احمد عمر

22695جراحة الفم والفكين536روزلينا إبراهيم ادهم قهوة

4380التوليد وامراض النساء وجراحتها34روزيت يوسف توما

25141الجراحة العظميةدوراتروسالن عاطف مالك

7642التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتروشان حسن حساني

15630العقاقير والنباتات الطبية338روشان سهيل  الجنزير

15530التشخيص المخبري334روشان علي مبارك

8671التشخيص المخبريدوراتروشان محمد خير عربش

9501طب االسرة93روشين محمد حنان

1121التوليد وامراض النساء وجراحتها2روضه سليمان االحمد

16106األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتروضه محمد زهير حماده

7477طب اسنان االطفال63روضه محمد كحلوس

5087التوليد وأمراض النساء وجراحتها43روعة حسن سلطان

نقص - يرجى استكمال االوراق  : 2017-7-10بتاريخ روعة عبد الستار زيتون

1196التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروعة محمد بدر الدين العاني

1492التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروعه احمد عبد القادر

5047التوليد وأمراض النساء وجراحتها42روعه احمد موالدي

2337التخدير3روعه بشير الحلبي

16307مراقبة األغذية356روعه جميل سليمان

14547أمراض النسج حول السنيةدوراتروعه جهاد قفوره

19578طب األسرة453روعه حاتم السباعي

22686التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي535روعه شوقي سعد

15353أمراض العين وجراحتها325روعه عبد الستار زيتون

20979التخدير واإلنعاش496روعه عماد الدين القطيني

21530التوليد وأمراض النساء وجراحتها508روعه محمد المصري

18352التشخيص المخبري413روعه محمد خير عدي

25644مراقبة األدوية584روعه محمد سليم عكاشة

12633االمراض الداخلية182روعه محمد نزار المعصراني

15871التوليد وأمراض النساء وجراحتها348روفان جرجي بني

441الطب النفسيدوراتروكن محمود خضر

روال ابراهيم شهاب
25

األمراض الجلدية والزهرية
3610

4541امراض جهاز التنفس39روال احمد حمود

10025الجراحة العامة103روال احمد وليد خلف

359التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروال اسامة المهايني

9566التوليد وأمراض النساء وجراحتها95روال الفريد الكبير

8338التوليد وامراض النساء وجراحتها73روال أحمد حلوم

10031االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس103روال جورج قره يعقوب

23487األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتروال حسن بصطيقه
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20312تقويم األسنان475روال حسني االسدي

2382تقويم االسنان18روال خالد الشيخ حسن عواد

16276أمراض األطفال355روال خالد سوكاني

22520جراحة الفم والوجه والفكيندوراتروال رياض منيا

6246التوليد وامراض النساء وجراحتها49روال زياد االسدي

8986االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس86روال سحبان الفياض

23811أمراض الجهاز التنفسيدوراتروال سمعان الديب

15087أمراض العين وجراحتهادوراتروال سميح نسطه

24605تقويم األسنان571روال سمير ناصر

23655الكيمياء الحيوية السريرية556روال شحادة شكور

20856النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان491روال صالح عزالدين

9168أمراض األطفال88روال عارف ابراهيم

13777امراض الغدد الصم واالستقالبدوراتروال عبد الباري خلف

12702التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتروال عبد الرحمن عفان

3043علم النسج حول السنية22روال عبد الرحمن كيالني

3302أمراض األطفال20روال عبد الصمد مراد

3869االشعة التشخيص الشعاعي28روال عبد الغني عليكاج

15201التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروال عبد القادر  لغباني

4931التخدير42روال عبد اللطيف قباني

12143التوليد وأمراض النساء وجراحتها171روال عبد الهادي زيات

738االمراض الجلدية1روال عبود العبود

8110التشخيص المخبري71روال عدنان مرعوش

14349 جراحة الفم والوجه والفكيندوراتروال علوش العيد

20891أمراض األطفال493روال علي الغيث

17236األمراض الداخلية385روال علي حسان

21071أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتروال علي حسان

6449التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتروال علي موسى

13105األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس213روال غازي بدور

25341التعويضات السنية الثابتة581روال غازي حسن

8879التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84روال كاسر سليمان

نقص صورة هوية:2020-1-13بتاريخروال كامل الخطيب

22856أمراض األطفال543روال كامل الخطيب

9965امراض االطفال102روال محمد ادريس

14327أمراض األطفالدوراتروال محمد الفرا

2396التوليد وامراض النساء18روال محمد جمعه البقاعي

4146طب االسرة31روال محمد رفيق النويالتي

1000جراحة الفم والفكين1روال محمد زياد نادر

553التشخيص المخبري1روال محمد علي حمود

16920أمراض األطفال373روال محمد ماجد نشواتي

25204الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي579روال محمد منير جيرودية

22292التوليد وأمراض النساء وجراحتها527روال محمود محمود

4144االمراض الجلدية والزهرية31روال مفيد عبدوني

11510الدمويات147روال ممدوح االصفر

11946التوليد وأمراض النساء وجراحتها162روال ميسر حجه

7604أمراض العين وجراحتها64روال نهاد عساف

13859األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتروال هيسم األصيل

17083طب األسرة380روال وهدان رزق

19879التشخيص المخبري461روال ياسين دعبول

15634التشخيص المخبري338روال يوسف فرح
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22075أمراض األطفالدوراتروالنا فيصل علي

12767أمراض العين وجراحتهادوراتروالنا ماجد الجودي

13296األمراض الداخلية217رولى حسن زملوط

13350أمراض الغدد الصم واالستقالب221رولى حسن زملوط

20040أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466رولى فيصل الحبال

15914األمراض الداخليةدوراترولى محمد سعيد بطحه

20571مداواة االسنان485رولى محمد عدنان بني

4287امراض االطفال31رولى ميخائيل صليبي

22277األمراض الداخلية526رومت عمر شيخو

12685امراض االطفال182روميا عز الدين حسون

11988الجراحة العامة166روميو سمير سلوم

15601أمراض الكلية339رونا تيسير ضاهر

23168أمراض النسج حول السنية549رونا غسان الدريعي

23168أمراض النسج حول السنية552رونا غسان الدريعي

15599طب أسنان األطفال339رونزا علي ازرق

749الجراحة العامة1رونق محمود عصام الميداني

12604جراحة اليد180رونق محمود عصام الميداني

17205أمراض القلب واألوعية387روني ابراهيم الديوب

17204األمراض الداخلية387روني ابراهيم الديوب

15816الجراحة العصبية346روني حبيب نجار

22098تقويم األسنان والفكيندوراتروني عبد الباسط خليل

13042أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتروني محمد فارس

22703أمراض العين وجراحتها537روني محمد منال محمد

16240تقويم األسنان والفكيندوراتروني مطانس توما

10311طب االسرة110رويدة جورج جروج

3947التشخيص المخبري27رويدة يوسف علي

14021أمراض األطفال247رويده تركي عزام

6714التوليد وأمراض النساء وجراحتها53رويده عارف حلوم

25428التوليد وأمراض النساء وجراحتها582رويده عبد الرحمن حريتاني

3141التشخيص المخبري20رويده فهد الفقيه

17119التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي381رويده محمد الشحل

6793التوليد وأمراض النساء وجراحتها55رويده مخائيل ملوحي

19034التشخيص المخبري437رويده مهنا جبور

21971أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراترؤوف سالم سيف الدين

23195األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس550رؤوف محمد نور الدين زعتر

10955امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها126رؤوف محمود القطيفان

16404األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترؤى أحمد الغزول

15635الطب الشرعي339رؤى جميل صارم

22463أمراض األطفال531رؤى خالد حديفه

20822أمراض العين وجراحتها489رؤى رئيف صالح

22510التخدير واإلنعاشدوراترؤى زيد فنيش

14072أمراض األطفالدوراترؤى سعيد سليمان

619جراحة الفم والفكيندوراترؤى سلمان غانم

14026التشخيص المخبري251رؤى شيخ موس بركات

17618أمراض األطفالدوراترؤى صالح رحال

18160التعويضات السنية الثابتة406رؤى صالح علو

4611االمراض العينية وجراحتها40رؤى عبد الرحمن عبد الرحمن

12597األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس180رؤى عبد الرؤوف الحطاب

24776مراقبة األغذية573رؤى علي الصوا
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1267طب االطفال3رؤى علي وريده

17047مداواة األسنان379رؤى كامل معال

13079التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترؤى محمد الجمال

22049أمراض األطفالدوراترؤى محمد العجي

9153التوليد وامراض النساء وجراحتها87رؤى محمد حسن

15722التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي343رؤى محمد رحال

17831التشخيص المخبري397رؤى محمد سعيد الكرش

10433مداواة االسنان113رؤى محمد نادر الحاف

427التشخيص المخبريدوراترؤى محمود الوقاف

22612أمراض العين وجراحتها533رؤى محمود سليمان

21256أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراترؤى مصطفى عبد الهادي

3219الكيمياء الحيوية السريرية21رؤى معتز باهلل السمان

24627األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377رؤى ياسر يوسف

24002األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس562رؤى يوسف كجيلة

8553األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراترؤيا رامز خطار المحيثاوي

10157التشخيص المخبري107ريا عبد المنعم شقفه

13292طب أسنان األطفال217ريا محمد امين منجد

12595أمراض األطفال186ريا نبيل الشحف

21104أمراض الدم500رياض احمد شهاب

19583الجراحة العامة453رياض احمد نظام

19171األمراض الداخلية441رياض ادهام المحمدالشهاب

10266امراض القلب109رياض اسعد سليمان

675الجراحة البولية2رياض اسماعيل الصياد

10064التوليد وامراض النساء وجراحتها103رياض افريم ادم

19887التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي461رياض آدم كوكي

19458أمراض األطفال449رياض حسن المصطفى

4318طب االطفال31رياض خيرو الطرمان

15151الكيمياء الحيوية السريرية313رياض رضا المونس

5530أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43رياض سالمه الزكيمي

رياض صبحي الصالح
334

التشخيص المخبري
15527

6095أمراض جهاز التنفس48رياض صديق عبد المسيح

21957أمراض األطفالدوراترياض صياح الحماده

9326الجراحة العامة91رياض ظافر طواشي

8190التوليد وامراض النساء وجراحتها72رياض عارف دوه جي

1882الجراحة العظمية9رياض عبد الحليم ادريس

23628األمراض الداخلية555رياض عبد الدايم االعرج

23629أمراض الجهاز الهضمي555رياض عبد الدايم االعرج

15670الجراحة البولية342رياض عبد الرحمن نعمه

16832أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها371رياض علي طه

11051امراض االطفالدوراترياض غازي الجاحد

19920التشخيص المخبري462رياض فيصل الخضر

13069األمراض الداخلية209رياض متعب عامر

13070أمراض الغدد الصم واالستقالب209رياض متعب عامر

14032الجراحة البولية250رياض محمد ابا زيد

9613أمراض األطفال95رياض محمد ابراهيم

23105األمراض الداخلية549رياض محمد الحسن

10671الجراحة العامةدوراترياض محمد الصاوي

16989الجراحة العامة376رياض محمد حسن السحلي
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11996امراض القلب واالوعية166رياض محمد رمضان معمو

19000أمراض األطفال436رياض محمد سلمون

21216الجراحة العصبية500رياض محمد صبحي القاسم

19420الجراحة العظميةدوراترياض محمد عرفات

8656األمراض الداخلية82رياض محمد مهدي العثمان

8753أمراض الجهاز الهضميدوراترياض محمد مهدي العثمان

9901الجراحة العامة100رياض محمود الحميدي

13806التصوير الطبي والتشخيص الطبي241رياض محي الدين اليقه

15732التخدير واإلنعاش343رياض موسى الناصير

20580جراحة الفم والفكين486رياض نقوال كردوس

22800جراحة األطفال541ريان احمد بظ

22858التعويضات السنية المتحركة543ريان توفيق بردان

11187جراحة الفم والفكين133ريان رياض نور الدين

18285األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس411ريان سليمان السقا

20065األمراض العصبية468ريان شهدا صدقني

23448أمراض القلب واألوعية553ريان طالل صبوح

5707االمراض العصبية46ريان عدنان عبيدان

8838االمراض الداخليةدوراتريان كامل الجردي

16128أمراض القلب واألوعيةدوراتريان كامل الجردي

8089االمراض الداخلية71ريان محمد جديد

17947أمراض القلب واألوعية403ريان محمد جديد

6072أمراض األطفال48ريان محمد صالح

285أمراض األطفالدوراتريبال نبيه قاسم

23313أمراض الجهاز التنفسيدوراتريتا جميل السيوفي

7173امراض االطفال57ريتا جورج شهد الفتال

18236التعويضات السنية المتحركة409ريتا جوزيف دياب

23279الكيمياء التحليلية التطبيقية551ريتا رافي كشيشيان

14628التشخيص المخبريدوراتريتا رودر الحاج

16473الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتريتا عقل شحاده

9950االمراض الداخلية101ريتا غسان اسعد

9951امراض الغدد واالستقالب101ريتا غسان اسعد

13441التخدير واالنعاش226ريتا مروان إلياس

16768التشخيص المخبري369ريتا ناصر شحود

16048التشخيص المخبريدوراتريتا يوسف ضاهر

6109تعويضات األسنان المتحركة213ريحانة رضوان زهوري

19159التوليد وأمراض النساء وجراحتها422ريد اسعاف قدورة

20552الجراحة العامة485ريدان سلمان الجباعي

12799األمراض الداخلية192ريزان محمد إيبش

8578التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريعان كمال العواك

3121مداواة االسنان39ريعان محمد الزعبي

14513األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس280ريفان عبد الرؤف سالح

12004أمراض األطفال162ريم  جابر المحمد

14945أمراض األطفال305ريم  صالح خزعل

6472األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم ابراهيم الكراف

9507امراض االطفال93ريم ابراهيم درويش

7445التوليد وأمراض النساء وجراحتها62ريم ابراهيم كوسا

423التشخيص المخبريدوراتريم احمد ابو عيد زرزور

12732تقويم األسنان والفكين186ريم احمد الحايك

1578االمراض الجلدية والزهرية5ريم احمد انور الموال
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22998التعويضات السنية المتحركة546ريم احمد ترك

24388تأهيل وتجميل الفم واألسنان568ريم احمد حمدان

989التخدير1ريم احمد خدام

10484التشخيص المخبري114ريم احمد كرزه

8392التوليد وامراض النساء وجراحتها73ريم احمد محلي

9066التوليد وامراض النساء وجراحتها86ريم اسكندر العاتكي

4612جراحة الفم والفكين40ريم اسماعيل مرعي

23278التشخيص المخبري551ريم انور عمران

11306توليد138ريم انيس زغيبه

23925أمراض األطفالدوراتريم أحمد رافع القدور

20133طب أسنان األطفال469ريم أنطون السبع

17663طب الفم392ريم بدر مشقوق

2624التشخيص المخبريدوراتريم بسام جانبيه

23166التعويضات السنية المتحركة549ريم بشار زهور

24631التشخيص المخبري377ريم بشير قجه

12544تقويم األسنان والفكيندوراتريم توفيق مهجع

17746التوليد وأمراض النساء وجراحتها394ريم جبر الشعيبي

12635امراض االطفال182ريم جبرا بيطار

24841التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ريم جريس النصر هللا

16415تقويم األسنان والفكيندوراتريم جالل محمد

25161أمراض األطفالدوراتريم جمعه القادري

16050التشخيص المخبريدوراتريم جميل حمدان

9852امراض االطفال99ريم جودت ابراهيم

15703مراقبة األغذية343ريم حاتم محمد

7901التوليد وامراض النساء وجراحتها68ريم حسام الدين ملندي

7972تقويم االسنان والفكين69ريم حسان فاضل

11739األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس161ريم حسن الجوده

7637االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتريم حسن حسن

17678أمراض النسج حول السنيةدوراتريم حسن خبازه

12058التشخيص المخبري162ريم حسن سلوم

24560األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس570ريم حسن كمال حمزه

21936الكيمياء التحليلية التطبيقية518ريم حسن نوري عبيدو

7578أمراض العين وجراحتها64ريم حسين العقله

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-11-1بتاريخ ريم حسين جلخي

2395الطب المخبري18ريم حمود نصر

22493أمراض األطفالدوراتريم حيان الطماس

16287األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم خليل حماده

7268امراض العين وجراحتها58ريم خليل مصطفى

260التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم دحام زيتون

5386التوليد وأمراض النساء وجراحتها52ريم ذوقان الجبر أبو فخر

24253مراقبة األغذية568ريم رزق خليل

12726توليد186ريم رضا بدوي

4589االمراض الجلدية والزهرية34ريم رضوان القداح

14253جراحة الفم والوجه والفكيندوراتريم رفعات عجوري

17382التشخيص المخبريدوراتريم رفيق عباس

24015التشريح المرضي562ريم رياض شبشول

1474مداواة االسنان16ريم رياض قصيباتي

7918التوليد وامراض النساء وجراحتها68ريم ريمون ارتين

22456أمراض الدم531ريم زكريا القاسم
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8075امراض االطفالدوراتريم زهير الشعار

4536الدمويات39ريم زهير الصغير

يرجى المراجعة:2019-11-4بتاريخريم زهير الفارس

21286تقويم األسنان503ريم زهير الفارس

21573طب أسنان األطفال509ريم زهير الفارس

24191أمراض األطفال566ريم سعيد اليوسف

1652التوليد وامراض النساء وجراحتها11ريم سلمان صالح

4616امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34ريم سليمان الخوري

18227التوليد وأمراض النساء وجراحتها409ريم سليمان علي

10927تقويم االسنان والفكيندوراتريم سمير الحسين

14743طب أسنان األطفال293ريم سمير مصري

25703أمراض الغدد الصم واالستقالب585ريم سهيل زيدان

6818التشخيص المخبري55ريم شعبان العجوريه

23441الكيمياء الصيدلية التطبيقية553ريم شهيد مصطفى

6766التوليد وأمراض النساء وجراحتها53ريم صافي شحاده

5076الجراحة العامة42ريم ظافر سرميني

3060التوليد وامراض النساء وجراحتها22ريم عادل ابو قاسم

20311التشخيص المخبري475ريم عادل الطبره

4596امراض جهاز الهضم39ريم عادل قطان

22122األمراض الداخلية523ريم عادل قطان

22682أمراض الغدد الصم واالستقالب535ريم عادل قطان

6243أمراض األطفال49ريم عارف محفوظ

25277التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم عبد الرحمن خباز

2467امراض الغدد الصم15ريم عبد الرحمن مراد

2772األمراض الداخلية13ريم عبد الرحمن مراد

10498الجراحة التجميلية والتصنيعية114ريم عبد الرزاق حمامي

1549االمراض الداخلية2ريم عبد العزيز ياسين الصياع

3868التشخيص الشعاعي/ االشعة28ريم عبد الغني عليكاج

20736الدمويات المناعية488ريم عبد الكريم شعار

16213أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتريم عبد هللا الراشد

21665األمراض الجلدية510ريم عبد هللا العمورة

5139أمراض األطفال45ريم عبد هللا قالش

3377امراض الغدد الصم24ريم عبد المالك مالك

20811األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس491ريم عبدالكريم القاسم

3919امراض جهاز الهضم31ريم عدنان الحسن

23509التشخيص المخبري554ريم عدنان ديوب

18036التوليد وأمراض النساء وجراحتها403ريم عدنان علي

17171التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم عزو الخليف

721امراض الغدد الصم1ريم عطا هللا سعد

722امراض الداخلية1ريم عطا هللا سعد

16973التخدير واإلنعاش367ريم علي حبيب

16948التشخيص المخبري378ريم علي ديب

509التوليد وأمراض النساء وجراحتها1ريم عمانوئيل خرموش

15191األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم عمر حاج موسى

22363التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم عمران محمد

23702أمراض الدم557ريم عهد كفى

24033العقاقير والنباتات الطبية563ريم غسان العلي

10840االمراض الداخليةدوراتريم فايز احمد

22238أمراض الجهاز الهضميدوراتريم فايز احمد
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6903الكيمياء الحيوية السريرية55ريم فايز االسعد

24184التشخيص المخبري566ريم فائز وسوف

14263أمراض العين وجراحتها264ريم فرج احسان

3943امراض العين وجراحتها27ريم فواز الزعيم

23213الطب النفسيدوراتريم فوزي نايف

12179االمراض الجلدية174ريم فؤاد الناصر

14421التشخيص المخبري272ريم فؤاد هاشم حلوبي

803الطب المخبري1ريم فيصل ابازيد

8210األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس72ريم قيس محمد

3456االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات24ريم محسن حرفوش

21116تقويم األسنان500ريم محمد المحمد

13528األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس232ريم محمد الهوشي

277التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم محمد أسد

14138أمراض األطفالدوراتريم محمد جربوعة

4133األمراض الجلدية والزهرية28ريم محمد حاتم

1167امؤاض الغدد واالستقالب2ريم محمد حسن اورفه لي

يرجى مراجعة الهيئة:2019-12-2بتاريخ ريم محمد خالد حاج درويش

20341علم تأثير األدوية474ريم محمد خالد حاج درويش

15064التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتريم محمد خير البشير

8311أمراض األطفال73ريم محمد خير حلوم

ريم محمد رائف حافظ خياطة
45

أمراض األطفال
5318

15428التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتريم محمد رشيد طراقجي

10822أمراض األطفالدوراتريم محمد رمضان

5138أمراض األطفال38ريم محمد رئيف حافظ خياطة

16074األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم محمد زهير يسين

6151تقويم االسنان والفكين48ريم محمد زياده

7643التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتريم محمد زينب

8405األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس75ريم محمد سعيد عمران

23620أمراض األطفالدوراتريم محمد سعيد قرطباني

6806امراض االطفال55ريم محمد شوقي الخالد

6332األمراض الجلدية والزهرية49ريم محمد طويل

5575التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم محمد عجمي

14718األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس290ريم محمد عزت عبد هللا

16872التوليد وأمراض النساء وجراحتها371ريم محمد عالء الدين ابو النصر خوام

7114مداواة االسنان57ريم محمد فخري

8634التشخيص المخبري81ريم محمد كيالني

21171جراحة الفم والوجه والفكيندوراتريم محمد مالك قشقش

9242أمراض العين وجراحتها89ريم محمد نذير

14241التشخيص المخبري264ريم محمد نصر ورار

13374أمراض العين وجراحتها223ريم محمد نصري المطعم

22468التشخيص المخبري531ريم محمد هاللي

13986التشخيص المخبريدوراتريم محمد ياسر الخياط

25365التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم محمود البردان

16406األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم محمود حاج قاسم

22599الرقابة والصناعة الدوائية532ريم محمود حسين

23334التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم محمود خطاب

5837أمراض األطفالدوراتريم محي الدين بوابيجي

12266امراض العين وجراحتها166ريم مختار الزهراوي
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4350امراض االطفال31ريم مروان الزبيبي

19368التوليد وأمراض النساء وجراحتها448ريم مصطفى السليم

23865التوليد وأمراض النساء وجراحتها559ريم مصطفى حسيناتو

12112امراض االطفال169ريم مصطفى درمش

23090أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها549ريم مصطفى سليمان

6306األمراض الداخلية49ريم ممدوح السادات

23622العناية المشددةدوراتريم ممدوح السادات

8728األمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتريم منير اسماعيل

5234طب االسرة43ريم منير غنام

7212االمراض الجلدية والزهرية58ريم موسى سعد

4086التوليد وامراض النساء وجراحتها27ريم موفق النابلسي

4990الطب المخبري42ريم ناصر البدوي

3711االمراض الجلدية والزهرية28ريم نديم سلمان

22750األمراض الداخلية538ريم نذير ستيتية

25881األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريم نزار يوسف

11513توليد147ريم هاني عرنوق

17835أمراض الكلية عند األطفال397ريم هشام ديب

12603تقويم األسنان والفكين182ريم هيثم الرحال

7050التوليد وأمراض النساء وجراحتها57ريم وسام سلمان

16149مداواة األسنان353ريم وليد بساطه

19823النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان459ريم وليد كوجان

25238األمراض العصبية579ريم ياسر بدر

24339التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتريم يحيى عاشور

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-12-15بتاريخ ريم يحيى فاتي

16301أمراض األطفال356ريم يسير إسماعيل

6012مداواة األسنان47ريم يوسف المسالمة

4950الجراحة العامة42ريم يوسف ناعس

8571أمراض الدمدوراتريم يونس حسن

19666أمراض الدمدوراتريما ابراهيم بالل

23363أمراض القلب واألوعيةدوراتريما احمد اسماعيل

25101األمراض الهضمية عند األطفال578ريما احمد االبراهيم

9769التشخيص المخبري97ريما احمد عبد السالم

6167التشخيص المخبري48ريما ادوار بندق

17744األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس394ريما االمين الحامد الضويحي

23419األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريما إبراهيم أبو عبد هللا

22255األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتريما أحمد حسين

9490التشخيص المخبري93ريما بدر حسن

4592االمراض الجلدية والزهرية35ريما بسام مهمندار

22765طب األسرة539ريما جاد هللا كباس

3698أمراض اللثة28ريما جرجس جبور

21499أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتريما جواد سجاع

14890التوليد وأمراض النساء وجراحتها300ريما جورج عيسى

10668امراض االطفالدوراتريما جورج نقول

19986التشريح المرضي465ريما جوزيف نصري

6291أمراض األطفال49ريما حبيب أحمد

24882تقويم األسنان والفكين574ريما خضر الحسين

7719طب األسرة65ريما خليل حجار

20478التشريح المرضي481ريما رضا كنهوش

5830أمراض األطفالدوراتريما زهير مهنا
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11417امراض الجهاز الحركي145ريما زياد البيطار

1502التوليد وامراض النساء وجراحتها11ريما سالم ابو قويدر

2938التوليد وامراض النساء وجراحتها21ريما سعيد ابو خميس

23133أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتريما صالح اسماعيل

12682امراض العين وجراحتها182ريما عبد الكافي السقا

23235التشخيص المخبري550ريما عبد هللا حسين

23714جراحة الفم والوجه والفكيندوراتريما عبد المنير محمود

16811أمراض األطفال370ريما عيسى فرح

15846التوليد وأمراض النساء وجراحتها348ريما فتحي الهندي

19728التشريح المرضي والخلويات المرضية455ريما كمال االسعد

10828أمراض األطفالدوراتريما ماجد الشحاف

1359التشخيص المخبري3ريما ماجد النجار

13123األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس209ريما محمد ابو الخير

24593التشخيص المخبري377ريما محمد ابو النصر بركات

14084أمراض األطفال252ريما محمد العكله

11813األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس209ريما محمد بشير برنجكجي

20194طب أسنان األطفال473ريما محمد خالد البكري

21901جراحة الفم والفكين517ريما محمد سبع العرب

13763األمراض الداخليةدوراتريما محمد طيفور

25372أمراض الجهاز الهضمي582ريما محمد طيفور

24123األمراض الداخلية564ريما محمد عدنان وهبه

12114التخدير واالنعاش169ريما محمد وليد القدور

14331أمراض النسج حول السنيةدوراتريما محمود طقم

10530التوليد وامراض النساء وجراحتها116ريما محمود وسوف

14145التشخيص المخبريدوراتريما مروان سلوم

20313مداواة االسنان475ريما مصطفى مستو

15482التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتريما مصطفى مسلماني

16900أمراض األطفال373ريما موفق الكيال

3653التوليد وأمراض النساء وجراحتها26ريما ميالن قبق

13539أمراض األورام عند األطفال234ريما نايف رزق

7473طب الفم الوقائي69ريما نبيل الجوجو

7774تعويضات األسنان الثابتة66ريمة جودت صقر

10041طب االسرة103ريمة حسين غزال

3630االمراض الداخلية26ريمة زهير جعلوك

19829التعويضات السنية الثابتة459ريمه احمد العثمان

16896األمراض الداخلية374ريمه اسعد لطفي

25445التشخيص المخبري583ريمه أنطوان البرشيني

6728األمراض الداخلية53ريمه جمعه الخطيب

10397التوليد وامراض النساء وجراحتها112ريمه حسن ابو سعد

7576أمراض األطفال64ريمه رضوان عصفور

4172امراض جهاز التنفس31ريمه شحاده االبراهيم

ريمه شحاده االبراهيم
31

االمراض الداخلية
4174

6051التوليد وأمراض النساء وجراحتها47ريمه صالح السيد احمد

4190امراض الغدد الصم34ريمه عبدو الحمصي

565طب األسرة1ريمه عدنان العجالني

2732تقويم االسنان17ريمه محمد سعيد طحان

18605التشخيص المخبري422ريمه محمود ابو نعيم

18823تقويم االسنان428ريمون صبره هالل
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5619تقويم االسنان44ريمون غالب عجرم

10325التوليد وامراض النساء وجراحتها110ريمون يوسف عوض

24942األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس576ريمي سمير الناصر

7570األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس75رين بطرس جحه

13216األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس213رين حليم سابا

7899االمراض الجلدية والزهرية68رين ماجد عبه جي

24789مراقبة األغذية573رينا عماد عطيه

5602التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراترينا عيسى ندروس

24192التوليد وأمراض النساء وجراحتها566رينا غسان عبد الرحمن

23018التشريح المرضي547رينا مالك صالح

24347التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراترينا محمد عيد عوض

19322األحياء الدقيقة445رينا نذير شيخ االرض

17833التشخيص المخبري397ريهام أحمد حليس

11688طب الفم155ريهام تحسين منعم

23058مداواة األسنان548ريهام حامد القاري

13920امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتريهام وليم عيد

20167الجراحة العامة470ريوان مصطفى عبدي

16278التعويضات السنية الثابتة355رئام محمود محمود

1722أمراض األطفال9رئيف برصوم حنحون

24372مداواة األسنان568رئيف رامي كريش

646الجراحة الصدرية1رئيف رئيف سلهب

668الجراحة العامة2رئيف رئيف سلهب

13703التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي241رئيف زياد االخرس

24227التعويضات السنية المتحركة567رئيف عبد الغني النجار

6945التخدير54رئيفه عبد الكريم شدود

20499التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي481زاخر علي حيدر النجاري

23247األمراض العصبيةدوراتزاريا عبد هللا احمد

20782جراحة الفم والوجه والفكين487زافين زهرب قره بيت

15560الدمويات336زاهد سالم العلي

4262تقويم االسنان31زاهد مصطفى طالب

16842األمراض الداخلية371زاهر ابراهيم البيريني

16843أمراض الدم372زاهر ابراهيم البيريني

8748جراحة القلبدوراتزاهر أنور البطاح الحصني

19738طب األسرة457زاهر بشير قطيط

24937مداواة األسنان576زاهر حسن السويدان

11977الطب الشرعي166زاهر حمدو حجو

16465جراحة الفم والفكين360زاهر راتب بكري قاسم

16464التعويضات السنية الثابتة360زاهر راتب بكري قاسم

10886الجراحة البولية125زاهر سهيل الجنزير

21568الجراحة العظميةدوراتزاهر عبد الحميد الحلواني

21522التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتزاهر عبد السالم جحى

5580طب االسرةدوراتزاهر عبد القادر بساطة

9912أمراض العين وجراحتها100زاهر عبد الكريم الصياد

22284الجراحة العامةدوراتزاهر عبود طحان

14686جراحة الفم والفكين289زاهر عصام عبد الباقي الشربجي

5104أمراض القلب43زاهر فؤاد غنم

4808التخدير42زاهر محمد حداد

15519مداواة األسنان331زاهر محمد رياض التقي

13085الجراحة العامة209زاهر محمد سعيد الشاهر
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13068جراحة األوعية209زاهر محمد عبد العزيز

21109التعويضات السنية الثابتة500زاهر محمد علي رشيد

23491إدارة النظم الصحية553زاهر محمد غالب بطل

22877الجراحة العظمية544زاهر ياسين سلوم

5762علم األورام ومعالجتها46زاهره عبد الرحمن فهد

5777أمراض الدم46زاهره عبد الرحمن فهد

13586الجراحة العامة234زاهي اسماعيل حمشو

13587الجراحة التجميلية والتصنيعية234زاهي اسماعيل حمشو

5768التوليد وأمراض النساء وجراحتها46زاهيه محمد أسعد برازي

25018أمراض النسج حول السنية576زايد عبد الرزاق النعيمي

12649التوليد وأمراض النساء وجراحتها182زبيدة طه سلوم

8783أمراض الجهاز الهضمي83زبيدة عبد هللا عبد هللا

14422طب االورام272زبيدة عبد الناصر شعبوق

5210امراض االطفال37زبيده خضر حمود

122649التوليد وامراض النساء وجراحتها218زبيده طه سلوم

21012أمراض الجهاز التنفسيدوراتزبيده عدنان حسن الخليل

2504التخدير11زبيده عدنان شموط

5086التوليد وامراض النساء وجراحتها48زبيده فضل الغزالي

25135التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتزبيده محمد العبد هللا

9727امراض االطفال96زبيده نزار الشمري

20817أمراض األطفال492زبيده يوسف دريباتي

3781االمراض الجلدية والزهرية26زبيده يوسف علي

19020أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436زخور شاكر الخال

5865الجراحة العظمية46زخور منجه ابراهيم

10607التوليد وامراض النساء وجراحتها118زريفه ناصر الشحادات

11788األمراض161زكاء جميل السيد

20010أمراض األطفال464زكاء عبد السالم طه

24052الكيمياء التحليلية التطبيقية564زكاء عيسى الحماده

16578تقويم األسنان363زكريا احمد حموي

9068مداواة االسنان86زكريا احمد مهاوش

25213الجراحةالعامةدوراتزكريا إبراهيم شربو

24173الجراحة البوليةدوراتزكريا إسماعيل العمار

15029الجراحة العامة306زكريا حسين العلي الرغيب

1182التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتزكريا حسين حسن

7615الجراحة العامة64زكريا خالد حاتم

7616جراحة القلب64زكريا خالد حاتم

3925امراض االطفال28زكريا سالم جازه

22068التخدير واإلنعاشدوراتزكريا سلمو سلمو جعويك

10746امراض العين وجراحتها121زكريا عبد هللا محمد زين

11900التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي166زكريا عبد هللا وراق

22249الجراحة العامةدوراتزكريا عطيه الشيخ

21723التوليد وأمراض النساء وجراحتها512زكريا علي المحمد

19970األمراض الداخلية465زكريا علي خلف

23770الجراحة العامة557زكريا فؤاد النجار

6752التشخيص الشعاعي/األشعة53زكريا محفوض محمد

15920أمراض الجهاز الهضميدوراتزكريا محمد الحنفي

13351التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتزكريا محمد العص

15232أمراض القلب واألوعيةدوراتزكريا محمد جميل قطمة

8948االحياء الدقيقة86زكريا محمد زكي الشاذلي
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5632صناعة االسنان المتحركة44زكريا محمد عوض

14905األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس305زكريا محمد يحيى الزكور

15111التشخيص المخبري312زكريا محمود شمس الدين الصغير

2988االمراض الباطنة20زكريا موفق مال حسين شيخاني

23188جراحة األطفالدوراتزكريا ناظم عيسى

23693أمراض القلب واألوعيةدوراتزكريا يحيى محمد

15310أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها323زكريا يوسف المسلماني

1140التوليد وامراض النساء وجراحتها1زكوان رياض خريط

21326التخدير واإلنعاش505زكوان عدنان مجر

21065التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتزكوان ماهر جرجي

10056الجراحة العامة104زكوان مصطفى شاميه

10059الجراحة التجميلية والتصنيعية104زكوان مصطفى شاميه

7890الجراحة العامة68زكي انس احمد زرقه

7891جراحة االوعية68زكي انس احمد زرقه

مطلوب -  يرجى استكمال االوراق 2016-6-15بتاريخ زكي حسين السعدي

12992داخلية205زكي عبدهللا السراحين

300التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتزكيه علي سرور

15084األمراض الداخليةدوراتزكيه محمد النجار

23499أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتزالل عبد الرحمن يوسف

20807أمراض األطفال492زلفا نديم سبع

12321الجراحة البولية161زلفي حسين سيدو

25520تأهيل وتجميل الفم واألسنان583زمزم مصطفى حرح

9797طب الطوارئ97زمن صاحب محمد سدائي

24735أمراض األطفال572زنوب قدور الريا

2552التوليد وامراض النساء وجراحتها12زنوبيا نعيم نوري

4927التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي42زهراء حسن رضوان

15433األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتزهراء عبد الغني عمر شاشو

15433األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس353زهراء عبد الغني عمر شاشو

17284التوليد وأمراض النساء وجراحتها386زهراء عبد القادر حنيفه

8374األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73زهراء محمد جمعه

18280األمراض العصبية411زهران محمود طالب

15322األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتزهرة سمير قجه

1501امراض االطفال12زهرة مصطفى وسوف

5301امراض جهاز الهضم43زهره زيد زهر الدين

18788أمراض األطفال428زهره محمد العثمانلي

9916الصناعة الدوائية100زهره محمد حميدي

20364التشريح المرضي479زهره محمد كامل بوظو

7374االمراض الجلدية والمنقولة بالجنس61زهور خليل عزيزه

3037التوليد وامراض النساء وجراحتها20زهور عبدالعزيز الزيبق

10328التشخيص المخبري110زهور فؤاد سليمان

10164االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس107زهور كامل وسوف

1473التخدير11زهور محمد علي الروبي

24076طب األسرة564زهور محمد نادر جندلي

20418األمراض الداخلية479زهية محمد شاهين

11392الجراحة العظمية142زهير ابراهيم اسماعيل

12194التوليد وأمراض النساء وجراحتها175زهير ابراهيم سعود

11591التشريح المرضي153زهير احمد الشهابي

4681الجراحة العامة31زهير احمد صبحي رعد

18691أمراض األطفال425زهير احمد ناصيف
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22785الصحة العامة541زهير اسد الونوس

10171االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس108زهير اسماعيل الفرخ

13875الجراحة العامةدوراتزهير اياد ملكي

21243أمراض العين وجراحتهادوراتزهير إسماعيل الحريري

3072امراض الغدد الصم20زهير بهاء فضه

21363أمراض الجهاز الهضميدوراتزهير بوزان والي

11480االمراض العصبية147زهير جرجي هواويني

9723االمراض الداخلية96زهير حسن غياث

10995الجراحة العظمية127زهير حسين بسما

10363الدمويات المناعية110زهير رفيق ابراهيم

4215التوليد وامراض النساء وجراحتها27زهير سامي مثال

5291امراض القلب واالوعية39زهير سليم السهوي

20210إدارة النظم الصحية472زهير سليم السهوي

543األشعة التشخيص الشعاعي1زهير سليمان رداوي

10581امراض العين وجراحتها118زهير شعبان الجفال

589الجراحة العظمية1زهير عبد الرؤوف االبراهيم

1454االمراض العينية وجراحتها11زهير عبد اللطيف عدي

3474التوليد وامراض النساء وجراحتها25زهير عبد المجيد بهاء الدين

18473األحياء الدقيقة420زهير عزيز عوض

18473األحياء الدقيقة436زهير عزيز عوض

16776الجراحة البوليةدوراتزهير فريد اسحق

23108طب أسنان األطفال549زهير ماجد النيربيه

6849االمراض العينية وجراحتها55زهير محمد اسعد

9211الجراحة العامة88زهير محمد القراط

868الجراحة العامة1زهير محمد عمران

7763التوليد وأمراض النساء وجراحتها66زهير محمد محمد

18796أمراض األطفال427زهير محمود عمران

17967الجراحة العامة403زهير مخائيل رستم

8403أمراض القلب75زهير مهنا دوه جي

10131الجراحة العامة107زهير يوسف جورج

18114الجراحة البولية407زوراب ملكون اوهان

23784أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتزوزان أحمد معمو

7707التخدير واالنعاش65زوفيك مطانس الشيخ

10787أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها122زوهراب سمباط صحاك بيالمجيان

25103التوليد وأمراض النساء وجراحتها578زوهي فارس أبو قاسم

15207األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس317زويا مصطفى السيد

11859الجراحة العظمية162زياد احمد الحجي

25777التخدير واالنعاش586زياد احمد أبو عوده

3526علم السموم26زياد اسماعيل جحى

9194الجراحة البولية88زياد اسماعيل نزهه

22547الجراحة العصبيةدوراتزياد البيرتو جراد

2118االمراض العينية وجراحتها7زياد انور باغ

7286أمراض الدم59زياد أحمد المصري

7288األمراض الداخلية59زياد أحمد المصري

25544التشخيص المخبري584زياد أنطوان الحاج

6141التوليد وأمراض النساء وجراحتها48زياد بدري الشيخ

12588الكيمياء الصيدلية التطبيقية180زياد جاك قس حنا

18295الجراحة التجميلية والتصنيعية411زياد جودت رمضان

17687التخدير واإلنعاش393زياد حافظ الخطيب
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17688العناية المشددة393زياد حافظ الخطيب

4267المداواة الشعاعية31زياد حسن معراوي

1304االحياء الدقيقة3زياد حسين القداح

3931الجراحة العامة28زياد حسين بيرقدار

10717الجراحة العامة121زياد حسين دلول

1765التخدير واالنعاش2زياد حسين عرسان

4678االمراض الداخلية40زياد حسين غانم

10080الجراحة البولية104زياد حسين غانم

5220طب األسرة43زياد حنه علي عفاره

3382امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها24زياد راجي الودود كرد علي

2869جراحة الفم والفكين17زياد راشد الترك

11568التعويضات السنية الثابتة149زياد رياض الخباز

24154أمراض األطفالدوراتزياد سالمه عجيج

3465أمراض األطفال25زياد سند عامر

3468أمراض الكلية عند األطفال25زياد سند عامر

4355أمراض جهاز الهضم31زياد سهيل حداد

19037الجراحة البولية437زياد شكيب العربيد

12817امراض القلب واالوعيةدوراتزياد صالح الدين عباس

15893أمراض الجهاز الهضمي350زياد طارق الجراد

1035التخدير1زياد طارق الحاج طه

19679أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456زياد عبد الرحمن الطويله

7442امراض الغدد الصم62زياد عبد الرزاق الحراكي

17053األمراض الداخلية380زياد عبد العزيز دقماق

8919امراض العين وجراحتها85زياد عبد اللطيف الحميد

2811األمراض العصبية17زياد عبد هللا سعيد

11908االمراض الداخلية166زياد عبد هللا سعيد

9872أمراض العين وجراحتها100زياد عبد الناصر نتوف

2851الجراحة العامة14زياد عبدالجواد مسالتي

1163طب األطفال3زياد عفيف داوود

16119الجراحة العظميةدوراتزياد علي البودي

10089االمراض الداخلية105زياد علي عباس

10112امراض القلب واالوعيةدوراتزياد علي عباس

12541أمراض العين وجراحتها175زياد عماد عثمان

13666الجراحة العظمية238زياد عواد خير هللا

20769أمراض األطفال487زياد عيسى ليوس

يرجى استكمال االوراق الشهادة  : 52الملف معلقنقص زياد غنوم

18931األمراض الداخلية433زياد فاضل الطالب

13634الجراحة العظمية235زياد فهد حنا

7164الجراحة العامه57زياد كمال عطاهللا

21653جراحة اليد510زياد كميل كلش

21652الجراحة التجميلية والتصنيعية510زياد كميل كلش

21795االمراض الداخليةدوراتزياد متعب لهد

2329طب الطوارئ18زياد محمد الحريري

8773األمراض الداخلية83زياد محمد السحلي

8774أمراض القلب83زياد محمد السحلي

15895جراحة الفم والوجه والفكين350زياد محمد القاضي

20976التشريح المرضي495زياد محمد أنور االتاسي

نقص الدرسات:2019-6-27بتاريخ زياد محمد خير البزره

6370جراحة الفم والفكين49زياد محمد عثمان
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5094األمراض العينية وجراحتها43زياد محمد علي حساني

23329التشخيص المخبري551زياد محمود العبد هللا

3340الجراحة العصبية22زياد محمود حسون

15420التشخيص المخبري327زياد محمود شعيبي

19518الجراحة العصبية450زياد محمود عمران

24969أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377زياد محمود محمد

7573تعويضات األسنان المتحركة64زياد مخائيل سلوم

866الجراحة العظمية1زياد مصطفى جعفري

6572الجراحة العامة51زياد مصطفى عبد العزيز

22047الجراحة العامةدوراتزياد منذر شاهين

10820أمراض النسج حول السنيةدوراتزياد منير الصدي

344أمراض الجهاز الهضميدوراتزياد مؤيد العلى

9666امراض االطفال96زياد ناظم زعتر

24425الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتزياد نايف علي

13811أمراض القلب وألوعية241زياد نايف نوفل

21736التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي511زياد نسيم عرنوق

9873الجراحة العظمية100زياد نظمات ابراهيم

16849أمراض األطفال372زياد هاني غانم

19741أمراض األطفال455زيد احمد عيسى

1465الجراحة العامة5زيد احمد هشام عنايه

5900االمراض الداخلية46زيد صاحب محمد سدائي

5902امراض جهاز التنفس46زيد صاحب محمد سدائي

18587التخدير واإلنعاش422زيد غسان جبور

10033طب االسنان التجميلي103زيد فرحات عطايا

25443مداواة األسنان583زيد محمد اسامه جريخ

21686جراحة الفم والوجه والفكيندوراتزيد محمد مال صالح

22268التوليد وأمراض النساء وجراحتها526زيد مخبر سليم

19251أمراض العين وجراحتها444زيد منيب موسى

17360الجراحة العامةدوراتزيد موسى الخطيب

20243طب األسرة473زيدان حسن السيد

18810طب األسرة429زيدان صالح زيدان

9293التخدير واالنعاشدوراتزيدان عبد الرزاق بنحمادي

6275جراحة الفم والفكين49زيدان عيد أبو زيدان

14062أمراض األطفالدوراتزيدان محمد الحسين

2203الجراحة العامة12زيدان محمد زيدان

25722الجراحة الصدريةدوراتزيدون حكمات زين الدين

489جراحة الفم والفكيندوراتزيدون سمير عبيد

6424الجراحه العامة50زيدون نزيه السبع

14881التشخيص المخبري300زين ابراهيم بعيتي

20885تقويم األسنان494زين الدين علي فويته

24323الجراحة العظميةدوراتزين العابدين انيس غنوج

13386األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس223زين العابدين حسن غانم

18464الجراحة العظمية420زين العابدين محمد سعيد ماردنلي

24140تقويم األسنان والفكين565زين العابدين محمد فواخرجي

8531تقويم األسنان والفكين79زين العابدين يوسف أحمد

21125األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس499زين حسان اسحق

20290األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس476زين رفعت الميرمحمود

4270طب وجراحة االذن واالنف والحنجرة34زين زهير صافي

21899أمراض الجهاز الحركيدوراتزين عبد الماجد عقاد
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22368الجراحة العامةدوراتزين علي شبانه

7389التشريح المرضي61زين قيس ابراهيم باشا

3346التوليد وامراض النساء وجراحتها22زين محمد الجالد

21819الجراحة العامة514زين محمد الجالد

18399تصميم ومراقبة الدواء414زين نهاد مهنا

21588أمراض الجهاز الهضميدوراتزين هيثم جامع

5057أمراض األطفال42زينا محمد سلمان

11353امراض االطفال143زينا محمود ملحيس

6924أمراض العين وجراحتها54زينا منير سلوم

24611األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس571زينب انيس غنوج

24790تقويم األسنان والفكين573زينب ايمن محمد

12650امراض االطفال182زينب بركات ياسين

17621التشخيص المخبريدوراتزينب حبيب خضر

24083أمراض األطفالدوراتزينب حسين حيدر

19151األمراض الداخلية441زينب حميدي الخليل

1846الغدد الصم5زينب حيدر العرفي

12422أمراض الجهاز الحركي164زينب سعيد شحاده

4605االمراض العينية وجراحتها39زينب سليمان حلوم

17863مراقبة األدوية399زينب سليمان مندو

24944تصميم ومراقبة الدواء576زينب سمير علي

1413جراحة الفم والفكين3زينب شاهر نعوفي

1574التوليد وامراض النساء وجراحتها5زينب عبد السالم غضة

6775التوليد وأمراض النساء وجراحتها53زينب عبدهللا خضير

18448أمراض الجهاز الحركي418زينب عدي حاتم

9678التوليد وامراض النساء وجراحتها106زينب عدي مرتضى

20415األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس479زينب علي اكبر نظري

5490التوليد وامراض النساء وجراحتها43زينب علي الشلبي

23611أمراض األطفالدوراتزينب علي الصايم

19055(الخمجية)األمراض المعدية 438زينب فيصل ديوب

13338أمراض الجهاز التنفسيدوراتزينب قاسم حمدان

25822أمراض العين وجراحتهادوراتزينب محسن االبراهيم

1793التشريح المرضيدوراتزينب محسن مصطفى محمد حسن

15887التوليد وأمراض النساء وجراحتها350زينب محمد اديب دغوظ

22416تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتزينب محمد خالد جمعه زبادنه

24193أمراض األطفال566زينب محمد رشيد القطيني

19155التوليد وأمراض النساء وجراحتها442زينب محمد سمير حميد اليوسف

21067أمراض العين وجراحتهادوراتزينب محمد طالل الالذقاني

5392التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتزينب محمد عدنان ناعسه

18841أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها432زينب محمود عبد هللا

7579طب الطوارئ64زينب محي الدين الخطيب

7598العناية المشددة64زينب محي الدين الخطيب

7256التخدير واالنعاش58زينب هادي محمد رسول

11080امراض العين وجراحتهادوراتزينة محمد طالل عبيدين

4967تقويم االسنان والفكيندوراتزينه احسان بارودي

22107األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتزينه اكرم طيباني

24820التشريح المرضي574زينه باسل العباس

15350أمراض األطفال324زينه بسام حويجه

12923أمراض الغدد واالستقالبدوراتزينه بسام سرحان

18240طب أسنان األطفال409زينه بهجت اسطفان
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6408التوليد وأمراض النساء وجراحتها49زينه جمال الدين مدلجي

3877امراض الجهاز التنفسي30زينه زهير صافي

8449أمراض الغدد و اإلستقالبدوراتزينه سليم نعمان

23922الصحة العامة559زينه سليم ياسين

20919التشريح المرضي495زينه طلعت ندور

552التخدير واالنعاشدوراتزينه عبد الرزاق موسى

23469األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتزينه عبد الكريم استانبولي

8836امراض العين وجراحتهادوراتزينه عبد هللا تومه

23910األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561زينه عدنان ديوب

7418الكيمياء الحيوية السريرية62زينه عدنان مخول

23774أمراض األطفالدوراتزينه عصام خنيجر

3562امراض الغدد واالستقالب25زينه عماد كسيبي

1331االمراض الباطنة2زينه فارس الوتار

22535طب األورام532زينه فواز وطفه

14238أمراض الجهاز الحركي264زينه محمد اسامه جريخ

24115الجراحة العامة564زينه محمد أديب الجركس

22941أمراض العين وجراحتهادوراتزينه محمد باسل الجنيدي

11098التشريح المرضي131زينه محمد سيد صالح

23146التعويضات السنية الثابتة549زينه محمد معال

15292أمراض األطفالدوراتزينه محمد موسى

24416األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس568زينه ميسره زكريا

10027الجراحة العامة103زينه ياسر الهبراوي

25851مداواة األسنان586سااره إياد نصري

7701التوليد وأمراض النساء وجراحتها65ساجده اسماعيل الخلف

9976االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس102سارا احمد سلوم

9511امراض االطفال93سارة شكيب هزيم

24573االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377سارة عبد القادر غنام

6450التشخيص المخبريدوراتسارة فاخر جربي

490جراحة الفم والفكيندوراتسارة ياسين عيروط

8729الجراحة العامةدوراتساردار معن تامر

11528امراض االورام عند االطفال148ساره بديع عثمان

21753الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتساره بسام الميداني

15315األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس323ساره حسان يعقوب

21064التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتساره حسين شريده

17060أمراض األطفال380ساره خليل غصن

17377التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتساره رياض فهد

10805امراض العين وجراحتهادوراتساره زياد قوشحه

22882األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس544ساره زيد حداد

16216األمراض الداخليةدوراتساره شكري عبد الرحمن

15828أمراض الدم347ساره طارق الجراد

23428التشخيص المخبريدوراتساره عبد هللا أبو بكر

13299التعويضات السنية المتحركة218ساره عبد المعطي الحلواني

25865األمراض العصبية586ساره عبدو اسكيف

24827جراحة الفم والوجه والفكين377ساره عدنان قاسم

14126أمراض الجهاز الهضميدوراتساره عصام االمين

25565أمراض األطفالدوراتساره فريد شمس الدين الصغير

14201التشخيص المخبري262ساره فؤاد الزعبي

25216التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتساره ماجد صعب

24747أمراض األطفال573ساره مازن الحاج طعمه
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19668أمراض األطفالدوراتساره محمد المرعي

15629التشخيص المخبري338ساره محمد زهير ادريس

16151التوليد وأمراض النساء وجراحتها353ساره محمد سيد احمد

8670أمراض األطفال83ساره محمود الحالق

23991أمراض األطفالدوراتساره مزيد حريدين

12893التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتساره مصعب جنيد

15376التشخيص المخبري325ساره معروف الخير

16581أمراض الجهاز الهضمي363ساره منى محمد صبحي بيطار

24336التشخيص المخبريدوراتساره موفق مسرابي

2351االمراض العصبيةدوراتساره ناجح مدني

9740التشخيص المخبري96ساره ياسين الخالدي

12479امراض الجهاز الهضميدوراتساري زيد العساف

6727أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53ساري عبد الكريم العبيد الكردي

19253الجراحة العظمية444ساري عبد هللا بكسراوي

3556الجراحة العظمية26ساري عصام ايدك

24703الجراحة العامة572ساري مدحات برشيني

23369الجراحة العامةدوراتساري ناجي جرجس

1202امراض اللثة3سارية احمد برغود

17435األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتساريه محمد المنفي

24166الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتساريه ياسين النمر

13499التوليد وامراض النساء وجراحتها230ساطع أحمد عبد المحسن

10431امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها113ساطع محمد سواس

19252(الخمجية)األمراض المعدية 444ساطع مصطفى عرابي

15372التوليد وأمراض النساء وجراحتها325ساكن محمد الراوي

369األمراض العصبيةدوراتساالر سيف الدين عثمان

9656امراض الجهاز الهضميدوراتساالر فرحان نجار

18576أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421ساالر محمود معو

9646طب االسرة96سالبي عبد الرحمن ساعاتي

3855امراض االطفال28سالبي قره بت ثالثين يان

19304التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي445سالم سعد الدين سالم

18778الجراحة العظمية428سالم شحود الرحال

5476األمراض الداخلية42سالم طه الحاج طه

1348الدمويات والمناعيات3سالم عبدالعزيز دقاق

13529التوليد وامراض النساء وجراحتها232سالم قيصر الديوب

7504الجراحة البولية63سالم مالك نوفل

15398التوليد وأمراض النساء وجراحتها328سالم محرز فرهود

21353أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسالم محسن عالء الدين

3307التشخيص المخبري22سالم محمد ابو هايله

14730الجراحة البولية293سالم محمد الخليل

24134االمراض الداخلية565سالم موسى المسالمه

11041امراض العين وجراحتهادوراتسالم موفق ادريس

18707أمراض األطفال425سالم يوسف خطيب

16356تقويم األسنان والفكيندوراتسالي اسماعيل العساف

19383األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسالي جول صليبي

8566أمراض األطفالدوراتسالي دياب بخيت

22009مراقبة األغذية521سالي رياض السبط

4866الطب المخبري42سالي رياض جبور

3318تقويم االسنان والفكين20سالي زهير مزيان مومو

25481أمراض الغدد الصم واالستقالب582سالي سالم المتني
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21771الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي513سالي سعيد قدورة

14499طب األسنان التجميلي277سالي سليمان المهنا

9405التشخيص المخبري92سالي سمير سليمان

15574تقويم األسنان والفكين337سالي طالل األحمد

23892أمراض الجهاز التنفسي561سالي علي حسن

24626أمراض األطفال377سالي محمد العيسى

21587أمراض القلب واألوعيةدوراتسالي محمود المحمد

16043أمراض األطفالدوراتسالي نقوال بلوط

22486تقويم األسنان والفكيندوراتسالي وليد فارس

23591البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية555سالي يوسف المعلم

23755الجراحة العظمية557سام توفيق زهيره

12861أمراض العين وجراحتها195سام عز الدين محمود

5844أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46سام غصوب عبود

25086أمراض القلب واألوعية377سام محمد تقال

17610األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتساما محمد سعيد العتيق

327األمراض النفسيةدوراتسامة محمد صبحي ا شغري

6836الجراحة العظمية55سامح ابراهيم الحسن

10451طب الطوارئ115سامح ابراهيم الحسن

24988أمراض العين وجراحتها576سامح خالد عيسى

24210التعويضات السنية المتحركة566سامح مجد الدين نحاس

12322الجراحة العظمية161سامر ابراهيم الضرف

1820التشخيص المخبري11سامر ابراهيم باظه

23141الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتسامر ابراهيم حمدوش

12242جراحة الفم والفكين174سامر ابراهيم خميس

20837إدارة النظم الصحية491سامر ابراهيم خميس

9269أمراض األطفال89سامر ابراهيم ديوب

3722جراحة الفم والفكين31سامر ابراهيم مشرف

10247امراض الكلية108سامر احمد حسن

12118الجراحة العظمية174سامر احمد حموده

10216الجراحة العظمية108سامر احمد داؤد

8047جراحة الفم والوجه والفكين70سامر احمد راشد

10099الجراحة العامة105سامر احمد زينب

10826الجراحة الصدريةدوراتسامر احمد زينب

21834الجراحة العظميةدوراتسامر احمد مرهج

2673جراحة االورام19سامر اديب نسطه

14875جراحة الفم والفكين299سامر اسعد نعامه

10975جراحة القلبدوراتسامر اسكندر ابراهيم

11338أمراض العين وجراحتهادوراتسامر اسماعيل النجم العبدهللا

16632الجراحة العامة365سامر اسماعيل سيفو

16387الجراحة التجميلية والتصنيعية358سامر الياس اصالني

10467الطب النفسي114سامر اميل جهشان

20148أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470سامر انطونيوس الوزان

6452التوليد وأمراض النساء وجراحتها50سامر انطونيوس خوري

14941أمراض األطفال303سامر أحمد جقمور

23706جراحة الفم والفكين577سامر أحمد نديم السخيطة

23032الجراحة العامةدوراتسامر أسد خضر

15456طب األورام331سامر أسعد عقل

9821الجراحة العظمية98سامر أمحد هرموش

13871جراحة القلبدوراتسامر بدر الدين الهاشمي
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15829جراحة الفم والفكين348سامر بشار الكرجوسلي

13785األمراض الداخلية240سامر بشير برغله

16773أمراض الدم369سامر بطرس توما

18981أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها434سامر توفيق داؤد

12308التشخيص المخبري161سامر توفيق مخلوف

14748أمراض الجهاز الحركي292سامر جرج سلهب

7380صناعة االسنان المتحركة61سامر جرجس سركو

12328الكيمياء الحيوية السريرية161سامر جعفر حاج قدور

244الجراحة العامةدوراتسامر جعفر شاهين

18423أمراض األطفال415سامر جمال الدين علي

2819الجراحة العامة17سامر جميل الهامس

3371الجراحة الصدرية21سامر جميل الهامس

8081التوليد وأمراض النساء وجراحتها71سامر جهاد علي

20098الجراحة العظمية470سامر جورج نصول

14697جراحة الفم والوجه والفكيندوراتسامر حبيب سعيد

3571الجراحة العظمية25سامر حسن ابو حسن

11851امراض النسج حول السنية164سامر حسن الرياحي

20054طب الطوارئ466سامر حسن السمان

5795الجراحة العامة122سامر حسن بشير

20105جراحة األطفال469سامر حسن بشير

20222جراحة الفم والفكين473سامر حسن طالب

6555امراض القلب51سامر حسني نعمه

9162التخدير واالنعاش87سامر حسين حاجي محمود

12298امراض االطفال161سامر حمدان احمد

5289األمراض العينية وجراحتها43سامر حمدو حجو

10791طب الطوارئ122سامر خالد حمادة

10792الجراحة العامة122سامر خالد حمادة

706التعويضات السنية المتحركة5سامر خضر زكريا

21384الجراحة العظميةدوراتسامر خلدون سيريس

9563أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها95سامر رضوان عيسى

9146طب الطوارئ87سامر سعيد سليمان

6176الجراحة العامة48سامر سعيد مشعل

22133الجراحة العظميةدوراتسامر سلمان احمد

5203التوليد وامراض النساء وجراحتها43سامر سلمان العنداري

4672الجراحة العامة40سامر سلمان نعيم

15009التخدير واإلنعاش306سامر سليم السلوم

4240امراض جهاز الهضم34سامر سليم النجار

2217الجراحة العصبية11سامر سليم خطاب

5442التوليد وامراض النساء وجراحتها43سامر سليم عباس

17107أمراض العين وجراحتها382سامر سليم معلوله

11911أمراض الجهاز التنفسي162سامر سليمان موسى

2305التوليد وامراض النساء وجراحتها13سامر سمير االمام

20887األمراض الداخلية494سامر سمير رحال

19740التعويضات السنية المتحركة455سامر سمير عطا هللا

13908جراحة القلبدوراتسامر سميع جركس

3779جراحة الفم والفكين28سامر صبحي العوض أبو ضعيف

3972االمراض الجلدية والزهرية28سامر صديق حجارين

2809التشخيص المخبري17سامر طارق عدل

14773تقويم األسنان والفكين295سامر طريف جابر
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4722االمراض الداخليةدوراتسامر عادل السعدي

2066الجراحة العامة11سامر عادل جعبري

16123الجراحة العامةدوراتسامر عادل محسن

24578جراحة األوعية377سامر عباس شربو

9061الجراحة العامة86سامر عبد الحميد رجب

9062الجراحة الصدرية86سامر عبد الحميد رجب

6000تعويضات االسنان المتحركة47سامر عبد الرحيم روميه

3793جراحة الفم والفكين28سامر عبد العزيز الجنزير

16898أمراض األطفال374سامر عبد القادر الجنيدي

9169تقويم االسنان والفكين87سامر عبد الكريم ديوب

10137امراض االطفال107سامر عبد اللطيف علي

840االمراض الداخلية1سامر عبد هللا التجار

841امراض جهاز الهضم1سامر عبد هللا التجار

3205طب الطوارئ23سامر عبد هللا مسعد

19014أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436سامر عبد المجيد جميله

1499امراض االطفالدوراتسامر عبد الناصر نويالتي

14873أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسامر عبد عبد النزال

16871طب الطوارئ372سامر عدنان الحاج حسين

2532طب الطوارئ15سامر عدنان خضر

24678مداواة األسنان573سامر عدنان درموش

613طب الطوارئدوراتسامر عدنان عباس

974امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1سامر عالء الدين الحجي جنيد

4370التوليد وامراض النساء وجراحتها31سامر علي الشعراني

15799أمراض العين وجراحتها345سامر علي الشيخ حسن عواد

16121الجراحة العامةدوراتسامر علي المحمود

5633الجراحة العظمية53سامر علي أحمد

12284التعويضات السنية الثابتة162سامر علي بدور

4211جراحة الوجه والفم والفكين27سامر علي حسن

452التشخيص المخبريدوراتسامر علي سليمان

3888جراحة االوعيةدوراتسامر علي علي

22527الجراحة العظمية532سامر علي علي

سامر علي عيسى
145

امراض االطفال
11457

11318التشخيص المخبري140سامر علي محمود

11544االمراض الداخلية149سامر علي محمود

9537طب الطوارئدوراتسامر عمر يحياوي

10710التوليد وأمراض النساء وجراحتها121سامر عيسى داود

5352امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها43سامر فارس الميمساني

5246أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43سامر فرحان اسحق

8138جراحة الفم والوجه والفكين71سامر فهمي محجوب

253جراحة الفم والفكيندوراتسامر فوزي الدغالوي

12810جراحة الفم والوجه والفكيندوراتسامر فوزي السمعو النجار

21076تقويم األسنان والفكيندوراتسامر قاسم الهيجاني

389التشخيص المخبريدوراتسامر كمال بريدي

14115التعويضات السنية المتحركة256سامر ماهر شكري

10731التوليد وأمراض النساء وجراحتها121سامر محرز نداف

20171الجراحة العامة470سامر محمد اسماعيل

18670التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي423سامر محمد اعرابي رحال

9938طب الطوارئدوراتسامر محمد الحسن المصري

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  376 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

19476الجراحة البولية449سامر محمد السليمان

18586التوليد وأمراض النساء وجراحتها422سامر محمد العالن

23333زراعة األسناندوراتسامر محمد العلي

1605أمراض القلب11سامر محمد العليص

19662الجراحة العامة454سامر محمد إبراهيم

16146أمراض الجهاز التنفسي353سامر محمد برغوث

2470طب الطوارئ15سامر محمد بياض

12971الجراحة العامة205سامر محمد تيسير الحلبي

19031أمراض األطفال437سامر محمد جنوب

20669األمراض المعدية عند األطفال482سامر محمد جنوب

16964أمراض العين وجراحتها375سامر محمد حسان اسود

16572التعويضات السنية المتحركة363سامر محمد حسني مالح

20772أمراض األطفال487سامر محمد حماده

24663تقويم األسنان572سامر محمد حيالني

2955تقويم االسنان21سامر محمد خير الخضر

11128الجراحة العامة132سامر محمد سالمة

4554امراض العين وجراحتهادوراتسامر محمد صبحي المفعالني

3255مداواة اسنان االطفال21سامر محمد طارق خاروف

16940أمراض العين وجراحتها373سامر محمد طالب المحمد جميل

25059األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس577سامر محمد طالب حبابا

23244جراحة القلبدوراتسامر محمد عبد هللا

5722الجراحة العظمية46سامر محمد عروس

9440التشخيص المخبري92سامر محمد عزيزي

2082التوليد وامراض النساء وجراحتها6سامر محمد فاروق الجمالي

14867أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها299سامر محمد محسن

11932األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس164سامر محمد مصطفى الياسين

10141الجراحة العامة107سامر محمد موسى االبراهيم

10142جراحة االوعية107سامر محمد موسى االبراهيم

21842تصميم ومراقبة الدواء515سامر محمد ناظم حيدر

14042جراحة الفم والوجه والفكين250سامر محمد يوسف

1255مداوة األسنان3سامر محمود السيد

807التخدير واالنعاش1سامر محمود بن خضراء

9360التخدير واالنعاش91سامر محمود بنغالي

9273جراحة الفم الوجه والفكين89سامر محمود حميدي

19179الجراحة التجميلية والتصنيعية442سامر محمود راعي

19793تقويم األسنان458سامر محمود عوده

21531جراحة الفم والفكين508سامر محمود غره

21725أمراض النسج حول السنية512سامر محمود قابوق

6884الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل55سامر مخائيل العجي

15441الجراحة العظمية330سامر مرعي قنانى

4412جراحة الفم والفكين30سامر مروان العقاد

7171صناعة األسنان الثابتة75سامر مسلم جمعه

1888امراض اللثة10سامر مسلم سالمه

20037التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي466سامر مصطفى جمعه

784امراض اللثة1سامر مصطفى دعدوش

20657الكيمياء الحيوية السريرية483سامر مصطفى نائل العمري

4735التشخيص الشعاعي/ االشعة 39سامر ممدوح سعد

21469التخدير واإلنعاش507سامر منصور منيف

15313تعويضات األسنان323سامر منير باخوس
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16838الجراحة العامة371سامر منير علي

3472طب الطوارئ25سامر منيف غانم

6208الجراحة العامة49سامر موريس ساره

17114طب الطوارئ382سامر موسى عبد الرحمن

10294االمراض الداخلية110سامر ميخائيل عزيز

20476المعالجة اليدوية ألمراض العمود الفقري والمفاصل481سامر نابغه شبيب

8651طب الطوارئ82سامر نجيب عقل

8652العناية المشددة82سامر نجيب عقل

19177الجراحة العظمية442سامر نديم حسن

15797أمراض األطفالدوراتسامر نديم عباس

8211طب الطوارئ72سامر نظير قاسم

14288الجراحة العظمية288سامر نعمان الديب

17794األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس395سامر نقوال ديب

6990التصنيعية/الجراحة التجميلية56سامر نقوال صايغ

5302امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتسامر هايل الخليل

20508جراحة الفم والفكين480سامر هايل ضيف هللا

1695امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها7سامر هالل جحا

5999األمراض الداخلية47سامر هيسم سنوبر

15346أمراض الجهاز الهضمي324سامر هيسم سنوبر

8847أمراض األطفال84سامر وليد ابراهيم

22648الجراحة العصبيةدوراتسامر ياسر الحموده

24020التوليد وأمراض النساء وجراحتها563سامر ياسين القطيفاني

6220أمراض الكلية49سامر يوسف حسين

6303األمراض الداخلية49سامر يوسف حسين

19264الجراحة العامة444سامر يوسف خير

22316الجراحة العامةدوراتسامر يوسف سمعان

10489التخدير واالنعاش114سامره عبد اللطيف داالتي

9016امراض االطفال86سامي ابراهيم الحمزه

23986الجراحة العامة562سامي احمد الحمد

24888تأهيل وتجميل الفم واألسنان574سامي احمد المصطفى

12299التخدير واالنعاش161سامي اسعد الرنتيسي

17579الجراحة العظمية391سامي انطون مقدسي

8563أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها80سامي جعفر الحسين

6711األمراض الجلدية والزهرية53سامي جميل عيسى

372الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتسامي جنا زروف

7436التوليد وأمراض النساء وجراحتها62سامي جودت سيف

3349علم النسج حول السنية20سامي جوزيف فتوح

24952األمراض الداخلية377سامي حسان وهبي

18992األمراض الداخلية435سامي حمد حمشو

6872صناعة األسنان الثابتة55سامي حمزه خليل برقاوى

15931أمراض القلب واألوعيةدوراتسامي حميد المحمد

6617طب األطفال52سامي خليل اليوسف

5876أمراض األطفال48سامي رضوان الغسال

12259التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي161سامي زكريا قباوة

7205امراض االذن واالنف الحنجرة وجراحتها58سامي سعيد العاصي

10296الجراحة البولية112سامي سليمان زينه

10057جراحة الفم والفكين103سامي شريف االحمد

3181امراض القلب21سامي طالل احمد

3214االمراض الداخلية21سامي طالل احمد

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  378 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

20750أمراض األطفال490سامي عبد الحميد الحافظ

292أمراض العين وجراحتهادوراتسامي عبد الحميد الخليل

7068أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها57سامي عبد الحميد حمدان

14498أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها277سامي عبد الرزاق دبور

23836الجراحة البوليةدوراتسامي عبد السالم العمر

5030األمراض العينية وجراحتها43سامي عبد اللطيف المحمود

25623تقويم األسنان والفكيندوراتسامي عبد هللا خليلي

23294التشخيص المخبريدوراتسامي عدنان كاسوحة

22519الجراحة العامةدوراتسامي علي سعد هللا

19521أمراض العين وجراحتها450سامي عمر امام

7165امراض جهاز الهضم57سامي غتزي الرجوله

14094الجراحة العامة252سامي فهد صالح

15962التشريح المرضيدوراتسامي ماهر العشي

21474أمراض القلب واألوعيةدوراتسامي مأمون جحا

3702صناعة االسنان الثابتة28سامي مجيد بسيسو

23699أمراض القلب واألوعية557سامي محمد ارمياء مفتي

12985أمراض األطفال208سامي محمد االحمد

5676جراحة الفم والوجه والفكيندوراتسامي محمد امين إبراهيم

16576جراحة الفم والفكين363سامي محمد شفيق هدا

12337أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها161سامي محمد صالح

2660التوليد وامراض النساء وجراحتها19سامي محمد ضبيط

1446امراض االطفالدوراتسامي محمد قاسم

12461الجراحة العظمية169سامي محمود شدود

24542جراحة الفم والفكين570سامي نذير االدرنلي

6607تقويم األسنان53سامي وائل سماره

20165أمراض العين وجراحتها470سامي وديع سمعان

22844تقويم األسنان والفكيندوراتسامي وليد سخطه

23077تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتسامي وليد عرنوق

15963التخدير واإلنعاشدوراتسامي يوسف المقدم

2513امراض القلب واالوعية12سامي يوسف حداد

10973األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتساميا حسين القواريط

نقص تصديق الترخيص: 2019-9-18بتاريخ سامية طاهر بعاج

29563التوليد وأمراض النساء وجراحتها452سامية طاهر بعاج

24030أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها563ساميه احمد ماهر تراس

18898التوليد وأمراض النساء وجراحتها446ساميه بديع قفه

1254أمراض األطفالدوراتساميه حميد بدر

22038أمراض األطفالدوراتساميه عبدالقادر دلي

11949األمراض الداخلية162ساميه علي احمد

22379أمراض القلب واألوعيةدوراتساميه علي غانم

25878األمراض الداخليةدوراتساميه مازن الطحان

8229التخدير واإلنعاش72ساميه محمد صدقي حاجي علي

4263امراض اللثة29ساميه مطنيس الشاعر

21577مداواة األسنان509ساميه هشام الصفره

14482األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس277ساميه يونس عبد الحميد

435الجراحة العامةدوراتساندرا جهاد سلوم

16807أمراض العين وجراحتها370ساندرا سامر حطوخ

24146أمراض العين وجراحتها564ساندرا نبيل عبه جي

20613علم تأثير األدوية484ساندي لطيف تقال

15878أمراض األطفال350سانيا فتحي الهندي
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9301االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس90ساهر عبد الكريم السلوم

19843طب أسنان األطفال460ساهر عدنان جابر

15189الجراحة البوليةدوراتساهر مصطفى النعسان

1420جراحة الفم والفكين2سائد عوني ادريس

20564جراحة الفم والفكين486سائد لطفي عقاد

20754الجراحة العامة487سائر احمد عطيه

8688األمراض الداخليةدوراتسائر حبيب بركودي

17542أمراض الجهاز الهضميدوراتسائر حبيب بركودي

17866أمراض األطفال400سائر رامح المرعي

8150أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها71سائر عبد الكريم اسماعيل

9549جراحة الفم والفكين94سائر عبد هللا عمران

8584تقويم األسنان والفكين80سائر كمال المتسلم

10153الجراحة البولية107سائر محمد شدود

20289التوليد وأمراض النساء وجراحتها475سبأ محمود السيد

7493االمراض الداخلية63سبيرو حنا شحود

7494امراض الغدد الصم63سبيرو حنا شحود

25916الجراحة العظمية586ستالين جرجي شليل

14778الجراحة العظمية295ستالين نجم الدين كغدو

14822الطب الشرعي297ستراك اوهانس اواقيان

9431التعويضات السنية المتحركة92ستراك بيزانت باغجه جيان

15238الجراحة العامةدوراتسجا رضوان الحسين

14906التشخيص المخبري302سجا محمد ديب  صيداوي

22771تقويم األسنان والفكيندوراتسجى زكريا الخلف

12155التوليد وأمراض النساء وجراحتها171سجى محمد امين العيدو

17169طب أسنان األطفال384سحاب أسعد أبو قاسم

3156امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20سحاب سلمان العلي

5813الدمويات46سحبان محمد الفياض

25603أمراض العين وجراحتهادوراتسحر ابراهيم شحاده

1558طب األسرة12سحر احمد العليوي الشنتوت

20812التشخيص المخبري492سحر احمد دقماق

20573التوليد وأمراض النساء وجراحتها486سحر أحمد حسن

21140التوليد وأمراض النساء وجراحتها502سحر برهان الدين االخرس

4329التوليد وامراض النساء وجراحتها31سحر توفيق العسراوي

5049أمراض األطفال43سحر جورج بحادى

22028الكيمياء الحيوية السريرية521سحر خالد الفاهوم

17999أمراض العين وجراحتها401سحر خضور رستم

20009أمراض األطفال464سحر ديب ادلبي

17376أمراض الجهاز الحركيدوراتسحر زهير الحسين

15199التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسحر سلمان دال

13102التوليد وأمراض النساء وجراحتها213سحر سليم صالح

9073امراض العين وجراحتها87سحر سليمان خوري

21865التخدير واإلنعاش516سحر صبري كوز

20859التوليد وأمراض النساء وجراحتها491سحر طاهر حسن

8305التوليد وأمراض النساء وجراحتها73سحر عبد الكريم اشتر

17439أمراض العين وجراحتهادوراتسحر علوي احمد المسمري

7677التوليد وأمراض النساء وجراحتها66سحر علي المبارك

4606الجراحة العامة39سحر علي حيدر النجاري

10124امراض الكلية107سحر عمر دامرلي

3733التوليد وامراض النساء وجراحتها26سحر عيسى نظام
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13163أمراض األطفال212سحر غالب القصير

22619التوليد وأمراض النساء وجراحتها533سحر فرحان األحمد

3450التوليد وامراض النساء وجراحتها25سحر فواز الجغامي

15529أمراض األطفال334سحر قاسم العفوف

6102التوليد وأمراض النساء وجراحتها48سحر محمد رفعت داالتي

18024الكيمياء الحيوية السريرية404سحر محمد زهير شماع

18025الدمويات404سحر محمد زهير شماع

12636امراض الكلية182سحر محمد سعد

7110التوليد وأمراض النساء وجراحتها57سحر محمد شفيق شاهرلي

3804التوليد وامراض النساء وجراحتها40سحر محمد مصطفى

20516األمراض الداخلية481سحر محمد نزار الشالح

23525التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسحر مصطفى ناجي

4580التخدير39سحر منذر االسعد

3647التوليد وامراض النساء وجراحتها28سحر نافع العزاوي

8642أمراض الجهاز الحركي82سحر نزار الشيخ سعيد

9444التوليد وامراض النساء وجراحتها92سديف نبيه الونوس

12051أمراض الكلية162سراء بهجات بدور

4141التوليد وامراض النساء وجراحتها41سراء تحسين شاغوري

22523أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتسراء عفيف منذر

21494األمراض العصبيةدوراتسراء محمد احمد

11069التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتسراء محمد الحايك

21060التخدير واإلنعاشدوراتسراب ابراهيم ذكرى

12225التشريح المرضي175سراب عبد هللا آغا

261التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسراب علي علي

8309أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73سراب علي مسعود

8614أمراض الغدد واإلستقالبدوراتسراب محمود علي

21992التشخيص المخبري521سراب يوسف عاصي

21992التشخيص المخبري522سراب يوسف عاصي

23852أمراض الجهاز الهضمي559سراج الياس حداد

20244أمراض األطفال472سراج حسن حسن

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-17بتاريخ سراج سعد الدين عبد هللا

23747أمراض الغدد الصم واالستقالب557سراج فائق جديد

6016امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها47سراج محمد سليمان

8935امراض القلب واالوعيةدوراتسراج مصعب الصباغ

1509امراض االطفال12سرار احمد العلي

15600أمراض الجهاز الحركي339سربو نبيل استيفان

11432توليد145سركيس طاطيوس قاوالقيان

5658االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتسرمد عادل عبد هللا

19389التشخيص المخبريدوراتسرى احمد ابو نعيم

10339التشخيص المخبري111سرى معن محمد

25805تقويم األسنان والفكيندوراتسريام محمد علي جعلوك

5927الجراحة العامة46سريع عدنان شبيب

8544التوليد وأمراض النساء وجراحتها79سريه جودت بلوخ

25910الكيمياء الصيدلية التطبيقية586سعاد احسان عقيلي

4150أمراض األطفال31سعاد احمد الحاج ابراهيم

10713طب األسرة121سعاد الياس مخول

19569التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسعاد أحمد صعب

4923االمراض الجلدية والزهرية42سعاد حسن علي

19604التوليد وأمراض النساء وجراحتها453سعاد حسن مسلم
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23159تقويم األسنان والفكيندوراتسعاد سامر االمير سليمان

22044أمراض الكليةدوراتسعاد سهيل خياط

24606التعويضات السنية المتحركة571سعاد عبد اإلله شيخو

9591الدمويات95سعاد علي رجب

2901مداواة االسنان20سعاد علي عبود

3748علم النسج حول السنية26سعاد محمد الغانم

12645امراض االطفال182سعاد محمد صقور

11416امراض االطفال145سعاد محمود محمد

7571التوليد وامراض النساء وجراحتها69سعاد ميخائيل داود

10314طب الطوارئ110سعاد نبيه عساف

9778الجراحة العامة97سعاده نعيم عبود

20439الجراحة العصبية481سعد احمد الحاج عيسى

7464أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها63سعد احمد الصفدي

14781جراحة الفم والفكين296سعد الدين احمد زياد تكريتي

12071األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162سعد الدين خليل الدسوقي

19779جراحة الفم والفكين458سعد الدين عبد الجليل الخطيب

2174امراض الدم34سعد الدين عمر جاويش

5137االمراض الداخلية38سعد الدين عمر جاويش

3859الجراحة العامة28سعد هللا اسماعيل كيالي

19056الجراحة العامة439سعد هللا جرجس مسوح

2804تقويم االسنان17سعد هللا عدنان كيالني

7777أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها66سعد هللا عزيز الدنيا

19919أمراض الجهاز الهضمي462سعد هللا فيصل الخضر

7142االمراض الداخلية57سعد هللا محمد علي الكسم

17933األمراض العصبية399سعد هللا يوسف إبراهيم

22014األمراض العصبية521سعد أحمد كوسه

5914الكيمياء الحيوية والسريرية46سعد توفيق ابري

14688جراحة الفم والفكين289سعد توفيق البصار

16330الجراحة العظميةدوراتسعد حافظ ديب

11082أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسعد حميدي الحندي الحمود

24860أمراض القلب واألوعية377سعد ربيع قدور

25202الجراحة العامة579سعد رستم رستم

25285جراحة األوعية580سعد رستم رستم

15822الجراحة العامة346سعد سهيل الديب

2295الجراحة العامة12سعد شبلي جبور

18802الجراحة العظمية429سعد طالب بدور

3744الجراحة الصدرية26سعد عبد الرزاق حمويه

3747الجراحة العامة26سعد عبد الرزاق حمويه

14364الجراحة العامة267سعد عبد العزيز  دياب

21998الجراحة العامة520سعد عبد هللا الفارس

23625أمراض األطفالدوراتسعد علي المصري

7495الجراحة العصبية63سعد علي سليمان

15551الجراحة العامة335سعد كعيد كعيد

14279التوليد وامراض النساء وجراحتها264سعد لطف هللا الحلبي

3447طب االسنان25سعد محمد المحمد الكدرو

9741الجراحة البولية96سعد محمد جودت الكيال

23009التعويضات السنية الثابتة547سعد محمد فايز شمو

11558الجراحة العظمية149سعد محمد قصبجي

1915امراض القلب واالوعية11سعد محمد نبيه حداد
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3600التشخيص الشعاعي/ االشعة25سعد محمود اليوسف

20698تقويم األسنان484سعد ملكي امغيمس

16977أمراض الجهاز الهضمي378سعد منذر فلوح

25289األمراض الداخليةدوراتسعد نبيل حدوب

21721الجراحة العامة512سعد وليد عكرمه

3217امراض االطفال20سعده شاكر سكر

25818التشخيص المخبري586سعدى عقيل الناعم

6341أمراض األطفال49سعدى محمد طروية

16437الجراحة العامةدوراتسعود عبد هللا الرشيد

1971األمراض الداخلية10سعود محمود البدر

15174أمراض الجهاز التنفسي315سعود محمود البدر

23081الجراحة العامة548سعيد اسماعيل حسان

19746أمراض الجهاز الهضمي455سعيد اكرم القويدر

8637أمراض األطفال81سعيد أحمد ثلجه

3428امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها23سعيد جاد هللا ابو صعب

20653التشريح المرضي484سعيد جرجي طحان

12307امراض االطفال161سعيد جميل حيدر

7465أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها63سعيد جميل كوركيس

1601امراض القلب11سعيد حامد حارس

12314التوليد وأمراض النساء وجراحتها161سعيد حسين احمد

4501االشعة والتشخيص الشعاعي30سعيد حسين الحويجة

4512االشعة التداخلية30سعيد حسين الحويجة

4095امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها28سعيد خليل ابو خميس

3487االمراض الجلدية والزهرية24سعيد خليل الهالل

13807أمراض العين وجراحتها241سعيد رياض بركات

1800تقويم األسنان11سعيد سمير عواد

15756أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها344سعيد شاهر عبيد

15570األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس336سعيد شبلي القاسم

993الجراحة العامة74سعيد صالح المحمد

9541التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتسعيد عبد الحليم علي

4090التوليد وامراض النساء وجراحتها28سعيد عبد الحميد المرزوك

13866الجراحة الصدريةدوراتسعيد عبد الحميد النصيرات

22397األمراض الداخليةدوراتسعيد عبد الرحمن الفروان

4629األمراض العينية وجراحتها31سعيد عبد القادر جمال الدين

10556التخدير واالنعاش116سعيد عبد هللا مال عارف

9160التخدير واالنعاش87سعيد عبد المعطي عبد الرزاق

9557أمراض العين وجراحتها95سعيد عبد النور عبد النور

12612الجراحة التجميلية والتصنيعية181سعيد عبد الوهاب عبد الوهاب

20157أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها471سعيد عبدو وهبه

1470امراض العين وجراحتهادوراتسعيد عدنان الصباغ

792امراض العين وجراحتها1سعيد عدنان ديب

7773الجراحة العامة66سعيد علي حسن

24806الجراحة العظمية377سعيد علي حيدر

11364الجراحة العامة162سعيد علي مظفر

12365جراحة األوعية162سعيد علي مظفر

18551األمراض الداخلية421سعيد عمر علي

7070التوليد وأمراض النساء وجراحتها57سعيد محسن عيسى

13545األمراض الداخلية232سعيد محمد احمد

18275أمراض األطفال411سعيد محمد النهار
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256جراحة الفم والفكيندوراتسعيد محمد بشير محمود

11709التشخيص المخبري161سعيد محمد ديب ضناوي

21868أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها516سعيد محمد عزت الحبش

6421االمراض الجلدية والزهرية50سعيد محمد قبالن

8682التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتسعيد محمود جاويش

19455الجراحة العامة449سعيد مصطفى البحره

3576الجراحة البولية25سعيد معذى سعيد

4737التخدير34سعيد نجيب العفلق

18991األمراض الداخلية435سعيد نجيب سلوم

9358أمراض الجهاز الهضمي91سعيد نسيم غاليه

19287أمراض الغدد الصم واالستقالب445سعيد نصر نصور

22235الجراحة العامةدوراتسعيد وهيب ملحم

16440أمراض العين وجراحتهادوراتسعيد يحيى األشقر

20705طب الطوارئ482سعيد يوسف الياسين القشعمي

20946أمراض العين وجراحتها496سعيده كازبيك سخاالخوفا

20620الجراحة العظمية482سفيان ابراهيم القداح

12856التخدير واالنعاش195سفيان احمد الحامد

15275أمراض العين وجراحتها319سفيان يحيى الجاسم

20066األمراض العصبية468سفيره احمد غدير

25243تشخيص مخبريدوراتسكينه عبد الرزاق كوشان

5382امراض االطفال43سكينه علي حيدر

21766أمراض األطفال513سكينه محمد حياني

12007التشخيص المخبري162سالف احمد فرحات مغربي

1205التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسالف انور العليوي

14551التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتسالف أحمد عيد

13411طب اسنان األطفال226سالف حسن حميد

9071االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس87سالف عادل اشتي

16455أمراض األطفال360سالف محسن االشقر

1849طب االطفال11سالف يوسف اليوسف

14297أمراض العين وجراحتها265سالفا نهايت المال

3005الصيدلة الصناعية21سالفه عزيز السليمان

25864التوليد وأمراض النساء وجراحتها586سالفه كاسر خضر

10003التوليد وامراض النساء وجراحتها102سالم احمد الطالب

11790جراحة الفم والفكين161سالم احمد الطرابيشي

24510التعويضات السنية الثابتةدوراتسالم احمد أبو حجر

24510التعويضات السنية الثابتة377سالم احمد أبو حجر

4905التوليد وأمراض النساء وجراحتها42سالم احمد قصي مشهدي

3620امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26سالم ازهر عيسى الخلف

11133امراض االطفال132سالم حبيب الخضر

762الطب المخبري1سالم حسن االبراهيم

17012جراحة الفم والفكين369سالم حسين الحاج حسين

20331األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس474سالم حسين الشهابي

22357مراقبة األغذية530سالم رامز السمان

18403التوليد وأمراض النساء وجراحتها414سالم سليمان الحصيني

17743التوليد وأمراض النساء وجراحتها394سالم شكيب ابوزيد

25769أمراض الدم586سالم صالح الدين النهار

10161التشخيص المخبري107سالم عادل الجردي

25465أمراض األطفالدوراتسالم عبد الرزاق القدور

1525امراض العين وجراحتها12سالم فضل هللا العلي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  384 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

22662تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتسالم محمد غسان زنبركجي

11581أمراض العين وجراحتها149سالم محمد كمال النجار

9777تقويم االسنان97سالم محمد معن العبد الجبار

17208األمراض الداخليةدوراتسالم محمود المحمد الحسين

سالم مطانيوس بشور
299

التوليد وأمراض النساء وجراحتها
14864

3573الجراحة العامة25سالم مهدي اتمت

10941التوليد وامراض النساء وجراحتها125سالم نصري الياس

10571التشخيص المخبري117سالمه امين دياب

18941الجراحة العظمية433سالمه محمد الخوالده

17022الطب الشرعيدوراتسالمه معروف صفايا

6597االمراض العصبية51سالمي سليمان عباس

25599األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسلسبيل مفيد الشب

6929االمراض العينية وجراحتها55سلسل حبيب وقاف

11036االمراض الداخلية128سلطان رباح عبد هللا عطاري

11038امراض القلب واالوعيةدوراتسلطان رباح عبد هللا عطاري

21206أمراض األطفال500سلطان منصور الشدايدة

22922التخدير واإلنعاشدوراتسلطانه قاسم صديقه

16853أمراض الجهاز الهضمي372سلمان احمد عبد هللا

2616الجراحة العصبيةدوراتسلمان حسن نعمان

17213التوليد وأمراض النساء وجراحتها386سلمان عبد هللا الشمالي

23405أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسلمان عطا هللا الشدايده

8996امراض العين وجراحتها86سلمان علي دلول

20073التوليد وأمراض النساء وجراحتها470سلمان علي شاويش

22170األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس525سلمان علي محمد

20085أمراض األطفال470سلمان عيسى الكحيل

20355األمراض الداخلية477سلمان فريد حسون

20356أمراض الجهاز الهضمي477سلمان فريد حسون

20256أمراض األطفال472سلمان محمد برو

20256جراحة األطفال480سلمان محمد برو

1770الجراحة العظمية6سلمان محمد محمد

نقص شهادة اختصاص:2019-9-8بتاريخ سلمان محمود برو

15948الجراحة العامةدوراتسلمان مصطفى  الكطيط

14514الجراحة العامة280سلمان مكائيل القاضي

14515الجراحة الصدرية280سلمان مكائيل القاضي

6434امراض الدم واالورام50سلمان وهيب سراي الدين

3254تعويضات االسنان21سلمان يوسف حمدان

14262أمراض األطفال265سلمان يوسف سليمان

1647الطب المخبري18سلمى ابراهيم الشياح

11692األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس155سلمى توفيق المنجد

21713الكيمياء الحيوية السريرية511سلمى حسن عكاري

14318التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي265سلمى خالد السخنى

5829التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسلمى صطوف حديدي

15290أمراض النسج حول السنيةدوراتسلمى طارق عبسي

22151المراقبة الدوائية525سلمى عيسى عطره

22758طب أسنان األطفال538سلمى فؤاد النسر

12129امراض العين وجراحتها169سلمى محمد ابو بكر

3646الكيمياء الحيوية السريرية26سلمى محمد كزكز

14343أمراض األطفالدوراتسلمى محمود المصري
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18769التوليد وأمراض النساء وجراحتها427سلمى محمود حسين

23867األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس558سلمى نضال عليا

9851التوليد وامراض النساء وجراحتها99سلمى هزيم هزيم

23533أمراض النسج حول السنيةدوراتسلمى وائل العثمان

16290تقويم األسنان والفكيندوراتسلمى يوسف شاهين

5954أمراض القلب47سلوم حمدان سالم

11383األمراض الداخلية142سلوم حمدان سالم

2629تقويم االسنان16سلوم روفائيل سلمو

23932أمراض الجهاز التنفسيدوراتسلوم سمير سلوم

3068التوليد وامراض النساء وجراحتها22سلوى احمد الجبر

1666التوليد وأمراض النساء وجراحتها12سلوى انطوان عبد هللا

12258التوليد وامراض النساء وجراحتها174سلوى ايوب مليكه

7969التوليد وامراض النساء وجراحتها69سلوى حامد طراف

22555التشخيص المخبري532سلوى حسن العبد هللا

9221أمراض العين وجراحتها88سلوى حنا السلوم

23028أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسلوى زكي اسماعيل

سلوى سلمان خنيسه
57

امراض االطفال
7080

14289األمراض الداخلية264سلوى عبد هللا الشيخ

7863التشخيص المخبري67سلوى علي ابراهيم

3095التوليد وأمراض النساء وجراحتها21سلوى علي شعبان

3641أمراض األطفال28سلوى فارس النقري

8819األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس83سلوى فريد عبيد

20293التشخيص المخبري475سلوى محمد عوده

17611تقويم األسنان والفكيندوراتسلوى يوسف بري

1936امراض اللثة10سليم احمد الياس

1433الجراحة العامة5سليم احمد خلوف

4951امراض القلب واالوعيةدوراتسليم اسعد الدخيل

5366االمراض الباطنة43سليم اسعد الدخيل

18042جراحة األوعية405سليم انطوان تفنكجي

2210الجراحة العامة15سليم برهان تركماني

21779الجراحة العامةدوراتسليم جمال قدور

18643جراحة األطفال423سليم حسان صوان

1928الطب المخبري10سليم حسين اسد

12735تقويم األسنان186سليم ديب  الدبس

3212مداواة أسنان األطفال20سليم سعيد المنوفي

14706جراحة األطفال290سليم صالح يوسف

5354امراض جهاز الهضم43سليم صقر سراي الدين

3602الجراحة العامة26سليم عبد القادر رسالن

8885التشخيص المخبري84سليم عبد اللطيف خضر

18598الجراحة البولية422سليم عيسى الزغت

4236التوليد وأمراض النساء وجراحتها46سليم كريم داغر

3288االمراض العينية وجراحتها20سليم محسن عامر

14039تقويم األسنان والفكين251سليم محمد جاهد كيالي

19581أمراض األطفال453سليم محمد خلف

9015امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها86سليم محمود نديم الشيخ

19008األمراض الداخلية436سليم مطانيوس عصفوره

12306طب الطوارئ161سليم منير الدكر

12552أمراض العين وجراحتهادوراتسليم وديع يمين
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3517الجراحة العامة23سليم يوسف حشيمه

8683جراحة القلبدوراتسليم يوسف حشيمه

14564أمراض األطفال283سليمان ابراهيم الموسى

12416تقويم األسنان والفكين164سليمان ابراهيم يازجي

10974امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتسليمان احمد ابراهيم

24231التشخيص المخبريدوراتسليمان احمد إبراهيم

3299الجراحة البولية20سليمان احمد حاج ابراهيم

10810امراض العين وجراحتهادوراتسليمان احمد غانم

8334أمراض الدم73سليمان الياس سليمان

24017الجراحة البوليةدوراتسليمان إبراهيم خليل

18336أمراض األطفال413سليمان توفيق خطار

11021تقويم االسنان والفكين127سليمان حسان احمد

24728الجراحة العصبية377سليمان حسن إبراهيم

5350التوليد وامراض النساء وجراحتها43سليمان حسن حبيب

2134جراحة االوعية7سليمان حسن غانم

17942التشخيص المخبري402سليمان حسن معال

15271الجراحة العامة319سليمان حمد عبد الوالي

2417االمراض العينية وجراحتها18سليمان خالد شحاده

8859تقويم األسنان والفكين84سليمان خضر السليمان

13847التخدير واالنعاشدوراتسليمان خليل عيسى

4110التشريح المرضي27سليمان رضا خليل

19086التوليد وأمراض النساء وجراحتها439سليمان صالح محمد

2269الجراحة البولية9سليمان صبح صبح

2989امراض اللثة20سليمان طاهر ديوب

6832أمراض األطفال55سليمان عباس سالمه

6857أمراض األطفال55سليمان عبد الكريم معروف المحمد

10036التخدير واالنعاش103سليمان عبد هللا المقداد

13035أمراض الجهاز الهضمي208سليمان علي الخليل

25795الجراحة العظميةدوراتسليمان علي إبراهيم

15783الجراحة العصبية345سليمان علي دلول

12470أمراض األطفال169سليمان علي سليمان

23659الجراحة العامةدوراتسليمان علي سليمان

15237الجراحة العظميةدوراتسليمان علي علي

1809الجراحة العامة7سليمان عمر امين

19140التشخيص المخبري442سليمان عواد التبان

2934األمراض الداخلية4سليمان عواد الغضبان

9655الجراحة العامةدوراتسليمان عيد شباط

17765أمراض األطفال396سليمان فايز الصحناوي

13256الجراحة الصدرية214سليمان فرحان العيسى الجاسم

22453األمراض العصبية531سليمان فؤاد النقري

6878أمراض القلب55سليمان محمد األحمد

14533الجراحة العامة281سليمان محمد الخالد السقا

20021األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس464سليمان محمد السليمان

14608أمراض القلب واألوعية288سليمان محمد الكيفو

4421التخدير واالنعاش36سليمان محمد رفعت سماره

17787طب الطوارئ395سليمان محمد عكاشه

18004التخدير واإلنعاش401سليمان محمد ميهوب

17184الجراحة العصبية386سليمان محمود العلي

2873جراحة االوعية16سليمان محمود علي
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8812التخدير واالنعاش86سليمان مصطفى الالفي

9030العناية المشددة86سليمان مصطفى الالفي

20033األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس466سليمان مصطفى بدر

9985امراض العين وجراحتها102سليمان مظهور مداد

5224الجراحة البولية43سليمان منير وسوف

9430امراض االطفال92سليمان ناصر سليمان

18816(الخمجية)االمراض المعدية 429سليمان نايف الحلبي

9183التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88سليمان ياسين احمد

24264أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسليمان يعقوب زيتو

20441األمراض العصبية481سليمان يوسف الخليل

19269التخدير واإلنعاش444سليمان يوسف حموي

5516التخدير واالنعاش43سليمى حسن حمدان

22929تقويم األسنان والفكيندوراتسليمى محمد ملهم القطان

2803تقويم االسنان17سما محمد ضبيط

15838تقويم األسنان والفكين347سماح ابراهيم النصيرات

16252التوليد وأمراض النساء وجراحتها355سماح احمد حسين

22944أمراض األطفالدوراتسماح بديع العفاره

3791امراض االطفال27سماح تيسير الحنون

23703أمراض األطفال557سماح جمال كفا

4938التخدير واالنعاش43سماح حيدر حاكمه

4989طب االطفال42سماح رياض سقا

5680االمراض الجلدية والزهرية44سماح زهير محمد خليل

15627األمراض الداخلية338سماح سعيد الزعبي

4197جراحة الفم والفكين31سماح سليمان العلي

8043االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس70سماح سليمان وهبه

5056تقويم االسنان42سماح سمير فريد

14518التشخيص المخبري280سماح صالح محمود

2364االمراض القلبية عند االطفال14سماح صالح العسراوي

19848أمراض األطفال460سماح عبد الرحمن عاصي

8391االمراض الداخلية73سماح عبد العزيز جليال

23086أمراض الجهاز التنفسي549سماح عبد هللا المسالمه

16624األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس364سماح عبد المنعم الحجه

12775تقويم األسنان والفكيندوراتسماح علي عبيد

23264التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسماح فواز اسماعيل

1363التشخيص المخبري13سماح محمد سالمة

20806الكيمياء التحليلية التطبيقية492سماح محمد ظافر الكيالي

13458التشخيص المخبري227سماح محمد كمال المبارك

11840التشخيص المخبري158سماح محمد نور السباعي

10518امراض االورام عند االطفال115سماح نبيل قداح

10187العقاقير والنباتات الطبية108سماح نضال شريف

5801امراض االطفال46سماح وليد حاجي

213الجراحة العامةدوراتسمار علي خطيب

796الجراحة العامة1سمار محمد هشام سيفو

23847التوليد وأمراض النساء وجراحتها559سماره نصر األسمر

5744امراض االطفال45سمانه عبد اللطيف العذبة

1328تقويم االسنان2سماهر بادي ملكيه

5615تقويم األسنان والفكين43سماهر محمد حجازي

6824التوليد وامراض النساء وجراحتها55سماهر محمد رجب

10276امراض الجهاز الحركي109سماهر محي الدين الموسى
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4797أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها31سمر ابراهيم قنداقجي

5297األمراض الجلدية والزهرية38سمر احمد حسن

11418التتشخيص المخبري145سمر احمد حمود

13138التوليد وأمراض النساء وجراحتها209سمر احمد قزعور

9300االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتسمر احمد يوسف

5378الكيمياء الحيوية والسريرية43سمر اسماعيل كف الغزال

12700امراض االطفالدوراتسمر امين حبيب

6315الطب المخبري49سمر أيوب الحوش

3147التخدير20سمر بشير قباني

12967األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208سمر بطرس نسب

24458الصحة العامة569سمر توفيق ديوب

2453امراض اللثة15سمر جمعة ابو خالد

14763التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي295سمر جميل الجندي

8409أمراض األطفال75سمر جميل حماده

9638التشخيص المخبري95سمر جوزيف نصري

7965التشخيص المخبري69سمر حبيب اسكيف

16823أمراض الغدد الصم واالستقالب370سمر حسن سعيد

16822األمراض الداخلية370سمر حسن سعيد

5007أمراض األطفال42سمر حسن ناصر

16311التوليد وأمراض النساء وجراحتها356سمر حسين العلي

10505التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي114سمر حسين جبوليه

6397التوليد وأمراض النساء وجراحتها50سمر حليم عمران

2681التوليد وامراض النساء وجراحتها13سمر حمدي السادات

5088التخدير واالنعاش43سمر خالد األصفر

21123األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس501سمر خالد يسير

10300التوليد وامراض النساء وجراحتها110سمر دياب قزي

21984الصحة العامة520سمر رزق ندور

24525التوليد وأمراض النساء وجراحتها377سمر رمضان االبراهيم

21820التوليد وأمراض النساء وجراحتها514سمر سجيع شيبان

2039التوليد وامراض النساء وجراحتها11سمر سعد القاضي

19166طب األسرة442سمر سلمان الحيدر

9518امراض االطفال94سمر سمير جبالوي

13298مداواة األسنان218سمر سهيل عقيل

14192تقويم األسنان والفكين261سمر سهيل نداف

2560امراض االطفال14سمر عبد الكريم الرستم

12630التوليد وامراض النساء وجراحتها214سمر عبد هللا فرح

13025علم السموم التطبيقي والشرعي208سمر عدنان الزير

21600أمراض األطفالدوراتسمر عكلة الخضر

19070أمراض األطفال439سمر عالء الدين كردي

19773التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسمر عالم شحادة

8042التخدير واالنعاش101سمر علي اسماعيل

15823أمراض األطفال346سمر علي العبود

17232األمراض العصبية385سمر علي مهنا

814التوليد وامراض النساء وجراحتها1سمر عواد الخريط

1219أمراض الجهاز التنفسيدوراتسمر غانم الجاسر

5140طب االطفال43سمر غسان محمود

12014طب األسرة162سمر فؤاد المؤذن

14229التخدير واإلنعاش264سمر محمد روحي المحمد

4523التوليد وامراض النساء وجراحتها40سمر محمد سعيد المصري
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18668تقويم األسنان والفكين423سمر محمد طاهر تربه دار

7906االمراض الداخلية68سمر محمد عادل شنن

20454جراحة الفم والوجه والفكين481سمر محمد عدله

3311مداواة االسنان22سمر محمد علي

3027التوليد وأمراض النساء وجراحتها20سمر محمد عيسى

18968التشخيص المخبري434سمر محمد فاروق القدسي

2752امراض اللثة14سمر محمد فايز ساعاتي

9681التشخيص المخبري96سمر محمود شوكه علي

2237االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتسمر محمود علي

19752أمراض األطفال456سمر محمود فالحة

يرجى استكمال نقص الشهادة  :   2017-4-10بتاريخ  سمر ناجي أصالن

11231تقويم االسنان والفكيندوراتسمر ناصر الجوده

22039التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسمر نبيل عودة

21459تصميم ومراقبة الدواء507سمر نزيه النقري

18607طب الفم422سمر نسيب عبد الباقي

8388التوليد وامراض النساء وجراحتها73سمر نصر عوده

21364أمراض الجهاز الحركيدوراتسمر هايل خطاب

3159التشخيص المخبري21سمر هشام أبو لبن

2599الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتسمر وديع خضور

10939التوليد وامراض النساء وجراحتها125سمر وصفي ويس

1281التوليد وأمراض النساء وجراجتها3سمر وليد شمس الدين

15439التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسمر ياسين زرزر

3808التوليد وامراض النساء وجراحتها29سمر يحيى عيسى

13065التخدير واالنعاش213سمر يعقوب عيسى

23942أمراض األطفالدوراتسمر يوسف حمدان

3431طب األطفال24سمر يوسف حواط

24529أمراض األطفال570سمراء مالك نوفل

1865االمراض الجلدية والزهرية11سمره حسين هجر

15538التخدير واإلنعاش335سمره معذى  سعيد

14990التخدير واإلنعاش305سمعان بولس حردو

17934التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي400سمعان خليل ضيعه

12320الجراحة العامة161سمعان رئيف العلي

5584التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتسمعه حسن الحاتم

14267الجراحة التجميلية والتصنيعية265سموع موسى سموع

19824جراحة األطفال459سميح حسني الحسين

7650الطب الشرعي64سميح سليمان القاسم

14673الجراحة العامة289سميح عادل  نزال

4677الجراحة العظمية41سميح علي فلحوط

21088الجراحة العظمية498سميح فهيم الهادي

17100الطب الشرعي382سميح محمود عوده

3230االمراض العينية وجراحتها21سميح يونس معال

17028األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس376سميحه رباح حمدو

13061تقويم األسنان والفكين213سميحه رضوان الحاج يونس

23453التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسميحه عبد الكريم الضاهر

7254التوليد وامراض النساء وجراحتها58سميحه فواز الجهماني

سميحه مروان شاميه
418

مداواة األسنان
18449

15476أمراض أطفال331سميحه نادر القيسي

13010مداواة األسنان205سمير ابراهيم الخطيب
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10079امراض الجهاز الهضمي104سمير ابراهيم حالق

20273الجراحة العظمية476سمير ابراهيم يعقوب

3854الجراحة العظمية28سمير احمد بيبي

1980التوليد وامراض النساء وجراحتها6سمير احمد رمضان

4221الجراحة العامة34سمير احمد سنديان

23592أمراض الجهاز الهضمي555سمير إبراهيم حالق

16368الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتسمير أحمد سنديان

9226الجراحة العظمية88سمير باكوس منيرجي

17105األمراض الداخلية382سمير توفيق غنيم

20261أمراض الغدد الصم واالستقالب476سمير جرجي معراوي

21356الجراحة العامة505سمير جعفر قزويني صوص

11618الجراحة العامة151سمير جميل حجار

2103الجراحة البولية13سمير جورج تابت

4837الجراحة العامة42سمير حبيب اسكيف

4815تقويم االسنان33سمير حسين احمد

25058االمراض العصبية577سمير حسين عيسى

18680أمراض األطفال423سمير حمد الحلبي

15617طب الطوارئ338سمير حنين قسيس

7835أمراض األطفال71سمير خليفه المحمد

4191التوليد وامراض النساء وجراحتها27سمير دافيد هرمز

10246طب الطوارئ109سمير رحال الرحال

4275امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31سمير رسمي اشريفه

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-11بتاريخ سمير رياض بركات

912االمراض الجلدية والزهرية3سمير سامي الدهيم

10140الجراحة العامة107سمير شبلي عواد

7778أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها66سمير شحود عاقله

8795االمراض الداخلية96سمير شريف الحبوس

9694امراض القلب واالوعية96سمير شريف الحبوس

13262الجراحة العامة217سمير صالح سليمان

16891التشخيص المخبري373سمير عباس خضر

21191الجراحة البولية502سمير عبد الرحمن ناصيف

1925الطب المخبري11سمير عبد الرؤوف الداالتي

19643أمراض األطفال454سمير عبد اللطيف بقله

17395أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها388سمير عبد هللا رزوق

10719الجراحة البولية121سمير عبود طوفان

6981امراض الجهاز التنفسيدوراتسمير عدنان السمان

3803االمراض الجلدية والزهرية28سمير عزيز عيسى

2222التشخيص المخبري13سمير عطا جبلي

19060الجراحة العامة439سمير علي حسين

19061جراحة األوعية439سمير علي حسين

17689أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها393سمير عيسى ضاهر

10843طب الطوارئدوراتسمير غريب دريوس

19927األمراض الداخلية462سمير كمال جرجي

11723الجراحة البولية162سمير مجتبا بالل

18387األمراض العصبية413سمير محمد الروماني

7718الجراحة العامة66سمير محمد حسن جوني

13600الجراحة العامة235سمير محمد خير العنزاوي

13601الجراحة البولية235سمير محمد خير العنزاوي

5328التشخيص المخبري38سمير محمد خير خواجكيه
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16026الجراحة العامة352سمير محمد رضا كنجو

17200أمراض القلب عند األطفال384سمير محمد سرور

20940الجراحة العامة495سمير محمد سعيد قندقجي

22029الجراحة العامة521سمير محمد شيخو

5701تقويم االسنان116سمير محمد عوامه

3757الجراحة العامة27سمير محمد عوده

12313التوليد وأمراض النساء وجراحتها161سمير محمد محمود

15307أمراض األطفال323سمير محمد مرعي

1587امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3سمير محمد مصطفى

18921األمراض الداخلية433سمير محمود سلوم

13899التخدير واالنعاش243سمير محي الدين سويد

655األمراض الجلدية والزهرية1سمير مخائيل المحفوض

6121أمراض جهاز التنفس48سمير مطانس السبعه

6916الجراحة العصبية54سمير مطانس الموسى

14278التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي264سمير مظهر المصري

20524جراحة الفم والفكين485سمير مهنا الصباغ

19809التوليد وأمراض النساء وجراحتها458سمير موسى آحو

13554أمراض األطفال233سمير ناجي اصالن

14269أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها264سمير نادر الحموي

1758الجراحة البولية6سمير نجيب ابو حرب

4746امراض الجهاز الهضميدوراتسمير نواف حجازي

5493األمراض الداخلية42سمير نواف حجازي

13385التخدير واالنعاش223سمير نوفل جوالق

18502التشخيص باألمواج فوق الصوتية418سمير وجيه الحفار

18501أمراض الجهاز الهضمي418سمير وجيه الحفار

3599جراحة الفم والفكين26سمير وحيد عزو

15106األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس312سمير وديع منصور

21715أمراض العين وجراحتها511سمير يحيى الجيزاوي

8769التوليد وأمراض النساء وجراحتها83سمير يحيى الخضر الحنيدي

9739التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي96سمير يوسف نجمه

12327الجراحة العامة161سمير يونس كنعان

6106أمراض جهاز الهضم48سميرة احمد حيدور

225التوليد وأمراض النساء وجراحتها1سميرة محمد عيد العرعوري

6758التخدير53سميره بالل الحسن

6755أمراض األطفال53سميره حبيب اسكيف

8527طب الفم الوقائي79سميره صديق زريقي

3091العناية المشددة21سميره علي درويش

6153طب الطوارئ48سميره علي درويش

7823الكيمياء الحيوية السريرية67سميره فارس الزغير

9099التوليد وامراض النساء وجراحتها87سميره محمد حسن

9556طب األسرة95سميره محمد حسون

10893مراقبة األغذية125سميره محمد حسين

990التوليد وأمراض النساء وجراحتها1سميره محمد دياب

12634امراض االطفال182سميره محمود كش

10117التخدير واالنعاش106سميع صالح عبد الكريم

3835جراحة الفم والفكين31سميعه شحاده كراكيت

5915الجراحة العامة46سميه ابراهيم دنيا

25642أمراض األطفال584سميه احمد عسكر

10437التوليد وامراض النساء وجراحتها113سميه بدر الدين عكش
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23793أمراض الجهاز الحركي558سميه حسن ضميريه

21223أمراض األطفال502سميه حسين شحاده

22554األمراض الداخلية532سميه خلف األحمد

1840التخدير6سميه صالح حريدين

8606التشخيص المخبريدوراتسميه علي العقله

7904الطب المخبري68سميه محمد اعزازي

18906التوليد وأمراض النساء وجراحتها432سميه محمد سليم

20484مداواة االسنان480سميه محمد غسان شيخ الغنامه

2257أمراض اللثة9سميه محمد ماجد ناصر

3780التوليد وامراض النساء وجراحتها27سميه محمد منالولي

7900التخدير واالنعاش68سميه محمد وليد شريف

6384التخدير49سميه نمر نصار

18494األمراض الداخلية419سميه يوسف عثمان

1944تقويم االسنان6سنا اسامة المنجد الشهير باللحام

10252التخدير واالنعاش109سنا اندره دروس

9472امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها93سنا بدر الدين مسالتي

15805مداواة األسنان346سنا حسن سيده

13783أمراض األطفال240سنا خيري مصري

18453أمراض األطفال417سنا صالح شيخ قاسم

8251األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس72سنا عبد المعين ورار

14147أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسنا محمد غسان السيد

4918االمراض الباطنة41سنا مضر الجندي

13779أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتسنا معن مندو

5764أمراض األطفال46سناء احمد الفقره

7227طب األطفال58سناء احمد جمعه

12144التوليد وأمراض النساء وجراحتها171سناء جرجس سطمة

22194أمراض األطفال525سناء جميل شقير

3138التوليد وامراض النساء وجراحتها20سناء جميل عقل

718التشخيص المخبري1سناء جميل غانم

438األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسناء حسن قنص

3701االمراض العينية وجراحتها26سناء حلمي عباس

1857التشخيص المخبري11سناء رجا زين الدين

25098التشخيص المخبري578سناء سلمان سالم

15886الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل350سناء ظريف علي

7252التوليد وامراض النساء وجراحتها58سناء عارف دوبا

6716الحروق53سناء عبد الرحمن السيد

1559الجراحة العامة11سناء عبد الرحيم العبد الرحيم

24929أمراض األطفال377سناء عبد الرزاق الخالد

16348التشخيص المخبري357سناء عبد اللطيف شيخ قاسم

24354األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسناء عبدالرزاق الحاج

13826التشخيص المخبري241سناء عزيز ليال

3637االمراض العصبية26سناء علي النقري

3945امراض االطفال26سناء علي عطيه

2281التوليد وأمراض النساء وجراحتها13سناء عيسى علي

2281التوليد وأمراض النساء وجراحتها353سناء عيسى علي

4970االمراض الداخليةدوراتسناء غزوان طعمة

21790أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتسناء غزوان طعمة

10602امراض االطفال118سناء فارس السعدي

20922أمراض األطفال496سناء فايز فخور
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3319التوليد وامراض النساء وجراحتها20سناء محسن الحسن

7005االمراض الجلدية والزهرية56سناء محمود صقر

22883أمراض األطفال544سناء مفلح عليان

17864التخدير واإلنعاش400سناء ممدوح البابا

519تقويم األنان1سناء نواف عزام

2619التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتسناء يحيى المشعل

18219التشخيص المخبري409سناء يوسف غالي

5489طب الطوارئ43سناء يونس سليمان

14447األمراض الجلدية275سنابل خالد شالش

872جراحة الفم والوجه والفكين73سنان امجد لطفي

21010التشخيص المخبري499سنان حسن إبراهيم

20387أمراض األطفال478سنان خالد الناشي

6057أمراض القلب48سنان رحب ابراهيم

1721الجراحة العظمية161سنان طالب البري

6998التشخيص الشعاعي56سنان عزيز صارم

11566أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها149سنان علي ديب

13519أمراض األطفال232سنان علي ياووز

3079تصميم ومراقبة الدواء20سنان لبيب حجه

5628الجراحة العظمية44سنان محمد عباس

12881الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتسنان محمود البودي

9083أمراض األطفال88سنان مصطفى حربا

12741أمراض العين وجراحتهادوراتسنان ياسين بالل

18832الجراحة العظمية430سنحاريب حبيب العرب

3969الجراحة العظمية28سند حمدان شريف

9292الجراحة العظميةدوراتسند صالح نصر

13076أمراض األطفال213سندرا خليل شاهين

18087تقويم األسنان والفكيندوراتسندس اجود ابورايد

19870مراقبة األدوية461سندس توفيق ناصر

6487امراض االطفال50سندس جابر خضر

11289علم السموم138سندس خالد حسينو

4574االمراض الجلدية والزهرية39سندس سليم الحلبي

11364طب األسرة142سندس عبد القادر الحاج جمعه

23722أمراض الجهاز الحركي557سندس محمد ديب الكيزاوي

25190التشريح المرضيدوراتسندس محمدشاكر الخضر

3274االمراض العينية وجراحتها21سندس محيا علي

16207أمراض األطفالدوراتسندس منيب المرجى

16207أمراض األطفال360سندس منيب المرجي

23821التشخيص المخبري558سنى صفوح الصباغ

280أمراض األطفالدوراتسها احمد الكسم

6053االمراض الجلدية والزهرية47سها احمد صالح

20601أمراض األطفال482سها حسن حيدر

3101علم النسج حول السنية20سها خالد مدخنه

4579صناعة االسنان الثابتة39سها عبد الحكيم السيد سليمان االتاسي

13719امراض العين وجراحتها241سها عبد هللا ملقي

15048التشخيص المخبريدوراتسها علي حرفوش

11954تقويم األسنان162سها علي حمدان

4597الطب المخبري35سها عمر كيال

16778التشخيص المخبريدوراتسها محمد ايمن الرفاعي

9760طب االسرة97سها محمد حسان سحلول
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24819التوليد وأمراض النساء وجراحتها574سها محمد حمود

21923المراقبة الدوائية517سها محمد سعد النائب

6736التوليد وأمراض النساء وجراحتها53سها محمد وحيد ناصر

25010التوليد وأمراض النساء وجراحتها377سها محمود مطلق

11603جراحة الفم والوجه والفكيندوراتسها موفق جنيد

5081أمراض األطفال43سها ميخائيل فرح

5407االمراض الداخلية40سهاد عارف مراد

25174أمراض األطفال579سهاد علي عبد هللا

12049األمراض الداخلية162سهار هشام الشيخ سعيد

20626التوليد وأمراض النساء وجراحتها484سهام احمد مشو

3766االمراض الجلدية والزهرية24سهام جميل رمضان

3895امراض االطفال26سهام حسن البودي

17013أمراض األطفال370سهام عادل ابراهيم

7208التخدير58سهام عبد الرزاق ناعوره

18964أمراض الجهاز الهضمي435سهام عبد الكريم الوقاف

9470األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس94سهام عبد الكريم شدود

6777التوليد وأمراض النساء وجراحتها55سهام عزيز منصوره

19482أمراض األطفال452سهام علي احمد

5650االمراض الداخلية43سهام علي درويش

11422توليد145سهام عوض الديري

25530التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسهام محمد خازم

11635امراض االطفال153سهام محمد شدود

22326الصحة العامة529سهام محمد مصطفى

19888طب األسرة461سهام محمد نجيب مصري

7026طب الطوارئ57سهام مخائيل مخول

7685امراض األطفال66سهام مخيبر ابراهيم

11183امراض الدم132سهام مهنا سليمان

17006التشريح المرضي378سهام ياسين سرحان

13631األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس235سهر غالب الصفدي

6503طب االسرة50سهى ابراهيم جبران

20226التوليد وأمراض النساء وجراحتها472سهى جان خباز

18969التشخيص المخبري435سهى حسن ميهوب

9539األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسهى زياد العثمان

19955طب األسرة462سهى عبد القادر قباني

21810التوليد وأمراض النساء وجراحتها514سهى علي الغضبان

13833التوليد وامراض النساء وجراحتها241سهى علي محمد

1086التخدير2سهى عيد العيد

3735االمراض الداخلية28سهى محمد تيسير الحلبي

11224امراض الجهاز التنفسيدوراتسهى محمد سعيد الشيخ سليمان

18749التشخيص المخبري425سهى محمد محسن

4604امراض االطفال35سهى مخائيل كنوزي

21162األمراض الداخلية502سهى مصطفى امين

15120التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي312سهى موسى حسين

9522األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس93سهى نعمه عبد اللطيف طاشوالي

19542جراحة الفم والفكين452سهى وجيه مناع

924االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات4سهير احمد اغا

16556التوليد وأمراض النساء وجراحتها362سهير احمد جديد

3458التخدير24سهير احمد نزار البارودي

7793التوليد وأمراض النساء وجراحتها67سهير بيان ابو طرابي
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6780الطب المخبري55سهير جابر سالمه

يرجى استكمال االوراق براءة  : 2017-10-11بتاريخ سهير جديد

23526التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسهير حسن سبله

16259التشخيص المخبري355سهير حسني مشلوط

22950التوليد وأمراض النساء وجراحتها545سهير حسيب البعيني

6893األمراض الداخلية55سهير حسين العيسى

14641طب األسرة288سهير خضر الحاج احمد

1165الجراحة العامة2سهير سليم جبيلي

1854األمراض الداخلية11سهير شفيق المبحوح

414األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتسهير عبد الجبار الشيخان

6696أمراض األطفال53سهير عبد الحسيب كيخيا

8119مداواة األسنان71سهير عبد الفتاح المصري

4309صناعة االسنان الثابتة30سهير عبد هللا الدباغ

1169التوليد وامراض النساء وجراحتها3سهير عبدالمعين حالسه السباعي

9962طب االسنان التجميلي101سهير عدنان روميه

1385الجراحة التجميلية والتصنيعية5سهير عدنان ناصر

5718التشريح المرضي46سهير علي أبو عساف

2880التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسهير علي شربا

4289التوليد وامراض النساء وجراحتها31سهير غسان عبد هللا

22159جراحة الفم والفكين525سهير فليفل الحمادي

12257التوليد وامراض النساء وجراحتها174سهير محمد اديب اصفري

11030امراض االطفال128سهير محمد جمعه

21159التخدير واإلنعاش501سهير محمد هاشم مال حويش المحمود

19856التوليد وأمراض النساء وجراحتها459سهير محمود فاعور

17841أمراض األطفال398سهير هايل الحسين

20826أمراض الجهاز الهضمي490سهيل اسكندر ندروس

4364الجراحة العامة31سهيل اسماعيل شجاع

447جراحة الفم والفكين1سهيل أحمد النوفي

5023جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية43سهيل جرجس لطيفه

24657أمراض النسج حول السنية572سهيل جميل بشور

18927الجراحة العامة433سهيل جميل محمد

17966الجراحة البولية403سهيل حبيب حسن

20005جراحة الفم والفكين465سهيل حسين علي

708التصميم والرقابة الدوائية5سهيل حيدر الغانم

708تصميم ومراقبة الدواء341سهيل حيدر الغانم

5945التخدير واالنعاش46سهيل خازم احمد

20016أمراض األطفال464سهيل خرفان ديب

9132التوليد وامراض النساء وجراحتها87سهيل زكي دعكور

17620أمراض األطفال391سهيل سليم مطانس

2171امراض القلب10سهيل صالح فالح

2409االمراض الداخلية13سهيل صالح فالح

1401امراض االطفال3سهيل عبده الالذقاني

14528جراحة األوعية281سهيل عطا هللا قادرو

13533أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها233سهيل علي ربيب

20147أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470سهيل علي محمود

9892الجراحة العامة100سهيل فائق سمعان

11564الجراحة العظمية149سهيل قاسم جورية

15472التوليد وأمراض النساء وجراحتها332سهيل كامل حجل

18604أمراض العين وجراحتها422سهيل متعب هالل
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11090الجراحة العظمية131سهيل محمد حسن

16616أمراض النسج حول السنيةدوراتسهيل محمد فواز العقاد

6753أمراض األطفال53سهيل محمد مخلوف

18730أمراض العين وجراحتها425سهيل محمود عباس

11933األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس164سهيل معن عجي

5576امراض القلب واالوعيةدوراتسهيل منير نصار

10585الجراحة العظميةدوراتسهيل نبيل السالك

4407االمراض الداخلية34سهيل نبيه العاقل

9761جراحة الفم والوجه والفكين97سهيل يحيى الزين

9281التشخيص المخبري89سهيل يوسف الحسن

25513التشخيص المخبري583سهيال إبراهيم الدرعاوي

2312امراض االطفال11سهيال فرح عوض

7478مداواة األسنان83سهيلة محمد شريف الجاجة

8516الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتسهيلة ناصيف السرماني

11049األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس128سهيله اسماعيل شجاع

14650التوليد وأمراض النساء وجراحتها288سهيله محمد ياسين نعال

11835التخدير واالنعاش162سهيله منصور منصور

11259طب الطوارئ138سوار عبد هللا الحاج علي

24221التعويضات السنية الثابتة567سوار عز الدين إبراهيم

25763الجراحة العظمية586سوار محمد حبش

25027أمراض األطفال577سوالين بسام غانم

16580تقويم األسنان والفكين363سوالين علي سالمه

9672جراحة االطفال96سوبار فرامس عيسى

7341التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتسوريا خالد الكنج

18724التشخيص المخبري425سوزان ابتسام فهمي

5861التوليد وأمراض النساء46سوزان ابراهيم صقير

5269امراض الغدد واالستقالبدوراتسوزان احمد بلول

19942التوليد وأمراض النساء وجراحتها463سوزان احمد زنبوعه

23648أمراض الجهاز الهضمي556سوزان إسحاق غيبور

7865التخدير واإلنعاش67سوزان أحمد علي

24366طب األسرةدوراتسوزان جالل الوزه

4127التوليد وامراض النساء وجراحتها28سوزان جميل الشماس

25337األمراض الداخليةدوراتسوزان حسني الرجب

8277التوليد وأمراض النساء وجراحتها73سوزان حكمت سعود

12172التوليد وامراض النساء وجراحتها169سوزان درويش االبيض

17480أمراض العين وجراحتهادوراتسوزان سامي الخن

334التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوزان سامي الريس

8974امراض االطفال86سوزان سلمان احمد

23776أمراض النسج حول السنيةدوراتسوزان سليم دعبول

13513أمراض الكليةدوراتسوزان عادل رضا

5118االمراض الداخليةدوراتسوزان عبد المنعم الباكير

18164األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس406سوزان عز الدين عبد هللا

22062األمراض الداخلية522سوزان عالء الدين عبد الحق

20608التشخيص المخبري482سوزان علي الشمالي

12915أمراض األطفال199سوزان فرحان محمد

20595التخدير واإلنعاش485سوزان قدري قاوجي

23527التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوزان محمد البردان

13701االمراض الداخلية241سوزان محمد بلديه

16284أمراض األطفالدوراتسوزان محمد جمال خشفه
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23418أمراض الدمدوراتسوزان محمد خليل

13625التخديرواإلنعاش235سوزان محمد خير سلعوس

17230التوليد وأمراض النساء وجراحتها385سوزان محمد سمور

12073األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171سوزان محمد قطيني

3347التوليد وامراض النساء وجراحتها30سوزان محمود الطبراني

23829أمراض األطفال558سوزان محمود سليمان

6256طب األسرة49سوزان مسلم فتال يبرودي

5911أمراض الكلية46سوزان مصطفى دباغ

4321طب الطوارئ31سوزان نصر مريم

10795جراحة الفم والفكين122سوزان نعيم نوري

10795جراحة الفم والوجه والفكين480سوزان نعيم نوري

18937التوليد وأمراض النساء وجراحتها433سوزان نور الدين شمس الدين

5006أمراض الطفال42سوزان وجيه محفوض

24928أمراض القلب واألوعية377سوزان وجيه محفوض

9706االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتسوزانا اسكندر حداد

20565جراحة الفم والفكين485سوزي انترانيك دوش اوغالنيان

17679أمراض األطفالدوراتسوسن ابراهيم االحمد

11420طب االسرة145سوسن ابراهيم خميس

7558التوليد وأمراض النساء وجراحتها64سوسن ابراهيم محفوض

10495األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسوسن احمد

25461التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن احمد الدالي

2438التوليد وأمراض النساء وجراحتها14سوسن احمد المهرجي

23782التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن احمد جديد

23206أمراض الجهاز الهضميدوراتسوسن احمد حبابه

19742األمراض العصبية456سوسن احمد سلمان

7361التخدير واالنعاش59سوسن احمد سلمى

10495االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسوسن احمد قرقجية

2448الجراحة العامة15سوسن احمد نزار البارودي

نقص شهادة بورد عربي: 2019-8-27بتاريخ سوسن احمد يازجي

12170التوليد وامراض النساء وجراحتها169سوسن االندلس عادل جلعوط

19358األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس448سوسن الياس لولو

14083األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس252سوسن أحمد صقر

19639التوليد وأمراض النساء وجراحتها454سوسن أحمد يازجي

23468التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن أمين بركات

16023األحياء الدقيقة والدمويات المناعية352سوسن بسام الخاني

10848التشخيص المخبري125سوسن بشير فارس

14788الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل298سوسن بطرس سالمه

16818أمراض األطفال370سوسن جبره جبور

13145علم المناعة212سوسن جمال حرفوش

5082طب االسرة34سوسن حسن العيسى

8092التوليد وأمراض النساء وجراحتها71سوسن حسين الزين

663التوليد وأمراض النساء وجراحتها2سوسن حسين عبد الوهاب

1665المناعيات2سوسن حيدر الماضي

12877التخدير واالنعاش196سوسن خالد العجالني

601التوليد وأمراض النساء وجراحتها1سوسن خالد سليم

20479التشخيص المخبري480سوسن رشيد اختريني

879التشخيص المخبري1سوسن رشيد منعم

22252مداواة األسناندوراتسوسن سامر العقاد

19577األمراض العصبية453سوسن سلمان علي
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7007التخدير56سوسن سليم ضاهر

6377أمراض الطفال49سوسن سليمان الخوري

8916امراض العين وجراحتها85سوسن شعبان ابراهيم

1700التخدير4سوسن طارق ادريس

9512امراض االطفال93سوسن عادل محيو

6825التوليد وامراض النساء وجراحتها55سوسن عبد الحسيب كيخيا

3025التشخيص المخبري4سوسن عبد الحفيظ سنبلي

7177تخدير57سوسن عبد الحميد قطرميز

16764طب األسرة369سوسن عبد الرزاق اسالم

14654التوليد وأمراض النساء وجراحتها289سوسن عبد الرزاق عدى

10798التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن عبد الرؤوف حجق

6287طب األسرة49سوسن عبد العزيز بغدادي

20320أمراض األطفال477سوسن عبد الغني محمودي

22384تقويم األسنان والفكيندوراتسوسن عبد الكريم الشلبي

16714األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس366سوسن عز الدين زين الدين

15628تقويم األسنان والفكين338سوسن علي جماهري

9688االمراض الجلدية96سوسن علي دوبا

7469تعويضات االسنان الثابتة63سوسن علي سرايجي

8101أمراض األطفال71سوسن علي سعيد

6674أمراض األطفال52سوسن علي عبد هللا

12566امراض الجهاز التنفسي عند االطفالدوراتسوسن علي علي

18406التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي414سوسن علي قداح

11758التشخيص المخبري158سوسن عمر بوري

6230أمراض جهاز الهضم49سوسن عمر علي ديب

4546امراض العين وجراحتهادوراتسوسن عمر كحلوس

3028تقويم األسنان20سوسن فهد نصر

24805أمراض الغدد الصم واالستقالب377سوسن فيصل نجمه

4547امراض العين وجراحتهادوراتسوسن قاسم عالوي

3042التوليد وامراض النساء وجراحتها20سوسن كامل خدام

3065امراض الجهاز التنفسي22سوسن مالك علي

4929التشخيص المخبري42سوسن مجحم العبد الحنان

9156التخدير االنعاش87سوسن محسن حمود

8177امراض األطفال72سوسن محسن غانم

15978أمراض األطفال352سوسن محسن محمد

17163التشخيص المخبري384سوسن محمد رمضان جغصي

15827التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن محمد سطم

4840االمراض الروماتيزمية31سوسن محمد سعد

1006التوليد وامراض النساء وجراحتها1سوسن محمد عبد الوهاب السماوي

5078التوليد وامراض النساء وجراحتها42سوسن محمد علي االيوبي

11621طب االسرة151سوسن محمد علي زعيم

15794التوليد وأمراض النساء وجراحتها345سوسن محمد عيد

15484أمراض األطفالدوراتسوسن محمد كامل قابل

12551األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتسوسن محمد ناصر عبد الرحيم

3385تصميم ومراقبة الدواء24سوسن محمود احمد

7427امراض االطفال62سوسن محمود الخليل

9498أمراض العين وجراحتها94سوسن محمود فرحه

16250التشخيص المخبريدوراتسوسن محمود مرجان

9241التشخيص المخبري89سوسن مرسل أبو عمر

8342التخدير واإلنعاش73سوسن ممدوح يعقوب

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  399 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

353التوليد وأمراض النساء وجراحتها1سوسن نديم رسالن

23285التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسوسن يوسف اسعد

14520التشخيص المخبري280سوسن يوسف العتيري

15474األمراض الداخلية332سوسن يوسف خليل

15475أمراض الغدد الصم واالستقالب332سوسن يوسف خليل

4538االمراض العينية وجراحتها39سوسي نرسيس ديرارتنيان

21466أمراض الدم507سوغيك زهراب ارتين

10987أمراض العين وجراحتها127سوال رياض محمد

5936التوليد وأمراض النساء46سومر ابراهيم حبيب

14268أمراض العين وجراحتها265سومر ابراهيم درويش

4108الجراحة التجميلية27سومر ابراهيم عطاف

13213التوليد وأمراض النساء وجراحتها213سومر جهاد عليال

20321جراحة الفم والوجه والفكين474سومر جورج دحدل

8856جراحة الفم والوجه والفكين84سومر حسن علي

10583الجراحة البوليةدوراتسومر حماده خضور

23557التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسومر خليل سليمان

13544تقويم األسنان والفكين300سومر رمزي الصالح

13544تقويم األسنان والفكيندوراتسومر رمزي الصالح

1688الجراحة العظمية12سومر رياض احمد

16605الجراحة البولية363سومر سرحان اليقه

15743التعويضات السنية المتحركة344سومر سعيد الجردي

19071الجراحة العامة438سومر سليمان عجيقه

21594الجراحة البوليةدوراتسومر سهيل نداف

618المعالجة الكيميائية لألورام1سومر عبد هللا العثمان

1494الجراحة العصبيةدوراتسومر علي حماد

20425أمراض األطفال479سومر عيسى الحوراني

23595أمراض القلب عند األطفال555سومر عيسى الحوراني

11832الجراحة العامة161سومر عيسى يونس

2400جراحة القلب3سومر فوزي النجار

17527أمراض القلب واألوعيةدوراتسومر مالك يعقوب

12941توليددوراتسومر محمد اسماعيل

16042أمراض األطفالدوراتسومر محمد الصالح

7850األمراض الداخلية67سومر محمد جديد

7851أمراض جهاز الهضم67سومر محمد جديد

22772طب األسنان التجميلي540سومر مروان الخوري

18217أمراض العين وجراحتها409سومر مطيع الكرم

3593امراض العين وجراحتها26سومر منير حسن

8200امراض العين وجراحتها72سومر نبيل غزال

25759ارماض القلب واالوعيةدوراتسومر نزار شلبي

3609الجراحة العظمية25سومر ياسر يوسف

14719أمراض األطفال290سونا الياس تريس

24518أمراض الجهاز الهضميدوراتسونيا صالح قريشي

24518أمراض الجهاز الهضمي377سونيا صالح قريشي

24518أمراض الجهاز الهضمي377سونيا صالح قريشي

7129التوليد وأمراض النساء وجراحتها57سونيا غازي برجيه

15773أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها345سونيا فهد عديره

307الطب النفسيدوراتسونيا مالك غانم

12913األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس199سونيا نبيل اسطفان

1981األمراض العصبية2سويد محمد السويدان
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12759التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتسيار أحمد شيخ محمد

24435المعالجة الشعاعية لألورامدوراتسيار أحمد شيخ محمد

22339الجراحة البولية529سيامند إبراهيم زيبار

22225الجراحة العظميةدوراتسيامند عبد الحكيم احمد

12343التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتسيبان فرحان محمود نجار

22360أمراض العين وجراحتهادوراتسيد جميل ربيع السيد جميل

18434التوليد وأمراض النساء وجراحتها416سيرفارت ارميناك سركيس

2733التوليد وامراض النساء وجراحتها17سيريا ابراهيم شبلي

5008التوليد وأمراض النساء وجراحتها42سيرين سمر فريد

3508جراحة الفم والفكين25سيرين سمير درويش هنداوي

9218التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88سيرين صفوان المشرف

19486أمراض العين وجراحتها452سيرين غسان السباعي

19984التشخيص المخبري465سيرين يوسف إبراهيم

3996الجراحة العصبية30سيف الدين شنوان ديب

24947التشخيص المخبري377سيف الدين علي زلوخ

20278أمراض القلب واألوعية475سيف الدين عيسى حسن

554الجراحة البوليةدوراتسيف الدين مصطفى السلوم

21892طب األسرةدوراتسيف الدين يوسف حمود

24463أمراض الجهاز الهضمي569سيف موسى عثمان

16253التوليد وأمراض النساء وجراحتها355سيفاء تمين عبد هللا

4585طب االطفال40سيفان بطرس بوالتيان

12831أمراض األطفال192سيفان هونان قردانيان

8050مداواة االسنان70سيلدا محمد يوسف

12123الكيمياء الحيوية السريرية169سيلفا اوهنيس كيراكوسيان

919األمراض العينية وجراحتها1سيلفا جرجي عربيني

18898أمراض العين وجراحتها432سيلفا جرجي عربيني

نقص شهادة دراسات:2019-12-4بتاريخسيلفا ماجد السلوم

20067األمراض العصبية468سيلفا نعمان صائغ

22741جراحة القلبدوراتسيلفا يوسف عبد هللا

13839أمراض العين وجراحتها243سيلفي الياس سمعان

1124االمراض العينية وجراحتها26سيلفيا ايون شوليا

12282األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس161سيلوا اوهانس اشخانيان

17604التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتسيليا موسى ليون

24053الكيمياء التحليلية التطبيقية564سيلين ارتين زامبا قجيان

18069طب أسنان األطفال404سيلين إبراهيم العوض الجلقي

25380علم السموم582سيم محمد تحسين مطر

21130أمراض األطفال499سيما حسين الحميد

23609تقويم األسنان والفكيندوراتسيما خالد الخالد

20417أمراض األطفال479سيما يعقوب اسعد

12989األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208سيمازا نجات عثمان

22353األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس530سيماف سليمان اوسو

19748التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي455سيمون ابراهيم عكاري

9135امراض االطفال87سيمون حافظ احمد

6886التشريح المرضي55سيمون رياض يوسف

24815تصميم ومراقبة الدواء574سيمون رئيف اسكيف

23209الجراحة العظميةدوراتسيمون سليم طعمه

16193الجراحة البولية353سيمون عطيه نادر

16488األمراض الداخلية361سيمون محفوض نعموش

24801التشخيص المخبري377سيمون مطيع إبراهيم

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  401 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

17489الجراحة العامةدوراتسينا سعيد المسالمه

25025التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي577سينا ينال حباق

14419التشخيص المخبري271سيناء قاسم الكركوش

15596التخدير واإلنعاشدوراتشادن اسماعيل بركات

1029امراض االطفال2شادن عروبه عبد الهادي حمامي

13481التشخيص المخبري227شادن عزت حداد

6729التوليد وأمراض النساء وجراحتها53شادن محمد الخالد

1404تقويم االسنان3شادي احمد حرفوش

21550الجراحة العظمية508شادي احمد خالد

15405التشخيص المخبري328شادي ادمون رباحيه

21156تقويم األسنان501شادي الياس الحداد

16344تقويم األسنان357شادي الياس حداد

2416جراحة الفم والفكين13شادي الياس يازجي

17654جراحة الفم والوجه والفكين392شادي الياس يازجي

3282طب الطوارئ21شادي امطانيوس حواط

شادي أحمد سليمان
44

امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها
5623

5960التصنيعية/ الجراحة التجميليلة 68شادي جرجس رحمه

17243الجراحة العظميةدوراتشادي جمال الحلبي

7422التشريح المرضي62شادي جهاد دله

14187تقويم األسنان261شادي جورج معوض

5408امراض األطفال40شادي حسام الدين سندران

15340األمراض الداخلية324شادي حسن محمد

15583أمراض القلب واألوعية336شادي حسن محمد

4311الجراحة البولية30شادي حمود الجاري

11186تقويم االسنان والفكين133شادي حنا الياس

3485تقويم االسنان25شادي خالد عزاوي

3574طب اسنان االطفال25شادي خالد عزاوي

5032الجراحة التجميلية42شادي خليل جابر

3352تقويم االسنان22شادي راشد السلطي

15427التشخيص المخبريدوراتشادي ريمون الحداد

17311الجراحة العامةدوراتشادي سليمان سنجاب

2223األمراض الداخلية13شادي شعبان الخضور

3720التوليد وامراض النساء وجراحتها40شادي شهدا حداد

19502جراحة الفم والفكين452شادي صالح عمران

23732أمراض األطفال557شادي ضياء الدين بقجه جي

15709طب األورام343شادي عادل ديوب

16868الجراحة العامة371شادي عبد الرحمن الخليف

15812األمراض الداخلية347شادي عبد السالم العيد

9514الجراحة البولية93شادي عبد الكريم ناصر

5618المعالجة الكيميائية لألورام44شادي عبد اللطيف البشالوي

297أمراض العين وجراحتهادوراتشادي عدنان طهماز

19585تقويم األسنان453شادي عرفان الناشف

9303التوليد وامراض النساء وجراحتها90شادي عزات خلوف

6688األشعة التشخيص الشعاعي53شادي عزيز حميش

10250الجراحة البولية108شادي عساف عساف

11794المعالجة الشعاعية لألورام162شادي عقل سليمان

14006الجراحة العظمية250شادي علي احمد

3407امراض االطفال24شادي علي عيسى
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1594الجراحة العامةدوراتشادي عيسى عيسى

15014التخدير واإلنعاش306شادي غسان اسكيف

6071التوليد وأمراض النساء وجراحتها48شادي فاضل الخليل

1005االمراض الداخلية1شادي فايز كنهوش

1039امراض جهاز التنفس1شادي فايز كنهوش

17328جراحة الفم والوجه والفكيندوراتشادي فضل الدين نده

18522الجراحة العامة418شادي فوزي ويس

11912أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162شادي فؤاد الجندي

22590أمراض العين وجراحتهادوراتشادي محفوض الغربي

1968الجراحة البولية2شادي محمد االبراهيم

19053الجراحة العامة438شادي محمد السلوم

12955أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتشادي محمد بلديه

20061العقاقير والنباتات الطبية468شادي محمد ديب خطيب

11399الجراحة العامة142شادي محمد سليمان

1783التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتشادي محمد محفوض

6543التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتشادي محمد معتز داوودي

5631امراض العين وجراحتها44شادي محمد نجدت الحراكي

18000التشخيص المخبري403شادي محي الدين ونوس

19777الجراحة العامة457شادي مناع حسن

371الجراحة العامةدوراتشادي منيف سالمي

13914جراحة األوعيةدوراتشادي منيف سالمي

2480جراحة الفم والفكين15شادي موفق حماده

23904جراحة الفم والوجه والفكين560شادي نضال العربيد

21087الجراحة العظمية498شادي نهاد عبيدين

8522األمراض الداخلية79شادي نواف األحمد الظاهر

1917امراض جهاز التنفس5شادية حسن الخضري

نقص شهادة خارجية:2019-6-10بتاريخشاديه كامل حسامو

18224التوليد وأمراض النساء وجراحتها409شاديه كامل حسامو

2244التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتشاديه محمود الخضري

3411جراحة القلب25شارل مقبل الناقوال

8786األمراض الداخلية83شافع محسن مكارم

15342أمراض الغدد الصم واالستقالب324شافع محسن مكارم

9834أمراض األطفال99شاكر بدر شهابي

12017التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي166شاكر داود قسطن

25586الجراحة العامةدوراتشاكر عطاف خالف

24851الجراحة العظمية574شاكر فهد الكريط

12962الجراحة العظمية205شاكر محمد شكور

22507أمراض الجهاز الهضميدوراتشاكر نقوال نبكي

20539طب األورام482شاكر ياسين عبدهللا

14923التشخيص المخبري303شام نضال جديد

2259طب اسنان االطفال9شام هيثم سعيد

20827الجراحة العظمية490شامل بشير سروخان

20827الجراحة العظمية498شامل بشير سروخان

5348امراض االطفال43شامل بهاء الدين اوزدمير

23766أمراض الجهاز الهضمي557شاميرام نبيه حالوي

9355ألمراض األطفال91شاهد حسن ديب

19144الجراحة التجميلية والتصنيعية441شاهر شفيق الشماع

15606جراحة الفم والوجه والفكين342شاهر محمد طاهر نبهان

5462طب االطفال42شاهر مصطفى حموده
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24364التشريح المرضيدوراتشاهناز راغب الحلبيه

11350أمراض األطفال142شاهناز محمد عدنان تنبكجي

6339أمراض القلب49شاهي نشان سفريان

19104التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي440شاهين جرجي عيد

22444أمراض األطفال531شاهيناز محمد الشباط

19285تقويم األسنان والفكيندوراتشآم احمد بدر

6526التشخيص المخبري50شبل عفيف الخوري

7765األمراض الداخلية66شبيب عبد النافع األتاسي

7903االمراض العصبية68شحادة احمد المحمد

3459جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية25شحاده عدنان دغالوي

3673الجراحة العامة33شحاده عدنان دغالوي

8007امراض القلب واالوعية70شحاده علي سالمي

10301الجراحة العظمية110شحاده يوسف سكريه

16671الجراحة العامة366شحود الياس قاعي

20678األمراض الداخلية485شحود عيسى الديب

2137أمراض جهاز الهضم2شحود موسى العيالن

2333األمراض الداخلية3شحود موسى العيالن

10985األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس126شدن طالل ناجي

4595التشخيص الشعاعي/ األشعة31شذا ابراهيم يوسف

5296تقويم األسنان38شذا أحمد عبد الكريم

24764األمراض العصبية عند األطفال573شذا جاد هللا أبو مغضب

14398التوليد وأمراض النساء وجراحتها272شذا جمعة الثامر

5832التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشذا حمدو الشعار

16073األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشذا خالد رمو

957أمراض الجهاز التنفسيدوراتشذا سعيد المصري بيطار

8936الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتشذا سلمان القلعاني

15129األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشذا صالح غنام

3381التوليد وامراض النساء وجراحتها24شذا عليوي الحمد

6014أمراض األطفال47شذا غافل فلوح

24352األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشذا فواز حبيب

12924طب أسنان األطفال201شذا محمد بشير المنقل

12748الجراحة العامةدوراتشذا محمد حمدان

21142التوليد وأمراض النساء وجراحتها499شذا محمد عثمان

3122صناعة االسنان الثابتة21شذا محمد عدنان قنوط

15883التعويضات السنية المتحركة350شذا محمد فتحي مراد

6631التشخيص الشعاعي/ األشعة 52شذا محمد كسب

3837االمراض الداخلية28شذا محمود السيد

3848امراض جهاز الهضم40شذا محمود السيد

8623األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشذا منير قشعور

729الدمويات1شذى احمد العجي

5062االمراض العينية وجراحتها33شذى اديب الحاج عثمان

12124االمراض الداخلية169شذى اسماعيل يكن

22330التشخيص المخبري528شذى الياس خوري

11623علم تأثير االدوية151شذى انور اللحام

14578التوليد وأمراض النساء وجراحتها283شذى أمجد الشاهر

6676األمراض الجلدية والزهرية53شذى بولس بطرس جولخ

7417التخدير69شذى تركي التركاوي

5603االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتشذى جوزيف سعد

24187التشخيص المخبري566شذى حسن حسون
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17431أمراض األطفالدوراتشذى حسين حاج حسن

10601امراض العين وجراحتها118شذى حمد الجباعي

9254تقويم األسنان والفكيندوراتشذى حمود مطلق

20432طب األسنان الشرعي481شذى حنا دغالوي

24248التشخيص المخبري567شذى رياض السحلي

25045أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377شذى زاهي المسعد

16897األحياء الدقيقة والدمويات المناعية374شذى صبحي الياس

20893األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس494شذى عبد القادر بحرو

11066الدمويات المناعية128شذى عبد هللا الصباغ

8839امراض الكليةدوراتشذى عبد هللا شمس الدين

21717أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها511شذى عبد المعين العلي الدندشي

7996التعويضات السنية المتحركة70شذى عيسى االبراهيم

11211امراض االطفال138شذى فاروق فتال

25137األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشذى فائز المصطفى

20600أمراض األطفال482شذى قدري قاوجي

23454أمراض العين وجراحتهادوراتشذى محمد اديب الشربجي

5520امراض االطفال42شذى محمد جميل الحجوان

20614الكيمياء التحليلية التطبيقية484شذى محمد عفاص

12141التوليد وأمراض النساء وجراحتها171شذى محمد منير قرقناوي

7875أمراض األطفال67شذى محمود حيزان

10976امراض االطفالدوراتشذى مصطفى الضميري

18738التشخيص المخبري426شذى مصطفى حيدر

18022األحياء الدقيقة405شذى مصطفى مرقبي

11150التوليد وامراض النساء وجراحتها132شذى ممدوح دوش

3044مداواة اسنان االطفال20شذى نادر قوشجي

24792الصيدلة الصناعية573شذى نعمه الحالق

19426أمراض الغدد الصم واالستقالب447شذى يحيى الكرمو البكار

6485االمراض الباطنة50شذى يحيى كرموالبكار

24150أمراض الغدد الصم واالستقالب565شذى يوسف اليوسف

4527التوليد وامراض النساء وجراحتها36شذى يوسف شعيره

شراز محسن حبيب
95

أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها
9610

18086التشخيص المخبري406شروق حسني الطعمه

2735طب االسرة17شروق ناظم درويش

25440أمراض القلب واألوعية583شريف حمدي الضماد

10159الجراحة العامة107شريف رضوان القوجه

24085االمراض الداخلية564شريف رضوان عثمان

6330الطب الشرعي49شريف عطا هللا ميماس

4326امراض القلب33شريف فضل هللا القضماني

7240التشخيص المخبري58شريف محمد الريس

12121الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل174شريف محمد الزوري

24040أمراض النسج حول السنيةدوراتشريف محمد بركات

20307النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان475شريف محمد سليم بركات

9143امراض االطفال87شريف محمد عبد السالم محمد

13110التعويضات السنية المتحركة209شريف موفق جنيد

1072التشخيص المخبريدوراتشريف نجيب سياف جزار

8001امراض القلب واالوعية70شريف يوسف احمد

5456األحياء الدقيقة42شريفه احمد الباشا

19126التوليد وأمراض النساء وجراحتها440شريفه حسن قنص
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14894النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان300شريهان ابراهيم منصور باشا

8271التعويضات السنية المتحركة73شعار عيسى سابا

3926امراض االطفال31شعاع احمد العلي

19419أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتشعاع احمد العلي

4178امراض االطفال31شعاع فاروق الشيشكلي

3109امراض الكلية عند االطفال21شعبان جميل شريف

2231الجراحة العظميةدوراتشعبان يوسف محمود

14319الجراحة البولية265شعالن انطانيوس الخوري

23026أمراض األطفال547شعالن حمود الكياخي

23476أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتشعالن حمود الكياخي

8139األمراض الداخلية71شعالن نديم قزني

22999جراحة الفم والفكين546شعيب ذياب عبدالهادي

20114مراقبة األدوية470شعيب عيسى األحمد

13057الجراحة العامة213شعيب فؤاد النقري

14341الجراحة الصدريةدوراتشعيب فؤاد النقري

329األمراض الداخليةدوراتشعيب محمود سليمان

24620الجراحة البولية377شعيب منذر الصليبي

16574التوليد وأمراض النساء وجراحتها363شغف صالح المصطفى

12591التشخيص المخبري180شغف عبد الجواد عبد الصمد

3132تقويم االسنان والفكين21شغف عبد هللا بحرو

16930التشخيص المخبري373شغف غسان عمران

21643أمراض األطفال510شفاء ابراهيم الصوفي

21649طب األسنان التجميلي510شفاء سالم االفتريسي

24467جراحة القلب569شفاء عبد العزيز عز الدين

18971مداواة االسنان434شفاء محمد فريد مسوتي

7928امراض العين وجراحتها68شفان عمر رشك

13288أمراض العين وجراحتها217شفانو نوري رمضان

2695التشريح المرضي28شفيق احمد فواخرجي

18878التشخيص المخبري431شفيق اسعد مني

16713األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس366شفيق بسام طعمه

شفيق توفيق خليل
84

التشخيص المخبري
8886

17769جراحة الفم والفكين395شفيق توفيق سلمان

16409األمراض الداخليةدوراتشفيق سمير بكري

15636تقويم األسنان والفكين339شفيق ماهر فواخرجي

20380الجراحة البولية478شفيق محمد ماجد االتاسي

2906التخدير20شفيق مزعل العنداري

12084الجراحة العامة169شفيق نعيم كاسوحة

16513طب الطوارئ361شكر امين حيرب

12359أمراض القلب واألوعية161شكري احمد عثمان

15390األمراض الداخلية325شكري احمد عثمان

13684التعويضات السنية الثابتة238شكري اليه السماره

24779األمراض الداخلية573شكري أحمد حمرشو

3927الجراحة العامة31شكري خالد درويش

2677امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها17شكري عدنان دويدري

14322الجراحة العامة267شكري مصطفى عبد القادر

10464التخدير واالنعاش114شكيب جاد الكريم الخطيب

25298الجراحة العظمية581شمس الدين محمد الحسون

21137التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتشمس علي االغا
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11111األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشمس مجتبا بالل

12766أمراض العين وجراحتهادوراتشمس نزيه خيربك

11337التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشمسه محمد الجلود العبد

20440الجراحة العامة481شمعون بطرس شمعون

7238التوليد وامراض النساء وجراحتها58شمه خالد هالل

290أمراض العين وجراحتهادوراتشموخ تيسير صقر

11397أمراض العين وجراحتها142شهاب الدين محي الدين محمد

11134الدمويات132شهامة احمد شهير الحافظ

3023االمراض الجلدية والزهرية20شهامه محمود حلبي

1639التشخيص المخبريدوراتشهد احسان الجيجكلي

17486التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتشهد حسن الحسن

21456أمراض النسج حول السنية507شهد عبد االله دبدوب

22718األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشهد عبد هللا بحرو

2754التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشهد يحيى المحمد الجاسم

25755التخدير واالنعاشدوراتشهرزاد احمد احمد

22854التشخيص المخبري543شهرزاد علي العليوي

20942أمراض األطفال496شهم محمد محفوض

3582التشخيص المخبري25شهم نبيل بركات

16303طب األسرة356شهناز محمد اديب العلبي

23056الجراحة البولية548شهناز محمود آلوسي

2979االمراض الباطنة20شهوان منذر شهوان

21430أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتشهوان منذر شهوان

13593التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي234شهير عبد الكريم شاهين الحلبي

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-29بتاريخ شهيرة علي نداف

22008طب أسنان األطفال521شهيره محمد خليل

25292التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشواخ محمد جمال الماشي

17496جراحة القلبدوراتشورش عبدالباقي موسى

8932التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتشوقي عبد العزيز حسن

24111الجراحة العظمية564شوقي محمد يونس

14471الجراحة العامة278شوقي يونس محمود

23822التصوير الطبي والتشخيص المخبري558شوقيه محمد العياده

18400التوليد وأمراض النساء وجراحتها414شوكت مجيد سلوم

4575الجراحة العامة38شيار جمال سيدو

9214الجراحة العصبية88شيار رشيد مصطفى

10850األمراض الداخلية125شيار علي علو

25890أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتشيخو حسين قاسم

1504التشخيص المخبري5شيراز اسماعيل الجارودي

24135أمراض العين وجراحتها565شيراز جالل امين

14399التوليد وأمراض النساء وجراحتها272شيراز علي العطيش

10595الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتشيرازاد صالح يوسف

25548أمراض الجهاز التنفسي584شيرزاد حنيف حسن

2435الجراحة العامة14شيرزاد صالح يوسف

2962الجراحة البولية20شيركو عيسى عرباني

22971التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشيرمان محمد نوري عثمان

24037جراحة القلب563شيروان بهجت عمر

25581األمراض العصبية583شيروان عمر شيخو

24041األمراض المعدية عند األطفالدوراتشيروان محمود سمو االوسكان

13303الجراحة العامة218شيرين احمد فرمان

24713التوليد وأمراض النساء وجراحتها377شيرين إبراهيم ديب
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22708التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتشيرين أنطون جبور

12352األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشيرين جميل موسى

6473التشخيص المخبريدوراتشيرين حسين الناصر

21617التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشيرين خالد حسن

24643التشخيص المخبري377شيرين سلطان خطاب

15500التشخيص المخبريدوراتشيرين سليمان السليمان

25156علم تأثير األدوية579شيرين سهيل ديب

15453التعويضات السنية330شيرين عباس عبود

10889أمراض األطفال125شيرين عبد القادر خليل

10070التشخيص المخبري103شيرين علي اليوسف

24520التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشيرين علي ملحم

24520التوليد وأمراض النساء وجراحتها377شيرين علي ملحم

5427االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتشيرين فهيم الرمحين

24598أمراض النسج حول السنية377شيرين محمد العثمان الشيخ

12116التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي169شيرين محمد خليل

4593الطب المخبري39شيرين محمد عيسى

24528األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس570شيرين محمد فروح

5678طب األطفال44شيرين محمد كردوش

9097التوليد وامراض النساء وجراحتها87شيرين محمود حيدر

6040جراحة الفم والوجه والفكيندوراتشيرين محمود صالح

16587أمراض األطفالدوراتشيرين مروان ليلي

7824التوليد وأمراض النساء وجراحتها67شيرين مصطفى الخليل

6389أمراض العين وجراحتها49شيرين يحيى خضر

13764األمراض الداخليةدوراتشيرين يوسف جلحوم

23788أمراض الغدد الصم واالستقالب558شيرين يوسف جلحوم

17336األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتشيريهان مصطفى شيخ اسماعيل زاده

22479التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتشيماء احمد حميدي

11056امراض االطفالدوراتشيماء احمد هنداوي

24954األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377شيماء صالح الرطبي

21746أمراض العين وجراحتها511شيماء محمد العلوش

24763أمراض األطفال573شيماء محمد أبو عماش

1197التخدير واالنعاشدوراتشيماء محمد غالب هبا

8234األمراض الداخلية72شيماء محمد غريبو

21857الجراحة العامة516صابرين خالد المحمد

7514الطب المخبري63صادر محمد غازي

9878تقويم األسنان والفكين100صادق زهير األرناؤط

336أمراض الكليةدوراتصادق علي الخازم

22395التشخيص المخبريدوراتصادق محمد الدبش

10469امراض العين وجراحتها114صادق محمد خير شامي

21190الجراحة العظمية502صادق نديم عباره

17882التوليد وأمراض النساء وجراحتها399صادقه حسن اسماعيل

19797أمراض القلب واألوعية458صاروخان مصطفى ابراهيم

19964األمراض الداخلية463صاروخان مصطفى ابراهيم

9076امراض القلب واالوعية87صافي هاجم فلوح

5285الجراحة العامةدوراتصافيه فرحان حساني

21460األمراض الداخلية507صاالر احمد عمر

4849أمراض الكلية41صالح ابراهيم فرهود

12296التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي161صالح ابي شيبان

7224امراض العين وجراحتها58صالح احمد الجلد
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2578جراحة الفم والفكين15صالح احمد العبد هللا

1497جراحة االوعيةدوراتصالح احمد القاسم

11869الجراحة العامة166صالح احمد القاسم

7933التعويضات السنية المتحركة68صالح احمد حيفاوي

24034األمراض الداخلية563صالح احمد قبالوي

19045طب أسنان األطفال437صالح احمدرامز جابر

802امراض االطفال1صالح االهدلي بسيكي

14397أمراض القلب واألوعية272صالح بسام طقم

15852طب أسنان األطفال348صالح بشار الكردي

5347الجراحة العظمية43صالح حبيب مرسل

3988امراض القلب واالوعية30صالح حسن الحاتم

5305جراحة األطفالدوراتصالح حسن المنجر

10961الجراحة العامة126صالح حسن يوسف

11077الجراحة العظميةدوراتصالح حسين الخضر الصغير

صالح حسين حيش
491

أمراض القلب واألوعية
20870

13275تقويم األسنان والفكين218صالح خالد اسكيف

17977أمراض األطفال402صالح خلف الشولي

8508الجراحة العامةدوراتصالح زهير نسله

21449األمراض الداخلية507صالح زياد باكير

5607جراحة الفم والوجه والفكيندوراتصالح عبد الغني علي

9141التوليد وامراض النساء وجراحتها87صالح عبد هللا الظاهر

13442أمراض األطفال226صالح عبد المنعم شبب

9180التشخيص المخبري88صالح عبد الوهاب المصطفى المشهور

16685الجراحة البولية366صالح عزيز الحسن

9960الجراحة العامة101صالح علي اليوسف

17563الجراحة العامةدوراتصالح علي دياب

نقص شهادة خارجية:2019-10-23بتاريخ صالح علي سلمان

14671التشخيص المخبري289صالح علي شنديه

3669التخدير واالنعاش26صالح علي عدلة

8027االمراض الداخلية70صالح عواد الخلف

8028امراض القلب واالوعية70صالح عواد الخلف

21584أمراض األطفال509صالح عيد الحميد

22726الجراحة العامة537صالح غازي حبيب

25731أمراض القلب واألوعيةدوراتصالح فؤاد إسماعيل

3220الجراحة العامة21صالح محمد البراقي

956امراض جهاز التنفس1صالح محمد تيسير ابو شعر

6097جراحة الفم والفكين48صالح محمد ديب الشيخه

19436أمراض القلب واألوعية447صالح محمد ديب عزيزي

8225أمراض الجهاز الهضمي73صالح محمد زينه

23912الجراحة العامةدوراتصالح محمد صالح

20773أمراض األطفال487صالح محمد علي صادقة

22578التخدير واإلنعاشدوراتصالح محمد قسوم

14410التخدير واإلنعاش271صالح محمد كرم

9208األمراض الداخلية88صالح محمد ياسر سلمان

9209أمراض القلب واألوعية88صالح محمد ياسر سلمان

23041أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها548صالح مخيلف المالح

22401تقويم األسنان والفكيندوراتصالح مفيد سلطان

11191امراض العين وجراحتها133صالح يوسف الحسين
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24331أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتصالح يوسف مرعي

19702الجراحة العامة456صالح يونس قاسم

22498التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتصالحه عيسى ذياب

2238التخدير13صامد فارس عزام

4249امراض القلب40صائب محمد أبو عبد هللا

324التخدير واالنعاشدوراتصائب محمد وحيد الطالب

1679االمراض الجلدية والزهرية11صائب محمود الرفاعي

4652االمراض الجلدية والزهرية42صائن محمد فهر كاشور

22193التوليد وأمراض النساء وجراحتها525صبا  احمد مازن الحاج مصطفى

6148أمراض األطفال48صبا ابراهيم إبراهيم

11079امراض العين وجراحتهادوراتصبا ادوار ورده

18535امراض العين وجراحتها419صبا اصطيف سفلو

15127أمراض الجهاز الهضميدوراتصبا جابر احمد

24992التعويضات السنية الثابتة576صبا جمال حنجيك

14942التوليد وأمراض النساء وجراحتها305صبا زهير حماده

25866أمراض الدم586صبا سليمان حمدان

3509التشخيص المخبري25صبا سليمان ملحم

17523التشخيص المخبري390صبا عادل الخضور

20609التشخيص المخبري484صبا عبد الدائم مجيد اغا

1583االمراض الجلدية والزهرية3صبا عبدالمجيد ابوعلي

20097أمراض الجهاز التنفسي468صبا عصام اللمع

12140التوليد وأمراض النساء وجراحتها171صبا علي منصور

1081تقويم االسنان والفكين1صبا عماد حسان

21650طب أسنان األطفال510صبا عيسى إبراهيم

11478التشخيص المخبري147صبا غسان احمد

4909طب االطفال42صبا فخر مرعي

22567أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتصبا فيصل خليفة

4149طب االسرة31صبا محمد خير الريحاوي

24398أمراض الجهاز التنفسي568صبا محمد عثمان

9136التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي87صبا محمد غسان العم

14925جراحة الفم والوجه والفكين303صبا محمد محمود

24446أمراض العين وجراحتها568صبا محمود إسكندر

24045أمراض األطفال564صبا محمود موصللي

9921التوليد وامراض النساء وجراحتها101صبا محمود ناصر

6185امراض العين وجراحتها48صبا مرعي البرادعي

17057األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس380صبا مروان فرج

21074التخدير واإلنعاشدوراتصبا مكائيل ياسين

18284أمراض األطفال411صبا نوفل نعمه

22446التشخيص المخبريدوراتصبا هيثم عسكري

12253التوليد وامراض النساء وجراحتها174صباح احمد خليل

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-11-1بتاريخ صباح شحود شنو

2149التخدير13صباح صالح ايوبيه

1131تقويم األسنان والفكيندوراتصباح عبد الرحمن السفراني

3920طب االسرة28صباح كامل ونوس

16097األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتصباح مأمون امصدر

11955األمراض الداخلية162صباح محمد خير القصاص

20325التوليد وأمراض النساء وجراحتها477صباح محمد شاهين

8208اختصاص التخدير واإلنعاش72صباح محمد كيالي

3144التوليد وامراض النساء وجراحتها20صباح محمد مامون الحافظ
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1523التخدير12صباح محمد وليد دندشلي

4198امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31صباح هاشم السيد

17880طب الفم399صباح يوسف الشنواني

10834أمراض األطفالدوراتصبحي احمد عبد الواحد

1920الجراحة العظمية5صبحي حسن البحري

16728طب الطوارئ368صبحي رئيف الطباع

16268أمراض العين وجراحتها355صبحي زياد سعد الدين

23672أمراض الغدد الصم واالستقالب557صبحي سمير الليوا

15984األمراض الداخليةدوراتصبحي عماد ايوب

18650أمراض الجهاز الهضمي423صبحي عمر عيون

10217الجراحة العظمية109صبحي محمد بسوت

1613االمراض العينية وجراحتها11صبحي محمد خالد صوفي

21925الجراحة العظمية517صبحي محمد صديق جاويش

2012امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11صبحي محي الدين بقدونس

7483تقويم االسنان والفكيندوراتصبحي نجم بارود

18450التعويضات السنية الثابتة417صبحيه ابراهيم النعماني

17717تقويم األسنان والفكيندوراتصبحيه عبد العزيز باذنجان

13698أمراض األطفال241صبحيه عبد الكريم الحكيم

20188أمراض األطفال473صبر الدين اسماعيل شاهين

15621الجراحة البولية338صبري محمد الحسين

13518التوليد وامراض النساء وجراحتها230صبرين محمد نجيب العبسي

17900التوليد وأمراض النساء وجراحتها399صبريه مصطفى الصالح

404أمراض األطفالدوراتصبه أحمد العمر

404أمراض األطفال401صبه أحمد العمر

4489الجراحة العظمية36صبيح حسن الصبيح

24898أمراض األطفال377صبيحه محمد علي علوش

4628امراض االطفال39صخر احمد ابراهيم

23576الجراحة العصبيةدوراتصخر سعد حبوس

9560الجراحة العظمية95صخر علي سليمان

14687أمراض األطفال289صخر عيسى محمد

25796األمراض العصبية585صخر محمود الزايد

16579تقويم األسنان363صخر مصطفى صدقي زيتوني

23212أمراض القلب واألوعيةدوراتصداح اسعد حسين

2762التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتصدام حمود الخضر الصغير

15306التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتصديق توفيق احمد السلمي

9559التوليد وأمراض النساء وجراحتها95صديق حسن ابو زيد

25301أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها581صديق محمد فريد هارون

13313األمراض العصبية218صريح فوزي درويش

25407التعويضات السنية المتحركة582صعب رجا عيد

3210امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21صعب علي الممساني

يرجى المراجعة لبيان االقامة الجديد:2018-11-18بتاريخصفا  محمد منذر زكريا

23724األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس557صفا عبد الحميد العلي الخليل

17646أمراض النسج حول السنيةدوراتصفا عمر الياسين الحماد

24946أمراض النسج حول السنية377صفا محمد امين جيدوري

16505التوليد وأمراض النساء وجراحتها361صفا محمد بكري السرميني

4753امراض العين وجراحتهادوراتصفا محمد سعيد الحلباوي

25195أمراض العين وجراحتهادوراتصفا محمد علي الجبان

16354األمراض الداخليةدوراتصفا محمد فرزات نعمو

17925النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان399صفا محمد منذر زكريا
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25527األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتصفا يحيى ناعس

22424أمراض األطفالدوراتصفاء احمد إبراهيم

20189الكيمياء الحيوية السريرية473صفاء أحمد الحلو

8627التشخيص المخبريدوراتصفاء أحمد شنو

23381طب أسنان األطفال553صفاء بسام شهابي

19595التشخيص المخبري453صفاء توفيق علوش

19855التوليد وأمراض النساء وجراحتها459صفاء جميل نحاس

18159التشخيص المخبري406صفاء حنا حنا

21129أمراض األطفال499صفاء رجب احمد

5878التوليد وأمراض النساء وجراحتها48صفاء رشدي الطحان

13912األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس240صفاء سعيد حنا

5371طب االسرة43صفاء سليمان الصكر

12473جراحة الفم والفكين169صفاء صالح علي

19909التخدير واإلنعاش463صفاء صفوت ريحاوي

5698األمراض االنتانية13صفاء صالح الخيمي

17004أمراض الجهاز الهضمي378صفاء صالح الخيمي

24167أمراض الجهاز التنفسيدوراتصفاء صالح الدين عباس

14173التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتصفاء عبد الرزاق الشنتوت

21900األمراض الداخلية517صفاء عبد القادر الصوفي

676التوليد وأمراض النساء وجراحتها2صفاء عبد القادر سلقيني

2685التشريح المرضي17صفاء عبد الكريم الحلبي

1548امراض االطفال6صفاء عبد الكريم بدر الدين

15796األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس345صفاء عبد هللا عسكر

3077الطب المخبري22صفاء عبد الهادي حوى

2767أمراض األطفال15صفاء عبسي كردي

922التشريح المرضي1صفاء علي اسمندر

19164طب األسرة442صفاء علي واكيه

23048التشخيص المخبري548صفاء عوض عوض

17098األمراض الداخلية381صفاء عيسى عمران

13186مداواة األسنان213صفاء كمال الحبال

12508التوليد وامراض النساء وجراحتها174صفاء كمال سلمان

6025التوليد وأمراض النساء وجراحتها47صفاء محفوض الحسن

25215التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتصفاء محمد الدعاس

537األمراض الجلدية الزهرية1صفاء محمد الزرزوري

7572أمراض اللثة64صفاء محمد شله

6675التخدير53صفاء محمد طاهر طرشة كردي

16474الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتصفاء محمد عيسى

17414التعويضات السنية الثابتة387صفاء محمد فوزي نعناع

18304التوليد وأمراض النساء وجراحتها412صفاء محمود بطيخه

1555طب األسرة12صفاء مصطفى عبد هللا

17429جراحة الفم والوجه والفكيندوراتصفاء نبيل حمدان

3372امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21صفاء نسيب ابو عرار

11425االمراض الداخلية145صفاء نواف الناصر

11434امراض الغدد واالستقالب145صفاء نواف الناصر

13879التشريح المرضيدوراتصفاء نواف قطليش

14225علم تأثير األدوية264صفاء وليم مدور

12300طب الطوارئ161صفر شاهين شاهين

22868الصحة العامة543صفوان ابراهيم خوجه

13820التخدير واالنعاش241صفوان احمد حسين
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3085امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22صفوان اديب باغ

13080الجراحة العصبيةدوراتصفوان أحمد اليوسف

8410التوليد وأمراض النساء وجراحتها75صفوان أحمد فؤاد البيالني

2356امراض االطفال14صفوان جاسم ويس

19652أمراض العين وجراحتها454صفوان جميل الشوفي

13737الجراحة العامة241صفوان حسن الحاج زين

1319امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3صفوان حسين بطيخه

1064تقويم االسنان1صفوان حمدان محفوض

5177طب الطوارئ43صفوان خالد خرسة

2275الجراحةالبولية9صفوان ديب شعبان

7088التخدير57صفوان سعيد علي

3247الجراحة العامة20صفوان شفيق عابدين

16635األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس365صفوان صالح الخلوف

995الجراحة العظمية1صفوان صبحي الخلف الخرابه

7084أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها57صفوان ضيا رعوان

22019التخدير واإلنعاش521صفوان عبد الحميد بني

4733الجراحة البولية39صفوان عبد الرزاق البعجوري

8434طب الطوارئ75صفوان عبد الوهاب قلعيه

9849التخدير واالنعاش99صفوان عبد الوهاب قلعيه

1785التخدير2صفوان علي الشيخ

14666الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل289صفوان عيسى شوك

9869جراحة الفم والوجه والفكين100صفوان ماجد موسى

6166الجراحة العظمية48صفوان محسن حسن

9265أمراض العين وجراحتها89صفوان محمد الحاج حسين

5825تقويم األسنان والفكيندوراتصفوان محمد الطه

11443الدمويات والمناعيات144صفوان محمد خير

1624تقويم االسنان3صفوان محمد قربي

22871طب األسرة543صفوان محمود التللي

16520الجراحة البولية361صفوان محمود خميس

13878الجراحة العظميةدوراتصفوان محمود عمران

22034الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتصفوان منصور اشتي

7870األمراض العينية وجراحتها67صفوان نزيه النقري

8550الجراحة العظمية80صفوح يوسف شعيريه

5644جراحة الفم والفكين43صفية مصطفى البغا

3341التوليد وامراض النساء وجراحتها22صفيه سليم رستم

7992أمراض األطفال70صقر أسد البني

8100أمراض العين وجراحتها71صقر أنيس صقر

20329التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي474صالح ابراهيم حنونه

15759الجراحة العظمية344صالح ابراهيم موسى

2122امراض االطفال7صالح الدين ابراهيم سليمان

7917التوليد وامراض النساء وجراحتها71صالح الدين ابراهيم عبدو

19250أمراض العين وجراحتها444صالح الدين حسين الدرويش

4625امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39صالح الدين خالد الحمود

17811التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي397صالح الدين خليل الشماع

22797الجراحة البولية541صالح الدين ذياب العبد هللا

11584امراض العين وجراحتها153صالح الدين عبد القادر المغربل

13121جراحة الفم والفكين209صالح الدين علي الموسى الجبارة

2881تقويم األسنان والفكيندوراتصالح الدين محمد بزماوي

5509الجراحة البولية43صالح الدين محمد رمضان
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11389أمراض األطفال142صالح الدين محمد عقيل يونس

19230(الخمجية)األمراض المعدية 444صالح الدين محمدديب شحاده

23170النسج549صالح الدين محمود الخطيب

24647الجراحة البولية377صالح الدين مروان النبكي

14929الجراحة العامة305صالح الدين وائل عبد العال

1488أمراض القلب و األوعيةدوراتصالح الدين وليد رقيه

18183الجراحة العظمية409صالح جبر حسن

18881التشخيص المخبري431صالح جمال فروح

19616األمراض الداخلية454صالح حسن احمد

8875التوليد وأمراض النساء وجراحتها84صالح حسن معروف

17722طب الطوارئ393صالح حسون المحمد

9362طب األسرة91صالح رمضان اسماعيل

20174التخدير واالنعاش471صالح رياض ونوس

4234امراض الغدد الصم31صالح سليم منذر

4079طب الطوارئ31صالح سليمان شعار

1818التوليد وامراض النساء وجراحتها9صالح عبد الحميد الشمالي

1295التوليد وامراض النساء وجراحتها1صالح عبد القادر حسين

16735التوليد وأمراض النساء وجراحتها370صالح عبد هللا شيخه

17264األمراض الداخلية386صالح عبد الوهاب عبد القادر

2490جراحة الفم والفكين15صالح فارس عبد الرحمن

11546الجراحة العامة149صالح قاسم اسماعيل

10258جراحة الفم والفكين109صالح قاسم جديد

20627األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس483صالح محمد السلوم

شهادت - يرجى استكمال االوراق  : 2017-9-10بتاريخ صالح محمد حسن

20139األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس470صالح محمد حسن

21259أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتصالح محمد عبد القادر

18853األمراض العصبية430صالح محمد علي

15141التخدير واإلنعاشدوراتصالح محمد علي صادقه

17115الجراحة العصبية381صالح محمد مقصود

12033الجراحة العامة166صالح محمود رحال

25367الجراحة الصدريةدوراتصالح محمود رحال

15971طب األورامدوراتصالح مروان سعد الدين

13536الجراحة العظمية233صالح مزيد بدور

16111جراحة الفم والوجه والفكيندوراتصالح مناف الدريعي

7310األمراض الداخلية59صالح موسى عبيد

15435تقويم األسنان والفكيندوراتصالح نبيل الصبره

4514الجراحة العامة30صالح نمر غزاوي

18199أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها409صالح يوسف فارس

6985امراض االطفالدوراتصليبا سمير رستو

3334االمراض الداخلية22صميده عبد المجيد عيد

22372الجراحة العامة530صهيب بدر المحاسنه

8724أمراض النسج حول السنيةدوراتصهيب عبد الرحمن عبد هللا

13944التعويضات السنية المتحركة243صهيب عبد الرحمن قره خليل

6122التعويضات السنية المتحركة47صهيب فضل هللا العاسمي

25721زراعة األسناندوراتصهيب محمود عياش

11761الكيمياء الحيوية السريرية161صوفي اميل البركيل

11862علم السموم161صوفي اميل البركيل

1540تقويم االسنان12صوفيا احمد قصي مشهدي

15744التوليد وأمراض النساء وجراحتها344صوفيا جورج جرجس
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10114امراض األطفال106صوفيا ستانيسواف شفيديرك السيد

17068التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي380صوفيا نبيل الخوري

9749التخدير واالنعاش97صونيا جرجس الفرحات

3370أمراض األطفال21صونيا محمد سعيد حلبي

18946الدمويات المناعية434صياح فايز ابراهيم

5435األمراض الداخليةدوراتضاهر محمد العرب

15552طب الطوارئ336ضاهر مطانيوس عساف

14195التوليد وأمراض النساء وجراحتها261ضحوك اسماعيل الصالح

20602األحياء الدقيقة482ضحى ابراهيم جاموس

25458التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتضحى احمد أبو قاق

22462أمراض األطفال531ضحى احمد شعبان

19918أمراض النسج حول السنية463ضحى احمد يحيى جسري

12161األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171ضحى أحمد مفيد مرتيني

21855أمراض األطفال516ضحى أنور العريان

25569التشخيص المخبريدوراتضحى دعدو حميكو

15414الكيمياء الحيوية السريرية327ضحى زكريا سيجه

17569التشخيص المخبريدوراتضحى عبد الكريم الحسين

10491التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي114ضحى عبد الكريم الفرا

17285التوليد وأمراض النساء وجراحتها386ضحى عثمان الحسين

1656االمراض الجلدية والزهرية11ضحى علي زينو

20247التشخيص المخبريدوراتضحى محمد السمير

19169أمراض الدم442ضحى محمد طياره

5231التوليد وأمراض النساء وجراحتها43ضحى محمد نجاح سراج

25803أمراض الجهاز التنفسيدوراتضحى محمود عباره

14862أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها299ضحى محمود عبد الحميد

10811التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتضحى يحيى العبود

4644التوليد وامراض النساء وجراحتها31ضحى يوسف جقل

5924التوليد وأمراض النساء وجراحتها46ضحى يوسف دوه جي

5810الجراحة العصبية46ضرار خلف الصالح

20501الجراحة العظمية481ضرار عباس عباس

20500طب الطوارئ481ضرار عباس عباس

3477امراض االطفال24ضرار محمد الكنا

2074االمراض العينية وجراحتها10ضرام احمد السيد

14665التشريح المرضي289ضرغام ابراهيم حداد

24682الجراحة العظمية377ضرغام احمد درغام

21244أمراض العين وجراحتهادوراتضياء احمد العلوه

10714تقويم األسنان121ضياء احمد باظ

14423التوليد وأمراض النساء وجراحتها272ضياء احمد زين الدين

18574أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421ضياء اسماعيل النجم

5457التشخيص المخبري42ضياء الدين احمد المصري

19451األمراض الداخلية449ضياء الدين عبد المعطي األحمد

20007جراحة األطفال465ضياء الدين عدنان البرديني

20006الجراحة العامة465ضياء الدين عدنان البرديني

17276التخدير واإلنعاشدوراتضياء الدين فضل الغزالي

15985األمراض الداخليةدوراتضياء الدين محمد الياسين

24921أمراض القلب واألوعية377ضياء الدين محمد الياسين

13468الجراحة البوليةدوراتضياء الدين محمد نذير بنور

24799األمراض الداخلية377ضياء الدين هيثم حمود

5486امراض العين وجراحتها43ضياء بدر البدر
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10260امراض القلب109ضياء ثمين غطاس

16490أمراض النسج حول السنية361ضياء جبران قصرين

14235األمراض الداخلية264ضياء جدعان الجوهري

14236أمراض الدم264ضياء جدعان الجوهري

9003الجراحة البولية86ضياء حكمت البودي

14113جراحة الفم والفكين256ضياء خالد جيروديه

25758الجراحة العامةدوراتضياء رياض الحاج علي

20268األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس476ضياء سليم فطوم

5517طب االسرة43ضياء عبد الحميد صعب

18386التشخيص المخبري414ضياء عبد الرحمن عبيدو

13977التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتضياء عبد المجيد السلوم

16770التشخيص المخبري370ضياء عبد المنعم التجار

231الجراحة العامةدوراتضياء علي اسمندر

16189جراحة القلبدوراتضياء علي اسمندر

24648الجراحة البولية377ضياء عماد سليمان

17739طب الفم394ضياء محمد الترك

12837أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتضياء محمد السليمان

18232أمراض العين وجراحتها409ضياء محمود ابو ترابي

8749الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتضياء محمود بلقيس

21757التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتضياء نايف شقوف

23000األمراض العصبية546ضياءالدين ابراهيم الجراد

10577االمراض الداخلية117ضيف هللا جرجس الطرشه

16531الجراحة العظمية361طارق ابراهيم احمد

1490امراض الكليةدوراتطارق ابراهيم خير

6948جراحة طب االطفال56طارق ابراهيم سويدان

11887األمراض الداخلية162طارق احمد الجيوش

11888األمراض العصبية162طارق احمد الجيوش

23029الجراحة العظميةدوراتطارق احمد الحمش

5184طب الطوارئ45طارق احمد الرفاعي

17172الجراحة العظميةدوراتطارق احمد العلي

24200طب الطوارئ566طارق احمد العلي

24139الجراحة التجميلية والتصنيعية565طارق احمد حاج محمد

5692جراحة الفم والفكين45طارق احمد عبد الحميد

1339االمراض العينية وجراحتها3طارق احمد قناص

11731النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان161طارق احمد هشام عنايه

10620الطب الفيزيائي واعادة التاهيل119طارق ادهم عكاش

12884الجراحة العامةدوراتطارق اسماعيل جديد

9109امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها87طارق امين عبد هللا

7609جراحة الفم والفكين64طارق أحمد الحلو

18441أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها416طارق أحمد زياد الصالحاني

7064صناعة األسنان المتحركة57طارق أحمد صيام

18147أمراض العين وجراحتها406طارق أنطون عربش

22960تقويم أسنان األطفال546طارق باسيل الحالق

1814الجراحة العامة8طارق بدر الدين محمد عصام الداوودي

4494امراض الكلية39طارق برهان برازي

6643التشخيص الشعاعي/ األشعة 52طارق توفيق نيوف

2352جراحة الفم والفكين18طارق جمال بوخطار الشوفي

19718أمراض القلب واألوعية456طارق حسان عباس

21337أمراض األطفال505طارق حسن صراميجو

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  416 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

11689جراحة الفم والفكين155طارق خالد ابو عجوة

12031الجراحة البولية166طارق خالد عدره

20655الجراحة العظمية483طارق خلف العيسى

24803التشخيص المخبري377طارق خير هللا الطرشه

16118األمراض الداخليةدوراتطارق رياض طاليع

15197التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتطارق زياد االعرج

11053جراحة الفم والوجه والفكيندوراتطارق زياد الشمالي

5977األمراض الجلدية والزهرية47طارق زياد العواك

23669أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها557طارق زياد الناصر

16384تقويم األسنان والفكين358طارق زياد خطاب

4358الجراحة العظمية31طارق سليمان السالمه

8039التشخيص المخبري70طارق سليمان زيديه

18558جراحة الفم والفكين421طارق سليمان كشباش

22450الجراحة العظميةدوراتطارق سمير الحلموشي

12522التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتطارق سمير بدين

21519الجراحة العظميةدوراتطارق سمير سعيد

1162الجراحة العامة3طارق سهيل خضور

14172الجراحة العظميةدوراتطارق صقر العفلق

528التشخيص المخبري1طارق عادل رمضان

23751الجراحة الصدريةدوراتطارق عاصم الدروبي

3578تقويم االسنان26طارق عبد الحميد الريحاني

14157جراحة الفم والفكين261طارق عبد الحي دحروج

11494الجراحة العامة148طارق عبد الرحمن قات

11526جراحة االوعية148طارق عبد الرحمن قات

3997التوليد وامراض النساء وجراحتها28طارق عبد الرحمن كنعان

13699التوليد وأمراض النساء وجراحتها240طارق عبد الرحيم تنيره

24604األمراض الداخلية571طارق عبد السالم الخطيب

12414مداواة األسنان164طارق عبد العزيز عثمان

24449طب أسنان األطفال568طارق عبد القادر حمامة

5033الجراحة العظمية43طارق عبد الكريم عمار

10813أمراض الجهاز الحركيدوراتطارق عبد الكريم محمد

7999التخدير واالنعاش70طارق عبد اللطيف سليمان

2902طب اسنان االطفال21طارق عبدهللا عبدهللا

7140تقويم االسنان57طارق عدنان النصر

19402أمراض القلب واألوعيةدوراتطارق عزات شلدح

18648الجراحة العظمية424طارق عزيز حمزه

14583أمراض النسج حول السنية283طارق عطا   دالل

18296تقويم األسنان411طارق عطيه عبود

1376أمراض األطفالدوراتطارق علي خضر

18531التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي419طارق علي خير بك

18307التخدير واإلنعاش412طارق علي سليمان

19076التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي438طارق علي علي

3262امراض اللثة20طارق علي قاسم

20981أمراض القلب واألوعيةدوراتطارق غالب حمامة

7819الطب المخبري67طارق غسان داالتي

23291طب األورامدوراتطارق فاخر الحميد

3622الجراحة العامة25طارق فهد الجمال

15461مداواة األسنان331طارق فهد العقباني

13092أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها208طارق فوزات سالم
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25151التشخيص المخبريدوراتطارق فوزي بسطي

8713الجراحة العامةدوراتطارق فوزي غنام

23974الجراحة العظميةدوراتطارق فيصل مناع

15524األمراض العصبية334طارق محمد اكرم عبده

19075التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي438طارق محمد التركاوي

20694الجراحة العامة483طارق محمد الحسينو

8518أمراض األذن واألنف والحنجرةدوراتطارق محمد الحميدي

21692الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتطارق محمد المصطفى

15467تقويم االسنان332طارق محمد خالد الجندلي

16799أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها367طارق محمد رضوان شريف

20829أمراض النسج حول السنية489طارق محمد زياد الشويكي

25782طب أسنان األطفال585طارق محمد زياد سلطان

13398جراحة الفم والفكين225طارق محمد زياد قوتلي

8296الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل73طارق محمد سفاف

25276تقويم األسنان والفكين580طارق محمد سليمان

18662األمراض العصبية423طارق محمد صالح وزان

3552الطب الفيزيائي واعادة التاهيل25طارق محمد علي العثمان

5415االمراض الداخلية41طارق محمد فايز توتونجي

5416أمراض جهاز الهضم43طارق محمد فايز توتونجي

4955الجراحة العامةدوراتطارق محمد فرحان المصطفى

17827الجراحة العصبية397طارق محمد فهمي قوصرة

12889أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتطارق محمد مبارك رشيد

25158جراحة الفم والوجه والفكيندوراتطارق محمد نبيل السقا

2674امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها17طارق محمد وجيه دعاس

15594تقويم األسنان والفكيندوراتطارق محمود باطوس

24079الجراحة العامة564طارق محمود حالوة

8893امراض النسج حول السنية85طارق محمود مصطفى

19320أمراض الكلية445طارق محي الحسن الطه

12960التشخيص المخبري208طارق مخلف المخلف

248جراحة الفم والفكيندوراتطارق مرهج الجباعي

809جراحة األوعيةدوراتطارق مصطفى السلوم

1713الجراحة العامة11طارق مصطفى السلوم

5730الجراحة العامة58طارق مطانيوس الحارث

2036االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتطارق منصور ابو فخر

24971جراحة األوعية576طارق نادر بدور

5339الجراحة العامة43طارق نايف الحجار

11295توليد138طارق نبيل خضور

10504امراض االطفال115طارق نبيل داود

15279الجراحة العصبية319طارق نجم مقلد

22694أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتطارق نذير ستيتية

5906أمراض األطفال46طارق نزيه رزق

670التوليد وأمراض النساء وجراحتها2طارق نظمي فلوح

2872التشخيص المخبريدوراتطارق نواف بشور

14497جراحة الفم والفكين277طارق هاني صوفي

12092األمراض الداخلية171طارق وليد قدورة

25087الجراحة العظمية377طارق ياسر خليل

9274الجراحة التجميلية والتصنيعية89طارق ياسين جبان

18123جراحة الفم والفكين407طارق يعقوب الصعيدي

17246أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتطارق يوسف النصار

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  418 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

8930امراض العين وجراحتهادوراتطارق يوسف دورو

23727أمراض القلب واألوعية557طارق يوشع عثمان

شهادة خارجية : 2017-12-12بتاريخ طالب  مصطفى حميدة

15997أمراض القلب واألوعيةدوراتطالب سلمان عاقل

10615الجراحة العامة119طالب عبد الكريم العلي

5827تقويم األسنان والفكيندوراتطالب عبد هللا القدور

6221التشخيص المخبري49طالب عبدالرزاق شلب الشام

18500التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي418طالب علي الخدام

14287أمراض الجهاز الهضمي265طالب علي مرزا

14402األمراض العصبية272طالب محمد اشقر

2848الجراحة العظمية14طالب محمدفخري الحلبي

23004التوليد وأمراض النساء وجراحتها547طالب محمود علي

23802الصحة العامة558طالب محمود علي

15341الجراحة العظمية324طالب مصطفى حميده

11131االمراض الداخلية132طالب وسوف العلي

22253الجراحة العظميةدوراتطالب يوسف حسن

3951التوليد وامراض النساء وجراحتها27طامار بابكين مباهاجيان

6584االمراض الداخلية51طامح عبد الرزاق الرزوق

23963أمراض الكليةدوراتطاهر إبراهيم الجدعان

25474الجراحة العظميةدوراتطاهر حسن سليمان

19348أمراض األطفال448طاهر عبد الرحمن حج مراد

6139التشخيص الشعاعي/ األشعة 48طاهر عبد العزيز سواس

10934الجراحة العظمية126طاهر كمال سليمان

16889أمراض القلب واألوعية373طاهر محمد العلي

21928التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي518طاهر محمد حجازي

14750تقويم األسنان292طاهر محمد حيبا

2023جراحة الفم والفكين10طاهر محمد سمير الدروبي

15658الصيدلة الصناعية339طاهر محمد غسان حتاحت

12751الجراحة العظميةدوراتطاهر ياسر الحريري

16815التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي371طاهر يوسف حنيفه

19216أمراض الغدد الصم واالستقالب443طاهر يوسف محمد

10351الجراحة العامة111طحان علي المزعل

8497التوليد وأمراض النساء وجراحتها79طحان مشوح الهالل

22762أمراض القلب واألوعية539طرفه احمد عبد

7786أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها67طرفه سهيل فاضل

7786أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها544طرفه سهيل فاضل

15894التعويضات السنية الثابتة350طرفه عبد العزيز عثمان

18594الجراحة العامة422طرفه يوسف نعيسه

18595الجراحة التجميلية والتصنيعية422طرفه يوسف نعيسه

3008صناعة االسنان الثابتة21طريف عادل جابر

21085أمراض النسج حول السنية498طريف عبد الرزاق دراق السباعي

19589الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل453طريف محسن غانم

2434الجراحة العظمية14طريف محمد النميري

1302التشخيص الشعاعي/ االشعة 3طريف محمد بيطار

3628الجراحة العامة30طريف محمد قحطان العيطه

3427زراعة االسنان23طريف محي الدين الخطيب

6748الجراحة العامة53طريف مصلح األحمد السبتي

20542األمراض الداخلية486طريف ميشيل عواد

17214التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي386طريف يحيى حياتي المغربل
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4100التشخيص الشعاعي/ االشعة27طعان حسن رعد

4483االمراض العينية وجراحتها36طالل ابراهيم االحمد

10014التوليد وامراض النساء وجراحتها102طالل ابراهيم عبود

5189جراحة الفم والفكين43طالل اجود سعيد

16971التوليد وأمراض النساء وجراحتها367طالل بديع النقري

9633التخدير واالنعاش95طالل تركي شاهين

5756األمراض الداخلية45طالل جرجس العبود

14339أمراض القلب واألوعيةدوراتطالل جرجس العبود

19796األمراض الداخلية458طالل حسين الديري

1463طب الطوارئ11طالل حكمت حسين

1712العناية المشددة11طالل حكمت حسين

4442الجراحة العظمية36طالل خليل شماس

13521الجراحة العامة232طالل سجيع شمالي

4349امراض الجهاز الهضمي31طالل سعيد عمران

3805التوليد وامراض النساء وجراحتها28طالل سليمان سلوم

1299امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3طالل صالح الحيو

8807تقويم األسنان والفكين83طالل صالح محمد

18484التخدير واإلنعاش420طالل صفوان مراد

4801طب الطورائ43طالل عبد الحميد مزيك

18526التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي419طالل عبد الرزاق مردود

5905صناعة األسنان الثابتة46طالل عبد اللطيف العكاري

18269الدمويات المناعية411طالل عبد هللا المقداد

15354الصيدلة الصناعية325طالل عز الدين العجالني

14329أمراض األطفالدوراتطالل علي االحمد

7021الدمويات57طالل علي حبيب

21733طب الطوارئدوراتطالل علي سعود

19129التوليد وأمراض النساء وجراحتها440طالل علي علي

356أمراض القلب1طالل علي محال

3734التشخيص الشعاعي26طالل علي مسعود

10092التوليد وامراض النساء وجراحتها105طالل علي مهنا

6201التوليد وأمراض النساء وجراحتها49طالل عمر عبد الحليم عاشور

6201التوليد وأمراض النساء وجراحتها574طالل عمر عبد الحليم عاشور

8249األمراض الداخلية73طالل فايز األشقر

8250أمراض الجهاز الهضمي73طالل فايز األشقر

13734االمراض الداخلية241طالل فهد اسعد

1382مداواة االسنان6طالل فهمي النحالوي

355التوليد وأمراض النساء وجراحتها1طالل فهمي حسن

15142التشريح المرضيدوراتطالل محمد اسامه هاشم

8723أمراض العين وجراحتهادوراتطالل محمد بسام شرف

8723أمراض العين وجراحتها556طالل محمد بسام شرف

24791جراحة الفم والوجه والفكين573طالل محمد رياض رنه

11302جراحة الفم والفكين139طالل محمد سعيد القباني

3120امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21طالل محمد سليم السيوفي

8307أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73طالل محمد سواد

4259الجراحة العامة31طالل محمد عمر الفاروق كنعان

5981أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46طالل مخائيل عزوز

1150الدمويات والمناعيات3طالل مرعي المسلماني

7407االمراض العينية وجراحتها62طالل مصطفى رياض حبوش

4382االمراض العينية وجراحتها31طالل مكرم شعبان
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25038الجراحة العظمية377طالل ممدوح عكاشه

13681تقويم األسنان238طالل منير الدين الكيال

5244الطب المخبري43طالل منير يوسفي

1670التوليد وامراض النساء وجراحتها4طالل موسى قسةم

2188التجميلية/ الجراحة التصنيعية 8طالل ميشال يازجي

2190الجراحة العامة7طالل ميشال يازجي

4378الجراحة العامة31طالل نافع عرابي

3589االمراض الداخلية26طالل نجاح حمد

10065التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي103طالل نجيب شعار

14044طب األسرة250طالل نصري الياس

22889أمراض القلب واألوعية544طالل هاشم صبوح

8058الجراحة العظمية70طالل يحيى حليبيه

2347امراض القلب واالوعية10طالل يوسف مرتينوس

15513األمراض الداخلية331طالل يوسف ونوس

17631أمراض الجهاز الحركيدوراتطالل يوسف ونوس

12691أمراض القلب واألوعيةدوراتطلحه غالب قيطاظ

18363أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها414طلحه محمد شريف احمد

13238تقويم األسنان والفكين214طلعت ابراهيم اسماعيل

16006أمراض األطفال352طلعت جاسم العبد الذياب

20526أمراض القلب واألوعية482طلعت جرجس كاترين

19232طب الطوارئ444طلعت طالل مكارم

7505الجراحة العامة63طلعت فوزي عامر

1287أمراض األطفال3طلعت كنعان بشخز

1977مداواة األسنان10طلعت محمد ابو حطب

11280التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي139طلعت محمد وجيه صالحيه

3174االمراض الجلدية والزهرية22طلعت نعيم نصر

طلعت يوسف الحصري
166

التوليد وامراض النساء وجراحتها
12026

13026البيولوجيا الجزيئية364طله احمد ماهر المللي

13026البيلوجيا الجزيئية208طله أحمد ماهر المللي

9403امراض االطفال92طله عبد الجبار الجاجه

8228أمراض النساء وجراحتها72طله عبد الرزاق جواش

24351األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتطله عبد الماجد عقاد

21750جراحة الفم والوجه والفكيندوراتطله عمر الريس

21750جراحة الفم والوجه والفكين513طله عمر الريس

4868االحياء الدقيقة41طله محمود الصباغ

12800التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتطليعه داود علوان

9897امراض النسج حول السنية101طنوس مخائيل معطي

4026االمراض الجلدية والزهرية28طه ابراهيم اسعد

21755التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتطه أحمد المنصور

15107األمراض العصبية312طه خلف الخضر

12504الجراحة البوليةدوراتطه رياض المحمد النوري

22631الجراحة العامة534طه سينو علي

18119أمراض األطفال408طه شيخو حسين

23408الجراحة البوليةدوراتطه عبد السالم السبتي

9225أمراض الجهاز التنفسي88طه عبد هللا الحاج

4802الجراحة البولية43طه عبد هللا طه

4805الجراحة العامة43طه عبد هللا طه

12821أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتطه فؤاد عارف العمر
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20304الجراحة العظمية475طه محمد امين سيد

694التخدير واالنعاش4طه محمود المطر

22934األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس545طه محمود ضباح

5653الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي43طوني جورج عموري الخوري

9279التوليد وأمراض النساء وجراحتها89طوني حنا الالطي

4954الجراحة العامةدوراتطوني سامي جروج

23305الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتطوني سامي جروج

18005أمراض الجهاز الهضمي401طوني سليمان الخوري

5733طب الطوارىء والعناية المشددة46طوني عدنان شحاده

18602تقويم االسنان422طوني عزيز حنا

7924االمراض الجلدية والزهرية68طوني عيسى جنباط

19039أمراض الجهاز التنفسي437طوني مخائيل الشماس

19078أمراض العين وجراحتها439طوني مخائيل سمعان

16725الطب النفسي368طوني موسى المصيص

1349الجراحة العامة3طوني موسى حداد

22928الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتطوني ميشال ندروس

264التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتطوني نزيه فاخوري

10066الجراحة العامة103طوني نقول صايغ

17058األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس380طيف احمد نداف

16919أمراض األطفال373طيف سامي محيسن

11608طب الطوارئدوراتظافر بهيج ابراهيم

16711التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي367ظافر جودت فضول

7941الجراحة البولية68ظافر حنا صابرين

15923األمراض الداخليةدوراتظافر صالح رستم

19650الجراحة البولية454ظافر علي قاسم

6875التشخيص المخبري55ظافر عيسى الدرويش

14728الجراحة العظمية293ظافر فؤاد حماد

3185تقويم األسنان20ظافر مروان سليمان

16064األمراض الداخليةدوراتظافر نبيل مقلد

11865التوليد وأمراض النساء وجراحتها162ظافر نظمي فلوح

19962الجراحة العظمية463ظافر يوسف عباس

5533طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة45ظاهر ادريس العايش

20408التشخيص المخبري477ظبيه حسن بيطار

5046امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها43ظريف شاكر اشقر

14614األمراض العصبية288ظريف محمد المخلوف

15367جراحة الفم والفكين325ظريفه احمد كحيله

25753علم االدوية السريريدوراتظالل عبد اللطيف زين

7771التشريح المرضي66ظالل عدنان زيزفون

20128األمراض الداخلية469ظالل عمر يغمور

10094امراض العين وجراحتها105ظالل محمد حسان األطرش

7915االمراض الداخلية68ظالل محمد خالد قباني

18811أمراض األطفال429ظالل محمد طاهر غفير

467األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتظالل محمود الجاعوري

21866التخدير واإلنعاش516ظالل واصل الشلبي

4729امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34ظهير خالد المصري

3493جراحة الفم والفكين25عابد امين يكن

20867الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل491عابد خالد عثمان

11246امراض االطفال138عادل احمد اعرابي

8999جراحة الفم والوجه والفكين86عادل احمد االسود
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497الجراحة العظميةدوراتعادل احمد المنصور

24915أمراض العين وجراحتها575عادل الياس الست

24201أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها566عادل إبراهيم عمار

19194جراحة الفم والفكين443عادل بشير الرحال العرابي

3536التشخيص المخبري25عادل تمام الحبال

10326طب الطوارئ110عادل توفيق النوح

4296االمراض الداخلية31عادل حسن ابو حمدان

9707امراض الجهاز الهضميدوراتعادل حسن ابو حمدان

21938أمراض األطفال518عادل حسن السعد

9333أمراض القلب واألوعية91عادل حسن عيسى

12370أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها169عادل حسيب  صهيوني

13728االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس241عادل خالد رحال

18552أمراض العين وجراحتها421عادل خليل مطر

21882أمراض األطفالدوراتعادل زين نعيسه

9618األمراض الداخلية95عادل سليم بربر

18613الكيمياء الحيوية السريرية422عادل شحاذي نوفل

12907أمراض القلب واألوعية199عادل صالح عبود الشعراني

6320التشخيص الشعاعي49عادل صبحي الشنان

25358تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتعادل صفوان الطواشي

5639الجراحة التصنيعية التجميلية43عادل عبد الحميد الخليل

4241جراحة القلب34عادل عبد اللطيف ميرو

12369أمراض الجهاز الهضمي169عادل عبد هللا القصير

4843جراحة القلب41عادل عبدو محمود شعبان

22935الجراحة العظمية545عادل علي حسن

25400أمراض النسج حول السنية582عادل علي عزيزي

23450أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها553عادل علي يونس

15400الجراحة العامة328عادل غسان مرعي

21016جراحة األوعية497عادل فصيح شريف

10075الجراحة العامة104عادل محمد الحاج صالح

15588التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعادل محمد الشيخو

11864جراحة الفم والفكين162عادل محمد جورية

22874جراحة القلب544عادل محمد حسين

6286أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49عادل محمد رمضان

5252امراض الغدد الصم واالستقالب44عادل محمد سليم

10790الجراحة العامة122عادل محمد صبحي بساطه

17470األمراض الداخلية389عادل محمد فؤاد شكو

17471أمراض الغدد الصم واالستقالب389عادل محمد فؤاد شكو

17471أمراض الغدد الصم واالستقالب408عادل محمد فؤاد شكو

23001أمراض األطفال547عادل محمد وهيبه

10312التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي110عادل محمود شموس

17708الجراحة العامة393عادل محمود محسن

2280امراض جهاز التنفس9عادل محمود منصور

20316الطب الشرعيدوراتعادل منير عنقا

4711الجراحة العظمية36عادل نعمان حلوم

2524أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها14عارف احسن علي الدفعي

19113أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها440عارف محمد زهير العوا

17359الجراحة العامةدوراتعارف محمد مرعي

13692االمراض العصبية241عارف محمود تجور

17389أمراض الجهاز الهضمي388عارف محمود قوشجي
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10073امراض االطفال104عارف نجدت قواس

4072الجراحة العظمية31عارف يوسف زيتون

8592أمراض القلب واألوعية81عارف يوسف صندوق

14789التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي296عازار شحاده زحلوق

11404األمراض الداخلية142عازب جميل ملحم

11405أمراض الكلية142عازب جميل ملحم

4882األمراض الداخلية42عاشق عبد العزيز العبد الكريم

830الجراحة العظميةدوراتعاصم احمد الفاتح

835امراض االطفال1عاصم احمد القادري

11166امراض الجهاز التنفسي132عاصم احمد بدور

6964األمراض العينية وجراحتها57عاصم احمد حبوس

10762األمراض الداخلية121عاصم جوزيف العزام

15879أمراض األطفال350عاصم حبيب حمود

2862الجراحة البولية18عاصم حبيب ناصر

13864زرع الكلية241عاصم حبيب ناصر

5351امراض القلب45عاصم حسن ابو سعد

14047أمراض الجهاز الحركي250عاصم صالح الخلف

18762أمراض العين وجراحتها428عاصم عبد العزيز الحسن

12812أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعاصم عبد الكريم الحسين

8690أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعاصم علي سليمان

14121التوليد وأمراض النساء وجراحتها256عاصم علي صالح

15224التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعاصم فارس األزروني

6858التشخيص الشعاعي/األشعة55عاصم محمد الخالد رسالن

18955الجراحة البولية434عاصم محمد السالمه

عاصم محمد حسون
391

جراحة األوعية
17603

17602الجراحة العامة391عاصم محمد حسون

22241الجراحة العامة526عاصم محمد عزيز

11046امراض الجهاز الهضمي128عاصم محمد عفا الرفاعي

7106امراض االطفال57عاصم محمد علي حجك

19792التخدير460عاصم محمد نجم الدين الجندي

8267االمراض الداخلية120عاصم منير كالليب العشابي

2294امراض القلب18عاصم نزهات كاتبه

19908التخدير واإلنعاش463عاصم نصيف ناصيف

24780طب الطوارئ573عاطف اسماعيل ابو عون

20722الصحة العامة486عاطف أنور الطويل

946الجراحة العظمية1عاطف توفيق بحصاص

8016الجراحة العامة70عاطف جابر سويقات

8017الجراحة التصنيعية والتجميلية70عاطف جابر سويقات

20576التعويضات السنية المتحركة484عاطف حنا موسى

20577زراعة األسنان484عاطف حنا موسى

16234أمراض األطفال355عاطف ديب غريب

1517التوليد وامراض النساء وجراحتها5عاطف سامي ابراهيم

21505مداواة األسنان507عاطف سليمان عبد هللا

5475امراض االطفال42عاطف عبد المجيد الخطيب

2141الطب الشرعي15عاطف عبود خازم

18824جراحة الفم والفكين428عاطف غانم النداف

18418الجراحة العامة415عاطف مزيد مالك

22377تقويم األسنان والفكيندوراتعاطف مسعود مسعود
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730التوليد وامراض النساء وجراحتها1عاطفة محمد اديب مارديني

14848األمراض الداخلية298عاكف فرحان العمري

14849أمراض القلب واألوعية298عاكف فرحان العمري

19190الجراحة العظمية443عالم حسين الحاج عليوي

25693أمراض األطفالدوراتعاليه اسعد حمشو

14764أمراض األطفال295عاليه جميل سلوم

4961االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتعاليه غسان عثمان

10006علم السموم102عاليه نبيل عمران

8803جراحة الفم والوجه والفكين83عامر ابراهيم بسطاطي

4798التوليد وأمراض النساء وجراحتها43عامر ابراهيم سلوم

4071االمراض الداخلية30عامر احمد الجيرودي

4117امراض القلب30عامر احمد الجيرودي

19390أمراض القلب واألوعيةدوراتعامر احمد الطواب

22637األمراض الداخلية534عامر احمد سعيد االدهمي

11463الجراحة العصبيةدوراتعامر اسماعيل سيفو

805الدمويات والمناعيات1عامر اشرف سلطان

21565إدارة النظم الصحية509عامر اشرف سلطان

17399جراحة األطفال388عامر أحمد زينب

17733النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان393عامر بسام طقم

5572األمراض الداخليةدوراتعامر توفيق زين الدين

24137أمراض القلب واألوعية565عامر جابر بركات

13253أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214عامر جميل الجمعات

15274أمراض العين وجراحتها319عامر حامد النجم

1993امراض اللثة9عامر حسن منصوره

20695التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي484عامر حسين الحسن

5549االمراض الداخلية43عامر حكمات النصر هللا

13842أمراض الجهاز الهضميدوراتعامر خالد الحسن المصري

8511أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها79عامر خلف العلي

23140التعويضات السنية الثابتة549عامر ديب القسوم

18472طب األسنان الشرعي420عامر زهير السراقبي

20834الصحة العامة491عامر زياد الفتوحي الجندي

8137التخدير واإلنعاش71عامر صادق حبابة

7684الجراحة العامة65عامر صالح التمران

12399جراحة االوعيةدوراتعامر صالح التمران

8435أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها75عامر صبحي زوان

21444التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعامر صالح عواد

16126الطب النفسيدوراتعامر طه الحاج

18011أمراض األطفال402عامر عايش حسن

1459امراض الجهاز الهضميدوراتعامر عباس سويد

18142األمراض الداخلية406عامر عبد الحميد العبد الرحيم الصبيخان

20998الجراحة العامة496عامر عبد الحميد عوده

14266التوليد وامراض النساء وجراحتها264عامر عبد السالم الجاجه

16688التعويضات السنية المتحركة366عامر عبد الفتاح كاتبي

1023أمراض الكليةدوراتعامر عبد الكريم خزعل

18421الصحة المهنية وطب العمال415عامر عبد اللطيف عدي

 الجراحة البوليةدوراتعامر عزام تميمي

20327جراحة الفم والفكين474عامر علي العلي

18094الجراحة العظمية406عامر عمر اشمر

4135االمراض العينية وجراحتها31عامر عمر الحلبي
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12384أمراض األطفال169عامر غسان سلمان

21751التشخيص المخبريدوراتعامر فهد يعقوب

2073جراحة الفم والفكين10عامر فواز ابو القصب

24858الجراحة التجميلية والتصنيعية377عامر فواز عبود

3817طب االطفال29عامر كامل سماك

20497تقويم األسنان والفكين479عامر ماهر عويضه

3366الجراحة العامة20عامر محمد الصلخدي

5882األمراض العصبية48عامر محمد العفاره

12951الجراحة العامة201عامر محمد النمر

8840التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعامر محمد بشار وهبه

9971تقويم االسنان102عامر محمد تحسين الصعيدي

24885التوليد وأمراض النساء وجراحتها574عامر محمد خير القسيم

11826األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس161عامر محمد سليطين

17810التخدير397عامر محمد فاتح بازرباشي

4085الجراحة العظمية27عامر محمود الحمدان

5716جراحة الفم والفكين46عامر محمود حماد

16876التشخيص المخبري374عامر محمود عليان

17751الجراحة العصبية425عامر محي الدين مصه

24623التوليد وأمراض النساء وجراحتها377عامر مرعي خليف

22141أمراض األطفال524عامر معاذ خزندار

7300جراحة الفم والفكين59عامر معن قنباز

11221الجراحة العظمية139عامر موفق نوفل

19587التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي453عامر ناجي جميل الحميد

3902امراض جهاز التنفس27عامر نايف زهر الدين

20945أمراض النسج حول السنية495عامر نبيل طيبي

21540الصحة العامة508عامر نبيل طيبي

13230التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي214عامر نديم منى

21082تقويم األسنان500عامر هشام موصلي

12412التوليد وأمراض النساء وجراحتها164عامر وفيق جري

5736جراحة الفم والفكين45عامر ياسين رمضان

6510االمراض النفسية50عامر يوسف سمعان

13403التوليد وامراض النساء وجراحتها225عامر يونس حسون

15321أمراض األطفالدوراتعامر يونس مياسه

501الجراحة العامة1عامرمنير تللو

408جراحة األطفالدوراتعايد شخير العسكر

15779األمراض الداخلية345عايد عارف نصار

7722التوليد وأمراض النساء وجراحتها66عايده عبد هللا قصير

8382امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها73عايده عدنان الخطيب

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-5-16--الملف معلق عائدة محمد حسن الحلبي

19939التوليد وأمراض النساء وجراحتها463عائده حسين الخطيب

20926أمراض األطفال495عائده خضر فرج

13801الطب الفيزيائي واعادة التاهيل241عائده شريف زيدان

6757التوليد وأمراض النساء وجراحتها53عائده صبري سعيد

18100التوليد وأمراض النساء وجراحتها406عائده عبد الكريم طالب

8103طب األسرة71عائده محمد الزغلول

20906أمراض األطفال496عائده محمد برهمجي

10435الرقابة الدوائية113عائده محمد حجازي معاز

10371التشخيص المخبري112عائده محمد حسن الحلبي

9456التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعائشة احمد جدي
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10895التوليد وأمراض النساء وجراحتها125عائشة حسين الزعبي

425التشخيص المخبريدوراتعائشة صالح عيسى

9675التوليد وامراض النساء وجراحتها96عائشة عبد هللا السعد

9217التعويضات السنية المتحركة88عائشة علي مصري

1904جراحة الفم والفكين6عائشة محمود الكنج

6334التوليد وأمراض النساء وجراحتها49عائشة يوسف عثمان

14199األمراض الداخلية261عائشه احمد مطر

25076أمراض األطفال577عائشه صالح دلوان

4462تقويم االسنان والفكيندوراتعائشه عبد الحليم علي

23913الجراحة العامةدوراتعائشه عبد المجيد السلوم

7704التوليد وأمراض النساء وجراحتها65عائشه محمد جندل الجوجو

17590التعويضات السنية الثابتة391عائشه محمد حديد

1853التوليد وامراض النساء وجراحتها11عائشه مختار نوح

23777التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعائشه يحيى الحماده

4050االمراض الجلدية والزهرية27عبادة محمد بشير قابيل

21203تقويم األسنان والفكين501عبادة محمد نبيه مجني

13733االمراض الداخلية241عبادة وليد معمار

24654أمراض النسج حول السنية571عباده إبراهيم جمعه

8097امراض االطفال71عباده بسام الخربوطلي

24099تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتعباده زهير غره

15165الجراحة البوليةدوراتعباده سميح معروف

2047الجراحة العامة6عباده صالح البكور

25409مداواة األسنان582عباده لؤي درعوزي

20593أمراض الجهاز الهضميدوراتعباده محمود خطاب

23038األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس548عباده منذر خلوف

15935أمراض القلب واألوعيةدوراتعباس احمد معاهد

24916جراحة الفم والفكين574عباس إبراهيم الفضل

17918األمراض الداخلية400عباس بشير يوناني

10996الجراحة العظمية127عباس جمعه عليا

13184األمراض الداخلية214عباس حسين الحبيب

21607جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعباس خليل ياسين

امراض القلب عند االطفال139عباس عبد القادر  الراعي

14992أمراض األطفال305عباس علي  األحمد

15311األمراض الداخلية323عباس علي الصالح

22924أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد االحد جوزيف كسبو

2325األمراض الباطنة18عبد االحد داوود داوود

14935أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد االحد داوود داوود

4417امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها33عبد االحد عيسى الحاج جاسم

3190االمراض الداخلية21عبد االكرم عبد المجيد قريطم

19082طب األسرة440عبد االله خالد اللوز

14972تقويم األسنان305عبد االله محمد امين سليمان

8659مداواة األسنان82عبد الباري عبد الرحمن بحري

6879التوليد وأمراض النساء وجراحتها55عبد الباسط ابراهيم المسالمه

14301التوليد وأمراض النساء وجراحتها265عبد الباسط اسماعيل صدقي السعدو

19226التعويضات السنية الثابتة444عبد الباسط سعد الدين طياره

10497التخدير واالنعاش114عبد الباسط عبد المحسن مالعلي

14541الجراحة العامة281عبد الباسط محمد الخنافر

14542الجراحة الصدرية281عبد الباسط محمد الخنافر

4823التشخيص الشعاعي/ األشعة41عبد الباسط محمد عمار
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15715الجراحة العظمية343عبد الباقي حميد احمد الهجر

923جراحة األطفال6عبد الباقي عبد الحسين عبد علي

696الجراحة العامة4عبد الباقي عبد علي

16678األمراض الداخلية366عبد البصير محمد سري مراد

8273امراض العين وجراحتها73عبد الجبار علي الرمضان

4881األمراض الداخلية41عبد الجبار محمد الشيخو

4506الجراحة العامة35عبد الجبار محمد العبد

12332االمراض الداخلية161عبد الجبار مصطفى عادل كالرجي

8483الجراحة العظميةدوراتعبد الجبار يحيى العلوش

13208أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها213عبد الجليل خالد عبد الجليل

16000أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد الجليل عبد الغفور الحمود

7220تقويم األسنان والفكين59عبد الجليل محمد علي الصوص

23698الجراحة العظمية557عبد الجواد محمد خليل الغاوي

1088طب الطوارئ2عبد الجواد موفق الوفائي

6864العناية المشددة75عبد الحسيب عبد الرحيم طرابلسي

21958أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد الحفيظ شيخ محمد عابد

20046األمراض الداخلية466عبد الحفيظ عبد الرزاق زيني

21578أمراض القلب واألوعية509عبد الحفيظ عبد الرزاق زيني

5322الطب الفيزيائي والتأهيل45عبد الحفيظ محمد ناصر

15438أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد الحفيظ ممدوح الفرا

14760الطب الشرعي294عبد الحكيم احمد الفالح

8276الجراحة العظمية73عبد الحكيم أحمد الحسن

2348االمراض الداخلية18عبد الحكيم برهان الفتيح الشيخ

8871الجراحة العامة84عبد الحكيم برهو العزاوي

4899الجراحة العظمية42عبد الحكيم حمدو امونه

23543الجراحة العامةدوراتعبد الحكيم زيدان الغزالي

22473التشخيص المخبري531عبد الحكيم سليم خوالني

11659التوليد وامراض النساء وجراحتها155عبد الحكيم عبد الرحمن الدالي موسى

20100الجراحة العظمية470عبد الحكيم عبد العزيز الراوي

10209الجراحة العظمية109عبد الحكيم عثمان شيخ حسين

25676أمراض الجهاز الجركي585عبد الحكيم عصام ابي عيشه

11757امراض االطفال158عبد الحكيم محمد صالح عليا

8942األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88عبد الحكيم محمد عبد المعطي

6435امراض القلب50عبد الحكيم محمود داماس

19006األمراض الداخلية436عبد الحكيم محمود دامس

19764الجراحة العامة457عبد الحليم إبراهيم علي

1733الجراحة البولية9عبد الحليم خليل معطي

15343الجراحة البولية324عبد الحليم عثمان علي

19803األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس457عبد الحليم علي ربيع

نقص شهادة خارجية: 2019-6-25بتاريخ عبد الحليم محمد احمد

22370أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الحليم محمد اسيد الطبشي

1710االمراض الداخلية2عبد الحليم محمد شرف

18455التوليد وأمراض النساء وجراحتها419عبد الحليم محمود أحمد

25808التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعبد الحليم مصطفى أحمد

20068أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470عبد الحميد احمد عبد الحميد

10410الجراحة البولية112عبد الحميد انور خلوف

21112أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها500عبد الحميد إبراهيم حسن

20963الجراحة العامة495عبد الحميد أحمد الملقي

21645جراحة الفم والوجه والفكين510عبد الحميد بسام الشامي
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15446الجراحة العامة330عبد الحميد تراك الحماد

5599أمراض النسج حول السنيةدوراتعبد الحميد جميل أبو كف

12747الجراحة الصدريةدوراتعبد الحميد حسن خانم

25776األمراض العصبية586عبد الحميد حسين إسماعيل

15864أمراض األطفال348عبد الحميد حنوش المحيمد الحويجه

25674التعويضات السنية الثابتة585عبد الحميد عبد الرحمن المقداد

2671الجراحة العظمية17عبد الحميد عبد القادر سيد عيسى

4572طب الطوارئ35عبد الحميد عبد الكريم ميهوب

8294الجراحة العامة73عبد الحميد عبد هللا القدور

14963التوليد وأمراض النساء وجراحتها303عبد الحميد فخر الدين حسو

2472أمراض الغدد الصم15عبد الحميد محمد الرضا

16138الجراحة الترميمية والحروقدوراتعبد الحميد محمد جواد

18718جراحة الفم والفكين425عبد الحميد محمد حلمي عجم او غلي

2600امراض جهاز الهضم19عبد الحميد محمد صبح

7531الجراحة العامة64عبد الحميد محمد صالح الدين القوتلي

20990األمراض العصبيةدوراتعبد الحميد محمد عدنان جابي

445الجراحة العامة1عبد الحميد هشام سنان

449الجراحة العظمية1عبد الحميد هشام سنان

15840أمراض األطفال347عبد الخالق احمد خضر

17958جراحة الفم والفكين403عبد الخالق عبد الرحمن باكير

2980الجراحة العظمية20عبد الخالق محمد العلي

4818التشخيص الشعاعي والتصوير الطبقي42عبد الدائم محمد حافظ بره شكلي

10538جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبد الرافع جمعه حسن

6290الجراحة العامة49عبد الرحمان حسن محمد العليان

7371االمراض الداخلية59عبد الرحمان محمد ابو الشامات

10768أمراض الغدد واالستقالبدوراتعبد الرحمن  احمد طه

2775امراض االطفال16عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم

13514األمراض الداخلية230عبد الرحمن ابراهيم امين

13515أمراض القلب واألوعية230عبد الرحمن ابراهيم امين

20281التخدير واإلنعاش476عبد الرحمن ابراهيم صباغ

20665األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس482عبد الرحمن احمد االحمد السالمه

4042االمراض الداخلية28عبد الرحمن احمد الحسين

24889طب أسنان األطفال574عبد الرحمن احمد الخالد

15258الجراحة العامة319عبد الرحمن احمد حمادية

24460التعويضات السنية المتحركة569عبد الرحمن احمد خاروف

2990المعالجة الكيميائية لالورام20عبد الرحمن اديب ابو روميه

18897مداواة االسنان432عبد الرحمن اسامه مسوتي

19929الكيمياء الحيوية السريرية والمناعيات والمصليات 462عبد الرحمن اسعد ناشف

20629الجراحة العامة483عبد الرحمن إبراهيم محمود

8591األحياء الدقيقة والدمويات المناعية81عبد الرحمن أحمد زريق

23680جراحة الفم والوجه والفكين557عبد الرحمن أنور الحمود

24576جراحة القلب570عبد الرحمن أنور عبد الهادي

12301طب الطوارئ161عبد الرحمن جاسم الدبس

13717االمراض الداخلية241عبد الرحمن حسن الحسيان

22608أمراض األطفال532عبد الرحمن حسن حاج طه

9445التوليد وامراض النساء وجراحتها92عبد الرحمن حمود عشيش

17278التخدير واإلنعاشدوراتعبد الرحمن حيان المصول

5320امراض العين وجراحتها46عبد الرحمن خليل الفقير

9930التشخيص المخبري101عبد الرحمن سامي ريس
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11553االمراض الداخليةدوراتعبد الرحمن سيف الدين المحمد

21828أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد الرحمن سيف الدين المحمد

9908األمراض الداخلية100عبد الرحمن صالح طوير

25139الجراحة العظميةدوراتعبد الرحمن عابدين سليمان

22843تقويم األسنان والفكيندوراتعبد الرحمن عادل حوريه

21667األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس510عبد الرحمن عبد البديع قباني

19562تقويم أسنان األطفال453عبد الرحمن عبد الرزاق عرنوس

2967صناعة االسنان المتحركة21عبد الرحمن عبد الغفار عبد الدايم

6133التوليد وأمراض النساء وجراحتها48عبد الرحمن عبد الكريم المحمد

19765الجراحة العامة457عبد الرحمن عبد الكريم النجم

21478أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الرحمن عبد الكريم سنطيحه

20948األمراض الداخلية496عبد الرحمن عبد اللطيف النزهان

10446طب الطوارئ113عبد الرحمن عبد هللا دع

2683الجراحة البولية17عبد الرحمن عبد هللا رزوق

25222أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الرحمن عبد المنعم رنجبال

1772امراض القلب واالوعية2عبد الرحمن عدنان السلو

16144تقويم األسنان والفكين353عبد الرحمن عدنان وانلي

25186تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتعبد الرحمن عرفان حشمه

1422التخدير2عبد الرحمن عالء الدين النحاس

1440التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعبد الرحمن علي قبالن

7277الجراحة العامة60عبد الرحمن عمر المحمد

21639أمراض العين وجراحتها510عبد الرحمن عمر بركات

14795الجراحة العظمية296عبد الرحمن فاروق عبد اللطيف

18010تقويم األسنان والفكين401عبد الرحمن فواز العدس

1146مداواة االسنان1عبد الرحمن فيصل العيسى

10990األمراض الداخلية127عبد الرحمن كرو مشو

12587أمراض العين وجراحتها180عبد الرحمن كمال النجوم

17658التعويضات السنية الثابتة392عبد الرحمن محمد ابراهيم قلندري

19564األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس452عبد الرحمن محمد األحمد

25595الجراحة البوليةدوراتعبد الرحمن محمد الجشي

18468أمراض األطفال420عبد الرحمن محمد الحمود

1176امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20عبد الرحمن محمد العوض

10966الطب الشرعيدوراتعبد الرحمن محمد المحمد

10028التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي103عبد الرحمن محمد باكير

13387الجراحة العظمية225عبد الرحمن محمد تدبير

6027األمراض الداخلية161عبد الرحمن محمد جازيه

7357طب األورام161عبد الرحمن محمد جازيه

15924التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعبد الرحمن محمد جعفري

6274الجراحة العظمية49عبد الرحمن محمد خير عبد السالم

8436األمراض الداخلية75عبد الرحمن محمد رشيد القطيني

25191جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبد الرحمن محمد سلقيني

13349جراحة األوعية221عبد الرحمن محمد سليم األيوبي

13349جراحة األوعية433عبد الرحمن محمد سليم األيوبي

10966الطب الشرعي473عبد الرحمن محمد شحاده

14086الجراحة البولية254عبد الرحمن محمد شيمو

10139الجراحة البولية107عبد الرحمن محمد عزو

18061مداواة األسنان404عبد الرحمن محمد فريز عابدين

3338مداواة األسنان22عبد الرحمن محمد مأمون صادقلي

17459أمراض األطفال389عبد الرحمن محمد مصطفى
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24222جراحة األوعية567عبد الرحمن محمود الشهاب

18734أمراض الجهاز الهضمي426عبد الرحمن محمود خزعل

18733األمراض الداخلية426عبد الرحمن محمود خزعل

13651أمراض العين وجراحتها235عبد الرحمن محمود سلمان

1874الجراحة البولية11عبد الرحمن محمود سيروان

2017التوليد وامراض النساء وجراحتها10عبد الرحمن مصطفى الجابي

18135جراحة الفم والفكين408عبد الرحمن مظهور مداد

16233جراحة الفم والفكين355عبد الرحمن معتز جابر

25546أمراض القلب واألوعية584عبد الرحمن مفيد الشب

25252أمراض الجهاز الهضميدوراتعبد الرحمن منصور الحلواني

127طب اسنان االطفال182عبد الرحمن ميزر عزاوي

17444طب األسنان التجميلي387عبد الرحمن نبيل نابلسي

25395أمراض الدمدوراتعبد الرحمن نواف الجماد الصليبي

5265أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها37عبد الرحمن نوح بدران

7246الجراحة العظمية58عبد الرحمن نوري خطاب

13732طب الطوارئ241عبد الرحمن نوري خطاب

8758األمراض الداخلية83عبد الرحمن نوري عبدو

8759أمراض القلب83عبد الرحمن نوري عبدو

25732أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد الرحمن واسم غنيمه

21729أمراض األطفال512عبد الرحيم احمد النمر

18050التوليد وأمراض النساء وجراحتها405عبد الرحيم احمد النوفي

10677امراض العين وجراحتهادوراتعبد الرحيم جمعه سليمان خالد

9758الجراحة العظمية97عبد الرحيم علي الحسن

16028الجراحة العامة352عبد الرحيم غسان عيان

4571االمراض الداخلية35عبد الرحيم محمد المنجر

5553طب االسرة43عبد الرحيم محمد سعيد فرواتي

3617امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25عبد الرحيم محمد عيد حلفاوي

5193الجراحة البولية45عبد الرحيم محمود حوري

20632الجراحة العامة483عبد الرحيم مصطفى امين زيتوني

229الجراحة العامةدوراتعبد الرحيم موفق دياب

11601أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها151عبد الرزاق ابراهيم هالل اليوسفي

5188أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43عبد الرزاق ابو الخير اسماعيل

5363االمراض الداخلية43عبد الرزاق احمد ابو قاسم

4883جراحة االطفال42عبد الرزاق احمد الطماس

3425تقويم االسنان والفكين23عبد الرزاق احمد غزال

21482الجراحة العامةدوراتعبد الرزاق اسعد المعيوف

3962التوليد وامراض النساء وجراحتها27عبد الرزاق جاسم العبد هللا

21616التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد الرزاق حسان الصالح الغدير

586األمراض الداخلية1عبد الرزاق حسن الغريب

11999الجراحة العامة171عبد الرزاق حسن جراد

8466الجراحة العامةدوراتعبد الرزاق خالد المحمد

3725امراض القلب27عبد الرزاق خليف الجزاع

4817االمراض الداخلية42عبد الرزاق خليف الجزاع

21264الجراحة العصبيةدوراتعبد الرزاق رضا بدوي

16696األمراض الداخلية366عبد الرزاق سري السباعي

16697أمراض الكلية366عبد الرزاق سري السباعي

1698طب االسرة11عبد الرزاق عبد الرزاق زين

21266األمراض الداخليةدوراتعبد الرزاق عبد الكريم عوده

5529االمراض الداخلية43عبد الرزاق عدنان عيدو

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  431 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

5562امراض القلب واالوعيةدوراتعبد الرزاق عدنان عيدو

13365أمراض العين وجراحتها223عبد الرزاق عالء الدين عابدين

17711التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي393عبد الرزاق علي محمد

17808المعالجة الكيميائية لألورام397عبد الرزاق علي نوير

316أمراض القلب و األوعيةدوراتعبد الرزاق عيسى الويو

8837امراض العين وجراحتهادوراتعبد الرزاق محمد الصيرفي

6419االمراض الداخلية50عبد الرزاق محمد الطالب

12575امراض القلب178عبد الرزاق محمد العلي

22082الجراحة العامة523عبد الرزاق محمد اليوسف

22083الجراحة التجميلية والتصنيعية523عبد الرزاق محمد اليوسف

1057جراحة الفم والفكين6عبد الرزاق محمد امين العيدو

24646أمراض العين وجراحتها377عبد الرزاق محمد أشرف كيالني

1257التوليد وامراض النساء وجراحتها1عبد الرزاق محمد جميل العويد

12876االمراض الروماتيزمية196عبد الرزاق محمد حسن

12315التوليد وأمراض النساء وجراحتها161عبد الرزاق محمد حمامي

6680التشخيص الشعاعي/ األشعة52عبد الرزاق محمد ريس

13933أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها243عبد الرزاق محمد طه

7274الجراحة العامة60عبد الرزاق محمد عبد العزيز

12022التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي166عبد الرزاق محمد غالب السبع

6431تقويم االسنان50عبد الرزاق محمديحيى بريجاوي

8743األمراض الداخلية83عبد الرزاق محمود السيد أحمد

25111أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد الرزاق محمود حاج أحمد

5908التوليد وأمراض النساء وجراحتها57عبد الرزاق مرعي حسن

17394التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي388عبد الرزاق منير ضحيه

9193جراحة األوعية88عبد الرؤوف توفيق هالل

4859جراحة الفم والفكين42عبد الرؤوف محمد الحروش

14162التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي257عبد الرؤوف محمد الدعاس

4082الجراحة العظمية31عبد الرؤوف محمد عيد العرقسوسي

23052أمراض الجهاز التنفسي548عبد الرؤوف محمود حاج يوسف

11002االمراض الداخلية127عبد الساتر عبد الجواد الرفاعي

11003امراض القلب127عبد الساتر عبد الجواد الرفاعي

16906أمراض األطفال374عبد الستار حسن القاسم

14771الجراحة العامة295عبد الستار زيد  الرجب

3524امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25عبد الستار عبد القادر فران

2667الجراحة العامة19عبد الستار عبد الكريم العجمي

2822الجراحة التجميلية والتصنيعية17عبد الستار عبد الكريم العجمي

21483الجراحة العامةدوراتعبد الستار علي العلي

17819جراحة األورام397عبد الستار محمد قبالن

17818الجراحة العامة397عبد الستار محمد قبالن

17550أمراض النسج حول السنية390عبد السالم ابراهيم الغزاوي

11864تقويم األسنان والفكين162عبد السالم ابراهيم زيدان

11148امراض االطفال132عبد السالم ابراهيم لطوف

23580أمراض األطفالدوراتعبد السالم احمد داغر

24602أمراض األطفال571عبد السالم اسماعيل الحراكي

18917التشخيص المخبري433عبد السالم اكرم االبرش

20339األحياء الدقيقة474عبد السالم تامر العمر

20886األحياء الدقيقة494عبد السالم توفيق يزبك

21261التخدير واإلنعاشدوراتعبد السالم حامد الفيحان

13596الجراحة العامة234عبد السالم حسين عطبه
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13627أمراض األطفال235عبد السالم سليمان العلي

14619أمراض األطفال288عبد السالم صالح االحمد الطوير

22693الجراحة العصبية535عبد السالم عبد الرحمن هويس

4984االمراض الجلدية والزهرية42عبد السالم عبد الرزاق الطحان

10087الجراحة العظمية104عبد السالم عبد الغفور النعسان

16988أمراض األطفال375عبد السالم عبد هللا الدعاس

5849الجراحة العامة46عبد السالم عبد المهيمن األبرش

10737أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها121عبد السالم عبدو المحمود

4498الطب المخبري39عبد السالم عدنان دعاس

11120التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي132عبد السالم غازي حلواني

7333جراحة الفم والفكين60عبد السالم محمد علي اغا

6350التوليد وأمراض النساء وجراحتها49عبد السالم محمد ماجد دباس

22115طب الطوارئ523عبد السالم محمد مطهر العلي

13257الجراحة العامة214عبد السالم محمد نذير عبد هللا

6646التوليد وأمراض النساء وجراحتها52عبد السالم محمود أحمد

6280أمراض األطفال49عبد السالم هادي عثمان

4631االمراض الداخلية40عبد العزيز ابراهيم الكيالني

4639امراض القلب40عبد العزيز ابراهيم الكيالني

6726امراض القلب63عبد العزيز ابراهيم حسن

21189الجراحة العظمية502عبد العزيز احمد الخضر

25919أمراض العين وجراحتهادوراتعبد العزيز احمد الزامل

19136تقويم األسنان والفكين440عبد العزيز أحمد عبد الهادي

22606أمراض القلب واألوعية532عبد العزيز جمعة المحمد العيسى

22795التوليد وأمراض النساء وجراحتها545عبد العزيز حسن باكير

22702أمراض األطفال536عبد العزيز حسين حسن

5393جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبد العزيز حمدان عبد العزيز العموري

13141مداواة األسنان209عبد العزيز خالد منصور

13965أمراض األطفالدوراتعبد العزيز راكان اعبيدو

7085الجراحة العامة57عبد العزيز رفعت غيبور

15510التشخيص المخبريدوراتعبد العزيز رفيق محسن

17309الجراحة العامةدوراتعبد العزيز سعدون الحمود

6722جهاز التنفس-الجراحة الصدرية53عبد العزيز سعيد عمرين

15448أمراض األطفال330عبد العزيز شالش الناصر

13548أمراض العين وجراحتها233عبد العزيز شيخو عيسى

25388الجراحة العظميةدوراتعبد العزيز صفوان العثمان

9895التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي100عبد العزيز عبد الجليل االبرش

13966أمراض األطفالدوراتعبد العزيز عبد هللا العبد هللا السليمان

11891األمراض الداخلية162عبد العزيز علي بشالوي

24555التشخيص المخبري570عبد العزيز علي خلف

3391األمراض العينية وجراحتها24عبد العزيز عمر بدلة

1398امراض القلب5عبد العزيز عوض الحاج عمر خليل

10648امراض الجهاز الهضميدوراتعبد العزيز عويد الحاج علي

10286التخدير واالنعاش109عبد العزيز فهد النجم

12670الجراحة العصبيةدوراتعبد العزيز قدور جاموس

16132أمراض الجهاز الهضمي354عبد العزيز كامل محمد

2998تعويضات االسنان المتحركة20عبد العزيز محمد رمضان جغصي

14762الجراحة البولية295عبد العزيز محمد عبد الفتاح

18925األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس433عبد العزيز محمد عبد هللا

8438التشخيص المخبري75عبد العزيز محمد عدنان البيك
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10013الجراحة العامة102عبد العزيز محمد عزو

17251الجراحة العظمية385عبد العزيز محمد علي الشريف

15839طب الطوارئ347عبد العزيز محمد كمال الصاهود

19513التوليد وأمراض النساء وجراحتها450عبد العزيز محمد معو

17460أمراض األطفال389عبد العزيز محمود الحسن

776الجراحة العظمية1عبد العزيز محمود عرب

24057األمراض العصبية563عبد العزيز معن علي

7482جراحة الفم والفكين63عبد العزيز ياسين صمود

24126األمراض الداخليةدوراتعبد العليم محمد نبيه مراد

2632الجراحة العصبية16عبد الغفار شحاده كيوان

24733أمراض الجهاز الهضمي572عبد الغفار عبد المحسن الجاحد

24732األمراض الداخلية572عبد الغفار عبد المحسن الجاحد

5278أمراض الدمدوراتعبد الغفور احمد زكوان الحاج اسعد

11950أمراض الغدد الصم162عبد الغني رسالن الدباس

3420التخدير24عبد الغني عبد الحميد رباطه

24124مداواة األسنان564عبد الغني عثمان مارديني

8687تقويم االسنان والفكيندوراتعبد الغني علي يحيى الشبيبي

11093امراض الجهاز التنفسي131عبد الغني محمد امين سليمان

13235التشخيص المخبري214عبد الغني محمد أمين مارديني

24506أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الغني محمد ذو الفقار حسكي

24506أمراض العين وجراحتها377عبد الغني محمد ذو الفقار حسكي

18097الجراحة العامة407عبد الغني محمد رجب الشلبي

4844الجراحة العامة41عبد الفتاح ابراهيم بلال

5894الجراحة العظمية46عبد الفتاح ابراهيم حمود الحسين

8557األمراض الداخليةدوراتعبد الفتاح احسان عبد الحفيظ

11530التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي148عبد الفتاح محمد حسن الحلبى

20420الجراحة البولية479عبد الفتاح محمد عادل قصاب

10824أمراض األطفالدوراتعبد القادر احمد الطعان

15395األمراض الداخلية325عبد القادر احمد جرو

24609أمراض الدم571عبد القادر احمد جرو

11342جراحة الفم والفكين140عبد القادر أحمد دباس

11929األمراض الداخلية164عبد القادر جمعه احمد الخميس

16104أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد القادر جمعه احمد الخميس

14295الجراحة البولية265عبد القادر جهاد آغا

5287الجراحة العظميةدوراتعبد القادر خالد زبير

23314الجراحة العصبيةدوراتعبد القادر خليل العلي

9357أمراض األطفال91عبد القادر رشيد برادعي

5411الجراحة البولية41عبد القادر عبد الحميد سنان

18857الجراحة العامة430عبد القادر عبد الرزاق االسطواني

19968أمراض العين وجراحتها465عبد القادر عبد الكريم البدره

4718الجراحة العظمية35عبد القادر عبد هللا بيطار

12578األمراض الداخلية180عبد القادر عدنان جميل خليفة

24238التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد القادر علي الحسن

21818التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي514عبد القادر عمر الصباغ

23840تقويم األسنان والفكيندوراتعبد القادر عمر طحان

13585تقويم األسنان234عبد القادر عيسى الزرير

20175األمراض الداخلية471عبد القادر فخر الدين برمدا

23630التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد القادر محمد الخلف

4721التشريح المرضيدوراتعبد القادر محمد الشغري

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  434 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

2694األمراض الداخلية19عبد القادر محمد حجار

12011امراض االطفال166عبد القادر محمد زكريا

4675أمراض األطفال40عبد القادر محمد شوقي ادريس

13083الجراحة الصدرية208عبد القادر محمد علي محمود

13084الجراحة العامة208عبد القادر محمد علي محمود

18395التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413عبد القادر محمد مصلح

12784أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد القادر محمد ياسر قره بال

12784أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها344عبد القادر محمد ياسر قره بال

5249التشخيص الشعاعي6عبد القادر محمود الجوهري

1406الجراحة التصنيعية والتجميلية5عبد القادر محمود عنقا

13217جراحة القلب214عبد القادر مروان النجم

1077االمراض الداخلية2عبد القادر مصطفى البطران

16742أمراض العين وجراحتها368عبد القادر مصطفى تعتاع

2370الطب المخبري11عبد القادر مصطفى حربا

2370التشخيص المخبري381عبد القادر مصطفى حربا

16992التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي376عبد القادر نصير علوش

3356جراحة الفم والفكين20عبد القادر نوري عبد المجيد

14726األمراض الداخلية293عبد القادر هاشم امام

4315التشخيص المخبري31عبد القادر هشام المصري

19288األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس445عبد الكريم احمد المكي

19327جراحة الفم والوجه والفكين445عبد الكريم احمد خليل

23035األمراض العصبية548عبد الكريم احمد روميه

11278الجراحة البولية139عبد الكريم احمد عقاد

4658الجراحة العامة34عبد الكريم اصف غانم

16009الجراحة الصدريةدوراتعبد الكريم أحمد زيني

5788األمراض الجلدية والزهرية45عبد الكريم جاد هللا المقداد

13862الجراحة العظمية241عبد الكريم جمعة األحمد

22894الجراحة العامة544عبد الكريم حسين فواز

14103التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد الكريم حمد الناصر

18597تقويم االسنان422عبد الكريم خليل الباشا حجازي

12809الجراحة العامةدوراتعبد الكريم خليل طباع

22848الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتعبد الكريم خليل طباع

16727أمراض الجهاز الهضمي368عبد الكريم سالمه سالمه

13284األمراض الداخلية217عبد الكريم سالمي حسن

20962علم الجراثيم وعلم الطفيليات495عبد الكريم سلوم السلوم

18204أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها406عبد الكريم سليم عبد هللا

23194الجراحة البولية550عبد الكريم سليمان الرستم

23704أمراض الجهاز الهضمي557عبد الكريم صالح الرحمون

8057الجراحة العظمية70عبد الكريم صطوف القاسم الصطوف

2145الجراحة العظمية21عبد الكريم عايد قدري اليونس

15421تقويم األسنان327عبد الكريم عبد الباقي صاري

14819جراحة الفم والفكين296عبد الكريم عبد الرحمن المعراوي

13112األمراض الداخلية209عبد الكريم عبد السالم حرير

13113أمراض القلب واألوعية209عبد الكريم عبد السالم حرير

16747التوليد وأمراض النساء وجراحتها368عبد الكريم علي حسون

18238األمراض العصبية409عبد الكريم علي زينه

6032التشخيص الشعاعي/ األشعة 47عبد الكريم علي شريده

16411جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبد الكريم عمر العاشق

22594الكيمياء الحيوية السريرية532عبد الكريم عمر مغمومه
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12309التشخيص المخبري161عبد الكريم فاروق رضوان

14177جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبد الكريم مبارك الفتيان

16457أمراض الغدد الصم واالستقالب360عبد الكريم محمد اعرابي

22224الجراحة البوليةدوراتعبد الكريم محمد البيات

3873االمراض الداخلية27عبد الكريم محمد الحسين

25625جراحة الفم والفكين584عبد الكريم محمد الحمادي

8010االمراض الداخلية70عبد الكريم محمد الغوش

8011امراض الجهاز الهضمي70عبد الكريم محمد الغوش

9441التخدير واالنعاش92عبد الكريم محمد المحمد

14117الجراحة العصبية256عبد الكريم محمد حريري

18938أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها433عبد الكريم محمد حوري الصبره

7959امراض العين وجراحتها68عبد الكريم محمد خليفه

14531األمراض الداخلية281عبد الكريم محمد صافتلي

12818أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الكريم محمد معال

10458الجراحة العصبيةدوراتعبد الكريم محمد يحيى كابتي

15089طب األسرةدوراتعبد الكريم محمود المصطفى

11874طب الطوارئ162عبد الكريم محمود علي

9846الجراحة العظمية99عبد الكريم مدحت قنواتي

20984أمراض النسج حول السنيةدوراتعبد الكريم مصطفى الحسين

3545طب االسرة25عبد الكريم نوح الرجب

18928جراحة الفم والفكين433عبد الكريم هاشم نصور

12852طب األسرة193عبد الكريم يوسف المحمد

22437أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها531عبد اللطيف احمد المصطو المرطو

14391أمراض االأطفال272عبد اللطيف بديع القتابي

12376علم االدوية السريري169عبد اللطيف حسين عابد

22143الجراحة العظمية524عبد اللطيف خنجر العطيه

16286أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد اللطيف راجح علي العويري

6850أمراض األطفال55عبد اللطيف شعبان طهماز

10425االمراض الخمجية113عبد اللطيف عبد الحميد قصاص

10426امراض الجهاز الهضمي113عبد اللطيف عبد الحميد قصاص

20306الطب الشرعي475عبد اللطيف عبد الرحمن قباني

23879جراحة القلبدوراتعبد اللطيف عبد الملك حافظ

13401التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي290عبد اللطيف علي اسماعيل

18988جراحة الفم والفكين435عبد اللطيف علي عبود

23713أمراض األطفالدوراتعبد اللطيف عيسى إبراهيم

15563التخدير واإلنعاش336عبد اللطيف محمد احمد

14041الجراحة العظمية250عبد اللطيف محمد العبد هللا

21856الجراحة العامة516عبد اللطيف محمد النجار

6797أمراض القلب75عبد اللطيف محمد خير الخربوطلي

22518الجراحة العصبيةدوراتعبد اللطيف محمد سعيد التويني

23434أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها337عبد اللطيف محمد عبد الكريم

20701التخدير واإلنعاش485عبد اللطيف محمد علي جانودي

25550أمراض األطفال584عبد اللطيف محمد نصوح الصباغ

1194الطب النفسيدوراتعبد اللطيف محمد نور شققي

13628أمراض الجهاز الهضمي235عبد اللطيف محمد هاني دمياطي

2135االمراض العينية وجراحتها7عبد اللطيف محمود عبد هللا

5888الجراحة العظمية46عبد اللطيف مصطفى صنين

13510طب أسنان األطفال232عبد اللطيف ممدوح الخياط

25637أمراض الكليةدوراتعبد اللطيف نسيب عاجي
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19254الجراحة البولية444عبد هللا ابراهيم عقل

1775الجراحة العامة7عبد هللا احمد الصالح

13870الجراحة العظمية241عبد هللا احمد العبد هللا

24686أمراض الغدد الصم واالستقالب377عبد هللا احمد الكردوش

25634التعويضات السنية الثابتة584عبد هللا احمد جواد خساره

22273الجراحة العظمية526عبد هللا احمد حاج قدور

6547الجراحة العامة51عبد هللا احمد حمامي

11447امراض العين وجراحتها144عبد هللا احمد دحه

1655طب الطوارئ4عبد هللا احمد سعيد

عبد هللا احمد سليمان
70

تقويم االسنان والفكين
8055

2614امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد هللا احمد عبد الباري

2551الجراحة العامة15عبد هللا احمد عبد هللا

14607طب الطوارئ289عبد هللا احمد مياس

4244تقويم االسنان والفكين34عبد هللا اسامه ناصر

9026امراض العين وجراحتها86عبد هللا اسعد السهو

11586الجراحة العامة153عبد هللا اسعد جمال

11587جراحة االوعية153عبد هللا اسعد جمال

935تقويم االسنان1عبد هللا اسماعيل حسن

13417أمراض القلب واألوعية226عبد هللا انور حموليال

18863جراحة القلب واألوعية430عبد هللا إبراهيم زحلوق

8378أمراض األطفال73عبد هللا أحمد الحجي

6885الجراحة العظمية55عبد هللا أحمد الحسين العلي

12609أمراض األطفال181عبد هللا أحمد عيسى

480التخدير واالنعاشدوراتعبد هللا تميم الخضري

21780الجراحة البوليةدوراتعبد هللا توفيق غره

3885أمراض جهاز التنفس5عبد هللا حسن حسن

13354طب األسنان التجميلي221عبد هللا حسن طويل

15765الجراحة العظمية344عبد هللا حسن عبد ربه

2496الجراحة الصدرية15عبد هللا حسين اسمر العيسى

2929طب الطوارئ20عبد هللا حسين الحسين

13119األمراض الداخلية209عبد هللا حسين العيسى العلم

13120أمراض الجهاز الحركي209عبد هللا حسين العيسى العلم

23834مداواة األسناندوراتعبد هللا حسين فلو

22258الجراحة العظميةدوراتعبد هللا خالد السلطان

811امراض العين وجراحتها1عبد هللا خالد الشرع

16861أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها372عبد هللا خالد شيخ صبح

12528الطب النفسيدوراتعبد هللا خالد ضاهر

19985الجراحة البولية464عبد هللا خلف المشرف

21875الجراحة العامة516عبد هللا خليل حمصي

3605االمراض الداخلية25عبد هللا درويش السعد

2940التخدير واالنعاش20عبد هللا راكان عقيل

22760مداواة األسنان539عبد هللا رشيد ريس

19884جراحة الفم والفكين461عبد هللا زريف عليا

25517الصيدلة الصناعية583عبد هللا زهير االتاسي

25021األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس576عبد هللا سامي موقع

1744جراحة الفم والفكين11عبد هللا صالح ابو محمود

734الجراحة العظمية1عبد هللا صبحي العسلي

4957طب الطوارئدوراتعبد هللا طه حسن
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عبد هللا عباس علي الحمد المفرج
97

الجراحة العامة
9743

23889أمراض األطفالدوراتعبد هللا عبد الجبار ازعين

20936الجراحة العظمية496عبد هللا عبد الجبار الحالق

9657التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعبد هللا عبد الجبار شيحان

24430أمراض الجهاز الهضميدوراتعبد هللا عبد الحسين صدام

25451التشخيص المخبريدوراتعبد هللا عبد الرحمن الحاج عبد هللا

24232التخدير واإلنعاشدوراتعبد هللا عبد الرحمن الضاهر

5571التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد هللا عبد الرزاق المتراس

9121أمراض العين وجراحتها88عبد هللا عبد العزيز األصفر

4741امراض اللثة39عبد هللا عبد الغني بالش

9234التعويضات السنية الثابتة88عبد هللا عبد القادر ابازيد

5694أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52عبد هللا عبد القادر زكريا

8920التخدير واالنعاش85عبد هللا عبد الكريم العموره

16681الجراحة العظمية366عبد هللا عبد المعين الديب

14604الجراحة العظمية288عبد هللا عبد المنعم الحاج علي

12469جراحة القلبدوراتعبد هللا عبد المنعم السقا

24540التشخيص المخبري570عبد هللا عدنان السمان

19185األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس441عبد هللا عز الدين الخير

9435طب االسنان الشرعيدوراتعبد هللا عزات خوالني

2795التوليد وامراض النساء وجراحتها16عبد هللا عصمت جارمي

21208الجراحة العظمية502عبد هللا عطوان الحاج

5568الجراحة العظميةدوراتعبد هللا علي الحجي

3558التخدير26عبد هللا علي اللحام

23464الجراحة العامةدوراتعبد هللا علي خضر

834صناعة االسنان الثابتة1عبد هللا علي خليلي

8850الجراحة العظمية84عبد هللا علي نوفل

23406التشخيص المخبريدوراتعبد هللا عمر الخاطر

13674التصوير الطبي والتشخيص الطباعي238عبد هللا عمر معتوق

1749امراض االطفالدوراتعبد هللا عمر هائب العمر المشرف

1457االمراض الرثوية11عبد هللا عيد النجار

2043األمراض الداخلية10عبد هللا عيد النجار

11011أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها127عبد هللا عيسى العلي

630تقويم االسنان والفكين119عبد هللا فارس الحمود العكل

18377أمراض القلب واألوعية414عبد هللا فارس حميدان

17724التشخيص المخبري394عبد هللا فاضل االحمد

11092امراض كلية131عبد هللا فهد سيد عبد هللا

11226جراحة االطفالدوراتعبد هللا فهيم االبو حسين

24175التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد هللا مالك زريقه

24838أمراض الدم574عبد هللا ماهر عثمان

17188األمراض الداخلية388عبد هللا محمد اسماعيل

10179تقويم االسنان108عبد هللا محمد االحمد

17242األمراض الداخليةدوراتعبد هللا محمد الحمود الخلف

21371أمراض العين وجراحتهادوراتعبد هللا محمد السماعيل

9142طب الطوارئ87عبد هللا محمد السوقي

11842الجراحة العامةدوراتعبد هللا محمد الطباخ

19630أمراض األطفال454عبد هللا محمد القلعجي

23948أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد هللا محمد أبو ماضي

1130التخدير2عبد هللا محمد تيسير الشلق
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19550األمراض الداخلية451عبد هللا محمد جواد التركي

24891أمراض القلب واألوعية574عبد هللا محمد جواد التركي

10016التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي102عبد هللا محمد حتاحت

16065امراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد هللا محمد حجازي خلف

6770أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53عبد هللا محمد حسن

4032االمراض الباطنة28عبد هللا محمد حلواني

1530علم النسج حول السنية12عبد هللا محمد حمود عواد

24373أمراض الكلية568عبد هللا محمد رضا هنداوي

6400جراحة الفم والفكين22عبد هللا محمد زهير المشنوق

11331أمراض القلب واألوعية140عبد هللا محمد سمان

24059التعويضات السنية المتحركة564عبد هللا محمد فخر فاخورجي

22825أمراض العين وجراحتهادوراتعبد هللا محمد فؤاد الموصللي

17215جراحة الفم والوجه والفكين385عبد هللا محمد كمال عتيق

17730الجراحة العامة394عبد هللا محمد منير الحمامي

9365الجراحة العامة91عبد هللا محمود القشاش

9366جراحة األوعية91عبد هللا محمود القشاش

15787أمراض العين وجراحتها345عبد هللا محمود الكيال

25403التعويضات السنية الثابتة582عبد هللا محمود زيزان

2668الجراحة العامة75عبد هللا محمود سعيد

6079أمراض األطفال48عبد هللا مشهور المصري

23627مداواة األسنان555عبد هللا مصطفى الزين

21485الجراحة العظميةدوراتعبد هللا مطانس دنهش

14847أمراض األطفال298عبد هللا موفق حبوباتي

25855الجراحة العامة586عبد هللا نادر محسن

25856جراحة القلب586عبد هللا نادر محسن

2541طب االسرة15عبد هللا ناصر الرفاعي

19418أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتعبد هللا نجم الغولي

15221أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبد هللا نجيب ابو عاصي

19701الجراحة العامة456عبد هللا نواف العيد

19209التوليد وأمراض النساء وجراحتها443عبد هللا نور الدين العبيدي

5093أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43عبد هللا ياسين محيميد دبيس

8502التخدير واإلنعاشدوراتعبد هللا يوسف ابراهيم

24164الجراحة البولية565عبد هللا يوسف الشمالي

24165أمراض األطفالدوراتعبد هللا يوسف قنبس

7910االمراض الداخلية68عبد هللا يوسف مختار

7911امراض جهاز الهضم68عبد هللا يوسف مختار

15831أمراض العين وجراحتها347عبد الماجد ابراهيم حجي محمد

15831أمراض العين وجراحتها501عبد الماجد ابراهيم حجي محمد

13161الجراحة العظميةدوراتعبد المالك تامر الحسيني

13665الجراحة العظمية237عبد المالك تامر الحسيني

2785أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها17عبد المالك محمد اشرم

3179تقويم االسنان والفكين21عبد المالك محمد رياض مجني

1754امراض القلب9عبد المتين هاشم االتاسي

7538الجراحة العظمية64عبد المجيد أحمد األسود

21325الجراحة العامة505عبد المجيد جمال الدين طليمات

2139امراض االطفال13عبد المجيد حاج عبدالحميد المرزوك

7366صناعة االسنان الثابتة59عبد المجيد حسن السمره

19180الجراحة العامة442عبد المجيد فيصل الكلش

10782طب الطوارئ123عبد المجيد محمد حسين
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11083الجراحة العظميةدوراتعبد المجيد محمد حسين

8854التوليد وأمراض النساء وجراحتها84عبد المجيد محمد قنبس

1979التخدير واإلنعاش9عبد المجيد محمد محمد

1979التخدير واإلنعاش517عبد المجيد محمد محمد

4432امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها36عبد المجيد محمد يوسفان

3483امراض االطفال25عبد المجيد مصطفى الموازيني

8096الجراحة العامة71عبد المجيد نايف محمد

2166االمراض العينية وجراحتها13عبد المجيد وليد خليل

نقص شهادة خارجية:2018-12-3بتاريخ عبد المحسن عبد الرزاق األيوبي

19922الجراحة العظمية462عبد المسيح افريم كوريه

22123التوليد وأمراض النساء وجراحتها523عبد المسيح الياس عائده

5185الجراحة العظمية113عبد المسيح اميل شفيق كتي

10911الجراحة العظمية عند األطفال125عبد المسيح اميل شفيق كتي

14156أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها257عبد المسيح تاتو اوديشو

20670الطب النفسي484عبد المسيح سليمان خلف

19145أمراض الغدد الصم واالستقالب441عبد المسيح نجيب المعلوف

4734امراض الطفال39عبد المطلب احمد السح

17409أمراض العين وجراحتها388عبد المطلب عزو جحجاح

21569طب األسرةدوراتعبد المعز حسان الشعار

14444التخدير واإلنعاش275عبد المعطي جمال جقير

1762جراحة الفم والفكين8عبد المعطي زكريا اللبابيدي

10866األحياء الدقيقة125عبد المعطي عز الدين الداالتي

10867الدمويات125عبد المعطي عز الدين الداالتي

5971الجراحة العظمية46عبد المعين احمد زكار

3194التعويضات السنية المتحركة21عبد المعين ادهم الجمال

10692امراض االطفال120عبد المعين حافظ حمد

9733الجراحة العظمية96عبد المعين رضوان زريق

19682أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456عبد المعين شمس الدين ظاظه

21846الجراحة العظمية515عبد المعين كاسم ناصر

18554األمراض العصبية421عبد المعين محمد الربداوي

5500جراحة الفم والفكين42عبد المعين محمد اليوسف

8253الجراحة العامة73عبد المعين محمد خباز

1004امراض االطفال1عبد المعين محمد دريس

3461االمراض العينية وجراحتها25عبد المعين محمد فؤاد عميش

1031االمراض العينية وجراحتها2عبد المعين محمود نديم عمر

18932األمراض الداخلية433عبد المعين مصطفى حسن

23002طب أسنان األطفال547عبد الملك ايمن عدي

2831االشعة والتشخيص الشعاعي17عبد الملك عبد اللطيف حافظ

3084امراض القلب22عبد الملك مسلم الكزبري

10854التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي125عبد المنعم ابراهيم حجازي

12383امراض االطفال169عبد المنعم حسن غانم

20978أمراض العين وجراحتها495عبد المنعم خالد عسكر

19514الجراحة العامة450عبد المنعم رياض القدور

17657األمراض الداخلية392عبد المنعم عبد هللا عبد هللا

15686الجراحة العامة342عبد المنعم عطاهللا اليونس

16674الجراحة العامة366عبد المنعم علي العلي

16566تقويم األسنان والفكين362عبد المنعم علي بركات

16596الجراحة العامة363عبد المنعم فاتح قواس

12605أمراض الجهاز الهضمي181عبد المنعم قاسم الحراكي
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12903األمراض الداخلية199عبد المنعم قاسم الحراكي

23380التوليد وأمراض النساء وجراحتها552عبد المنعم محمد السباعي

13738الجراحة العامة241عبد المنعم محمد العبد الحنان

13744التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي241عبد المنعم محمد علي حسناتو

3125جراحة الفم والفكين21عبد المنعم وليد الوفائي

12035التوليد وأمراض النساء وجراحتها171عبد المهدي صالح الحمود

11024جراحة الفم والوجه والفكين128عبد المولى محمد الحاج حسين

1438التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعبد المولى محمد العبسي

2896الجراحة العامة4عبد المولى مرعي الحسن

6866األمراض الداخلية55عبد المؤمن سليم القشلق

19325أمراض األطفال445عبد الناصر ابراهيم كوزو

4493الجراحة العامة35عبد الناصر احمد عبد الرحمن

3400الجراحة العظمية24عبد الناصر حسن جاسم

16156التشخيص المخبريدوراتعبد الناصر سليمان الحمد

13220أمراض األطفال214عبد الناصر طالل المطلق

4449الطب الشرعيدوراتعبد الناصر عبد الحميد الدرويش

3580االمراض العصيبة25عبد الناصر عبد الحميد صليعي

7167االمراض الداخليه57عبد الناصر عبد اللطيف بقله

23734الصحة العامة557عبد الناصر عبد هللا أبو سعده

15013التخدير واإلنعاش306عبد الناصر عبد المجيد الزعبي

18752جراحة األطفال426عبد الناصر علي العتيلي

19277الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل445عبد الناصر عمر عبود

3686االمراض الداخلية25عبد الناصر عمر عز الدين

2041التخدير18عبد الناصر محمد الحوراني

10405امراض االطفال112عبد الناصر محمد الشيخ علي

1771جراحة الفم والفكين6عبد الناصر محمد حرفوش

20199أمراض القلب واألوعية474عبد الناصر محمد رفعت رضوان

9614أمراض األطفال95عبد الناصر محمد زهري زهره

7810االمراض الداخلية67عبد الناصر محمد سهيل نور هللا

7811علم االورام67عبد الناصر محمد سهيل نور هللا

871امراض القلب1عبد الناصر محمود عودة

4094تقويم االسنان27عبد الناصر موسى المحمود

25757تقويم االسنان والفكيندوراتعبد الهادي احمد المصري

24582أمراض األطفال377عبد الهادي احمد خضر

12317الجراحة العامة161عبد الهادي احمد قديمي

25263أمراض العين وجراحتهادوراتعبد الهادي خالد بركات

2993امراض العين وجراحتها20عبد الهادي خليل الخطيب

25140الجراحة العظميةدوراتعبد الهادي خير الدين الجبان

4272االمراض الداخلية34عبد الهادي عبد القادر الصوفي

25828الجراحة العظميةدوراتعبد الهادي عبد المالك عزاوي

9285التشخيص المخبري89عبد الهادي عبد الهادي الرحال

21776أمراض األطفالدوراتعبد الهادي عيسى العيسى

12725امراض النسج حول السنية186عبد الهادي كمال القج

12067األمراض الداخلية171عبد الهادي ماجد خليل

10619التوليد وامراض النساء وجراحتها119عبد الهادي محمد سالم

23920الجراحة العظميةدوراتعبد الهادي محمد شباط

12890أمراض الجهاز التنفسيدوراتعبد الهادي محمد فايز منصور

25726الجراحة العظميةدوراتعبد الهادي محمد معن الزهري اليافي

17983األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس402عبد الهادي محمد يونس

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  441 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

22910التخدير واإلنعاش544عبد الهادي محمود الطوخي

16534جراحة القلب361عبد الهادي محمود مصا

18235التخدير409عبد الهادي يونس السالمه

4261التشخيص المخبري33عبد الواحد احمد العسكر

5128أمراض األطفال45عبد الواحد خليل حزواني

21210الجراحة العامة502عبد الواحد صالح اعبيد

2169االمراض العينية وجراحتها13عبد الودود خلف الحمصي

20982تقويم األسنان والفكيندوراتعبد الودود محمد سعيد المقداد

10438التوليد وامراض النساء وجراحتها113عبد الوكيل محمد بركات الصالح

8439أمراض القلب واألوعيةدوراتعبد الولي محمد حسين عيسى

14405أمراض األطفال272عبد الوهاب احمد شامي

11398طب الطوارئ142عبد الوهاب اسماعيل مهيوب

13973التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد الوهاب سفيان الجريص

20559التخدير485عبد الوهاب شريف القصص

20652جراحة الفم والفكين485عبد الوهاب عادل شرابه

25464التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبد الوهاب عبد الغفور الحمود

18669الكيمياء الحيوية السريرية423عبد الوهاب عبدو الحاج علي

16753التعويضات السنية المتحركة369عبد الوهاب متين طباخ

20584الجراحة العامة486عبد الوهاب محمد فحام

21193الجراحة العامة502عبد الوهاب محمد كامل اإلمام

21194جراحة االوعية502عبد الوهاب محمد كامل اإلمام

22204الجراحة العظميةدوراتعبد الوهاب محمد نظير محي الدين

21636طب أسنان األطفال510عبد الوهاب محمد نور نور هللا

4393الجراحة العصبية30عبد الوهاب مرعي الجراد

10186جراحة الفم والفكين108عبد حسن العيسى

337األمراض العصبيةدوراتعبد حسن المحمد

6300األمراض الداخلية49عبد شريده الطحيطح

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-5-9---الملف معلق عبد علي سعيد

5734الجراحة البولية46عبد نجم العبيد

19221طب أسنان األطفال443عبداالله صالح الطوير

17770األمراض الداخلية396عبدالباقي جاسم السنجار

17771أمراض القلب واألوعية396عبدالباقي جاسم السنجار

2484االمراض الجلدية والزهرية14عبدالحكيم احمد الفالح

19054الجراحة العامة439عبدالحميد محمد الخبل

1249علم النسج حول السنية3عبدالرحمن اكرم الخطيب

6506امراض القلب50عبدالرحمن عبد الباقي العلوكه

1316جراحة االطفال3عبدالرحمن محمدبشار العابد

24422جراحة الفم  والوجه والفكين568عبدالرحيم محمد اسماعيل

2292االمراض الداخلية13عبدالرزاق رجب يونس

1687الجراحة العظمية12عبدالكريم زهير يبرودي

21888جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبدهللا األمير محمد غسان مخملجي

22099تقويم األسنان والفكيندوراتعبدهللا حسام مزعل

22393الجراحة العامةدوراتعبدهللا حسين الخضر

14016جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعبدهللا حسين الزعبي

3054التوليد وامراض النساء وجراحتها20عبدهللا خالد ابو بكر

7158الصيدلة الصناعية57عبدهللا عبدالصمد مراد

10662طب االسرة120عبدهللا عثمان حمود

7120التشخيص المخبري57عبدهللا علي الحمادة

2113الجراحة العظمية14عبدهللا علي السيد
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20444األمراض الداخلية481عبدهللا محمد الهللو

18122الجراحة البولية407عبدهللا مرعي الحسن

21179األمراض الداخليةدوراتعبدهللا نزار بكري

24131أمراض األطفالدوراتعبدهللا نصار الرجا

2202المداواة الشعاعية12عبدالمجيد ياسر مهيني

6229التوليد وأمراض النساء وجراحتها49عبدالمعين ماجد كتيل

2883االشعة والتشخيص الشعاعي20عبدالمنعم علي اخرس

2152جراحة االوعية13عبدالمولى مرعي الحسن

18075األمراض الداخلية408عبدالناصر خليل مالمحمد

8472أمراض الغدد واألستقالبدوراتعبده اسماعيل الفرم

17915الجراحة العظمية400عبده جرجي بنا

15416أمراض األطفال327عبده محمد حرفي

3416الطب النفسي23عبده محمد قرقورا

6954التوليد وأمراض النساء وجراحتها56عبدو ابراهيم ابراهيم

18420أمراض الغدد الصم واالستقالب415عبدو ابراهيم قسطنطين

21748أمراض الجهاز الهضميدوراتعبدو احمد حاج حماده

18378الجراحة العامة413عبدو اسماعيل عبدو

يرجى استكمال الشهادة االجنبية او تسجيل  : 3الملف معلقعبدو الياس ايشوع

19246الجراحة العامة444عبدو ايوب اسكيف

2062االمراض الجلدية والزهرية9عبدو توفيق جليل

2358أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها3عبدو خالد زرزور

885الجراحة البوليةدوراتعبدو رشيد عثمان

10479الطب الشرعي115عبدو زكريا العقيل

6088جراحة القلب48عبدو زكريا شيخ علي

7441التشريح المرضي62عبدو سعيد عثمان

1468االمراض الباطنة3عبدو سمير شيخ الشباب

11841امراض القلب واالوعيةدوراتعبدو سمير شيخ الشباب

10344الجراحة البولية111عبدو عبد هللا الفارس

19457الجراحة العظمية449عبدو علي حرش

10391التخدير واالنعاش112عبدو علي سعيد

1258جراحة القلب3عبدو محمد الحمود

2233طب االسرة15عبدو محمد خربوطلي

8681األمراض الداخليةدوراتعبدو محمد شريف الدبس

3708امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها27عبدو محمد عيروط

1115الجراحة العامة2عبدو محمد محمد زين

4956جراحة االوعيةدوراتعبدو محمد محمد زين

11624امراض القلب واالوعية153عبدو معروف عون

2508الجراحة البولية20عبدو منصور الطراد

14272الجراحة العامة265عبدو وجيه عذرا

8389التوليد وامراض النساء وجراحتها73عبرات سليمان هيفا

18635التخدير واإلنعاش423عبله حسني سويد

3380التوليد وامراض النساء وجراحتها24عبله خليف الفاعوري

14678التوليد وأمراض النساء وجراحتها289عبله علي شدود

23343األمراض الداخلية551عبود امطانيوس منصور

نقص تسجيل اختصاص : 2018-1-2بتاريخ عبود خليف الخليفة

19173أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها442عبود علي المحمد

19349األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس448عبود عيسى طحان

1082التشخيص المخبري2عبود فكتور شكور

22483زراعة األسناندوراتعبود نادر فاضل عبود
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21249التخدير واإلنعاشدوراتعبيد محمد الشدهان

23972الجراحة العصبيةدوراتعبيدة عمر عبد الرزاق

7697جراحة الفم والفكين66عبيدة فهد حمامة

14938الجراحة العامةدوراتعبيده  محمد مخلص البني

25234النعويضات السنية المتحركة579عبيده عامر حشمه

18268التعويضات السنية المتحركة410عبيده عبد الحميد الراس

23152الجراحة العامة549عبيده عبد هللا العبد هللا

14165مداواة األسنان259عبيده عبد المعطي الصالح

24420الجراحة العامةدوراتعبيده عبد المعين أبو الهوى

23297زراعة األسناندوراتعبيده عمر البوظ

15982تقويم األسنان350عبيده محمد تيسير زند الحديد

22418أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعبيده محمد عليها

20250إدارة النظم الصحية472عبيده محمد قطيع

21917أمراض العين وجراحتهادوراتعبيده محمود المحمد العابر

14053أمراض العين وجراحتهادوراتعبيده محي الدين  شيخاني

23087طب أسنان األطفال549عبيده نزار الشمري

12454التوليد وامراض النساء وجراحتها169عبير ابراهيم الدعبول

502الطب المخبري1عبير ابراهيم الكفري

7251التوليد وامراض النساء وجراحتها58عبير ابراهيم الكيالني

9728امراض الجهاز التنفسي96عبير ابراهيم جبران

25492التعويضات السنية الثابتة583عبير احمد الجارح

16337التشخيص المخبريدوراتعبير احمد جيرودي

18354التوليد وأمراض النساء وجراحتها413عبير احمد حسن

5005التوليد وأمراض النساء وجراحتها42عبير احمد رقماني

988االمراض الداخلية1عبير احمد رمضان

16911التوليد وأمراض النساء وجراحتها373عبير احمد زهرة

7362التشخيص المخبري59عبير احمد عمر

8175التشخيص المخبري71عبير احمد غانم

12456التخدير واالنعاش169عبير احمد كيخي

2388التوليد وامراض النساء وجراحتها15عبير احمد هشام البرازي

24008التوليد وأمراض النساء وجراحتها562عبير اديب معروف

4621التوليد وامراض النساء وجراحتها34عبير امير محفوض

13788التشخيص المخبري240عبير امين قاضي

6760التشخيص المخبري53عبير انعام الحنا زياده

15580التوليد وأمراض النساء وجراحتها337عبير أحمد الحوراني

390التشخيص المخبريدوراتعبير أحمد اللوز

6715أمراض األطفال53عبير أحمد فرح

7764التوليد وأمراض النساء وجراحتها66عبير أحمد ياسين

9131االمراض الداخلية87عبير برهان الطويل

23243الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتعبير بسام عبد المعطي

19886أمراض الغدد الصم واالستقالب461عبير بالل حسن

12453أمراض األطفال218عبير بهجات دغمان

5933التوليد وأمراض النساء وجراحتها46عبير توفيق حسون

1127االمراض العينية وجراحتها2عبير حسين حسين

9361األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس91عبير خالد رستم

22179التعويضات السنية الثابتة525عبير خليل العبيد

25671األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس585عبير دانيال عساف

1095امراض االطفال2عبير داود فياض

15730التشخيص المخبري343عبير داؤد حنينو
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24535أمراض النسج حول السنية570عبير رامز دعمش

18837أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها431عبير رفيق زريق

6008التشخيص المخبري47عبير زكريا ابو كانون

6186طب وجراحة االذن واالنف والحنجرة48عبير سجيع سلمان

17433األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعبير صالح احمد هادي

398أمراض األطفالدوراتعبير صالح الخليل

5979طب األطفال47عبير صالح حسن

5614التوليد وامراض النساء وجراحتها44عبير عادل حمود

14090التخدير واالنعاش252عبير عباس يوسف

7569األمراض الداخلية64عبير عبد الجبار الضحاك

1795طب االسرة7عبير عبد الرؤوف الضامن

11097االمراض العصبية131عبير عبد الكريم صالح

5740جراحة الفم والفكين45عبير عبد هللا التمر

9905التوليد وامراض النساء وجراحتها101عبير عبد المالك مالك

24877التشخيص المخبري574عبير عبدهللا شاهين

16881األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس373عبير عدنان النحاس

11242االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات138عبير عدنان رجب

22689أمراض الجهاز التنفسي535عبير عدنان سليمان

18407أمراض العين وجراحتها414عبير علي االبراهيم

10722التشخيص المخبري121عبير علي سليمان

12966األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208عبير علي شاهين

6234أمراض األطفال49عبير علي قاسم

2379امراض الدم11عبير علي قدار

24849أمراض النسج حول السنية377عبير علي محمود

21062التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبير علي مراد

22826األمراض الجلدية542عبير عمر العادل أبو زالم

3039التشخيص المخبري22عبير عمر الكيال

3790أمراض األطفال26عبير عيسى ابراهيم

12264التخدير واالنعاش174عبير عيسى عاصي

8895أمراض األطفال84عبير فايز الخليل

12113امراض االطفال169عبير فوزي دبيات

7641التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعبير فيصل الشيحاوي

4920طب االطفال43عبير فيصل قبيلي

18288األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس411عبير كامل العقده

24923التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377عبير لؤي اللبان

6605أمراض األطفال53عبير محمد ابراهيم

4425التوليد وأمراض النساء وجراحتها30عبير محمد احسان الدوير

10392امراض النسج حول السنية112عبير محمد احمد

10166امراض االطفال110عبير محمد اسماعيل دايه

5142طب المخبر45عبير محمد حجار

18977التوليد وأمراض النساء وجراحتها435عبير محمد حوى

24580أمراض األطفال377عبير محمد حيدر

9367التوليد وأمراض النساء وجراحتها91عبير محمد خير سواقيه

6901التخدير55عبير محمد دكروج

عبير محمد رفيق سيدا
214

جراحة الفم والفكين
13239

7334مداوة اسنان األطفال60عبير محمد زيوت

25624أمراض العين وجراحتهادوراتعبير محمد شفيق االنقر الشهير بالبستاني

24552األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس570عبير محمد ضحى
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18104التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي408عبير محمد قصي حاج درويش

5015التشريح المرضي34عبير محمد كنجاوي

6735الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل53عبير محمد كنجو

20332أمراض األطفال474عبير محمد لطفي الشيخ

2183التوليد وامراض النساء وجراحتها7عبير محمد محفوض

25844األمراض العصبية586عبير محمد معنا

9224األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88عبير محمود شفيع

24355التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبير محمود محمد

5053التوليد وأمراض النساء وجراحتها42عبير محي الدين المحيو

25294التوليد وأمراض النساء وجراحتها580عبير مختار نوح

10794طب االسرة122عبير مروان خضر

21147امراض االطفال502عبير مصطفى العفاص

10488التوليد وامراض النساء وجراحتها115عبير مصطفى مصطفى حنجيك

19123أمراض األطفال440عبير مطانس نصر هللا

7190امراض األطفال58عبير معين اسعد

21511التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعبير موفق المبيض

8901التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85عبير ميخائيل عوض

18721أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها425عبير ناجح عمران

6007جراحة الفم والفكين47عبير نادر الشرابي

8782التوليد وأمراض النساء وجراحتها83عبير نبيل غزال

17273التعويضات السنية الثابتة386عبير نبيه النوري

15155تقويم األسنان والفكيندوراتعبير نسيم  موسى

22061التشخيص المخبري522عبير نسيم نخله

10912التغذية125عبير واثق فلوح

7838التوليد وأمراض النساء وجراحتها67عبير وليد الحصني

8906التوليد وامراض النساء وجراحتها85عبير ياسين عمران

20786األمراض الداخلية490عبير يوسف يوسف

6235التشخيص المخبري49عتاب أحمد بدر

7054التوليد وأمراض النساء وجراحتها57عتاب بشار العلي

20127التخدير واإلنعاش469عتاب حسن محمود

16300التوليد وأمراض النساء وجراحتها356عتاب حيدر الخالد

15314التشخيص المخبري323عتاب عبد الرزاق حسن

13981أمراض الجهاز الهضميدوراتعتاب عبد المجيد ابراهيم

14037األمراض الداخلية251عتاب عبد المجيد ابراهيم

3503التشريح المرضي للفم25عتاب عبد المعين ملوحي

523التشخيص المخبريدوراتعتاب عزيز خليل

7130امراض االطفال57عتاب محمود الفضلي

10190التخدير واالنعاش108عتاب موسى جبور

23975أمراض الدمدوراتعتاب نزيه غانم

666الدمويات والمناعيات2عثمان احمد عثمان

5559الجراحة العصبية42عثمان احمد كوساني

8347أمراض القلب واألوعية73عثمان أحمد قدوره

12674امراض االطفال182عثمان حمود نوفل

5452الجراحة العظمية42عثمان خليل دشو

16102أمراض القلب واألوعيةدوراتعثمان دياب الخلف

3418جراحة القلب24عثمان صالح العبد هللا

12025الجراحة العظمية166عثمان صفوان عبيسي

13915أمراض األطفال243عثمان طالب  حمدان

241أمراض األورام عند األطفال241عثمان طالب حمدان
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11904امراض االطفال166عثمان عارف عثمان

22341أمراض العين وجراحتها529عثمان عدنان النعمه

693األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتعثمان علي المطر

21260أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعثمان محمد عثمان

4649الجراحة العامة34عثمان محمد عزيزه

21051الجراحة العامة498عثمان محمود كرو

870تقويم االسنان والفكين13عثمان يحيى خشاب

8636أمراض األطفال81عجاج ابراهيم حيدر

14260الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتعجيل محمد علي عبد الكريم الجربا

14033أمراض الجهاز الهضمي250عداد احمد عداد

14088الجراحة البولية254عدس احمد حمدان

1123التشخيص المخبري3عدله جريس كسواني

11914التوليد وأمراض النساء وجراحتها162عدنان  علي اليونس

18337التوليد وأمراض النساء وجراحتها413عدنان ابراهيم محمد

7606األمراض الداخلية64عدنان ابراهيم يوسف

19769التوليد وأمراض النساء وجراحتها457عدنان احمد الحريري

4035الجراحة العظمية28عدنان احمد الحسين

4832جراحة األورام41عدنان احمد العكاش

19043الطب النفسي439عدنان احمد شقيره

22937مداواة األسنان545عدنان احمد فؤاد االفندي

14852أمراض الجهاز الهضمي299عدنان احمد قريطم

20658التوليد وأمراض النساء وجراحتها483عدنان ارسالن شيخو

5785األمراض العينية وجراحتها47عدنان انطانيوس داود

16844التشخيص المخبري372عدنان انور حشوه

7780الجراحة العامة66عدنان أحمد محروس ماميه

15540مداواة األسنان335عدنان بسام غزال

17935أمراض األطفال400عدنان توفيق الصفدي

1222التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعدنان جبر الفالوجي

12197التوليد وأمراض النساء وجراحتها175عدنان جبرا سلوم

19372األمراض الداخلية448عدنان جميل حلو

13206التوليد وأمراض النساء وجراحتها213عدنان جميل سليمان

19703الجراحة العامة456عدنان حبيب قاسم

13855أمراض النسج حول السنيةدوراتعدنان حسان  العثمان التركاوي

11517توليد147عدنان حسن حسن

12948امراض االطفال201عدنان حسن ديوب

6374األمراض العينية وجراحتها49عدنان حسن سويقات

13814أمراض األطفال241عدنان حسن غباش

2165االمراض الجلدية والزهرية17عدنان حسن محمد علي الزغير

15215التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي317عدنان حمي الياس

عدنان خالد حيدر
579

األمراض العصبية
25235

9270أمراض األطفال89عدنان خالد محمد اليوسف

22162أمراض األطفالدوراتعدنان خلف يوسف

18049أمراض الجهاز الهضمي405عدنان خليل هرمز

587الجراحة البولية1عدنان داود العواد

10205الجراحة البولية109عدنان سعيد مخول

8796أمراض القلب واألوعية83عدنان سالمه السالمه

13688امراض االطفال241عدنان سليمان عبد هللا

19926جراحة الفم والفكين462عدنان شريف جابر
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23396الجراحة العامةدوراتعدنان صافي حامد

5885الجراحة البولية46عدنان صالح احمد

11492عين147عدنان صبحي حوراني

4049امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها29عدنان صياح ابوحسون

15520أمراض النسج حول السنيةدوراتعدنان طريف قاسم آغا

11572الجراحة العامة149عدنان طيب سعد

12441التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي169عدنان عبد الحميد الحلبي

20083أمراض األطفال470عدنان عبد الحميد إبراهيم

4714التوليد وأمراض النساء وجراحتها43عدنان عبد الحميد خليل

15545األمراض الداخلية335عدنان عبد الرحمن الديري

15546أمراض القلب واألوعية335عدنان عبد الرحمن الديري

3890الجراحة البولية26عدنان عبد الفتاح حجو

20186أمراض األطفال473عدنان عبد الكريم طومان

4511الكيمياء الحيوية السريرية30عدنان عبد اللطيف الضويحي

22677التشخيص المخبري534عدنان عبد هللا جمعه

18654أمراض الجهاز الحركي423عدنان عبدي صالحه

19704األمراض الداخلية456عدنان عطيه الحسين

11966الجراحة العامة164عدنان علي العمر

18493الجراحة العامة419عدنان علي إسماعيل

10825التشخيص المخبريدوراتعدنان علي بدور

21545الصحة العامة508عدنان علي بدور

5331الجراحة العصبية38عدنان علي حمود

16664أمراض الجهاز الهضمي366عدنان علي زرزر

20173جراحة األوعية471عدنان علي شعار

18852أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها430عدنان علي عبد الرحمن

4422االمراض العينية وجراحتها39عدنان علي مصطفى

7580التوليد وأمراض النساء وجراحتها64عدنان عمر حجازي

16736الطب الشرعي368عدنان عيسى بركات

4337الجراحة العامة30عدنان فايز ابو الفضل

2265امراض جهاز الهضم12عدنان فؤاد السالمه

8638األمراض الداخلية81عدنان فؤاد السالمه

13237الطب النفسي213عدنان قاسم العرب

5875امراض القلب122عدنان مالك عساف

13470طب الطوارئ227عدنان محمد ابو عره

9636طب األسرة95عدنان محمد اسعد

2924امراض االطفال21عدنان محمد االحمد

6281طب الطوارئ49عدنان محمد الباشا

18570أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421عدنان محمد الحوري

3844الكيمياء الحيوية السريرية24عدنان محمد الخطيب

6214التوليد وأمراض النساء وجراحتها49عدنان محمد الشاطر

6589االمراض الداخلية51عدنان محمد المحمد

653الجراحة البولية1عدنان محمد المنصور

3325االمراض العصبية22عدنان محمد بالل

5048التوليد وأمراض النساء وجراحتها78عدنان محمد جورية

23583األمراض الداخليةدوراتعدنان محمد حمد

19667جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعدنان محمد زقزق

12512التشخيص المخبري174عدنان محمد سعدو

6772التشخيص الشعاعي/األشعة53عدنان محمد عبود

12663أمراض القلب واألوعيةدوراتعدنان محمد علي مصطفى
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18916التخدير واإلنعاش433عدنان محمد غانم

6905الجراحة العظمية55عدنان محمد محمود

20680أمراض الجهاز الهضمي483عدنان محمد مصطو

19675األمراض الداخلية456عدنان محمود الجباوي

19083أمراض القلب واألوعية438عدنان محمود الخطيب

15259أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها318عدنان محمود العساف

3583الجراحة العامة26عدنان محمود صنديد

20088أمراض القلب واألوعية468عدنان محمود عبد هللا

4103امراض القلب27عدنان مسلم علي عثمان

536األمراض الجلدية الزهرية1عدنان مصطفى جرعتلي

3529التوليد وامراض النساء وجراحتها25عدنان مصطفى شعيره

13207التوليد وأمراض النساء وجراحتها213عدنان معروف سليمان

18040الجراحة التجميلية والتصنيعية405عدنان موسى الشبلي

23995أمراض األطفالدوراتعدنان ناصر الظاهر

5854التخدير46عدنان نبيه عساف

18930األمراض الداخلية433عدنان نجم الدين تنوره

4074التخدير31عدنان نوفل قيراطه

5098امراض االطفال34عدنان هالل فروخ

3253تقويم االسنان21عدنان وليد النائلي

19007األمراض الداخلية436عدنان يوسف الخضور

7002الجراحة البولية56عدنان يوسف سلمان

22400أمراض القلب واألوعيةدوراتعدي جمال عثمان

23535أمراض النسج حول السنية555عدي درغام البشير

3606االمراض الجلدية والزهرية25عدي رشاد العلي

14000طب الطوارئدوراتعدي رضوان كرزون

19881تقويم األسنان والفكين461عدي ساهر الهريني

3819االمراض الباطنة27عدي سليمان عبدو

14340أمراض القلب واألوعيةدوراتعدي سليمان عبدو

24846أمراض األطفال377عدي عبد الحكيم الدعاس

18283التشخيص المخبري411عدي علي عمران

21114التوليد وأمراض النساء وجراحتها500عدي عيسى قاسم

23536تأهيل وتجميل الفم واألسنان555عدي لؤي الحلقي

15493جراحة الفقلبدوراتعدي محسن سليمان

21438الجراحة العظميةدوراتعدي محمد األشقر

8499طب الطوارئدوراتعدي محمد المحمود

7037التخدير57عدي محمد مصطفى

21526أمراض األطفال507عدي محمد ناصر

24208أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتعدي محمد ناصر

20426الجراحة التجميلية والتصنيعية479عدي محمد يوسف

20410الجراحة العامة479عدي محمد يوسف

556التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعدي محمود المصطفى

25798أمراض النسج حول السنيةدوراتعدي منذر محمد

12371امراض االطفال169عدي نديم جوني

7097الجراحة العظمية57عدي وليد العبدهللا

7485التعويضات السنية المتحركة63عذاب احمد عبد الكريم

22041أمراض األطفالدوراتعذاب جميل رمضان

25034األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377عربيه محمد فايز حبمبم

1153جراحة الفم والفكين3عرفان احمد بركات بركات

13295الجراحة العامة218عرفان اسامة العوا
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5241التوليد وأمراض النساء وجراحتها46عرفان خليل جعلوك

10306التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي110عرفان عبد الوهاب القصار الشهير بالحكيم

9320الجراحة العامة91عرفان محمد رياض بالي

15598التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعرفه احمد عبد

714تقويم األسنان1عروبة أحمد الشيخ قاسم

11830التشخيص المخبري162عروبه ابراهيم انوس

12134التخدير واالنعاش169عروبه احمد مهنا

2625طب االسرةدوراتعروبه رهاوي قدور

11270امراض االطفال138عروبه نواف شرف الدين

22804أمراض القلب عند األطفال541عروبه نواف شرف الدين

475الجراحة العظميةدوراتعروة دياب شعباني

4142أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها31عروة عبد الناصر خاسكي

9043التشريح المرضيدوراتعروه احسان عليوي

16358جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعروه أنور حيدر

20241أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها472عروه حسان حمدان

20212الجراحة العصبية473عروه عابدين سيفو

8874جراحة األوعية84عروه محمد سالم

8761جراحة الفم والوجه والفكين83عروه محمد موسى

9052الجراحة العامةدوراتعروه نزار علوش

14742األمراض الداخلية292عروه ياسر بدر

25113أمراض الجهاز الهضميدوراتعروه ياسر بدر

2705الجراحة العامة17عرين فهمي كلور

14985الجراحة العظميةدوراتعز الدين سيف الدين احمد

23481الجراحة البولية554عز الدين عبد القاهر عبد الرحمن الشيباني

11726الجراحة العامة162عز الدين عزو العسه

11691امراض النسج حول السنية155عز الدين محمد السراقبي

2033الجراحة العظمية10عزات حسن ثلج

22509التخدير واإلنعاشدوراتعزام إبراهيم صقر

3264مداواة االسنان20عزام بشار الالذقاني

21556أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها509عزام حكمت اسماعيل

6261التشخيص المخبري49عزام خضر درويش

14813األمراض العصبية296عزام رياض بزبوز

20082تقويم األسنان والفكين468عزام سعيد الجندي

18532التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي419عزام سميح االرمني

23930التصوير الطبي والتشخيص المخبريدوراتعزام ظافر الخطيب

12555اذندوراتعزام عبد اللطيف السرميني

11084الجراحة العصبيةدوراتعزام عدنان الطعمه

10021امراض األطفال103عزام علي خلوف

10835أمراض القلب واألوعيةدوراتعزام غسان طراف

16380الجراحة العظميةدوراتعزام ماهر ورده

5127أمراض األنف واألذن والحنجرة45عزام محمد الجيجكلي

5196األمراض الداخلية43عزام محمد العثمان

22304الجراحة العظميةدوراتعزام محمود اياد مرعشي

6641التوليد وأمراض النساء وجراحتها52عزام معين خلوف

6641التوليد وأمراض النساء وجراحتها568عزام معين خلوف

2471الجراحة العظمية15عزام نجدت قواس

21732طب الطوارئدوراتعزام نجم الدين اواري

25524جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعزام نزيه السكاف

18987التشخيص المخبري435عزام هيثم عباره
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6816التعشخيص الشعاعي/ األشعة55عزام يوسف عابدين

11380الجراحة العامة142عزة محمد صبحي حاج حميده بيطار

14765أمراض األطفال295عزة معتز العمري

15166الجراحة البوليةدوراتعزت جعفر الزين

21920الجراحة العظمية517عزت حميد الكرو

7666األمراض العينية وجراحتها66عزت صايل حيدر

5635طب الطوارئ44عزت علي احمد

12020جراحة الفم والفكين171عزمي وليد ابو السعود

10297تقويم االسنان110عزه احمد موفق الزعبي

9492التشخيص المخبري93عزه رضوان سعد

25771أمراض الدم586عزه سليمان إبراهيم

7690أمراض األطفال66عزه عبد القادر عبيسي

6784التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعزه غازي الحجي

13948الجراحة البولية243عزيز أحمد الحوران

6609األمراض الداخلية53عزيز جرجس صليبي

9316الجراحة البولية90عزيز جوزيف صباغ

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-23بتاريخ عزيز شعبان زاهر

مطلوب الشهادة االصلية او صورة مصدقة واضحة

12449امراض الجهاز التنفسي169عزيز عيسى الشيخ

6744جراحة الفم والفكين53عزيز غسان دبو

5313الجراحة العامةدوراتعزيز فائز عباس

8628التخدير واإلنعاشدوراتعزيز مالك صالح

12660التشخيص المخبريدوراتعزيز محمد الخضور

11710التشخيص المخبري162عزيز محمد الغباش

17753أمراض األطفالدوراتعزيز محمد علي

12920الجراحة البوليةدوراتعزيز مسلم حج علي

22489زراعة األسناندوراتعزيز مطانيوس مواس

20875األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس494عزيز موريس جانجي

9110امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها87عزيز نقوال وسوف

10670امراض الكليةدوراتعزيز يحي حمود

16190التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعزيزة جنيد فليت

12133التخدير واالنعاش169عزيزة عزيز حيدر

11754التوليد وأمراض النساء وجراحتها157عزيزه عادل العمر

25185أمراض الجهاز الهضميدوراتعزيزه عدنان ديب

12374التوليد وامراض النساء وجراحتها169عزيزه عمر مصري

12440الجراحة العامة169عصام  نورس عوده

3124الجراحة العظمية21عصام ابراهيم اسماعيل

21612الجراحة البوليةدوراتعصام احمد الشيخ علي

8064امراض االطفال70عصام احمد القاسم

20927الطب الشرعي496عصام احمد طراف

19503الجراحة العصبية452عصام احمد منور

4060الجراحة العامة29عصام اديب خطاب

1731امراض القلب واالوعيةدوراتعصام اسماعيل ميهوب

1609التخدير واالنعاش11عصام امين قرطيش

19580أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها453عصام أبو العالء جمعه

19003أمراض األطفال436عصام بهاء الدين الواكد

13928التوليد وامراض النساء وجراحتها243عصام توفيق سلطان

12068األمراض الداخلية171عصام جريس هالله
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12069أمراض الجهاز الهضمي171عصام جريس هالله

9590التوليد وأمراض النساء وجراحتها95عصام جميل حسن

20442تقويم األسنان481عصام جورج الكرشه

19780جراحة الفم والفكين458عصام حسيب ماهر

2464جراحة الفم والفكين11عصام حنوش السعيد

20079األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس470عصام رزق احمد

2157الطب الفيزيائي والتاهيل15عصام رمضان العرفي

17191أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها386عصام زكريا االمين

14539الجراحة العظمية281عصام سامي علي

8433أمراض العين وجراحتهادوراتعصام سليم الدوس

1537تقويم االسنان12عصام شكري الشاهين

6841الجراحة العظمية75عصام عبد الباسط بالي

23010أمراض األطفال547عصام عبد الجبار قناني

12874التوليد وامراض النساء وجراحتها196عصام عبد الكريم الحسين

24894الجراحة العظمية377عصام عبد الكريم القراط

17562الجراحة البوليةدوراتعصام عبد الكريم قضيب البان

13673طب الطوارئ238عصام عبد هللا خليل

24676العناية المشددة572عصام عبد النبي العدوي

24675طب الطوارئ572عصام عبد النبي العدوي

2264التشخيص المخبري12عصام عبدالقادر قلوش

23797التوليد وأمراض النساء وجراحتها557عصام عبود الصالح

9294طب االسرةدوراتعصام عدنان صقر

19265االمراض الداخلية445عصام عز الدين سلمان

13616األمراض الداخلية235عصام علي ديب

13616أمراض الجهاز التنفسي235عصام علي ديب

373أمراض الجهاز التنفسيدوراتعصام علي ميهوب

5237الجراحة العصبية46عصام عيسى سلمان

21265الجراحة العامةدوراتعصام فايز خليل

5422التخدير واالنعاش41عصام فواز شاالتي

5211التوليد وامراض النساء وجراحتها46عصام محمد الدالي

6026تقويم األسنان47عصام محمد الصيرفي

932تقويم االسنان1عصام محمد المصري

17763أمراض األطفال395عصام محمد انجق

1195امراض االطفال3عصام محمد جاجه

10055الجراحة العامة103عصام محمد حريراتي

13086طب الطوارئ209عصام محمد خالد الدريبي

10145امراض االطفال107عصام محمد دمير

17868التوليد وأمراض النساء وجراحتها400عصام محمد عادل تسابحجي

1313تقويم االسنان3عصام محمد عبداالله الخطيب

9992امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها102عصام محمد عودة

24751الجراحة العامة573عصام محمد غانم

22655تقويم األسنان والفكيندوراتعصام محمد فرزات نعمو

5806األمراض الداخلية46عصام محمد مصري

7818الطب المخبري67عصام محمد مواهب طايع

19850أمراض األطفال459عصام محمد نادر البين ابو نجاب

15211التوليد وأمراض النساء وجراحتها317عصام محمد هوشه

4265الجراحة العظمية31عصام محمود المغربي

4630الجراحة العظمية39عصام محمود عجاج

5817الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة45عصام محمود عنايه
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3166الجراحة العصبية21عصام مخائيل نهري

18678التخدير واإلنعاش423عصام مسلط عبد الحي أبو فخر

13389الجراحة العامة226عصام مصطفى غميره

11047امراض االطفال128عصام مصطفى محفوض

11018أمراض األطفال127عصام مصطفى محمود

9332أمراض القلب واألوعية91عصام مطانس صطوف

5779تقويم االسنان والفكين47عصام مظهر بايرلي

17632أمراض األطفالدوراتعصام مفيد رجوب

14141أمراض العين وجراحتهادوراتعصام منير شرف

10732التشخيص المخبري121عصام ميهوب ميهوب

3550امراض االطفال25عصام نديم درويش

13088الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي209عصام نصر البارودي

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-24بتاريخ عصام نورس عودة

16528الطب النفسي361عصام هايل الحجلي

16738الجراحة العامة368عصام هزيم هزيم

17782الكيمياء الحيوية السريرية396عصام ياسر الناصر

13327امراض الغدد الصم واالستقالبدوراتعصام ياسين بالل

3206الجراحة العظمية21عصام يحي علي المهدي

7153جهاز التنفس/ الجراحة الصدريه57عصام يحيى الخير

13160األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس214عصام يوسف حبيب

24629األمراض العصبية377عصماء سمير السكاف

14754جراحة الفم والوجه والفكين294عصمت تركي  النجار

17989أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها401عصمت سعيد شكر زين الدين

23119أمراض األطفالدوراتعصمت عارف الرفاعي

23347الجراحة العظمية551عصمت محمد عدنان كوسا

1766امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9عصمت محمود المحيثاوي

11960التوليد وأمراض النساء وجراحتها162عصمت نعيم كاسوحه

4730امراض القلب واالوعية39عضام محمود الناصر

23494أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعطا هللا عبد عبد

12774طب األسرةدوراتعطا هللا عدنان شاهين

4030الجراحة العظمية31عطا هللا محمد الرفاعي

20928األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس496عطا هللا ندره يازجي

13500أمراض العين وجراحتها230عطا محمد أديب راجح

13334التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعطاء علي السماعيل

16012األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعطاف ايمن حاج يوسف

10060تقويم االسنان103عطاف صليبا ديب

13948الجراحة العصبية243عطاف محمد عباس

8218أمراض النساء وجراحتها72عطاف محمد نور يس

12617أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها181عطية مطانس كواك

7316الجراحة التجميلية والتصنيعية59عطيه اسكندر نفوج

15261التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي554عفاف أحمد حسن

19574التوليد وأمراض النساء وجراحتها453عفاف جاسم االحمد

11366أمراض العين وجراحتها143عفاف حسن عمقيه

9554التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي95عفاف ذيب الديري

16504التوليد وأمراض النساء وجراحتها361عفاف عبد المجيد الشب

16071األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعفراء ابراهيم السالم

5673التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعفراء ابراهيم خضور

21081التوليد وأمراض النساء وجراحتها498عفراء ادم علوش

22073التشخيص المخبريدوراتعفراء إسماعيل عمار
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23336أمراض الغدد الصم واالستقالب552عفراء توفيق صبوح

12710التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعفراء جمال اليوسف

25750أمراض الجهاز الحركي585عفراء زياد غزال

15231أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتعفراء سليمان ابراهيم

12055مراقبة األغذية162عفراء سمير النقري

21756التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعفراء محمد غالب الحلبيه

16836أمراض األطفال371عفراء هاشم جمالة

9647أمراض العين وجراحتها95عفراء هيثم سلمان

19857أمراض العين وجراحتها460عفراء يوسف اسماعيل

8444أمراض النسج حول السنيةدوراتعفراء يونس قبالن

12171األمراض الداخلية171عفيت حنان حمو

7729أمراض القلب66عفيف سليمان علي

18290األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس411عفيف عثمان الشين

يرجى استكمال شهادة خارجية : 2017-4-23بتاريخ عفيف عزيز مشقوق

9877النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان100عفيف عصام مقصود

6975الجراحة العظمية56عفيف علي عفيف

21257أمراض الجهاز التنفسيدوراتعفيف محسن كاسو

2272الجراحة العصبية9عفيف محمد عفيف

10626التشخيص المخبريدوراتعقبة محمد حسن

21937جراحة الفم والفكين518عقبه أحمد العثمان

5273جراحة األوعيةدوراتعقبه أحمد سرحان

21452مراقبة األغذية507عقبه قصي حاتم

25011جراحة القلب377عقبه محمد المصري

5919األمراض الداخلية46عقبه محمود الخوالده

24659جراحة القلب572عقبه نافع سليمان محلي

23901أمراض الجهاز الهضمي561عقل خالد اليحيى

25340تقويم األسنان والفكيندوراتعقل ليان الخوري

14603أمراض العين وجراحتها288عقلة حسن الحسين

20506الجراحة العظمية481عقله محمد الحنفي

12334التخدير واالنعاش161عقيل حبيب خدام

23118زراعة األسناندوراتعقيل حبيب محي خنفراوي

24856الجراحة العظمية377عقيل حنيفي الحولي

1750طب االسرةدوراتعقيل شهيد مصطفى

21199جراحة الفم والوجه والفكين501عكرمه رفيق دليمي

8862التعويضات السنية المتحركة84عال احسان الفران

1505تقويم االسنان3عال احسان عليوي

9855االمراض الداخلية99عال احمد حسن

12353أمراض الغدد واإلستقالبدوراتعال احمد حسن

499التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال احمد ديب

21695األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس510عال احمد عيسى

3658علم تاثير االدوية25عال احمد ناصيف

8034االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس70عال الياس معمر

23556التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال انطانيوس حمود

16478أمراض األطفالدوراتعال بسام حافظ

23160األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعال جودت سرحيل

3455امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25عال حسن السيد

23390التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال حسين البطران

1843االمراض الباطنة11عال حسين رخيص

17212أمراض الجهاز الهضميدوراتعال حسين رخيص
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21689التشخيص المخبريدوراتعال حسين عرقاوي

5939أمراض األطفال46عال حكمت حبيب

24835أمراض العين وجراحتها377عال حيدر رستم

18840التوليد وأمراض النساء وجراحتها431عال رئيف يوسف

22668التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال زكريا الديواني

10531التوليد وامراض النساء وجراحتها116عال زياد شريف الحداد

25342التوليد وأمراض النساء وجراحتها582عال سمير بيره جكلي

20233أمراض الدم472عال سهيل احمد

23961طب األسرة561عال سهيل طيار

17015تقويم األسنان والفكيندوراتعال شعبان الخطيب

24341جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعال صالح بيراوي

6677طب األطفال53عال صالح دال

15506أمراض األطفالدوراتعال عادل حمدان

20227الجراحة التجميلية والتصنيعية472عال عبد اإلله العبد الغني

14477التشريح المرضي277عال عبد الرؤوف مصري

21512التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال عبد السالم قاسم

19576مداواة االسنان453عال عبد هللا الدويك

21710التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعال عبد الناصر الغصين

20796األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس488عال عدنان رجب

24730أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377عال عدنان سلوم

8597طب األسرة81عال عزت حداد

13828التشخيص المخبري241عال عصام عنايه

8709المعالجة الكيماوية لألورام83عال علي األسمر

20218أمراض األطفال471عال علي حشيش

22878التوليد وأمراض النساء وجراحتها544عال علي عبد هللا

7291التوليد وامراض النساء وجراحتها60عال علي قاسم

23594مراقبة األغذية556عال عمار الزين

24242أمراض العين وجراحتهادوراتعال عيسى الجمال

13134التخدير واالنعاش ومعالجة األلم209عال غسان عمار

7111الكيمياء الحيوية السريرية57عال فائز مشمش

12756أمراض األطفالدوراتعال فائق المصطفى

17972مداواة األسنان402عال فجر اسماعيل

9368التوليد وأمراض النساء وجراحتها91عال فردوس العلواني

19367األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس448عال فياض تركمان

4794االمراض الجلدية والزهرية39عال فيصل الحبال

25843أمراض الجهاز الهضمي586عال كامل الخرفان

6940امراض األطفال54عال محمد البري

22457أمراض الجهاز التنفسي531عال محمد البوشي

15760التشخيص المخبري344عال محمد بشير شحنة

22609أمراض األطفال532عال محمد حشمه

4463االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتعال محمد ديب

14017أمراض الجهاز الهضمي251عال محمد رسالن

1869التوليد وأمراض النساء وجراحتها10عال محمد رشيد شحادة

12789الصيدلية السريرية وصيدلة المشافي186عال محمد سامر البغدادي

3723الطب المخبري28عال محمد سمير التباع

24861التوليد وأمراض النساء وجراحتها377عال محمد طالل حسين

16443أمراض األطفالدوراتعال محمد ماجد يونس

23550التعويضات السنية المتحركة555عال محمد نصوح الخيمي

2094مداواة االسنان6عال محمد ياسين
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3437األمراض الداخلية100عال محمود المالكي

9914امراض القلب100عال محمود المالكي

16645أمراض القلب واألوعية365عال محمود تامر

12139طب االسرة169عال محمود فتى نحاس

15748الجراحة العامة344عال محمود قاسم

19554الكيمياء التحليلية التطبيقية451عال محمود يونس

25007أمراض الجهاز الهضمي377عال مدين اباظ

25752امراض األطفالدوراتعال معال حسن

12624األمراض الهضمية عند األطفال182عال معال معال

24273التشخيص المخبري568عال مهند خضور

6462طب االطفال50عال موفق محرز

4767التشخيص المخبريدوراتعال نادر بحبوح

25900أمراض األطفالدوراتعال نايل أبو احمد

15365التشخيص المخبريدوراتعال نبيل عليا

9831طب األسنان التجميلي99عال هشام ياغي

8720األمراض الداخليةدوراتعال يحيى الشيخ

15101التشخيص المخبريدوراتعال يوسف بكر

22759أمراض الدم538عال يوسف نفيله

14663الجراحة البولية289عالء   حبيب ديب

10674التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعالء احمد الخالد

14222األحياء الدقيقة264عالء احمد الريش

9336أمراض القلب واألوعية91عالء احمد نحه

22181جراحة الفم والوجه والفكين525عالء ادهم النجار

15055أمراض العين وجراحتهادوراتعالء اديب زيدان

9612أمراض األطفال95عالء اديب سلوم

12081الجراحة العظمية166عالء الدين  زهدي عيدو

13309تقويم األسنان والفكيندوراتعالء الدين احمد الحلو

13392التشخيص المخبري225عالء الدين احمد الرجو

4887أمراض القلب43عالء الدين احمد بري

10034طب االسنان التجميلي103عالء الدين احمد بكري

12795الجراحة العظميةدوراتعالء الدين احمد شحاده

631الجراحة التجميلية والتصنيعية1عالء الدين احمد عباس

عالء الدين إبراهيم الشعبي
44

الجراحة العظمية
5165

22420أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعالء الدين بسام شعيب

23966أمراض الكلية561عالء الدين حسن أمين

11549طب الطوارئ149عالء الدين حسين الفقيه

12294امراض االطفال161عالء الدين خالد االسماعيل

13722الجراحة العظمية241عالء الدين ربيع االنوار مسالتي

23154التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي549عالء الدين رزق الفروان

14605أمراض األطفال288عالء الدين رياض العفيش

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-24بتاريخ عالء الدين زهدي عيدو

25117الجراحة البوليةدوراتعالء الدين ظافر الخطيب

يرجى مراجعة الهيئة:2019-9-26بتاريخ عالء الدين عبد العزيز شقيفه

12079الكيمياء الحيوية السريرية171عالء الدين عبد القادر ريحاوي

24890التخدير واإلنعاش574عالء الدين عبد الكريم الفاضل

9190الجراحة العصبية88عالء الدين عبد هللا حسن

16386الجراحة التجميلية والتصنيعية358عالء الدين عبد الملك عتر

25647أمراض الجهاز الهضميدوراتعالء الدين عبد الهادي الساخن
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4271األمراض الباطنة34عالء الدين عبد الهادي مكانسي

10255الجراحة التجميلية والتصنيعية109عالء الدين عبدو علو

12316الجراحة العامة161عالء الدين عبدو علو

21381الجراحة العامةدوراتعالء الدين محمد النعسان

15289جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعالء الدين محمد امين الفواز

14633جراحة الفم والفكين288عالء الدين محمد بهاء الدين بصمه جي

15746األمراض الداخلية345عالء الدين محمد حسن

9010الجراحة العامة86عالء الدين محمد شفيق المهلهل

16978الجراحة العامة376عالء الدين محمد هالل

23750أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء الدين محمود حاج قطاشية

3233امراض القلب واالوعية20عالء الدين محمود حمدي عداس

11135االمراض الداخلية132عالء الدين محمود زيدان

10679الجراحة العظميةدوراتعالء الدين مرعي المرهش

19710طب الطوارئ456عالء الدين مصطفى سرو

15669الجراحة العظمية341عالء الدين ياسين ريحاوي

19448أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء امين قاجو

17560الجراحة البوليةدوراتعالء انس القطيني

8202التعويضات السنية المتحركة72عالء انطوان طعمه

24955الجراحة التجميلية والتصنيعية377عالء ايمن يوسف

24104الجراحة العصبية564عالء إبراهيم سليمان

13753جراحة القلبدوراتعالء بدر البدر

16545تقويم األسنان والفكيندوراتعالء بسام الشاعر

25172أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعالء بكري تلجبيني

23929جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعالء بكري محمد آغا

4472تقويم االسنان39عالء بهجت محسن

20884أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها493عالء توفيق األخضر

24304الجراحة العامة568عالء تيسير إبراهيم

9212النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان88عالء جمال نصر

13046الجراحة البوليةدوراتعالء جميل علي

12801أمراض الجهاز الهضيدوراتعالء جميل محمود

287أمراض األطفالدوراتعالء جهاد يونس

3577الجراحة العصبية25عالء حامد رمضان

16338األمراض الداخليةدوراتعالء حسان سلوم

16168الجراحة العظميةدوراتعالء حسن حسين

15989طب األورامدوراتعالء حسن صبح

4220جراحة االوعية27عالء حسن عشي

5928جراحة القلب46عالء حسن نزال

13979أمراض الجهاز الهضميدوراتعالء حسين الفارس

14070أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعالء حسين جنيد

1226الجراحة العامةدوراتعالء حسين زريفا

10645الجراحة العامةدوراتعالء حسين عاقل

19480التوليد وأمراض النساء وجراحتها450عالء حسين فاضل

25662األمراض الداخليةدوراتعالء خالد ارشيد

22404أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء خالد الحسن المصري

25849الصيدلة الصناعية586عالء خالد الزهوري

2854جراحة القلب14عالء خالد عطيه

15324التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعالء خيرو حديد

18274التشخيص المخبري410عالء رزق الجردي

23979التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعالء رشاد أبو سخيلة
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22382الجراحة البوليةدوراتعالء رؤوف زهر الدين

21313الجراحة العامةدوراتعالء رياض عجان

10954الجراحة البولية126عالء رياض محمد

10907تقويم االسنان والفكيندوراتعالء سامر االيوبي

16083الجراحة العظميةدوراتعالء سامي اليوسف

1455امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتعالء سعيد سليمان

23983تقويم أسنان األطفال563عالء سلمان عزيز

8820أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83عالء سليم أحمد

18078طب األسنان الشرعيدوراتعالء سليمان صالحه

24234أمراض الدم567عالء سليمان معروف

5158الجراحة العامةدوراتعالء سيف الدين المبيض

6926الجراحة العامة55عالء شعبان حمدان

16695أمراض األطفال366عالء شعبان صالح

15051الجراحة العظميةدوراتعالء شفيق جبر

3843الجراحة العظميةدوراتعالء شكري موسى

16757األمراض العصبية368عالء عباس سلمان

20578التوليد وأمراض النساء وجراحتها483عالء عبد الرحمن المحمد

20830التوليد وأمراض النساء وجراحتها488عالء عبد الرحمن المحمد

13063أمراض القلب واألوعية209عالء عبد الكريم سليمان

9438الجراحة العصبيةدوراتعالء عبد الوهاب غزال

21961تقويم األسنان والفكيندوراتعالء عثمان كوكجه

17374أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها388عالء عدنان البحاح

6439االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات50عالء عصام رزق

24142الجراحة الترميمة والحروق565عالء عطا اشقر

2963الجراحة البولية20عالء عطا العنيد

11237الجراحة العظميةدوراتعالء علم الدين الكردي

1208الجراحة البوليةدوراتعالء علي براهيم

13493الجراحة البولية230عالء علي جبالوي

16243أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء علي خضور

17263الجراحة العصبية386عالء علي خضور

12754جراحة األطفالدوراتعالء علي عبد هللا

8924تقويم االسنان والفكين85عالء علي محرز

12407التشخيص المخبريدوراتعالء علي محمد

21127أمراض الجهاز الهضمي499عالء عماد اسماعيل

11643الجراحة العامةدوراتعالء عماد الشيخ

15672تقويم األسنان والفكين342عالء عماد زين العابدين

10924جراحة االطفالدوراتعالء عمار سريوي

955األمراض الداخليةدوراتعالء عيسى الفروح

13993الجراحة العظميةدوراتعالء عيسى حسن

22866جراحة القلب543عالء عيسى غانم

21250الجراحة العامةدوراتعالء غسان أحمد

4960الجراحة البوليةدوراتعالء غسان شحرور

5566الجراحة العصبيةدوراتعالء غسان شقوف

16482أمراض النسج حول السنيةدوراتعالء غسان عدي

17737أمراض الخدج وحديثي الوالدة394عالء غياث جروس

6447أمراض األطفالدوراتعالء فرحان ابو ترابي

12628أمراض النسج حول السنية182عالء فواز الضحاك

14075التشخيص المخبريدوراتعالء فواز صالح

16536الجراحة البولية362عالء فؤاد حسن
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5980الجراحة البولية46عالء فؤاد سليمان

25607الجراحة العامةدوراتعالء فيروز مقصود

3112امراض االطفال21عالء فيصل الخطيب

13517تصميم ومراقبة الدواء232عالء فيصل الضابط

5595جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعالء كميل الدبوس

13114مداواة األسنان209عالء كنعان الرفاعي

5843الجراحة العظميةدوراتعالء الدين فؤاد شبيب

23102الجراحة العامةدوراتعالء ماهر حجار

12763زرع الكليةدوراتعالء محمد احمد

16560األحياء الدقيقة والدمويات المناعية362عالء محمد احمد

24545الجراحة العظمية377عالء محمد اغا

15938أمراض األطفالدوراتعالء محمد االحمدتي

7131التوليد وأمراض النساء وجراحتها57عالء محمد البري

21393جراحة الفم والفكين506عالء محمد الجهماني

23147تقويم األسنان والفكيندوراتعالء محمد السعدو

2961الجراحة البولية20عالء محمد بنشي

14708أمراض القلب عند األطفال290عالء محمد حسين

24473أمراض األطفال569عالء محمد حسين

4023التوليد وامراض النساء وجراحتها31عالء محمد حشمه

25725التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعالء محمد حمود

23130أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء محمد خليفه

17583أمراض القلب واألوعية391عالء محمد رسالن

11898أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162عالء محمد سرور

16498األمراض الداخلية361عالء محمد سالمه

17032أمراض الكليةدوراتعالء محمد سالمه

15243أمراض العين وجراحتها318عالء محمد سمير صالحيه

20319جراحة الفم والوجه والفكين474عالء محمد صبح

23287الجراحة العظميةدوراتعالء محمد طالل حسين

6608الجراحة العامة53عالء محمد عمران

3243التوليد وامراض النساء وجراحتها20عالء محمد فاتح المطر

21305مداواة األسنان504عالء محمد كبتوله

4935الجراحة العظمية33عالء محمد نوري خربوطلي

5170التشخيص الشعاعي/ األشعة43عالء محمد هاشم كيالي

19391جراحة القلبدوراتعالء محمد وليد العبود

24508جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعالء محمود إبراهيم

24508جراحة الفم والوجه والفكين377عالء محمود إبراهيم

8413جراحة األطفالدوراتعالء محمود خميس

10776أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعالء محمود سالمه

5564امراض العين وجراحتهادوراتعالء محمود سليمان

10553الجراحة العظمية116عالء محمود سودان

21437الجراحة العظميةدوراتعالء محمود نزال

15933التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعالء محي الدين الشيخه

7017الجراحة العامة57عالء محي الدين سلوم

5463امراض الدم واالورام42عالء محي الدين سليمان

3001التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي20عالء مرهج عساف

17571التشخيص المخبريدوراتعالء مصطفى الدنيا

16335الجراحة العظميةدوراتعالء مصطفى بحبوح

25576الجراحة العامةدوراتعالء مصطفى سماق

8224الجراحة العظمية72عالء مظهر عابد
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5634صناعة االسنان المتحركة44عالء معذى سلوم

8487أمراض القلب واالوعيةدوراتعالء منذر فخري

15172أمراض العين وجراحتهادوراتعالء ناصر قناطري

25363أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء نبيل الناصر

19119التوليد وأمراض النساء وجراحتها440عالء نبيل كوسى

21272التعويضات السنية الثابتة503عالء نجدات شاهين

6113الجراحة العامة48عالء نصار الحانوت

17280أمراض الجهاز الهضميدوراتعالء نضال مجر

17616أمراض القلب واألوعيةدوراتعالء نعيم بولص

22005أمراض القلب واألوعية521عالء هالل الخليف

24987علم السموم576عالء هالل سلمان

382الجراحة العظميةدوراتعالء هيثم المغربل

22763أمراض الجهاز الهضمي539عالء ياسين مرشان

23262أمراض الجهاز الهضميدوراتعالء يعقوب علي

21335األمراض الداخلية505عالء يوسف البرماوي

21336أمراض القلب واألوعية505عالء يوسف البرماوي

4738االمراض العصبية عند االطفال34عالء يوسف حبيب

18083الجراحة العامة408عالء يوسف سلمان

9268أمراض األطفال89عالء يوسف ملحم

17931الطب الشرعي399عالء يوسف ونوس

6691األمراض الجلدية والزهرية53عالءالدين حمدو المصري

3222طب اسنان االطفال21عالءالدين عمر االسطواني

16968جراحة الفم والفكين375عالم اليان عاصي

25561جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعالم سعيد المحمد

11395الجراحة العامة142عالم صارم صالح

2719صناعة االسنان المتحركة17عالم عباس شاهين

24461جراحة الفم والفكين569عالم عبد الجليل الجابر عزام

19520التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي450عالم محمد حميد

22647أمراض الجهاز الهضميدوراتعالم محمود شاهين

1405الجراحة البولية5عالم محي الدين معال

12341الجراحة البوليةدوراتعلقم ناجد عبد هللا

4067البط الفيزيائي والتاهيل28علوان احمد غازي

16591أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها363علوان عيسى بشاره

24198الجراحة البولية566علوان محمد العابد

24563أمراض األطفال570علوة حسين العدية

12259امراض العين وجراحتها174على فيصل الباكير البرازي

15795األحياء الدقيقة345على محمد عاصى

20767أمراض النسج حول السنية490علي ابراهيم ابوسليمان

5760الجراحة العصبية46علي ابراهيم االبراهيم

276الجراحة العامةدوراتعلي ابراهيم الحاج مطر

8715األمراض الداخليةدوراتعلي ابراهيم الرستم

14899(الخمجية  )األمراض المعدية دوراتعلي ابراهيم الرستم

9096االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس87علي ابراهيم جبران

16517أمراض األطفال362علي ابراهيم حبيب

473جراحة القلبدوراتعلي ابراهيم حرفوش

7553التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69علي ابراهيم علي

7022تقويم األسنان57علي ابراهيم عمران

6594االمراض الداخلية51علي ابراهيم عيسى

7090امراض الغدد الصم57علي ابراهيم عيسى
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8622األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعلي ابراهيم كحيله

7330الجراحة العظمية60علي ابراهيم محمود

12442التوليد وامراض النساء وجراحتها169علي احمد ابراهيم

13101الجراحة البولية209علي احمد ابراهيم

18548طب الطوارئ421علي احمد اسعد

6365الجراحة العامة49علي احمد الحايك

23107مراقبة األدوية549علي احمد الحوراني

4754االمراض الداخليةدوراتعلي احمد الطحان

24492التوليد وأمراض النساء وجراحتها569علي احمد إبراهيم

24359أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي احمد بركات

9201الجراحة البولية88علي احمد حامد

14722التشخيص المخبريدوراتعلي احمد حسن

23626التوليد وأمراض النساء وجراحتها555علي احمد حسن

4405الجراحة العظمية34علي احمد حسون

22220الجراحة العامةدوراتعلي احمد حمزه

20717أمراض األطفال482علي احمد حمكو

25585الجراحة العامةدوراتعلي احمد حمود

6972التشخيص الشعاعي/االشعة56علي احمد داود

20036التشخيص المخبري466علي احمد رسوق

17943التخدير واإلنعاش402علي احمد سلوم

11975جراحة الفم والوجه والفكين164علي احمد سيالن

2303صناعة االسنان الثابتة13علي احمد صقر

3200الجراحة العامة20علي احمد عالن

23216أمراض الجهاز الهضميدوراتعلي احمد علي

224الجراحة العظمية1علي احمد كنعان

21181الجراحة العظميةدوراتعلي احمد محرز

13075الجراحة البولية208علي احمد مسعود

8061الجراحة العظمية70علي احمد معتوق

14676أمراض األطفال289علي احمد نجم نوفل

19949التخدير واإلنعاش462علي احمد وسوف

9085أمراض األطفال88علي احمد يوسف

23545الجراحة البولية555علي اديب احمد

22699الجراحة البولية536علي اديب محمد

14978األمراض الداخلية303علي اسعد سلطان

10555التوليد وامراض النساء وجراحتها116علي اسكندر انطكلي

6882األمراض الباطنة55علي اسماعيل دبول

16723أمراض القلب واألوعية368علي اسماعيل محمد

14140أمراض العين وجراحتهادوراتعلي اسماعيل يوسف

25389الجراحة العصبيةدوراتعلي اصف إسماعيل

23379الجراحة التجميلية والتصنيعية553علي الرضا حسين رحال

12925طب األورام201علي الرضا محمد ظروف

15145جراحة األوعية313علي امين كفى

18492األحياء الدقيقة417علي إبراهيم ابراهيم

18491التشخيص المخبري417علي إبراهيم ابراهيم

22485تقويم األسنان والفكيندوراتعلي إبراهيم خيربك

22857أمراض النسج حول السنية543علي إبراهيم داؤد

19892الجراحة العامة461علي إبراهيم منصور

22512تقويم األسنان والفكين531علي إبراهيم ونوس

18198أمراض الغدد الصم واالستقالب409علي إسكندر شاهين
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24984الجراحة العظمية377علي إسماعيل كريم

692األمراض العصبية4علي أحمد الجهماني

6355الجراحة العصبية49علي أحمد السعد

21660أمراض العين وجراحتهادوراتعلي أحمد الموسى

8778جراحة األطفال83علي أحمد رقماني

23079الجراحة العامةدوراتعلي أحمد علي

8113الجراحة العظمية71علي أحمد كنعان

يرجى استكمال نقص وثيقة خبرة  :   2017-4-10بتاريخ  علي أحمد نجم نوفل

21651الجراحة العظميةدوراتعلي أحمد يوسف

20734أمراض األطفال488علي بدر محمد

2065التخدير واإلنعاش11علي بدران الحاج بدران

16830األمراض العصبية371علي بديع اسمندر

14902تقويم األسنان والفكيندوراتعلي بسام بري

15967أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي بسام خرما

24919تأهيل وتجميل الفم واألسنان377علي بسام دكروج

24432جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي بسام عيد

11985الجراحة العصبية166علي بشير حالوه

19470أمراض القلب واألوعية449علي تاج الدين علي

22406أمراض األطفالدوراتعلي جاسم العوض

6931التخدير واالنعاش55علي جديد جديد

15181أمراض القلب واألوعية315علي جمال عبد الهادي

25802جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي جمال محمود

6913الجراحة العامة54علي جميل الحسن

20758األمراض العصبية490علي جميل حسن

357التخدير واالنعاشدوراتعلي جميل خيطو

1277الجراحة العظمية3علي جميل ضاحي

580الجراحة العظمية1علي جهاد ناصيف

2550التوليد وامراض النساء وجراحتها12علي حافظ محسن

5742األمراض الداخلية46علي حبيب اسو

6128أمراض الجهاز الهضمي78علي حبيب اسو

25522جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي حبيب ساتر

3684الجراحة العظمية31علي حسام الدين

4803التخدير42علي حسن اسجيع

11220تقويم االسنان والفكين138علي حسن الخير

8706أمراض األطفال83علي حسن الشريف

15592أمراض الجهاز الهضميدوراتعلي حسن العدي

5828أمراض الكليةدوراتعلي حسن المعضماني

23976أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي حسن اليوسف

4825امراض القلب42علي حسن ديب

19556التشريح المرضي451علي حسن سلمان

11819التوليد وأمراض النساء وجراحتها162علي حسن صعب

15099التخدير واإلنعاش309علي حسن صوفان

14932أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي حسن عبود

17350األمراض الداخليةدوراتعلي حسن علي

3772الجراحة البولية28علي حسن قدور

24876أمراض القلب واألوعية573علي حسن قزويني صوص

15913أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي حسن منصور

20152الطب الشرعي471علي حسين التيناوي

9803األمراض الداخلية97علي حسين الحاج خلف
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9804أمراض الجهاز الهضمي97علي حسين الحاج خلف

12505جراحة القلبدوراتعلي حسين الحاج علي

7655التخدير واالنعاش64علي حسين الخطيب

12905الجراحة العظمية199علي حسين الديري

6746أمراض جهاز الهضم53علي حسين الرحيه

22011األمراض الداخلية521علي حسين القدور

22705التوليد وأمراض النساء وجراحتها537علي حسين المنصور

18076جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي حسين النجم

11511توليد147علي حسين بشعلو

17587تقويم األسنان والفكين391علي حسين بول دوست

5204أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46علي حسين جمال بافقي

21978الطب الشرعي520علي حسين حاج عباس

6310األمراض العينية وجراحتها49علي حسين سوسق

21610الجراحة العظميةدوراتعلي حسين علي

2306الجراحة التجميلية التصنيعية12علي حسين عمار

24317األمراض العصبيةدوراتعلي حسين غالي

8632أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها81علي حسين قليشه

6349جراحة األورام49علي حسين محمد

15196التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعلي حسين ميراسعد

19600طب الطوارئ453علي حسين نقرش

16094أمراض األطفالدوراتعلي حكمت دروبي

23831الجراحة العظميةدوراتعلي حماده جنيد

23831الجراحة العظميةدوراتعلي حماده جنيد

5317االمراض الداخلية45علي حمدان غدير

17558األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعلي حمزه عساف

715امراض الجهاز الهضم1علي حميدوش حميدوش

25245التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعلي حيدر ابراهيم

11453توليد145علي حيدر بليدي

16288الجراحة العظميةدوراتعلي خالد الديبان الحميدي

24240أمراض الكلية عند األطفالدوراتعلي خالد النعوفي

11042جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي خالد حمادي

10238االمراض العصبية108علي خضر بكر

21086األمراض الداخلية501علي خلف العثمان

9319الجراحة العامة91علي خليل الخليل

25879األمراض الداخليةدوراتعلي خليل الكيالني

25502العناية المشددة583علي خليل المرعي

17854الجراحة العامة398علي خليل اليوسف

20464الجراحة العظمية479علي خليل قاسم

13988جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي ذعار الحويدر

1028االمراض الداخلية2علي راسم الطحان

3858أمراض جهاز التنفس28علي راسم الطحان

7450طب االطفال63علي راسم علوش

15192الجراحة العظميةدوراتعلي راضي الحمدان

5308الجراحة العامةدوراتعلي راغب علي

9389امراض القلب واالوعيةدوراتعلي راكان خليفه

14620األذن واألنف والحنجرة وجراحتها288علي رأفت عثمان

5699التعويضات المتحركة46علي رشيد المحمود

21375أمراض الجهاز الهضميدوراتعلي رشيد الونسي

23350جراحة الفم والوجه والفكين552علي رشيد جباره
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3579التخدير25علي رشيد نوفل

10586الجراحة العظميةدوراتعلي رفعت ابو الشمالت

7157جراحة الفم والوجه والفكين69علي رفيق كلثوم

23720جراحة األطفالدوراتعلي رمضان محمد

22387جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي رمضان معيطه

25377الجراحة العظمية582علي زهير ريا

5247طب االطفال45علي زيدان عروس

25704الجراحة العظمية585علي سامر مصطفى

13250أمراض األطفال214علي سعود محمد

17639األمراض الهضمية عند األطفالدوراتعلي سعود محمد

9801التخدير واالنعاش97علي سعيد خضر

12360األمراض الداخلية161علي سعيد محمود

12368امراض القلب واالوعية169علي سعيد محمود

6957الجراحة العامة56علي سعيد نصور

24684أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377علي سلطان الجوابره

8067الجراحة العامة70علي سلمان بوفرود

17287الجراحة العظميةدوراتعلي سلمان رضا

5739تقويم األسنان46علي سليم بدور

18557أمراض األطفال421علي سليم عثمان

21069الجراحة العظميةدوراتعلي سليم عثمان

15096األمراض الداخلية309علي سليمان احمد

21233التشخيص المخبريدوراتعلي سليمان السليمان

7128امراض جهاز التنفس57علي سليمان الصقر

7128أمراض الجهاز التنفسي368علي سليمان الصقر

9000جراحة الفم والوجه والفكين86علي سليمان العبد هللا

6909األمراض العصبية54علي سليمان المرعي

1186الجراحة العظميةدوراتعلي سليمان ديوب

6706أمراض القلب53علي سليمان رمضان

23429طب األسنان الشرعيدوراتعلي سليمان عباس

18830مداواة االسنان431علي سليمان معروف

23162جراحة األوعيةدوراتعلي سليمان ملحم

14534التحاليل السمية والشرعية والمهنية281علي سمير حسن

17754مراقبة األدوية396علي سهيل اسماعيل

13077الطب الشرعيدوراتعلي سيف الدين بالل

5238التشخيص المخبري43علي شحادة علي

25639الجراحة الترميمية والحروق584علي شعبان قاسم

17826التوليد وأمراض النساء وجراحتها397علي شفيق عابدين

24261طب الطوارئدوراتعلي شالش الهويدي

18666األمراض الداخلية423علي صادق عابدين

23752الجراحة العصبيةدوراتعلي صالح إبراهيم

5847الجراحة العامة46علي صالح بالل

13072أمراض األطفال213علي صالح حسن

5686الجراحة العامة45علي صالح حمدان

10231امراض الجهاز الهضمي108علي صالح شيبان

3534التوليد وأمراض النساء وجراحتها25علي صالح عدره

7375األمراض الداخلية61علي صالح علي

14247جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي صبري العاني

14073التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعلي صفوان الحوري

24181مداواة األسنان566علي صالح بلقيس
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1346الجراحة العظمية3علي طالب طالب

12782األمراض العصبيةدوراتعلي طاهر خليل

24281الجراحة البوليةدوراتعلي طاهر صقر

7658الجراحة العظمية64علي طالل شرف

9432امراض العين وجراحتها92علي طلعت كوسة

20185أمراض األطفال473علي عباس العباس

12705جراحة االوعيةدوراتعلي عباس حسون

25164أمراض األطفالدوراتعلي عباس سالمه

17963الجراحة البولية403علي عباس ناصر

7639امراض االطفالدوراتعلي عبد الحميد حاج محمد

18297التخدير واإلنعاش411علي عبد الحميد يوسف

14003جراحة القلبدوراتعلي عبد الرؤوف حجق

23691طب الطوارئدوراتعلي عبد القادر الحاج علي

5283الجراحة العظميةدوراتعلي عبد الكريم العلي

21575الجراحة العظمية509علي عبد الكريم حدق

24213جراحة الفم والوجه والفكين566علي عبد الكريم عنقا

11235جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي عبد الكريم محمود

10831التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعلي عبد الكريم يونس

5955جراحة الفم والفكين46علي عبد اللطيف خضر

25500جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي عبد هللا العوض

8026التوليد وامراض النساء وجراحتها70علي عبد هللا بكر

7970امراض الكلية69علي عبد هللا عثمان

18717التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي425علي عبد هللا عيسى

24661أمراض العين وجراحتها572علي عبد هللا معال

24802التشخيص المخبري377علي عبد المجيد البديرة

20352األمراض الداخلية477علي عبد المجيد ليال

20353أمراض الجهاز التنفسي477علي عبد المجيد ليال

24980التشخيص المخبري377علي عبد الواحد دريوس

18887األمراض الداخليةدوراتعلي عبدالحسين عبدهللا

21350األمراض العصبيةدوراتعلي عبود ابراهيم

19924أمراض األطفال462علي عثمان رمضان

23897الجراحة العظمية559علي عدنان حايك

24478أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي عدنان حسين

22571أمراض الجهاز التنفسيدوراتعلي عدنان زريقه

2722التوليد وأمراض النساء وجراحتها17علي عدنان عصفور

2567الجراحة العامة15علي عدنان محفوض

15927الجراحة الصدريةدوراتعلي عدنان محفوض

10923جراحة االطفالدوراتعلي عرسان عوض

14530أمراض األطفال281علي عزت نعسان

9117االمراض الداخلية87علي عزيز اسعد

3953الجراحة العامة28علي عزيز بركات

3974جراحة األطفال28علي عزيز بركات

7739التوليد وأمراض النساء وجراحتها66علي عزيز حيدر

23876الجراحة العظميةدوراتعلي عزيز عروس

21668الجراحة العامةدوراتعلي عصام علي

7040الجراحة العظمية57علي عقل ابراهيم

16740الجراحة العامة368علي عقل سعيد

17829أمراض األطفال397علي عالء الدين اوالد

7914الجراحة العامة68علي علي القصاب
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594األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتعلي علي أحمد سوار

1041أمراض العين وجراحتهادوراتعلي عليان محيسن العطاونة

12386االمراض الداخلية169علي عمر صالح الحجي

5789التخدير47علي عوض حالوة

20383الجراحة العظمية478علي عيسى الكحيل

9680التخدير واالنعاش96علي عيسى عنتر

19381التوليد وأمراض النساء وجراحتها448علي عيسى معروف

1234تقويم االسنان والفكيندوراتعلي غازي قعقع

366تقويم األسنان والفكيندوراتعلي غسان الحلبي

6327األشعة التشخيص الشعاعي49علي غسان خضور

25716تقويم االسنان والفكين585علي غسان رقيه

16037الجراحة العصبيةدوراتعلي غسان غسان

24587جراحة الفم والوجه والفكين377علي غسان قاسم

13071الجراحة العصبيةدوراتعلي غضبان الرجب

6328جراحة الفم والفكين49علي فاضل ورده

3016التوليد وامراض النساء وجراحتها20علي فائز قصاب

16038أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي فخر عباس

19059الجراحة العامة438علي فرج زعزوع

6107التخدير48علي فرحان العلي

17694أمراض القلب واألوعية393علي فرزات ديوب

23073الجراحة العظميةدوراتعلي فريد معنا

12631التعويضات السنية الثابتة184علي فضل الخير

17199جراحة الفم والوجه والفكين384علي فهيم اصالن

21424جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي فيصل محمد

17463األمراض الداخلية389علي قاسم ابو نقطه

24138جراحة الفم والفكين564علي قاسم محمد

8925تقويم االسنان والفكين85علي كاسر علي

11811اذن157علي كامل الحوراني

13265الجراحة العامة218علي كامل حيدر

22021أمراض الدم521علي كامل خطيب

21579الصحة الصناعية وطب العمل509علي كامل سايس

25345أمراض القلب واألوعية582علي لؤي نداف

24867الجراحة العامة574علي ماجد عمران

3275األمراض القلبية20علي ماجد محمد

16241تقويم األسنان والفكيندوراتعلي مازن حمود

16420أمراض الجهاز التنفسيدوراتعلي محسن حبيب

12490جراحة الفم والفكين169علي محسن خليل

13491تقويم األسنان والفكين232علي محسن عمار

2596تقويم االسنان والفكيندوراتعلي محفوض الحسن

25796تقويم االسنان والفكين585علي محفوض الحسن

9186جراحة األوعية88علي محفوظ السعيد

8045جراحة الفم والوجه والفكين70علي محمد ابراهيم

24834الجراحة العظمية377علي محمد ابراهيم

17415الجراحة العامة388علي محمد احمد

9850الجراحة العامة99علي محمد االحمد

9271الجراحة البولية89علي محمد الحايك

25219التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعلي محمد الخليل

19582أمراض األطفال453علي محمد الدرويش

6639أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها227علي محمد السليمان
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15936الجراحة العامةدوراتعلي محمد الشيخ

8764أمراض العين وجراحتها83علي محمد الصارم

25387األحياء الدقيقة والدمويات المناعية582علي محمد القطاش

2158جراحة الفم والفكين14علي محمد الكومي

18368أمراض األطفال414علي محمد إبراهيم

25391التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعلي محمد إسماعيل

2776جراحة الفم والفكين16علي محمد جبس

1551امراض اللثة2علي محمد جري

10076امراض االطفال104علي محمد جمعه غريبو

23553الجراحة العظميةدوراتعلي محمد حاج محمد

8085امراض القلب واالوعية71علي محمد حبيب

11580الجراحة العامةدوراتعلي محمد حسن

13384الجراحة البولية223علي محمد حسن

13755أمراض العين وجراحتهادوراتعلي محمد حسن

2239التخدير13علي محمد حسين

7552مداواة االسنان63علي محمد حسين

10105الجراحة العظمية114علي محمد حسين

15326أمراض العين وجراحتهادوراتعلي محمد حمود

17576التشخيص المخبريدوراتعلي محمد حمود

2478التوليد وأمراض النساء وجراحتها15علي محمد خضر

22385أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي محمد خير غانم

14585التوليد وأمراض النساء وجراحتها283علي محمد ديب ابراهيم

2129االمراض العينية وجراحتها7علي محمد ديب الشيخه

24574أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377علي محمد ديوب

8816الجراحة البولية83علي محمد رزوق

2820الجراحة البولية17علي محمد رشيد

12664جراحة األطفالدوراتعلي محمد زاهر

15808أمراض األطفال346علي محمد سلوم

25901األمراض الداخلية586علي محمد سليمان

علي محمد شريف الرفاعي
46

الجراحة العامة
5226

8159أمراض العين وجراحتها71علي محمد شوقي نظام

25523جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعلي محمد صالح

14756أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها294علي محمد ضامن

1216أمراض األطفالدوراتعلي محمد ضويا

18172أمراض القلب واألوعية407علي محمد عاصي

4410الجراحة البولية34علي محمد عباس

10625الجراحة العامةدوراتعلي محمد عثمان

22700الجراحة البولية536علي محمد عثمان

3100التخدير21علي محمد عطوره

12969الجراحة العامة205علي محمد علوش

3623تقويم االسنان26علي محمد علي

5712التشخيص الشعاعي/ االشعة 46علي محمد علي

23422الجراحة العامةدوراتعلي محمد غانم

24038أمراض الجهاز الهضمي563علي محمد غصه

12297امراض االطفال161علي محمد قجه

606التوليد وأمراض النساء وجراحتها1علي محمد كحفوري

2330امراض االطفال10علي محمد كوجك

5242التوليد وأمراض النساء وجراحتها46علي محمد محمد
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8601طب األورامدوراتعلي محمد محمد

2892الجراحة العظمية27علي محمد مدني الخيمي

22823أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها542علي محمد منصور

3244جراحة الفم والفكين20علي محمد موسى

20449أمراض األطفال481علي محمد موسى

14696األمراض الداخلية290علي محمد نعيسه

13646التعويضات السنية الثابتة235علي محمد هشام األيتوني

13647زراعة األسنان235علي محمد هشام األيتوني

22566الجراحة العصبيةدوراتعلي محمود احمد

17867أمراض األطفال399علي محمود اسماعيل

23977األمراض الداخليةدوراتعلي محمود األحمد

25566األمراض العصبية عند األطفالدوراتعلي محمود إسماعيل

25321الجراحة العظمية581علي محمود جابر

21402أمراض العين وجراحتهادوراتعلي محمود جعمور

880طب األورامدوراتعلي محمود حسن

12752الجراحة العظميةدوراتعلي محمود دلول

23635التخدير واإلنعاشدوراتعلي محمود ديب

24153أمراض الجهاز الهضميدوراتعلي محمود سليمان

8337جراحة الفم والوجه والفكين73علي محمود صبوح

10614الطب الفيزيائي واعادة التاهيل119علي محمود عبد الرحمن

20544التوليد وأمراض النساء وجراحتها486علي محمود عبود

18177جراحة الفم والفكين407علي محمود علوش

16198طب األورامدوراتعلي محمود غزاوي

11497الجراحة العامة147علي محمود كفى

11498جرحة االوعية147علي محمود كفى

12373جراحة القلب169علي محمود كفى

13131الجراحة العظمية214علي محمود يوسف

25308التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعلي محمود يوسف

5934الطب المخبري46علي محي الدين غانم

24407التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعلي محيا علي

19757أمراض الجهاز الهضمي456علي مرعي مهجع

10917طب االسرةدوراتعلي مصطفى القصعه

18560الجراحة العامة421علي مصطفى المصطفى

23430التشخيص المخبريدوراتعلي مصطفى صالح

1403طب الطوارئ3علي مصطفى غازي

8488أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي مصطفى محب الدين

8348طب األسرة73علي مصطفى محمد

20640الجراحة البولية484علي مصطفى موسى

12452الجراحة البولية169علي معروف صالح

21489الجراحة العامةدوراتعلي معن أحمد

5212االمراض الباطنة39علي منجد النابلسي

20239أمراض القلب واألوعية473علي منجد النابلسي

23142طب الطوارئدوراتعلي منذر احمد

16334أمراض األطفالدوراتعلي منير أحمد عبشي

10183امراض الكلية108علي منير ناصيف

25439التعويضات السنية الثابتة583علي موسى العاكوب

5860الجراحة العظمية46علي موسى جبر

21484الجراحة العظميةدوراتعلي موسى زوان

21623أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي موسى محمد

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  468 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

20240أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها472علي ميثم عمران

16447أمراض النسج حول السنيةدوراتعلي ناصر شيخ الزور

8600تقويم األسنان والفكيندوراتعلي ناصر عبد الهادي

25306جراحة األوعيةدوراتعلي ناظر سالمي

8326جراحة الفم والفكين40علي نافذ الشيخ حيدر

11559التعويضات السنية المتحركة153علي نافع عثمان

4637االمراض العصبية40علي نايف الحيلوني

8299أمراض األطفال73علي نايف المولي

12349تقويم واألسنان والفكيندوراتعلي نبيل عليا

5148امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي نجيب هالل

21056الصحة العامة505علي نديم اسعد

8732الكيمياء الحيوية السريرية83علي نديم سعيد

12688أمراض الجهاز الهضمي182علي نزار التوتونجي

17037جراحة الفم والوجه والفكين379علي نزار حربا

18169األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس407علي نصر الدين مسعود

20412أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها479علي نصر محمد

23493التعويضات السنية المتحركة553علي نورس النقري

6842الجراحة العظمية55علي هاشم تامر

23261أمراض الكليةدوراتعلي هاشم سقور

1529الجراحة البولية12علي هاشم نمور

12048زرع الكلية166علي هاشم نمور

5430التشخيص المخبريدوراتعلي هيثم الدرويش

25638الجراحة العظمية584علي هيثم عروس

23113أمراض العين وجراحتهادوراتعلي هيثم كوسا

3841امراض العين وجراحتها31علي واصف الخطيب

3768األمراض الجلدية والزهرية31علي وجيه حمود

7587جراحة الفم والفكين64علي وجيه صالح

12805الجراحة العظميةدوراتعلي ياسر سلوم

6645الجراحة البولية52علي ياسين أحمد

13878جراحة القلب243علي ياسين شاش

13435أمراض الكلية226علي ياسين محمد

16165أمراض العين وجراحتهادوراتعلي يحي حسين

16976أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها375علي يحيى علبة

11703التوليد وامراض النساء وجراحتها155علي يوسف احمد

7402الجراحة العامة62علي يوسف االحمد

5514تقويم األسنان43علي يوسف العبد هللا

12047طب الطوارئ166علي يوسف اليوسف

13245العناية المشددةدوراتعلي يوسف اليوسف

3096امراض االطفال21علي يوسف زيتون

10647أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعلي يوسف سلمان

2900طب اسنان االطفال21علي يوسف سليمه

6970األمراض الداخلية56علي يوسف صالح

9371أمراض جهاز التنفس91علي يوسف صالح

22730أمراض القلب واألوعيةدوراتعلي يوسف عبد هللا

6782الجراحة العظميةدوراتعلي يوسف غفر

7521طب األطفال64علي يوسف محمد

16235الجراحة العظمية355علي يوسف ميالد

10739أمراض األطفال121علي يوسف هريسه

13117الجراحة البولية209علي يونس قزق
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13754أمراض العين وجراحتهادوراتعلي ييايل معروف

24413الجراحة العامة568عليا احمد خطاب

20405طب األسرة477عليا تميم العيسى

2462االشعة والتشخيص الشعاعي18عليا جودت فيوض

25462التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتعليا حسين نعمه

14209التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعليا سليم العتر

25223أمراض النسج حول السنيةدوراتعليا عماد الصفدي

1983األحياء الدقيقة2عليا محمد األسد

22620التوليد وأمراض النساء وجراحتها533عليا محمد الرجب

21078جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعليا موفق حموده

3303أمراض اللثة20عليا يوسف طويله

4980أمراض األطفال42علياء رشيد العلبي

16429أمراض النسج حول السنيةدوراتعلياء رياض ديوب

11035التوليد وامراض النساء وجراحتها128علياء سعد ادلبي

17272األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس386علياء عبد الحليم تنبكجي

17466تقويم األسنان والفكين389علياء عبد الستار الشالح

17466تقويم األسنان والفكين391علياء عبد الستار الشالح

24868تقويم األسنان والفكين574علياء عثمان علي الصفدي

23167التشخيص المخبري549علياء علي عبد الوهاب

20232التعويضات السنية الثابتة472علياء محمد الزحيلي

25369التشخيص المخبريدوراتعلياء محمد حسين

5448طب االسرة43علياء محمد سعيد العثماني

19323طب األسنان التجميلي445علياء محمد فائز محفوظ

8547أمراض األطفال80علياء محمد نزار العلبي

21628أمراض القلب واألوعيةدوراتعلياء محمد نزار العلبي

2463طب االسرة11علياء محمد وليد السقال

21457طب أسنان األطفال507علياء محمود شكو

17144مداواة األسنان382علياء مصطفى الشحود

17701أمراض األطفال393عليه عبد القادر جرجنازي

24636التوليد وأمراض النساء وجراحتها571عليه محمود دباغ

14502الجراحة العظمية280عماد   علي شاهين

18589الجراحة البولية422عماد  كامل ماروني

16343األمراض الداخلية357عماد ابراهيم احمد

14183الجراحة البولية261عماد ابراهيم المجيرسه

8030امراض االطفال70عماد احمد احمد

13924األمراض الداخليةدوراتعماد احمد العمار

13784األمراض الداخلية240عماد احمد اللبان

14224أمراض القلب واألوعية264عماد احمد اللبان

9698امراض الكلية96عماد احمد المصري

12864امراض االطفال196عماد احمد اليمني

12574التشخيص المخبري178عماد احمد جالل بريمو

20477أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها483عماد احمد حمدان

12304الجراحة العامة161عماد احمد خلوصي كزبري

19584التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي453عماد احمد سليمون

2799جراحة الفم والفكين16عماد احمد طرن

15260األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس318عماد احمد قبالن

2069الجراحة البولية11عماد احمد نذير الشويكي

2154التصنيعية/ الجراحة التجميلية 13عماد اسعد الشباك

13287الجراحة العامة217عماد اسكندر فيلو
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10170امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها108عماد اكرم بشور

3020تعويض االسنان21عماد الدين احمد البغدادي

15272الجراحة العامة319عماد الدين احمد الحسن االبراهيم

17778جراحة األطفال396عماد الدين احمد الشيخ صالح

8076أمراض النسج حول السنية71عماد الدين أديب العسلي

11088امراض الجهاز الهضميدوراتعماد الدين جمعه الجاسم

13363الجراحة العامة223عماد الدين حسن الحواط

13364جراحة األطفال223عماد الدين حسن الحواط

18030التشخيص المخبري404عماد الدين حسين ابو خميس

4732التخدير36عماد الدين خالد خباز

16625الجراحة البولية365عماد الدين خالد موسى

16746جراحة الفم والفكين367عماد الدين خليف العبد

10559االمراض الداخلية116عماد الدين داؤد زيود

23371الجراحة البوليةدوراتعماد الدين عبد الحليم شمس

14468مداواة االسنان278عماد الدين عبد العزيز الحلو الحالق

1962أمراض األطفال2عماد الدين عبد المجيد أحمد مرشد

1768امراض جهاز التنفس9عماد الدين عبد الوهاب الحفار

7565امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها69عماد الدين عبد الوهاب الكردي

18465التشخيص المخبري417عماد الدين عبدالرحمن عبدالهادي

15512أمراض القلب واألوعيةدوراتعماد الدين علي العلي االحمد

17164األمراض الداخلية384عماد الدين علي بيرم

4253تقويم االسنان44عماد الدين علي سالمه

6270األمراض الباطنة49عماد الدين عمر جاموس

11894االمراض العصبية166عماد الدين عيسى االسكندر

13056تقويم األسنان209عماد الدين فارس هيتو

3490التوليد وامراض النساء وجراحتها26عماد الدين قيس التنوخي

20093األمراض الداخلية468عماد الدين محمد الخطيب

20094أمراض الجهاز الهضمي468عماد الدين محمد الخطيب

8545جراحة الفم والوجه والفكين79عماد الدين محمد الزيناتي

14658أمراض األطفال289عماد الدين محمد الشيخ علي

14659أمراض القلب عند األطفال289عماد الدين محمد الشيخ علي

15254الجراحة العامة318عماد الدين محمد المصري

1021األمراض الداخليةدوراتعماد الدين محمد بركات

2131االمراض الداخلية15عماد الدين محمد حريدين

5968أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها46عماد الدين محمد سعيد خطبا

21858الجراحة العظمية516عماد الدين محمد علي الرز

8512الجراحة العامةدوراتعماد الدين محمد غياث الجنان

11936األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس166عماد الدين محمد يوسفان

13004التوليد وأمراض النساء وجراحتها208عماد الدين محمود اسطنبلي

2225الجراحة العظمية18عماد الدين مطيع السليمان

11902التوليد وأمراض النساء وجراحتها162عماد الدين هاشم شحود

4428التخدير36عماد الدين ياسين خطاب

8323مداواة األسنان73عماد الياس فارس

5259الجراحة البولية36عماد اميل الظريف

18550الجراحة العامة421عماد إبراهيم علي

22458الطب الشرعي531عماد أحمد العتيق

1511جراحة القلب والصدر واالوعية12عماد بديع سلطان

2707جراحة األطفال19عماد توفيق السعيد

13668الجراحة العصبية238عماد جرجس عمسي
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22896جراحة الفم والوجه والفكين544عماد جمال الدين التوتنجي

18827الجراحة البولية430عماد جودت نصري

17185الجراحة العظمية386عماد حامد يوسف

7065أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها57عماد حبرائيل جبور

6507الجراحة العظمية50عماد حسن طنبري

7791التوليد وأمراض النساء وجراحتها67عماد حسين المظهور

13111الطب الشرعي209عماد حمد نوفل

18940الجراحة العظمية433عماد حميد الحريري

8503جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعماد خالد اسماعيل

2297االمراض العصبية12عماد خليل سعاده

8539أمراض النسج حول السنية79عماد ديبو البكور

10082طب الطوارئ104عماد ذياب العشعوش

3759الدمويات26عماد راغب محمد صالح

24156الجراحة العظميةدوراتعماد سعيد الحوري

20663األمراض الداخلية483عماد سعيد سعد

6695أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53عماد سليم بازيدو

10337التوليد وامراض النساء وجراحتها110عماد سليمان شعبان

16954أمراض الجهاز الحركي375عماد شاكر حمدون

3488التخدير31عماد شبلي خويص

9627أمراض العين وجراحتها95عماد صالح الجراح

20168التوليد وأمراض النساء وجراحتها471عماد صالح حسين

6861التخدير55عماد صالح رشود

13162التشريح المرضي214عماد صالح عبود الشعراني

20545األمراض الداخلية486عماد صبري أبو شملة

3146جراحة الفم والفكين21عماد طالل الخضراء

14595الجراحة العصبية285عماد طالل عبود

1368جراحة الفم والفكين5عماد طلعت جميل

25064أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها577عماد عبد الحفيظ حسين

11552امراض الغدد واالستقالبدوراتعماد عبد الرحمن كراد

18856الجراحة العظمية430عماد عبد الرزاق حيدر

10993التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي127عماد عبد الرزاق خضري

13816التصوير الطبي والتشخيص الطبي241عماد عبد الرزاق عمري

19801التخدير واإلنعاش458عماد عبد المؤمن مندو

8287أمراض الغدد واالستقالب73عماد عبد الوهاب رجب

1889الجراحة العامة10عماد عبدو التجار

15901أمراض الجهاز التنفسيدوراتعماد عثمان علماني

7716جراحة الفم والفكين66عماد عرفان سلوم

810الجراحة البولية1عماد علم الدين زيدان

7305الجراحة العامة59عماد علي أسعد

14703جراحة اليد290عماد علي شاهين

9089األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88عماد عهد وسوف

1301االمراض الداخلية3عماد فرحان الجبرائيل

5064التخدير42عماد فهد جراد

24939طب الطوارئ576عماد فواز الجاموس

6021األمراض العينية وجراحتها47عماد فواز أبو الفضل

2014مداواة االسنان10عماد فوزي غصن

5791التعويضات الثابتة47عماد فؤاد فهد الحناوي

4710الجراحة البولية41عماد فؤاد اليقه

15791أمراض القلب واألوعية345عماد فيصل دهيمش
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15790األمراض الداخلية345عماد فيصل دهيمش

20877الجراحة العامة493عماد قيصر مقدسي

9515االمراض الداخلية93عماد كمال ابراهيم

9516امراض القلب واالوعية93عماد كمال ابراهيم

7926التخدير68عماد محمد ابو شوك

14868التوليد وأمراض النساء وجراحتها299عماد محمد االخرس الجنادي

21405أمراض القلب واألوعيةدوراتعماد محمد الحاج حسين

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-24بتاريخ عماد محمد الحاج سليم

20030التوليد وأمراض النساء وجراحتها466عماد محمد الرسلي

8741األمراض الداخلية83عماد محمد الكضيب العبودي

8742أمراض الكلية83عماد محمد الكضيب العبودي

9027مداواة االسنان86عماد محمد ايمن الواع

9763الجراحة العامة97عماد محمد ايوب

3395الجراحة العظمية24عماد محمد تامر زلخة

5327صناعة االسنان الثابتة45عماد محمد خليل

5356تقويم االسنان والفكين45عماد محمد خليل

19817أمراض األطفال459عماد محمد زوكار

13326جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعماد محمد سمير صالحيه

24641التعويضات السنية الثابتة572عماد محمد سمير صالحيه

24925جراحة الفم والوجه والفكين377عماد محمد صالح النعسان

7785التخدير67عماد محمد صفوان العبد الرزاق

18488جراحة األوعية420عماد محمد صقر

21745الجراحة العصبية512عماد محمد عدنان الروح

4974الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتعماد محمد علي صالح ناصر

8376الجراحة العامة73عماد محمد علي صالح ناصر

12228التعويضات السنية المتحركة174عماد محمد غنام

12690أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعماد محمد فوزي الغوش

1411تقويم االسنان والفكين6عماد محمد مروان اقبيق

2680التوليد وأمراض النساء وجراحتها17عماد محمد منير سلطان

1881امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها7عماد محمد مهدي عبد الباقي

2079الجراحة العامة11عماد محمد نذير خزنه كاتبي

10419االمراض الداخلية112عماد محمد نور محمد نور

867الطب النفسيدوراتعماد محمد ياسر الخجا

10649التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعماد محمود عواد

16703التوليد وأمراض النساء وجراحتها366عماد ميشيل حموي

17247التخدير واإلنعاشدوراتعماد نجيب عقل

17917أمراض العين وجراحتها400عماد نديم الفحل

23210أمراض القلب واألوعيةدوراتعماد نزيه سلوم

10549الجراحة البوليةدوراتعماد نعيم عيسى

13710تقويم االسنان241عماد ياسين األيوبي

13711مداواة االسنان241عماد ياسين األيوبي

14587التوليد وأمراض النساء وجراحتها283عماد يوسف الدبعي

16461طب األسرة360عماد يوسف سمعان

10370التخدير واالنعاش112عماد يوسف مدخنه

11569الجراحة العصبية149عمار  هاشم عبد البر الفاخوري

5338الجراحة العصبية43عمار ابراهيم الضرف

904الجراحة العظمية3عمار ابراهيم سلمان

18562تقويم األسنان421عمار ابراهيم سلمان

13255الجراحة البولية214عمار ابراهيم صالح
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15700الجراحة العامة342عمار ابراهيم علي

13582جراحة الفم والفكين234عمار ابراهيم كيالي

3187الجراحة العامة21عمار احسان القطان

3188طب الطوارئ20عمار احسان القطان

5655جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعمار احمد بركات

7152التشخيص الشعاعي/ االشعة 109عمار احمد حمد الجيرودي

2042جراحة الفم والفكين10عمار احمد حويجي

9376التخدير واالنعاش91عمار احمد حيدر

4842التشخيص الشعاعي/ األشعة41عمار احمد داالتي

5883الجراحة العامة48عمار اديب الشحاده

9562األمراض الداخلية95عمار اسعد صقور

9968الطب النفسي102عمار اسعد صقور

16692أمراض األطفال366عمار اسكندر الخوري يوسف

3469االمراض الداخلية25عمار اسماعيل ابراهيم

3360الجراحة العامة20عمار الدين محمد حريدين

20475أمراض الجهاز الهضمي481عمار أحمد الرفاعي

21990الدمويات522عمار أحمد الطوبل

21990الدمويات520عمار أحمد الطويل

6324طب الطوارئ49عمار أحمد توفيق البرم

23857أمراض العين وجراحتها559عمار بسام علي

24771التشخيص المخبري377عمار بهجت محسن

6033التشخيص الشعاعي/ األشعة 47عمار توفيق مدخنه

6979التوليد وأمراض النساء وجراحتها56عمار توفيق يوسف

2757الجراحة العصبيةدوراتعمار جالل الحموي

11185طب الطوارئ132عمار جميل وحود

19745أمراض العين وجراحتها455عمار جهاد حمزه

1134الجراحة البولية1عمار جهاد سليطين

10762االمراض الداخلية123عمار جوزيف العزام

21690أمراض القلب واألوعيةدوراتعمار جوزيف العزام

24277جراحة القلبدوراتعمار حامد يوسف

4924الجراحة البولية43عمار حبيب عمار

10409امراض االطفال112عمار حسن البكور

3913امراض القلب26عمار حسن قبالن

17128أمراض األطفال383عمار حسين ابو شاهين

17129الطب النفسي عند األطفال383عمار حسين ابو شاهين

16232الجراحة العظمية355عمار حسين الحسين

4565امراض الجهاز الهضميدوراتعمار حكمات الحمدان

10624امراض االطفالدوراتعمار حمدي العمري

16751األمراض الداخلية368عمار حيدر ناصر

11379أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها142عمار خليل الشيخ

18107طب األسرة408عمار ديب محمد

25573الجراحة العصبيةدوراتعمار رجب حبيب

25854الجراحة العظمية586عمار زهير معروف

23322الجراحة البولية551عمار سعد محمد

12381الجراحة العامة169عمار سلمان عمران

20721جراحة األطفال486عمار سلمان عمران

25043أمراض القلب واألوعية377عمار سليمان األحمد

12159أمراض األطفال171عمار سليمان النداف

1180االمراض الجلدية والزهرية2عمار سليمان علي
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17326الجراحة العصبيةدوراتعمار سهيل حسن

10771أمراض العين وجراحتهادوراتعمار سهيل يونس

1804جراحة االوعية8عمار شرف الدين محمد

22788طب األسرة541عمار شمدين الفياض

6520التخدير50عمار شهيد حسيك

15039الطب النفسي307عمار صادق برازي

303جراحة األوعيةدوراتعمار صالح السالم الحمدان

23417طب الطوارئدوراتعمار صالح الجراد

19934التخدير واإلنعاش462عمار عادل دالل

906الدمويات3عمار عادل كوجان

12840الجراحة البوليةدوراتعمار عاطف ديب

24655زرع الكلية377عمار عاطف ديب

9978االمراض العصبية102عمار عبد الحكيم القهوجي

5728األمراض الداخلية45عمار عبد الحميد سميرطالب

13937الجراحة البوليةدوراتعمار عبد السالم القاسم

7156االمراض النفسية57عمار عبد السالم بيطار

16913طب الطوارئ374عمار عبد الفتا ح جسري

25267مداواة األسناندوراتعمار عبد الفتاح الحلبي

3691طب الطوارئ25عمار عبد القادر السمره

6681التخدير واالنعاش52عمار عبد الكريم يوسف

5772امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها47عمار عبد اللطيف الفرحان

7557امراض العين وجراحتها69عمار عبد هللا شيخه

20505جراحة الفم والفكين481عمار عبد الوهاب القصص

4344امراض القلب33عمار عبد الوهاب عقيد

5417األمراض الداخلية41عمار عبد الوهاب عقيد

عمار عثمان شيخموس

218

جراحة األوعية

13268

21187أمراض األطفالدوراتعمار عدنان الحاج خليفه

14580الجراحة العامة283عمار عدنان الراعي

14581زرع الكلية283عمار عدنان الراعي

4119امراض اللثة27عمار عدنان المصري

6340طب أسنان األطفال49عمار عدنان المصري

10043الجراحة الصدرية103عمار عدنان حسين

2676الجراحة العامة13عمار عدنان علي

6191الجراحة العظمية49عمار عزيز أحمد

23124التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعمار عزيز غطاس

14835أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها298عمار عزيز محمود

23155التخدير واإلنعاشدوراتعمار عقل روميه

6853التوليد وأمراض النساء وجراحتها55عمار علي االبراهيم

9231األمراض الداخلية88عمار علي االسدي

8450أمراض الكليةدوراتعمار علي العلي

18764األمراض العصبية427عمار علي حرفوش

7014التشخيص المخبري56عمار علي ديب

14277طب الطوارئ264عمار علي سلمان

25201طب أسنان األطفال579عمار علي سليمان

3126الجراحة العامة20عمار علي غنام

513أمراض العين وجراحتها1عمار علي هاني مجبور

15432جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعمار عماد شاليش
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17850التعويضات السنية المتحركة398عمار عمر بالل

19807التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي458عمار عمر كركوكلي

18012أمراض األطفال402عمار عيسى الفروخ

19049األمراض الهضمية عند األطفال439عمار عيسى الفروخ

22221الجراحة العامةدوراتعمار عيسى عمر

20909أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها493عمار غازي حسن

5364الجراحة العظمية43عمار غازي شرف

4906الجراحة العامة43عمار فاتح نيازي

2254االمرض الداخلية11عمار فارس الحاج عيسى

2865أمراض األطفال4عمار فارس الحاج عيسى

21673طب الطوارئدوراتعمار فضل اسويد

3712جراحة األطفال28عمار فهد ثابت

8640الجراحة العامة81عمار فهد ثابت

23528التشخيص المخبريدوراتعمار فواز ورده

16967طب الطوارئ378عمار فؤاد اسمندر

8227الدمويات73عمار فؤاد البني

23067زراعة األسناندوراتعمار قاسم امين

381األمراض العصبيةدوراتعمار قاسم قسوم

727امراض االطفال1عمار كامل القصار

25827الجراحة العظميةدوراتعمار كمال زيدان

20263أمراض العين وجراحتها476عمار كمال كيال

13687امراض االطفال241عمار محسن عيسى

19966األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس303عمار محمد اسعد

19654الجراحة العامة454عمار محمد األحمد

16880التخدير واإلنعاش373عمار محمد الحاج سليم

14723جراحة القلب290عمار محمد امين الحراكي

24775أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377عمار محمد امين جيدوري

20466التشخيص المخبري481عمار محمد بشير أبو الذهب

13463األمراض الداخلية227عمار محمد توفيق فرمان

13464أمراض الجهاز الهضمي227عمار محمد توفيق فرمان

16669جراحة الفم والفكين366عمار محمد تيسير فرزات

250جراحة الفم والفكيندوراتعمار محمد حرفي

10448طب الطوارئ114عمار محمد رائف حافظ خياطه

10449العناية المشددة114عمار محمد رائف حافظ خياطه

23632الجراحة العظميةدوراتعمار محمد زعتر

4492الدمويات119عمار محمد زكي الشاذلي

20354الجراحة العظمية477عمار محمد زهير العوا

15216طب الطوارئ317عمار محمد زيدان

24543الجراحة العظمية377عمار محمد سلطان

10747أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها121عمار محمد سهيل سمان

7067أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها57عمار محمد شاهين

10736طب الطوارئ121عمار محمد شما

5670طب االسرةدوراتعمار محمد عبد هللا

23080التعويضات السنية الثابتةدوراتعمار محمد عنتابلي

13787التشخيص المخبري240عمار محمد غياث القده

4858األمراض الداخلية43عمار محمد فاخر ملقي

14897تقويم األسنان والفكيندوراتعمار محمد فارس

12736أمراض األطفال195عمار محمد فتحي سواس

9064تقويم االسنان والفكين86عمار محمد فريد الحاج حامد
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11652الجراحة العظميةدوراتعمار محمد فؤاد امين الفتوى

6923صناعة األسنان المتحركة54عمار محمد كويفاتي

25450التشخيص المخبريدوراتعمار محمد معروف

11006التوليد وأمراض النساء وجراحتها127عمار محمد ميا

10083امراض العين وجراحتها104عمار محمد هاشم كيالي

10439التشريح المرضي113عمار محمد والي

7217امراض األطفال60عمار محمدحيدر شحاده

12506الجراحة العظميةدوراتعمار محمود الجاسم

8328النسج والتشريح المرضي الخاص بالفم واألسنان73عمار محمود أمون

3208الجراحة العصبية21عمار محمود خلف

1211جراحة األطفالدوراتعمار محمود ديب

1999الجراحة العامة10عمار محمود ديب

15911الجراحة البوليةدوراتعمار محمود عبد الفتاح

3682الجراحة العامة26عمار محمود غصه

3814جراحة االوعية29عمار محمود غصه

7314الجراحة التجميلية والتصنيعية59عمار محمود غندورة

1293جراحة الفم والفكين3عمار محمود مشلح

7301تقويم األسنان والفكين59عمار محمود موصللي

21862أمراض العين وجراحتها516عمار محمود وجيه الخاني

6833الجراحة البولية75عمار مخائيل عطيلة

22533الجراحة العامة532عمار مروان خياطه

7019جراحة الفم والفكين57عمار مضر يوسف

18942أمراض الجهاز التنفسي433عمار منصور عباس

2168الجراحة العامة12عمار منير سليمان

20715إدارة النظم الصحية482عمار منير سليمان

23349جراحة الفم والوجه والفكين552عمار موريس قدسيه

14061جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعمار موفق محروقة

20377أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها478عمار ميشيل لباد

15178األمراض الداخلية315عمار نادر عيشه

15179أمراض القلب واألوعية315عمار نادر عيشه

4964امراض الغدد واالستقالبدوراتعمار نايف مرعي

17655مداواة األسنان392عمار نبيل عيد

24823الجراحة الترميمية والحروق574عمار نجدت كزعور

12557امراض القلب واالوعيةدوراتعمار نديم سليمان

24577التخدير واإلنعاش570عمار نذير سيراجي

عمار نضال زودي
دورات

الجراحة العظمية
15344

24179أمراض القلب واألوعيةدوراتعمار نوفل فيوض

1556التوليد وامراض النساء وجراحتها5عمار هشام االختيار

12382التوليد وامراض النساء وجراحتها169عمار هواش الصوا

23318أمراض العين وجراحتها551عمار هيثم كيال

1528االمراض الداخلية12عمار وجيه الزين

9601الجراحة العامة95عمار وجيه جديد

4697جراحة الفم والفكين31عمار وجيه سليمان

25108التعويضات السنية المتحركة578عمار ياسر العسافين

19081طب الطوارئ440عمار ياسر جمعه الحسن

23731أمراض العين وجراحتهادوراتعمار ياسر حرفوش

22309أمراض القلب واألوعية527عمار ياسر عمران

13925التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتعمار ياسر فرمند
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5948الجراحة العظمية46عمار يحيى كشكش

205الجراحة العظميةدوراتعمار يعقوب الخير

17371أمراض القلب واألوعية388عمار يوسف عمار

17370األمراض الداخلية388عمار يوسف عمار

14896التشخيص المخبريدوراتعمار يوسف فضه

23860أمراض العين وجراحتها559عمارعادل فرعون

1694امراض اللثة9عمام علي عمام

17512أمراض األطفال390عمر ابراهيم االحمد

7201الكيمياء الحيوية السريرية57عمر احمد الطقواج

16349طب األورام358عمر احمد بريج

3270جراحة الفم والفكين20عمر احمد حشمه

1821طب الطوارئ5عمر احمد سمور

22504أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعمر احمد عواد

22585الجراحة العظميةدوراتعمر احمد نادر مريمه

12411التشخيص المخبري164عمر امين صالحاني

1149االمراض الداخلية1عمر جدوع عاكوب

8695الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتعمر جهاد حالوه

25390مداواة األسناندوراتعمر جهاد عثمان

12043التخدير واالنعاش166عمر حسن دباس

8268الدمويات73عمر حماده علي حماده

2708الجراحة العصبية17عمر حمود حمود محمد العمر

17197زرع الكلية388عمر حيدر عبد الدائم

17196الجراحة البولية387عمر حيدر عبد الدائم

6686الجراحة العامة52عمر خالد الشقيع

560األمراض الداخليةدوراتعمر خالد العيسمي

23855أمراض العين وجراحتها559عمر خالد يسير

10846أمراض الغدد واالستقالب125عمر خشمان الجالد

13276االمراض الداخلية217عمر خشمان الجالد

2763أمراض األطفالدوراتعمر خيرو خيرو

24312تأهيل وتجميل الفم واألسنان568عمر ركان سجاع

2229طب االسرة13عمر رمزي شورة

23993األمراض الداخليةدوراتعمر سليم الجمعه الحديد

9019االمراض الداخلية86عمر سليم حقوق

9020امراض القلب86عمر سليم حقوق

8625الجراحة العامةدوراتعمر سميح قنبرجي

17039جراحة الفم والوجه والفكين379عمر شريف جبريل

9697جراحة األطفال99عمر صالح عبد الواحد

16270أمراض األطفال355عمر صفوح عباس

17259التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتعمر ضيف هللا المذيب

25659تقويم األسنان والفكيندوراتعمر طالل الحجي

18495التعويضات السنية الثابتة والمتحركة418عمر عادل العادل

4362الجراحة العامة31عمر عادل عبيد

18894الجراحة البولية432عمر عادل هنيدي

7947جراحة الفم والوجه والفكين68عمر عبد الحميد ترياقي

7948التعويضات السنية المتحركة68عمر عبد الحميد ترياقي

2740جراحة الفم والفكين19عمر عبد الرحمن خراط

16385جراحة الفم والفكين358عمر عبد الرحيم الجيجكلي

14305أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها265عمر عبد الرحيم رمضان

23516جراحة الفم والفكين554عمر عبد الرزاق السيد ابراهيم الشعيبي
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17356جراحة القلبدوراتعمر عبد السالم االحمد الطوير

16955الجراحة العامة375عمر عبد الغني الشلبي

24632أمراض األطفال571عمر عبد القادر العلي

12450األمراض الداخلية209عمر عبد الكريم بركات

5276االمراض العصبيةدوراتعمر عبد الكريم كشكه

14755أمراض القلب واألوعية294عمر عبد هللا القاسم

14060جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعمر عبد المطلب ابو زرد

9400الجراحة التجميلية والتصنيعية92عمر عبد الوارث مامون

8575أمراض الجهاز التنفسيدوراتعمر عبدو دبشة

15245أمراض األطفال319عمر عبود الحالق

20283الجراحة العامة476عمر علي الحسن

498الجراحة العامةدوراتعمر علي الكعود

24949الجراحة العظمية377عمر علي إسماعيل

1995تقويم األسنان9عمر علي عدنان

4007تقويم األسنان31عمر غسان قلعاوي

14377الجراحة العظمية270عمر فاتح حجالوي

13315أمراض األطفال218عمر فخري فهمي

16046الجراحة البوليةدوراتعمر فوزات الجباعي

12626أمراض األطفال182عمر فوزي سليم سري نجاري

1239التخدير واالنعاشدوراتعمر ماجد عبد االباقي

13173الجراحة العظمية212عمر محمد  االحمد

3267الجراحة العظمية20عمر محمد ابراهيم

23097الجراحة العامة549عمر محمد الخطيب

23098جراحة األوعية549عمر محمد الخطيب

10558االحياء الدقيقة116عمر محمد السليم

5835أمراض األطفالدوراتعمر محمد الشعار

1101الجراحة العصبية2عمر محمد العبد المحسن

20015أمراض األطفال464عمر محمد العيسى

16034أمراض القلب واألوعيةدوراتعمر محمد الكدرو

20056أمراض األطفال467عمر محمد الكردي

21730أمراض النسج حول السنيةدوراتعمر محمد الكشتو

15970األمراض العصبيةدوراتعمر محمد المطر

23950األمراض الداخليةدوراتعمر محمد أيمن مخزوم

15873األمراض الداخلية350عمر محمد باشو

10682امراض االطفال120عمر محمد جسري

25600أمراض الجهاز الهضميدوراتعمر محمد حصوة

9814الجراحة البولية98عمر محمد خير ديب

8739طب الطوارئ83عمر محمد ربيع

7345الغدد الصم60عمر محمد سعيد دهموش المصطفى المشهور

7388االمراض الداخلية61عمر محمد سعيد دهموش المصطفى المشهور

2657امراض جهاز الهضم19عمر محمد سعيد فرهود

5770امراض القلب45عمر محمد سيخموس

14883األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس300عمر محمد شعبان

18273أمراض القلب واألوعية411عمر محمد عارف غندور

204الجراحة العظميةدوراتعمر محمد عباس

378الجراحة العظميةدوراتعمر محمد عباس

1631امراض االطفال12عمر محمد عبد الرزاق

12822أمراض الكليةدوراتعمر محمد عمر

21228الكيمياء الحيوية السريرية499عمر محمد غالب جاويش
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12976التخدير واالنعاشدوراتعمر محمد فيصل سيرجيه

11631الجراحة العامة153عمر محمد قريع

8529الجراحة العظمية79عمر محمد وليد الحريري

18694األمراض العصبية426عمر محمد وليد الزين

14259أمراض العين وجراحتهادوراتعمر محمود العبد الرزاق

17548مداواة األسناندوراتعمر محمود المغربي

5834أمراض األطفالدوراتعمر مروان الصبيح

17345أمراض القلب واألوعيةدوراتعمر مصطفى سيف

10459جراحة األوعيةدوراتعمر مصطفى شبلوط

8241الجراحة العظمية72عمر مصطفى كمال سرداني

1430االمراض الجلدية والزهرية5عمر مصطفى ليال

24864جراحة الفم والوجه والفكين377عمر ممدوح خيتي

10845التوليد وأمراض النساء وجراحتها125عمر منير محمد

22860تأهيل وتجميل الفم واألسنان543عمر مهيب القاسم

2721تقويم االسنان16عمر موسى الحمو

10125الجراحة العظمية107عمر نبيل عامر

24476تأهيل وتجميل الفم واألسنان569عمر ياسين الزعبي

12940توليددوراتعمر ياسين الفرواتي

23014أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها547عمران احمد طه

7490تقويم االسنان والفكيندوراتعمران اكرم الصياصنه

19212األمراض الداخلية443عمران إبراهيم حمدي

23717أمراض األطفال557عمران إسماعيل سليمان

16808أمراض النسج حول السنيةدوراتعمران حسين السليمان

10884التعويضات السنية الثابتة125عمران عبد العظيم رضا

24590مداواة األسنان377عمران عبد اللطيف عبد هللا

9909األمراض المعدية عند األطفال100عمران فرزت شمو

16698أمراض الغدد الصم واالستقالب366عمران كاثر عكوش

22490الجراحة البوليةدوراتعمران محمد علي العمارين

18944مداواة االسنان433عمران محمود الخوام

14952أمراض الكليةدوراتعمران نايف الخليفو

23598جراحة الفم والوجه والفكين555عمران يوسف الشهابي

5105الجراحة العصبية45عمرو احمد الصباغ

2570التخدير واالنعاش15عمرو عبد الرزاق الحسين

17190الجراحة العصبيةدوراتعمرو عبد الكريم العوض

12936أمراض العين وجراحتهادوراتعمرو عبد اللطيف عبد هللا

25412تقويم األسنان والفكيندوراتعمرو عساف مقلد

24493التشخيص المخبري571عمرو عصام المرادي

8504أمراض القلب واألوعيةدوراتعمرو عصام مقصود

8914جراحة الفم والوجه والفكين85عمرو غسان نواف

24365الجراحة العامةدوراتعمرو ماهر قريطبي

8255التوليد وأمراض النساء وجراحتها73عمرو محروس شحنه

383التشخيص المخبريدوراتعمرو محمد حسام شرفو

23654تقويم األسنان والفكين556عمرو محمد حياني

10631التخدير واالنعاشدوراتعمرو محمد رضوان مجذوب

22640تأهيل وتجميل الفم واألسنان534عمرو محمد سليم نضر

2615التشخيص الشعاعي/ االشعة 19عمرو محمد عدنان قباقبجي

25347الجراحة العظمية582عمرو محمد غياث كفتارو

1608امراض القلب11عمرو محمد فيصل طريه

22774تقويم األسنان والفكين540عمرو محمد مجد الزيتاوي
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11804تقويم األسنان والفكين162عمرو هايل حسون

9152التوليد وامراض النساء وجراحتها87عميد سعاده سعد

1992الجراحة البولية9عميد فواز دياب

14555التعويضات السنية الثابتة281عميد محمود كسرى حداد

7782األمراض الداخلية66عناء أحمد الشيخ خالد

17535األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس390عناب بطرس قس بطرس

17102أمراض األطفال382عنان احمد مختار الحفار

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-17بتاريخ عنان فخر الدين اليقه

22674أمراض الكلية535عنان فخر الدين اليقه

3875التوليد وامراض النساء وجراحتها27عنان محمد عجيب

8843األمراض الداخلية84عنان محمود اسماعيل

8844أمراض الجهاز التنفسي84عنان محمود اسماعيل

12207مداواة االسنان174عنان نور الدين الغدا

13482الجراحة العصبية227عنتر أبراهيم أبراهيم

2445مراقبة دوائية15عندل عبد الرؤوف بعاج

8767الجراحة العظمية83عهد ابراهيم أحمد

9344التخدير واالنعاش91عهد امين عسلي

1410التوليد وامراض النساء وجراحتها3عهد جميل ضاحي

8368التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73عهد جودت درويش

17954األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس403عهد حسن خازم

6699أمراض جهاز الهضم52عهد حسن قاسم

1519االمراض الداخلية12عهد رفيق حاج ابراهيم

1671امراض جهاز التنفس19عهد رفيق حاج ابراهيم

16796األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس369عهد صبحي الجمال

9238اختصاص التغذية89عهد عبد هللا حمود

1510التوليد وامراض النساء وجراحتها3عهد عبدهللا شهاب

4600التوليد وامراض النساء وجراحتها34عهد عالء الدين زيتون

25290األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتعهد فاروق الكردي

2860صناعة االسنان المتحركة18عهد محمد الدالي

23510التوليد وأمراض النساء وجراحتها554عهد محمد عودة

21924البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية517عهد محمد محروقة

5233التوليد وأمراض النساء وجراحتها43عهد محمد ناشد

14516التوليد وأمراض النساء وجراحتها280عهد محمود العبد الرحمن

15758أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها344عهد ميكائيل ياسين

22710أمراض الكلية537عهد نديم فرح

1103األمراض الداخليةدوراتعهود علي الخالد

22903أمراض الجهاز الهضميدوراتعهود علي الخالد

24674األمراض العصبية572عواد إبراهيم الشالش

2953االمراض الداخلية20عواد حسين الخلف

5266طب الطوارئ37عواد عبد الفتاح عواد

24850جراحة الفم والوجه والفكين377عواد عويد البسيس

6606أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53عواطف ابرهيم صبح

18682التوليد وأمراض النساء وجراحتها426عواطف حسين خالد

15387التوليد وأمراض النساء وجراحتها325عواطف سعد حمدوش

25418أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتعواطف عبد الرحيم حيدر

نقص شهادة دراسات:2019-10-23بتاريخ عواطف يوسف احمد

20195التخدير واإلنعاش473عواطف يوسف احمد

2350امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها14عوض احمد فارس

5459الجراحة العظمية42عوض حسين العامري
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1290التوليد وأمراض النساء وجراجتها3عوض عيسى العلي

17857أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها400عوض فواز المشوط

7226االمراض الداخلية58عوض محمد المسالمه

7372امراض القلب59عوض محمد المسالمه

10696التشخيص المخبري120عوض محمود جاد

15370تقويم األسنان والفكين325عون نديم دواي

15517الجراحة العامةدوراتعيد عبد هللا الحسيان

4995التعويضات السنية المتحركة48عيد محمد امين العثمان

1972التوليد وأمراض النساء وجراحتها2عيد مصطفى القهيدو

21905الجراحة العامة517عيد نعمان الحجار

4885الجراحة التصنيعية والتجميلية43عيدو رمضان خلف

25330الجراحة العامةدوراتعيسى اكرم الموسى

17206أمراض القلب واألوعية386عيسى الياس موسى

15802األمراض الداخلية346عيسى الياس نعمه

9323الجراحة البولية91عيسى انطونيوس نعمه

16047الجراحة العظميةدوراتعيسى إليا هيالنه

3236الجراحة العظمية21عيسى جرجس اسحق

25319العقاقير والنباتات الطبية581عيسى جميل العساف

11100الجراحة العظمية131عيسى جورج الجمل

5491التخدير42عيسى حسن الشيخ

16840التشخيص المخبري371عيسى حسن سعيد

3261طب االطفال21عيسى حسن عيسى

8806امراض الدم واالورام86عيسى حليم سابا

15811أمراض األطفال346عيسى حمود الحمود

10708االمراض الداخلية121عيسى راشد داود

22645جراحة األوعيةدوراتعيسى سجيع فرحه

8884األمراض الداخلية84عيسى سليمان خلف

13225التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي214عيسى شحاده شهاب

859الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتعيسى شحود نقوال

11496الجراحة العامة147عيسى شعيب الحسن

8070الجراحة العامة70عيسى شفيق منصور

12361أمراض القلب واألوعية161عيسى ظريف مهنا

10235التخدير واالنعاش108عيسى عبد الحكيم عجاجه

20300األمراض العصبية475عيسى عبد العزيز البركات

19292جراحة األوعية446عيسى عبد الكريم خليل

22768جراحة الفم والوجه والفكيندوراتعيسى عدنان حسن

6059جراحة الفم والفكين48عيسى عزيز سعد

4470امراض القلب39عيسى عطا هللا الصباغ الدهني

8808طب أسنان األطفال83عيسى علي الشاعر

12451االمراض العصبية169عيسى علي اليقه

8486أمراض القلب واألوعيةدوراتعيسى علي مرعي

نقص شهادة خارجية:2019-6-24بتاريخ عيسى عوض عوض

15817الجراحة البولية346عيسى فرج العلي

23094التشريح المرضي549عيسى مارو طعمة

21357أمراض العين وجراحتهادوراتعيسى محمد االحمد العيسى

23480أمراض الجهاز التنفسي554عيسى محمد الخليل

12405امراض الجهاز الهضميدوراتعيسى محمد مسدوح

1425التخدير واالنعاش3عيسى محمود احمد

4390التشخيص المخبري31عيسى مرعي الجراد
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20336الجراحة البولية475عيسى مصطفى المصطفى العيسى

10169الجراحة العامة108عيسى مطانوس عجرم

24225التخدير واإلنعاش567عيسى موسى جبره

6038التشخيص المخبريدوراتعيسى هيسم قزما

11916أمراض القلب162عيسى ياسين عيسى

14975التشريح المرضي303عيسى يوسف احمد

4073الجراحة العامة31عيسى يوسف الخوري

1880الجراحة التجميلية التصنيعية11عيود فرح طعمه

19165طب األسرة442غادا علي شعار

4194االمراض العينية وجراحتها34غادة احمد غزال

876امراض الغدد الصم1غادة احمد منور

894االمراض الداخلية1غادة احمد منور

15268أمراض األطفال319غادة اسماعيل نوفل

18842األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس432غادة أحمد المنصور

18809التخدير واإلنعاش431غادة حسن دوري

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-9-4بتاريخ غادة سليمان العبدهللا

14648التشخيص المخبري288غادة عبد الرحمن تدمري

14717الجهاز التنفسي290غادة عبد القادر  العبدون المشعل

22881التوليد وأمراض النساء وجراحتها544غادة عبدو ناصيف

7723التوليد وأمراض النساء وجراحتها66غادة علي صطوف

22448التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغادة عمر الدباس

6289وأمراض النساء وجراحتها49غادة محمد بيطار

10329لتوليد وامراض النساء وجراحتها110غادة محمد سالم مستو

11833التشخيص المخبري162غاده ابراهيم جواد

12046أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162غاده احمد شعار

2559التوليد وامراض النساء وجراحتها14غاده احمد صقر

11961التشخيص المخبري162غاده الياس زيني

12001أمراض األطفال162غاده الياس شوك

9585التشخيص المخبري95غاده انيس سلوم

20558التوليد وأمراض النساء وجراحتها485غاده أنور البرشيني

5941التوليد وأمراض النساء وجراحتها46غاده بدري صليبي

6441التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغاده بركات الحموي

23484أمراض األطفال553غاده بهاء العوده

23407إدارة النظم الصحية553غاده جدعان غنام

18402التوليد وأمراض النساء وجراحتها414غاده جورج جمل

13008أمراض األطفال208غاده حسين االحمد

نقص أصل الشهادة األجنبية:2020-1-26بتاريخغاده حنا موسى

22000أمراض الجهاز التنفسي520غاده حنا موسى

20433التخدير واإلنعاش481غاده خالد الحزواني

10432طب االورام113غاده رستم سليم

22281األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتغاده سعيد حميدان

13146التوليد وأمراض النساء وجراحتها212غاده سلمان العيسمي

2277االمراض الجلدية والزهرية14غاده سليمان الحمور

4983أمراض الغدد الصم38غاده سليمان العبد هللا

11614االمراض الداخلية151غاده سليمان العبد هللا

18954التوليد وأمراض النساء وجراحتها435غاده شاكر مخزوم

12728علم االدوية186غاده صفي الدين الريحاني الشهير بالقضماني

17088التوليد وأمراض النساء وجراحتها381غاده عادل شقيران

7980التوليد وامراض النساء وجراحتها69غاده عبد الحليم ابو شاله
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11707التوليد وأمراض النساء وجراحتها161غاده عبد الرحمن الحاج خليفه

16762أمراض األطفال369غاده عبد القادر االتاسي

18906التوليد وأمراض النساء وجراحتها432غاده عبدالحكيم علي

2439التوليد وأمراض النساء وجراحتها14غاده عدنان بقجه جي

6613أمراض األطفال52غاده علي اسماعيل

18924األمراض الداخلية433غاده فائز سفاف

8108التوليد وامراض النساء وجراحتها71غاده محمد السويداني

6015التوليد وأمراض النساء وجراحتها47غاده محمد المنصور

3441جراحة الفم والفكين27غاده محمد تن

22782التشخيص المخبري540غاده محمد حسن الحلبي

11267امراض االطفال139غاده محمد خير الدين حنيفى

8969التخدير واالنعاش86غاده محمد ديابي

20361طب أسنان األطفال474غاده محمد صالح الفتيح

6800أمراض األطفال55غاده محمد قباني

9248التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغاده محمود عمران

6283أمراض العين وجراحتها49غاده محي الدين حديدي

845أمراض األورام عند األطفالدوراتغاده نادر سوسان

9752التخدير واالنعاش97غاده نايف الكردي

13397التوليد وامراض النساء وجراحتها225غاده يفتاح داود

14096التشخيص المخبري252غاده يوسف الرحال

385تقويم األسنان والفكيندوراتغادي عبد المسيح قرقور

13180الجراحة البولية212غادي علي العلي

19917األمراض الداخلية462غازي احمد نيازي

17573التخدير واإلنعاشدوراتغازي اسماعيل حسن

12621الجراحة البولية180غازي حمد حمد

8143األمراض الداخلية71غازي حيدر قاسه

3451جراحة القلب25غازي خضر علي

3197االمراض الداخلية20غازي خضر نوح

3405امراض القلب24غازي خضر نوح

18210الكيمياء الحيوية السريرية406غازي صالح الحريري

22334التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي529غازي عبد المجيد خضره

13932التشريح المرضي243غازي عيسى بدور

7033الجراحة العظمية57غازي قسطنطين مسوح

20050التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي466غازي محمد جري

9102الدمويات88غازي محمد رمضان

2236أمراض القلب13غازي محيمد المصطفى

14612األمراض الداخلية288غازي محيمد المصطفى

22667الجراحة العظميةدوراتغالب حسان العيد

17980أمراض األطفال401غالب حسين العلي

6644طب الطوارئ52غالب خليل الرنتيسي

8025الجراحة العامة70غالب صطيف الحاج علي

16044أمراض األطفالدوراتغالب عبد الرحمن العيد

24109التوليد وأمراض النساء وجراحتها564غالب عدنان المسوكر

2773الجراحة العظمية16غالب عيسى الضاهر

6361األمراض العينية وجراحتها49غالب فيصل سيف

10009امراض االطفال102غالب محمد محمد

3513امراض االطفالدوراتغالب محمود ديب

10204الجراحة البولية109غالب محمود علي

20436أمراض العين وجراحتها481غالب محمود محمد
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13323طب الطوارئ218غالب ياسين المهدي

17785الجراحة العصبية395غالب يوسف عبدهللا

21872أمراض األطفال516غالية عبد الهادي أبو الشامات

698التوليد وأمراض النساء وجراحتها4غالينا فالديمير باكير

6582التوليد وأمراض النساء وجراحتها51غاليه احمد حنان

12156التوليد وأمراض النساء وجراحتها171غاليه احمد مهنا

11998الكيمياء الحيوية السريرية162غاليه بشير عتال

10643التشخيص المخبريدوراتغاليه خالد الخجا

22781مراقبة األغذية540غاليه عبد الرحمن االمام

4356امراض االطفال31غاليه عصام الدين الصواف

8440أمراض الكلية عند األطفالدوراتغاليه عصام الدين الصواف

9342التشخيص المخبريدوراتغاليه عماد الدين عبد الكريم

23664تأهيل وتجميل الفم واألسنان557غاليه محمد أديب يزغاتلي

24700أمراض العين وجراحتها377غاليه محمد هاشم صندوق

2104امراض جهاز الهضم14غامز محمد غازي موقع

2406االمراض الداخلية15غامز محمد غازي موقع

11661الطب النفسي155غاندي الياس فرح

20003الجراحة العامة465غاندي امين قره فالح

9090التخدير واالنعاش87غاندي معال علي

798تقويم االسنان1غاندي نواف االحمد الظاهر

14509الجراحة العظمية280غانم حمدي حجيره

16673الجراحة العامة366غانم سليمان عباس

9192الجراحة العظمية88غانم عايد المطر

19100التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي440غانم عبد الباسط الجمالي

11594جراحة االوعية153غانم علي احمد

12444الجراحة العامة169غانم علي احمد

24796التوليد وأمراض النساء وجراحتها377غانم علي غانم

7770الجراحة العظمية66غانم محمد الغانم

17393األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس388غانم وليد رسالن

4341التوليد وامراض النساء وجراحتها31غانه محمد صارم

18976أمراض الجهاز التنفسي435غانيا محمد شفيق جديد

20324التوليد وأمراض النساء وجراحتها477غانية إسماعيل بركات

4269االمراض العصبية29غانيه شبلي غرز الدين

22291التوليد وأمراض النساء وجراحتها527غانيه صالح إسماعيل

23238أمراض العين وجراحتهادوراتغدي فياض تركمان

8903أمراض األطفال84غدير ابراهيم الهاللي

10454الجراحة العظميةدوراتغدير احمد خلوف

11284االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس139غدير احمد عبد هللا

11820امراض العين وجراحتهادوراتغدير ايمن يوسف

21344األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس505غدير جميل طنوس

24302األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتغدير جورج حوشان

15955الجراحة العظميةدوراتغدير حسين الحسين

5154التشخيص المخبريدوراتغدير خالد صليبي

9866الجراحة العامة100غدير خليل ابو دياب

20986أمراض األطفالدوراتغدير عبد الرزاق المواس

14903التشخيص المخبريدوراتغدير عبد اللطيف الخالد

15045األمراض الداخليةدوراتغدير عدنان هدبه

3479امراض االطفال24غدير علي حسون

19312أمراض الجهاز الهضميدوراتغدير عماد جزعه
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22670أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتغدير عماد مارديني

10168جراحة الفم والوجه والفكين108غدير فائز مردم بك

22134جراحة الفم والوجه والفكيندوراتغدير فيصل عبود

3478تقويم األسنان25غدير محمد الباكير

15690طب أسنان األطفال342غدير محمد خير الخضراء

3462التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي25غدير محمد نسب

23161جراحة األطفالدوراتغدير وفيق اسماعيل

11121الجراحة العامة132غدير ياسين مرعي

24056أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها564غرام رزق شقوف

6087التشخيص المخبري47غرام محمد ديب دبوس

7113التخدير57غروب عارف زين العابدين

5596امراض العين وجراحتهادوراتغروب عبد هللا زرقا

3512امراض االطفال25غروب علي درويش

16826أمراض األطفال370غروب فارس خشوف

11634امراض االطفال153غروب محسن الخير

18905التوليد وأمراض النساء وجراحتها432غريب غالب جرموكلي

23736إدارة النظم الصحية557غريد عمر النعسان

23735الصحة العامة557غريد عمر النعسان

23735الصحة العامة577غريد عمر النعسان

16586أمراض األطفالدوراتغريد غازي الصفدي

22178جراحة الفم والفكين525غريد محمد فتحي حاوي

18060التعويضات السنية الثابتة404غريس نبيل الخوري

6489التوليد وأمراض النساء وجراحتها50غزالة احمد قاسم

2381التوليد وامراض النساء وجراحتها18غزالة حسن ناصر الدين

19737التوليد وأمراض النساء وجراحتها456غزاله جميل شويش

2817االمراض الداخلية17غزاله علي ياسرجي

21754الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتغزل بسام زغيبي

12431مراقبة األغذية164غزل رفيق زريفه

غزل شفيق ديب
205

اطفال
12975

12434األمراض العصبية عند األطفال164غزل شكيب عز الدين

16573التوليد وأمراض النساء وجراحتها363غزل ماهري سامي زقلوطة

بيان سنوات اقامة واضح: 2018-1-8بتاريخغزل محمد صبحي كليه

15136التوليد وأمراض النساء وجراحتها312غزل محمد وليد حالق

7426االمراض الداخلية62غزل مصطفى زكريا

7428امراض الغدد الصم62غزل مصطفى زكريا

18496الجراحة العامة418غزوان ابراهيم فحله

9327الجراحة العظمية91غزوان حنا النادر

4041التوليد وأمراض النساء وجراحتها28غزوان خالد الحالق

2261تقويم االسنان والفكيندوراتغزوان شريف حموي

14375أمراض القلب واألوعية270غزوان عبد الحميد محمد

17422التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتغزوان عبد المطلب مظلوم

14893تقويم األسنان والفكين300غزوان عدنان سعيد

9437الطب النفسيدوراتغزوان غزال محمد

19898الجراحة التجميلية والتصنيعية461غزوان كريم حداد

3586امراض االطفال26غزوان محمد خير الحمصي

20118تقويم األسنان470غزوان محمد رياض البغدادي البارزي

11980امراض العين وجراحتها166غزوان مروان المرعي

1317االمراض الباطنية3غزوان موسى جرجور
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21175التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغزوان هاشم الزعيم

7196امراض جهاز التنفس58غزوة محمد زكوان كيالرجي

16947األمراض الداخلية378غزوة محمد زكوان كيالرجي

6542التشخيص المخبري50غزوه احمد القال

16717طب األسرة367غزوه مصطفى نوري المدهلل

25378أمراض األطفال582غسان ابارهيم الكريم

6815أمراض القلب55غسان ابراهيم سلوم

4353الكيمياء الحيوية السريرية33غسان ابراهيم علي

551جراحة الفم والفكين1غسان ابراهيم مخول

10970امراض العين وجراحتهادوراتغسان احمد راتب قويدر

13261الجراحة العامة218غسان احمد سليمان

19122التعويضات السنية المتحركة440غسان احمد سودا

4781الجراحة البولية31غسان احمد لطفي القناطيري

18980أمراض الدم434غسان اسد عزيز

14536مداواة األسنان281غسان اسماعيل المحمد

1939امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11غسان اشرف خليفه

525الجراحة العامةدوراتغسان اكرم شاهين

13494التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي230غسان الياس اشخان

6116أمراض األطفال48غسان الياس شاهين

22135األمراض العصبية523غسان إبراهيم البودي

7459أمراض األطفالدوراتغسان أحمد الخليف

12105التشخيص المخبري171غسان أحمد حديد

4776الجراحة العامة31غسان أيوب ملوحي

13197التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي214غسان بشري عبد الباقي

23819الجراحة العامة558غسان بشير المحيلج

1297الجراحة العظمية1غسان بشير كعدان

1883الجراحة العامة11غسان بكر مصطو

3131امراض االطفال20غسان تركي الحسين

18891أمراض األطفال431غسان جدعان جزان

18170أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها407غسان جدعان زين الدين

2419االشعة التشخيص الشعاعي11غسان جمعه اليوسف

1452التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتغسان جميل البشاره

4778امراض جهاز التنفس31غسان جميل جباره

13659األمراض الداخلية237غسان جميل سمره

8646مداواة األسنان82غسان جهاد الشيخ خليل

22287تقويم األسنان والفكيندوراتغسان حسان الماوردي

4322االمراض الجلدية والزهرية31غسان حسن الكضيب العبودي

20090التوليد وأمراض النساء وجراحتها468غسان حسن شحادة

5314الجراحة العامةدوراتغسان حسين بطيخه

22912جراحة األوعية544غسان حسين حيش

22911الجراحة العامة544غسان حسين حيش

21599جراحة الفم والفكيندوراتغسان خالد غوش

3695امراض جهاز الهضم28غسان خليل حداد

2099الجراحة العظمية13غسان زعل العزام

4065االمراض الداخلية27غسان سالم فاضل

6416امراض القلب50غسان سامي يوسف

6367طب األطفال49غسان سعاده جرجس

597جراحة القلب واألوعية1غسان سليم الرطل مراد

1630االشعة التشخيص الشعاعي11غسان سهيل القصير
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18394التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413غسان صالح الفقيه

2425التوليد وامراض النساء وجراحتها15غسان صبحي السقا

11770تقويم االسنان158غسان صالح عربش

7006الجراحة العظمية56غسان عبد الحميد فندي

6790التخدير55غسان عبد الرحمن المشنتف

4647امراض االطفال40غسان عبد الرحمن الويس

21988أمراض العين وجراحتها520غسان عبد الغني الطويل

12061الجراحة العامة162غسان عبد الكريم طنوس

3870الجراحة العامة28غسان عدنان سلطان

11378الجراحة العامة142غسان علي  األشقر

11119الجراحة العامة132غسان علي اليوسف

15297الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتغسان علي اليوسف

24363أمراض العين وجراحتهادوراتغسان عيد سلطان

19678أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456غسان عيسى البيطار

20646جراحة الفم والفكين484غسان عيسى الشريفي

18216أمراض األطفال409غسان فايز نعيم

20549طب الطوارئ486غسان فواز الناصري

4978الجراحة العظمية32غسان فيصل عساف

18312األمراض الداخلية412غسان كامل محمد

14155أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها257غسان ماجد صالح

4387الجراحة العصبية33غسان محسن المتني

21320الجراحة العظمية508غسان محمد الخالد الصوفي

14200امراض العين وجراحتها262غسان محمد النسر

14727التوليد وأمراض النساء وجراحتها293غسان محمد حمد

18256الجراحة العظمية410غسان محمد سالمة

4304امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها28غسان محمد شحرور

16070الجراحة العظميةدوراتغسان محمد طه

4055امراض االطفال27غسان محمد علي السراج

1581امراض الغدد الصم3غسان محمد محمود

4008الجراحة العصبية30غسان محمد مروه

5831جراحة الفم والوجه والفكيندوراتغسان محمد معروف الشلبي

5330التوليد وامراض النساء وجراحتها39غسان محمد ونوس

17813أمراض القلب397غسان محمدشريف مصطو

18252الكيمياء الحيوية410غسان محمود الشنان

12338أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها161غسان محمود يونس

18690أمراض األطفال426غسان مخائيل أبو ديب

8404األمراض الداخلية75غسان مصطفى الحاج قدور

8534أمراض الجهاز الهضمي79غسان مصطفى الحاج قدور

7214تقويم األسنان59غسان مصطفى هاجر

11963أمراض األطفال162غسان معدان الشنيور

7517امراض القلب63غسان منصور الخوري

24453تقويم األسنان والفكين568غسان منير الكعده

4743امراض اللثة36غسان موريس جانجي

4853جراحة الفم والفكين41غسان موريس جانجي

9263امراض الجهاز التنفسي92غسان موسى غضبان

3719امراض الغدد الصم40غسان نوري القاسم العرب

1910التخدير واالنعاش10غسان هايل الشتيوي

18647(الخمجية)األمراض المعدية 423غسان هزيمه عز الدين

3664التشخيص الشعاعي/ االشعة 25غسان وجيه ابو لبن

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  488 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

3688الجراحة العظمية25غسان وجيه السلموني

14344األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس267غسان وجيه خضور

310الطب النفسيدوراتغسان يحيى تامر

20649التشخيص المخبري484غسان يوسف المنصور

914طب الطوارئ3غسان يوسف شلش

11745الطب النفسي162غسان يوسف علي

25533األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتغسان يوسف يونس

7155تقويم االسنان والفكين57غصن فيليب ابراهيم

20075األمراض الداخلية469غصوب مصطفى حليس

19854التوليد وأمراض النساء وجراحتها459غصون بهيج شحادة

10487امراض االطفال114غصون حسن بطل

10544امراض االطفالدوراتغصون محمد محفوظ النخال

4520امراض الغدد الصم40غصون محمد نور قنايه

15206التشخيص المخبري317غصون محمود اسماعيل

14919أمراض األطفال302غصون مصطفى حمود

22383أمراض األطفالدوراتغصون يوسف علداني

9350األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس91غطفان جميل النرابيجي

22739أمراض العين وجراحتهادوراتغطفان محسن منصور

8206جراحة الفم والوجه والفكين73غطفان نزار الشلي

2649أمراض األطفال16غفار أحمد عدنان نابلسي

915التوليد وامراض النساء وجراحتها3غفار جرجس حجار

6963الجراحة العامة57غفار سليم دالي

14350جراحة الفم والوجه والفكيندوراتغفار علي  احمد

10229الجراحة البولية108غفار نصر الدين غزال

17676التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتغفران ابراهيم األفصع

13752التشخيص المخبري243غفران ابراهيم الشحادات

13307التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتغفران اسماعيل عمار

22347التشريح المرضي530غفران إبراهيم نجيب

22918األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس544غفران أحمد سمير صندوق

10022امراض الجهاز الهضمي102غفران بسام مرتضى

1355امراض االطفال3غفران خالد جميه

1069أمراض جهاز التنفسدوراتغفران سليمان عباس

24072األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس564غفران سيف الدين حيدر

22237التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغفران عبد الجليل سيد

2339التوليد وامراض النساء وجراحتها11غفران عبد الرحمن الحسان

3511التوليد وأمراض النساء وجراحتها25غفران عبد الرزاق الكل

14944التوليد وأمراض النساء وجراحتها305غفران علي الحماده

9157التخدير واالنعاش87غفران علي عبد الحميد

1128األمراض الباطنة2غفران عياض السهو

24960التشخيص المخبري377غفران فائز الفراح

23055أمراض األطفال548غفران ممدوح نصار

21241األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتغفران ناصر حسين البوعلي خان

14779األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس295غفران نديم محي الدين

24384التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي568غمكين عبد القادر سليمان

15618البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية338غمكين فاضل حسن

12704التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغنام فاتح الخلف

1241امراض االطفال1غنوة جمال بلقيس

6705أمراض األطفال52غنوة علي الشيخ

بيان الوضع الجديد : 2017-12-12بتاريخ غنوة فؤاد حنا
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21642األمراض الجلدية510غنوة نادر هب الريح

11870تصميم ومراقبة الدواء166غنوه ابراهيم اسماعيل

20992تقويم األسنان والفكيندوراتغنوه بشار مرعشلي

20903األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس495غنوه عبد هللا مجذوب

7013االمراض العينية وجراحتها56غنوه علي الخطيب

7452امراض االطفال69غنوه علي محمد

15116األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس313غنوه فؤاد حنا

21562أمراض األطفال509غنوه كامل القنطار

5268االمراض العصبيةدوراتغنوه محسن ابراهيم

13830األحياء الدقيقة241غنوه محمد شدود

6896أمراض األطفال55غنوه محمد عزمي الجندلي

9863الوليد وأمراض النساء وجراحتها100غنوه محمد منصور

11467التشخيص المخبري147غنوه يوسف غانم

16921أمراض األطفال373غنوى نبيل سلوم

25069جراحة الفم والوجه والفكين577غنى بسام العسه

14385التشخيص المخبري270غنى حيان حبوس

19487مداواة االسنان451غنى رامز حنا

17271األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس386غنى سلمان سليمان

21682األمراض الداخليةدوراتغنى سمير محسن

22251أمراض الجهاز الهضميدوراتغنى عبد الحكيم كوجان

11989التوليد وأمراض النساء وجراحتها162غنى محمد رشيد القطيني

16614أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتغنى محمد زكريا قصاب

20228األمراض الجلدية472غنى محمد نجد دهنى

24736التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377غنى محمد نزار هنداوي

11928األحياء الدقيقة والدمويات162غنى نافع مدني

9246مداواة األسنان89غنى وليد االمين

20255أمراض األطفال473غنيه عبد الرحمن النحالوي

9981االمراض الداخلية102غياث ابراهيم جواد

2106المناعة والحساسية14غياث ابراهيم معروف

13472أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها227غياث ابراهيم معروف

7892التخدير واالنعاش68غياث احمد الراغب

1274التشخيص الشعاعي/ األشعة3غياث احمد النهار

7451الجراحة العظمية63غياث اسماعيل حلوم

25364الجراحة العظميةدوراتغياث اكرم حبقه

20108التخدير واإلنعاش470غياث الدين اسعد ابوقرعه

25106طب الطوارئ578غياث بدر الدين السوقي

13485أمراض األطفال232غياث بهيج ابراهيم

10362امراض القلب واالوعية111غياث جمال بكداش

558الطب الشرعيدوراتغياث حسن علي

5570الجراحة البوليةدوراتغياث حسين سلوم

4795امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها42غياث خليل عالء الدين

8314التوليد وأمراض النساء وجراحتها73غياث رزق هللا زازا

3746جراحة الفم والفكين26غياث سليمان سلوم

1173التشخيص المخبري1غياث شريف ريا

4994االمراض الداخلية32غياث صادق بارودي

7496امراض القلب63غياث صادق بارودي

24927أمراض األطفال377غياث عبد السالم علي

16672الجراحة العامة366غياث عبد الكافي الجوجه

1886امراض اللثة وجراحتها11غياث علي النبهان
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9868الجراحة العامة100غياث علي غنام

2263تقويم االسنان9غياث علي محمود

17417التخدير واإلنعاش388غياث علي ونوس

2718األمراض الداخلية17غياث عمر مايو

18803امراض االطفال429غياث عيسى الخليل

614أمراض الكليةدوراتغياث عيسى محمود

3514امراض االطفالدوراتغياث غانم اسماعيل

1734امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتغياث غسان االدلبي

13727امراض االطفال241غياث فارس عسكر

5482الجراحة البولية42غياث محسن الحسن

1174امراض القلب2غياث محمد االغا

10463الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتغياث محمد الصالح

1491االمراض العصبيةدوراتغياث محمد العاسمي

7797االمراض العصبية67غياث محمد الونوس

16218أمراض النسج حول السنية353غياث محمد بني المرجه

18626التشريح المرضي424غياث محمد حامد

12443الطب النفسي169غياث محمد ربيع

10061التوليد وامراض النساء وجراحتها103غياث محمد عبد الرحمن

12378الجراحة العامة162غياث محمد منصور الجابي

9187الدمويات88غياث محمود حسن

4665االمراض العصبية34غياث نايف االسعد

21410أمراض القلب واألوعيةدوراتغياث واصل الشيخ علي

12968الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل205غياد شوكت درويش

391التشخيص المخبريدوراتغيتا سليمان الداود

16590أمراض الجهاز الهضمي363غيث احمد جمال

3128الطب النفسي20غيث احمد صالح

25414التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغيث اديب محمد

7733التوليد وأمراض النساء وجراحتها66غيث أحمد حبيب

23970التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتغيث أديب عبود

25192أمراض العين وجراحتهادوراتغيث بدر سلوم

25080الجراحة العظمية577غيث جميل المحمود

345طب الطوارئدوراتغيث حسين باقي

19291مداواة االسنان445غيث رزق زوده

8827الطب الفيزيائي واعادة التاهيلدوراتغيث رزق غريب

20740الجراحة البولية489غيث رفعت الشيخ

25903جراحة الفم والوجه والفكين586غيث سالم سينو

1692أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها4غيث سلمان اليقه

7956االمراض العصبية68غيث سليمان احمد

17121الجراحة العامة381غيث طالل البالل

21947جراحة الفم والوجه والفكيندوراتغيث عبد اللطيف الزعبي

23791الجراحة البولية558غيث عزيز سليمان

22053جراحة الفم والوجه والفكين522غيث عصام قاسم

25471األمراض الداخليةدوراتغيث علي إبراهيم

22052أمراض العين وجراحتها522غيث علي محمد

15325التخدير واإلنعاشدوراتغيث غياث احمد

8853طب األسنان التجميلي84غيث فواز العبد هللا

15902التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتغيث فيصل ابراهيم

14870التعويضات السنية المتحركة299غيث قاسم سليمان

16754التعويضات السنية المتحركة367غيث محمد المارتيني
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15736الجراحة البولية344غيث محمد داوود

20794تقويم األسنان والفكين488غيث محمد فريز االمام

24737تقويم األسنان والفكين573غيث محمد فوزي سحتوت

22006طب الفم521غيث محمود سليمان

15498أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتغيث موفق عطوة

18392الدمويات413غيث يوسف الصموعه

18970التخدير واإلنعاش435غيثاء احمد الخطيب الكسواني

12427تقويم األسنان والفكين164غيثاء صالح مكحل

9195التشخيص المخبري88غيثاء فايز الخليل

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-23بتاريخ غيثاء يحيى فاتي

13639أمراض القلب واألوعية235غيثاء يوسف دال

19608أمراض العين وجراحتها453غيثاء يوسف شماط

13700التوليد وامراض النساء وجراحتها241غيداء احمد تامر

18174أمراض األطفال407غيداء جرجس عربش

22031أمراض األطفالدوراتغيداء جمال شعبان

7444امراض االطفال62غيداء حسن المحرز

25163امراض الجهاز الهضميدوراتغيداء حسن صالح

14048التوليد وأمراض النساء وجراحتها250غيداء سامي بدر

23603أمراض النسج حول السنيةدوراتغيداء سليمان خضور

5763التوليد وأمراض النساء وجراحتها52غيداء عبد االله يوسف

7412طب االسرة69غيداء عبد الجواد عبد العظيم

9595التخدير واالنعاش95غيداء عبد المنعم الحاج عمر

21926الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل517غيداء عدنان زاهر

18058أمراض النسج حول السنية404غيداء عدنان عكاشه

9714االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتغيداء كاظم اليوسف

24285أمراض األطفال568غيداء محمد الربداوي

17547األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتغيداء محمد السخيطه

13622التوليد وأمراض النساء وجراحتها235غيداء محمد حشمه

5947التوليد وأمراض النساء وجراحتها46غيداء محمد صواف

13164التخدير واالنعاش218غيداء محمد فائز بياسي

12178الكيمياء الحيوية السريرية174غيداء محمد كامل ناصيف

4863االمراض الداخلية42غيداء نصير مريود

8304أمراض الدم73غيداء نصير مريود

15255األمراض العصبية318غيدق صالح خضره

18327التوليد وأمراض النساء وجراحتها412غيدق عالء الدين بدر

14824التوليد وأمراض النساء وجراحتها297غيده محمد الحاج

13194الجراحة العصبية214غيفارا رامي الفرحه

14543الجراحة العظمية281غيفارا معصوم حمو

20109طب الطوارئ471غيالن حسن حسن

2868تقويم األسنان27غيالن هاني ديب

9129امراض االطفال87فاتح ادم ابورياح المخلالتي

2215الجراحة العصبية13فاتح سليمان علوان

16712الجراحة العامة366فاتح لطفي مرشد

21376الجراحة العظميةدوراتفاتح محمود حاج خلف

3436التوليد وامراض النساء وجراحتها23فاتن احمد عثمان

3193االشعة التشخيص الشعاعي21فاتن الياس يوسف

1637التشخيص المخبري7فاتن انور العايش

5380التوليد وامراض النساء وجراحتها43فاتن توفيق الشحف

5380التوليد وأمراض النساء وجراحتها422فاتن توفيق الشحف
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13380التعويضات السنية الثابتة223فاتن تيسير شعبان

9044االمراض الداخليةدوراتفاتن جهجاه كبيسي

12279التوليد وامراض النساء وجراحتها174فاتن حسن اليقه

16013األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتفاتن حسين الذهب

17991األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس401فاتن حسين هالل

8667التشخيص المخبري83فاتن حنين اللحام

8462التخدير واالنعاش77فاتن رستم رستم

6237األمراض الداخلية49فاتن سعيد كشور

6250األمراض الصدرية49فاتن سعيد كشور

3055امراض الجهاز التنفسي22فاتن سليمان الغش

22879التشخيص المخبري544فاتن سمير الدرويش

21495أمراض الجهاز التنفسيدوراتفاتن سيف الدين الحساب

13310األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتفاتن عباس سلطان

426التشخيص المخبريدوراتفاتن عبد الغني حمودي

813التوليد وأمراض النساء وجراحتها5فاتن عبد الغني عدي

12849التوليد وأمراض النساء وجراحتها193فاتن عبد القادر سعد

11411امراض االطفال143فاتن عبد القادر سعده

15704أمراض األطفال343فاتن عبدو ابو بكر

20839الصحة العامة491فاتن عثمان جبالوي

23549األمراض الداخلية555فاتن عدنان شريعي

23549األمراض الداخلية569فاتن عدنان شريعي

7625صناعة االسنان الثابتة64فاتن علي خليل

21032أمراض الجهاز التنفسيدوراتفاتن علي درباس

15648األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس339فاتن علي درويش

6992امراض القلب واالوعية56فاتن علي ماضي

21813أمراض الغدد الصم واالستقالب514فاتن عمر وليد

22557التوليد وأمراض النساء وجراحتها532فاتن عيسى زيود

22352األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس530فاتن غسان األشقر

22352األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس540فاتن غسان األشقر

22921التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاتن فاضل فاضل

6299أمراض الغدد الصم واالستقالب49فاتن كامل سعود

21711األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتفاتن مجيب عوده

16260التشخيص المخبري355فاتن محمد الداوود

17085التوليد وأمراض النساء وجراحتها380فاتن محمد الشيخ النجار

12836علم األدوية192فاتن محمد العقاد

8691التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفاتن محمد حامد

8037التوليد وامراض النساء وجراحتها70فاتن محمد حسن حجازي

3107التخدير واإلنعاش21فاتن محمد صالح الحامضه

19541مداواة االسنان452فاتن محمد فيصل زكار

20138البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية469فاتن محمد كفى

8220أمراض النساء وجراحتها72فاتن محمد مصباح ناشد

6787التخدير و االنعاش55فاتن محمد نهاد شماع

فاتن محمود بالل
419

االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس
18538

2270طب االسرة9فاتن محمود داؤد

24524الطب الشرعيدوراتفاتن محمود داؤد

24524الطب الشرعي377فاتن محمود داؤد

24564إدارة النظم الصحية570فاتن محمود داؤد

20853األمراض الداخلية494فاتن محمود صالح
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21874التوليد وأمراض النساء وجراحتها516فاتن محمود صبري لبابيدي

2461االمراض الجلدية والزهرية15فاتن محمود علي

14627األمراض العصبية288فاتن محمود نفله

6404التخدير واالنعاش50فاتن محمود يوسف

19057أمراض الجهاز الحركي439فاتن محي الدين عمر

12785أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفاتن مصطفى ابو جيب

9843امراض االطفال99فاتن مصطفى شعيريه

751االمراض الداخلية1فاتن مصطفى عوده

13420األمراض الداخلية226فاتن نظير عطاف

يرجى استكمال االوراق براءة ذمة : 48الملف معلقفاتن نفله دغله

17270األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس386فاتن يوسف ساحليه

21333التخدير واإلنعاش505فاتن يونس سرمينه

4372التوليد وامراض النساء وجراحتها30فاتنه خليل ابو الذهب

4524التوليد وامراض النساء وجراحتها39فاتنه زكريا الضرير

20557التوليد وأمراض النساء وجراحتها485فاتنه عبد الرزاق قادري

22298التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي527فاتنه عبد هللا المهنا

5778التخدير47فاتنه فتحي الدريني

10292التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفاتنه يمني وطفه

10126الجراحة العظمية107فاخر احمد اوسو

2184االمراض الجلدية والزهرية12فاخر اسماعيل العتمه

15644أمراض األطفال339فاخر عادل حمود

8731الجراحة العامة83فاخر عالوي الحميد

6093الجراحة العظمية51فاخر محمد زعزوع

23478التعويضات السنية المتحركة554فاخر منير العكل

11254النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان139فادي  اليان ابو سمره

14393التوليد وأمراض النساء وجراحتها271فادي ابراهيم الحلو

فادي ابراهيم تومه
89

تقويم األسنان والفكين
9272

18873األمراض الداخلية431فادي ابراهيم ديابو

25023األمراض العصبية377فادي احسان سالمه

11136الجراحة العامة132فادي احمد الحسين

939الجراحة العصبية7فادي احمد الحلبي

9374التشخيص المخبري91فادي احمد الراعي

23996الجراحة البوليةدوراتفادي ازحيا كاسوحة

24995الجراحة العظمية576فادي الياس الشماس

24994طب الطوارئ576فادي الياس الشماس

3067امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22فادي الياس باصيل

18182جراحة األطفال409فادي الياس جبور

5638الطب الفيزيائي والتاهيل44فادي الياس كوبل

19492التخدير واإلنعاش452فادي انطانيوس طنوس

4824التخدير واالنعاش42فادي إبراهيم محسن

18588الجراحة العظمية422فادي إياد شيخ علي

2568أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها15فادي أسامه الشامي

21204مداواة األسنان501فادي بدر الدين النشواتي

10177امراض االطفال108فادي بدري القاعي

6047الجراحة العامة47فادي بسام المحاميد

1248الجراحة العامة3فادي بشارة الحداد

6980التوليد وأمراض النساء وجراحتها56فادي بشير الشيخ حسن

2780امراض اللثة16فادي بكري حيصو
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9134التوليد وامراض النساء وجراحتها87فادي بولص سمعان

3374جراحة القلب22فادي توفيق المحرز

10690جراحة الفم والفكين120فادي جابر العبيد

9973امراض العين وجراحتها102فادي جباره العلي

6635التوليد وأمراض النساء وجراحتها52فادي جبرائيل حنا

24554أمراض العين وجراحتها570فادي جميل جبور

7437الجراحة العظمية62فادي جواد سرور

1464امراض االطفالدوراتفادي حامد الصالحاني

15425أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها328فادي حسن حسني ريشه

13550تقويم األسنان233فادي حسن خليل

25594الجراحة البوليةدوراتفادي حكمت الزرقاوي

8142طب الطوارئ71فادي حليم عيسى

2075الطب الشرعي10فادي حنا االبراهيم

11690جراحة الفم والوجه والفكين155فادي حنا مخول

22952جراحة الفم والفكين545فادي خالد حارس

6347أمراض جهاز الهضم49فادي خليل السليمان

18984التخدير واإلنعاش434فادي ديب ديب

17727الجراحة العامة394فادي ديب ناصر

20112الجراحة العامة470فادي ديوب سليمان

203الجراحة العظميةدوراتفادي ذياب االسماعيل

208الجراحة العظميةدوراتفادي رافع أيوب

فادي رامي دبيات
52

التوليد وأمراض النساء وجراحتها
6667

24489جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفادي زيدان أبو زيدان

18877التشخيص المخبري431فادي سعد الشيخ

22154طب الطوارئ525فادي سليمان الدبيات

16547الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتفادي سليمان حسن

17605التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتفادي سليمان سليمان

3751تقويم االسنان26فادي سليمان موسى

8197الجراحة العامة72فادي سليمان نوح

18126تقويم األسنان والفكين407فادي سمعان النعوم

14806األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس296فادي سموحي الصباغ

21654جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفادي سمير البشتيني

9353التوليد وأمراض النساء وجراحتها91فادي سمير معلوف

13954الجراحة البولية243فادي سمير يوسف

17332الجراحة العظميةدوراتفادي سميع سليمان

16212أمراض القلب واألوعيةدوراتفادي سيمون خوري

22796الجراحة العظمية541فادي صادق حنا

12107التشخيص المخبري171فادي صديق مكيه

15504الجراحة العصبيةدوراتفادي صفوان جمال الدين

20347أمراض األطفال477فادي طالل النايف

13923أمراض الجهاز الهضميدوراتفادي طه السيد

13987التشخيص المخبريدوراتفادي ظافر حجار

10998الجراحة التجميلية والتصنيعية127فادي عباس رستم

21379الجراحة البوليةدوراتفادي عبد الخالق رزوق

9963التشريح المرضي101فادي عبد الرحمن ابو يوسف

6991الجراحة العامة56فادي عبد الكريم شحود

11234الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتفادي عبد الكريم شحود

16966التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي378فادي عبد هللا بالي
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11137التشخيص المخبري132فادي عبد هللا شموط

17388جراحة القلب388فادي عبد هللا محمود

1527الجراحة العامة12فادي عبدالمسيح قرقور

21749جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفادي عبده الغزي

969الطب النفسيدوراتفادي عدنان الجوني

16783طب الطوارئ368فادي عدنان سالمه

13707امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها241فادي عدنان معلم

24121األمراض الداخليةدوراتفادي عصام انصير

22559تقويم األسنان والفكين532فادي عطيه الجوده

233الجراحة العامةدوراتفادي عطيه حمدان

3541التعويضات السنية المتحركة25فادي عالء الدين الحجي جنيد

6928االمراض الداخلية55فادي علي خضور

920الجراحة العامة3فادي علي علي

6420امراض االطفال50فادي عوده القسيس

6305األمراض الداخلية49فادي عيسى خزعل

6309امراض القلب49فادي عيسى خزعل

22665جراحة القلبدوراتفادي غسان الكيالني

9828تقويم األسنان98فادي فاضل سليمان

19676أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456فادي فاضل غازي

17777أمراض القلب واألوعية395فادي فائز التلي

11086الجراحة البوليةدوراتفادي فريز التال

6044جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفادي فهمان الفشتكي

15442أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها330فادي فواز قناني

15509أمراض األطفال331فادي فوزي السويدان

24065تقويم االسنان والفكيندوراتفادي فوزي بشاره

3198التوليد وامراض النساء وجراحتها20فادي فؤاد راعي

20768أمراض األطفال487فادي فؤاد زيادة

1912مداواة األسنان11فادي كاظم الحسين

18845أمراض الغدد الصم واالستقالب430فادي كريم المسيحي

8815الجراحة العظمية83فادي كمال حامد

16806التعويضات السنية الثابتة371فادي ماجد الحداد الحموي

8931التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتفادي ماهر سركيس

11825التوليد وأمراض النساء وجراحتها161فادي محسن جابر

20282جراحة الفم والفكين476فادي محفوض عقاد

18784التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي427فادي محفوض ناصر

19127األمراض الداخلية443فادي محمد االبراهيم

19128أمراض الدم433فادي محمد االبراهيم

15921الجراحة البوليةدوراتفادي محمد البصو

23257أمراض العين وجراحتهادوراتفادي محمد الزين

8056امراض االطفال70فادي محمد السيوفي

18440أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها416فادي محمد بيطار

2211التشخيص الشعاعي/ االشعة 15فادي محمد ثابت اتاسي

20236الجراحة التجميلية والتصنيعية473فادي محمد حسان اسود

نقص غرامة : 2022-9-5بتاريخ فادي محمد حلواني

24652التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي572فادي محمد حلواني

2815جراحة االورام17فادي محمد خير النحالوي

فادي محمد خير النحالوي
17

الجراحة العامة
2816

10180الجراحة العامة108فادي محمد ريا
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10181جراحة وزرع الكبد108فادي محمد ريا

3398جراحة الفم والفكين24فادي محمد صقر

11589طب االورام153فادي محمد طاهر رستم

1259امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3فادي محمد ظهير الرزاز

24720أمراض العين وجراحتها572فادي محمد قاسم

14392االمراض الداخلية272فادي محمد مبارك

13381جراحة الفم والفكين223فادي محمد محمد

4561الجراحة العامةدوراتفادي محمد نجيب

5399التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفادي محمود بجق

19904الجراحة العامة461فادي محمود شغري

11535الجراحة العامة148فادي محمود كش

11667الجراحة التجميلية والتصنيعية155فادي محمود كش

11667الجراحة التجميلية والتصنيعية155فادي محمود كش

6873أمراض األطفال55فادي مخائيل الطرشه

16459الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل360فادي مخائيل شاهين

16022طب األسنان التجميلي352فادي مراد عرموش

5985الجراحة العصبية46فادي مطانيوس الحارث

1155جراحة الفم والفكين3فادي مطيع شماس

12808الجراحة العامةدوراتفادي مفيد عبيد األحمر

902طب الطوارئ3فادي موفق العبده

2048الجراحة العامة10فادي موفق العبده

2048الجراحة العامة235فادي موفق العبده

21373جراحة األوعيةدوراتفادي موفق العر

15005األمراض الداخلية306فادي ميشيل شكور

3500جراحة االوعية25فادي ناظم مرشان

3501الجراحة العامة25فادي ناظم مرشان

23093جراحة الفم والوجه والفكين549فادي نبيل السرياني

10251جراحة األوعية108فادي نديم السمعان

22017الجراحة العامة521فادي نديم شقيف

25824الجراحة العظميةدوراتفادي نديم صدير

7278األمراض العينية وجراحتها59فادي نديم ناصر

5666الجراحة العظميةدوراتفادي نزار كوكجه

6880الجراحة البولية55فادي هاشم منصور

19172التوليد وأمراض النساء وجراحتها442فادي وجيه شدود

13064الجراحة العامة209فادي يحيى وكيل

17322األمراض الداخليةدوراتفادي يوسف الزعبي

19607الجراحة التجميلية والتصنيعية453فادي يوسف إبراهيم

14582أمراض النسج حول السنية283فادي يوسف بشاره

6616الجراحة العظمية56فادي يوسف حذيفه

4852التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي41فادي يوسف سركيس

793التوليد وامراض النساء وجراحتها1فادي يوسف يوسف

21591الجراحة العامةدوراتفادي يونس سريول

7702الجراحة البولية65فادي يونس محمد

13218أمراض األطفال214فاديا احمد قويدر

12855أمراض العين وجراحتها195فاديا بشير شموط

2522الغدد الصم12فاديا عطا الخطيب ابو فخر

14089التوليد وأمراض النساء وجراحتها252فاديا علي محمد

12949توليد201فاديا فاضل الخليل

15718طب األسرة343فاديا محمد جومر
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9401التوليد وامراض النساء وجراحتها92فاديا نزار محفوض

7783أمراض األطفال66فاديا وديع دايه

23054طب األسرة548فاديه اسماعيل شلبي

2749التخدير واإلنعاش75فاديه عبد الحميد العكيض

2384امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها15فاديه مخائيل كسيري

1623صناعة االسنان الثابتة3فاديه يوسف ديب

15054أمراض العين وجراحتهادوراتفارس ابراهيم ديب

8877أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84فارس احمد رقماني

18983أمراض القلب واألوعية434فارس احمد سلوم

16668الجراحة العظمية366فارس اسماعيل عسكور

1027صناعة االسنان الثابتة2فارس الياس قصبجي

24569الجراحة العظمية377فارس حمد الباسط

18055الجراحة العامة404فارس حمد المعاز

1107جراحة الفم والفكين2فارس حمود حمود

24028تقويم أسنان األطفال563فارس داود الخوري

7401الجراحة التصنيعية والتجميلية62فارس سليمان النعنع

7430الجراحة العامة62فارس سليمان النعنع

21421أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفارس صالح عبد الرحمن

23254تقويم األسنان والفكيندوراتفارس عادل دويعر

20686األمراض الداخلية483فارس فرحان محمد

20792التعويضات السنية الثابتة488فارس فواز الشعالن

21113التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي500فارس فؤاد عبد الغني

21184الجراحة العامةدوراتفارس قاسم الطير

1054طب الطوارئ2فارس لبيب فارس

25736امراض العين وجراحتهادوراتفارس محمد الشمالي

23646أمراض األطفال556فارس محمد أبو سلطان

24938أمراض العين وجراحتها576فارس مصطفى الحايك

11867طب الطوارئ162فارس مطانس الليوس

11944الجراحة العامة164فارس مطانس الليوس

15415التوليد وأمراض النساء وجراحتها327فارس ناظم قاضي

17351جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفارس يونس برهوم

1300التوليد وامراض النساء وجراحتها3فاروق احمد العباس

13872جراحة القلبدوراتفاروق جميل المحمد

21662الجراحة التجميلية والتصنيعية510فاروق خضر حسن الجاسم

13227أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214فاروق عبد هللا العكاش

25660تقويم األسنان والفكيندوراتفاروق عبد الناصر لطفي

10525الجراحة العامة115فاروق محمد الكود

7400االمراض العينية وجراحتها62فاروق محمد رياض كيشي

25817مداواة األسنان586فاروق نور الدين رسالن

16122الجراحة العامةدوراتفاروق يوسف الحريري

5325امراض جهاز الهضم44فاضل اسماعيل حسن

23808أمراض األطفالدوراتفاضل الياس العبد هللا العوين

18909األمراض الداخلية432فاضل أحمد اإلبراهيم

774االمراض الداخلية1فاضل جبر العبود

4453امراض القلب واالوعيةدوراتفاضل جبره العبود

10100امراض االطفال116فاضل خالد حصرم

2228امراض الغدد واالستقالبدوراتفاضل سلوم السلوم

6685التوليد وأمراض النساء وجراحتها52فاضل سيف الدين الياس

25124تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتفاضل صادق حنيفي
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19274التوليد وأمراض النساء وجراحتها445فاضل عبد هللا المطلق

17858أمراض الجهاز التنفسي398فاطر عبود صالح

21966الجراحة العامةدوراتفاطر نواف عجيب

19298التخدير واإلنعاش445فاطر يوسف إبراهيم

فاطمة ابراهيم كرزي
دورات

طب االسرة
10978

1658التوليد وامراض النساء وجراحتها11فاطمة اسماعيل السكاف

4943التوليد وامراض النساء وجراحتها42فاطمة الزهراء خالد الحمود

18843أمراض الغدد الصم واالستقالب432فاطمة الزهراء عبد القادر سباغ

3856تقويم االسنان28فاطمة الزهراء علي قطان

8427التخدير واإلنعاش75فاطمة أديب سمان

9398التوليد وامراض النساء وجراحتها92فاطمة بتول محمد شريف فقش

22961أمراض األطفال545فاطمة بسام شرف الدين

608التوليد وأمراض النساء وجراحتها1فاطمة حسن حبيب

24062أمراض األطفال564فاطمة حسني مداراتي

24328التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاطمة خالد الشواف

6011األمراض الجلدية والزهرية47فاطمة عبد اللطيف السيد

9479التشخيص المخبري93فاطمة عمر مصري

22511األمراض الداخلية531فاطمة محمد جابر عليان

14550أمراض النسج حول السنيةدوراتفاطمة محمد شوقي نظام

18907التوليد وأمراض النساء وجراحتها432فاطمة محمد صواف

22813األمراض العصبية عند األطفال542فاطمة محمد عامر

22716التوليد وأمراض النساء وجراحتها537فاطمة محمد نعناع

8747امراض الجهاز التنفسيدوراتفاطمة محمود الجراح

10387االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس112فاطمة محمود بقدليه

25572التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاطمة مصطفى العلي

392التشخيص المخبريدوراتفاطمة هيثم حموش

468األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتفاطمة يوسف عباس

17364التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي388فاطمه ابراهيم خليل

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-17بتاريخ فاطمه ابراهيم فران

2973التوليد وامراض النساء وجراحتها21فاطمه احمد جبور

6446أمراض األطفالدوراتفاطمه احمد زين الدين

17076التشخيص المخبري379فاطمه احمد منصور

22602التوليد وأمراض النساء وجراحتها532فاطمه احمد نادر علبى

22435جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفاطمه اسحق الفاعوري

12280التوليد وامراض النساء وجراحتها174فاطمه اسكندر اسماعيل

25125أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتفاطمه البتول نشأت عيد

18839الجراحة العامة431فاطمه الزهراء ابراهيم المحمد

20597التوليد وأمراض النساء وجراحتها484فاطمه الزهراء محمد البيك

19067األمراض الداخلية439فاطمه المعتصم باهلل الحامدالضويحي

9297 التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفاطمه بدر رحمه

19907التشريح المرضيدوراتفاطمه بدر علي

24260التشخيص المخبري568فاطمه بكر الحاج علي

21634أمراض النسج حول السنيةدوراتفاطمه تمام رعد

14077األمراض الداخليةدوراتفاطمه جاد الكريم علي

21564األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس509فاطمه حباس محمد الحمد

12639امراض االطفال182فاطمه حسن ازهري

5228التوليد وأمراض النساء وجراحتها43فاطمه حسن بركات

23089التوليد وأمراض النساء وجراحتها549فاطمه حمدان الخير
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8788األمراض الداخلية83فاطمه حمدي ابراهيم

16568أمراض الجهاز الحركي363فاطمه حمدي ابراهيم

14252جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفاطمه حميد عوض

24941أمراض األطفال576فاطمه خالد عبد الرزاق

8957امراض الجهاز الحركي86فاطمه خضر كردي

12850التوليد وأمراض النساء وجراحتها193فاطمه خليل كوسا

25475األمراض الداخليةدوراتفاطمه دياب الميسر

25562تقويم األسنان والفكيندوراتفاطمه زكريا فارس

3151التوليد وامراض النساء وجراحتها20فاطمه زكي الطيب

19208األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس443فاطمه زهري جوريه

14179األمراض الجلدية261فاطمه سالم جاموس

19602التوليد وأمراض النساء وجراحتها453فاطمه سعد الدين الخاني

- يرجى استكمال االوراق  : 8+7الملف معلق شهر فاطمه سلمان

7622الطب المخبري64فاطمه سيف الدين عبد الكريم

6658التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاطمه شتوان علي الجباره

10958امراض العين وجراحتها126فاطمه شفيق روميه

4928امراض جهاز التنفس42فاطمه صالح بالل

9789التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي97فاطمه عبد االه العاني

23824التوليد وأمراض النساء وجراحتها558فاطمه عبد الرحمن حاج يوسف

9075جراحة الفم والوجه والفكين87فاطمه عبد الرحمن ياسين

23504التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاطمه عبد السالم المدلوش

2544التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفاطمه عبد الكريم الكود

16827أمراض األطفال370فاطمه عبد اللطيف الضميراوي

20780أمراض الغدد الصم واالستقالب490فاطمه علي اصالن

15650التوليد وأمراض النساء وجراحتها339فاطمه علي بدران

9641تقويم االسنان والفكين96فاطمه علي قبالن

6241جراحة الفم والفكين49فاطمه علي قرطه

11644جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفاطمه علي ليال

12474امراض الجهاز التنفسي169فاطمه عمر ياسين قصاب

10962تقويم االسنان والفكين126فاطمه عيسى السيد عيسى

4140التوليد وامراض النساء وجراحتها31فاطمه عيسى برهوم

16157التشخيص المخبريدوراتفاطمه غسان إبراهيم

10508التوليد وامراض النساء وجراحتها114فاطمه فرج العلي

6163امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها48فاطمه فؤاد شيخ حسين

17362مداواة األسنان388فاطمه قاسم الحداد

3636االمراض الداخلية23فاطمه قيس حسن

10808التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفاطمه محمد الخالد رسالن

18962األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس434فاطمه محمد الصطوف

17883األمراض الداخلية399فاطمه محمد الطويل

8193امراض العين وجراحتها72فاطمه محمد بسيتون

15753طب األورام344فاطمه محمد جندل الجوجو

16394التوليد وأمراض النساء وجراحتها358فاطمه محمد خنشور

9766امراض االطفال97فاطمه محمد خير دمراني

10167التوليد وامراض النساء وجراحتها107فاطمه محمد دبس

12593علم تأثير األدوية180فاطمه محمد راكان درويش

12548أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفاطمه محمد شاكر حواصلي

17780أمراض األطفال396فاطمه محمد شاهين

22908أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفاطمه محمد صمادي

12119امراض الجهاز الهضمي169فاطمه محمد طبق
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4359التوليد وامراض النساء وجراحتها30فاطمه محمد نعيسه

8963التوليد وامراض النساء وجراحتها86فاطمه محمد ياسين نعال

2456التشخيص المخبري18فاطمه محي الدين حسين

23686التعويضات السنية الثابتة557فاطمه مصباح سماني

2648طب األسرة16فاطمه مصعب محمد ديب سمان حايك

3810أمراض األطفال28فاطمه منيف فوزي

صحة عامة ال تمنح الشهادة لعدد  : 9+8الملف معلق شهر فاطمه نجار

5333طب الطوارئ38فاطمه نديم صوفي

18838مراقبة األغذية431فاطمه هاني زيود

7138التوليد وأمراض النساء وجراحتها57فاطمه وجيه سنبل

12757أمراض األطفالدوراتفاطمه وحيد يوسف

23863األمراض الداخليةدوراتفاطمه يوسف المقداد

9689امراض االطفال96فاطمه يوسف سواس

8890التوليد وأمراض النساء وجراحتها84فاهي اكنوني شمكيان

6544االمراض الجلدية والزهرية50فايده برجس حسون

4707األمراض الداخلية41فايز ابراهيم الديوب

5685الجراحة العامة45فايز بولص الكبه

25889الجراحة البوليةدوراتفايز جاسم العلي

10188جراحة الفم والفكين108فايز حسين العلي

14610التخدير واإلنعاش288فايز داود الناصير

3268االمراض الجلدية والزهرية20فايز شحادة الدغالوي

22820أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها542فايز صياح هالل

23149أمراض القلب واألوعيةدوراتفايز طالل دندل

20530التشخيص المخبري486فايز عيسى الخوري

25405األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس582فايز فارس طحطح

9348أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91فايز فارس كاسوحه

18935التوليد وأمراض النساء وجراحتها433فايز قاسم أبو خروب

7871أمراض األطفال67فايز محمد العبد هللا

4693جراحة الفم والفكين40فايز محمد ديب طيوب

23447الجراحة العامة553فايز محمد عبد هللا

20216طب الطوارئ473فايز محمد محمد

17109الجراحة التجميلية والتصنيعية382فايز محمد معاد

20935الجراحة العظمية496فايز محمد موسى

10098الجراحة البولية105فايز مرشد علي

12439أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها169فايز يوسف العلواني

12439أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها184فايز يوسف العلوني

19244أمراض األطفال444فايزة عمر كامل

19162التخدير واالنعاش442فايزة محمد بشير الطويل

3409التوليد وأمراض النساء وجراحتها23فايزة محمد طاهر البزرة

5786األمراض العينية وجراحتها46فايزة نقوال نخلي

4148طب األسرة31فايزه ابراهيم طبيش

21169الصحة العامة505فايزه إبراهيم جوهره

19889أمراض الغدد الصم واالستقالب461فايزه سليم المبخر

542التشخيص المخبري1فايزه علي القبيلي

20915التخدير واإلنعاش495فايزه محمد محفوظ

24788التوليد وأمراض النساء وجراحتها573فايزه محمدبشير التقي

2296االمراض العينية وجراحتها12فائد عطا الخطيب ابو فخر

18214األمراض الداخلية409فائز احمد سلهب

12128امراض االطفال174فائز اسماعيل ابراهيم فوزي
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8232أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73فائز عمر يج

16963الجراحة العظمية376فائز محمد احمد

5418األمراض الداخلية41فائز محمد صبحي صندوق

5419امراض جهاز الهضم41فائز محمد صبحي صندوق

13090الجراحة العامة208فائز نظير عطاف

8984التخدير واالنعاش86فائز وحيد الجرك

637أمراض العين وجراحتها1فائزة حسين مزاوي

4880أمراض القلب واألوعية41فائزة عبد الحفيظ رواس قلعه جي

17368أمراض العين وجراحتها388فائق انعام ناصر

8148التوليد وأمراض النساء وجراحتها71فائق محمد علي

نقص دراسات عليا :2018-11-6بتاريخ فائق ناصر انعام

395التشخيص المخبريدوراتفتاة حسن ديوب

15412التوليد وأمراض النساء وجراحتها327فتاة عارف نبعه

358أمراض اللثةدوراتفتاة علي يوسف

7978الجراحة العظمية69فتح هللا علي ضياء الدين الجوري

16275الطب النفسي355فتحي محمد خبيه

3912التوليد وامراض النساء وجراحتها26فتحية عبد المجيد مصطفى

14440طب األسنان التجميلي271فتحيه فهد ابو زفره

21747التعويضات السنية الثابتة511فتحيه محمد فرجاني

16388التعويضات السنية الثابتة358فتون بدر الدين ناصر

14228التشخيص المخبري264فتون محمود لبابيدي

3530الكيمياء الحيوية والسريرية25فجر رسول عمر

13272تقويم األسنان218فجر علي ابراهيم

3540الجراحة العصبية25فخر زكريا فاخوري

22261التعويضات السنية المتحركة526فدا محمد دبش

1308امراض االطفالدوراتفداء ابراهيم التمر

6454الجراحة العظمية50فداء احمد العص

268التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفداء احمد خالد

13159أمراض األطفال212فداء احمد مبيض

11847أمراض األطفال162فداء أحمد شعشاعه

15603الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي338فداء باسيل باره

يرجى - يرجى استكمال االوراق  : 2016-11-8بتاريخ فداء تاج الدين عم علي

18287التشريح المرضي411فداء جرجس حجار

10095امراض العين وجراحتها105فداء جهاد نصور

12455التوليد وامراض النساء وجراحتها169فداء حافظ حمدان

19573أمراض الجهاز الهضمي452فداء حسين دخل هللا

5842األمراض الداخليةدوراتفداء سليم عباس

13946التوليد وامراض النساء وجراحتها243فداء صديق مكيه

12780أمراض القلب واألوعيةدوراتفداء عبد العلي  خنصر

17235جراحة الفم والفكين385فداء عبد الكريم حسامو

578أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها1فداء عبد المجيد الكردي

15496التشريح المرضيدوراتفداء عبدو العيسى

1318طب االطفال3فداء علي الجنيدي

4959التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفداء علي ديب

18886التخدير واإلنعاش432فداء علي شاهين

9967طب االسنان التجميلي102فداء فيصل شيلوكي

20924التوليد وأمراض النساء وجراحتها496فداء محفوض عقاد

5115التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفداء محمد جمال الحاج رشيد

8386امراض االطفال73فداء محمد شاهين
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9459التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفداء محمد فؤاد امين الفتوى

23043التشخيص المخبري548فداء محمود أبو ترابي

1215التخدير2فداء محمود بالل

20755أمراض الجهاز التنفسي490فداء محمود مختار العلواني

16299التوليد وأمراض النساء وجراحتها356فداء معذه الوادي

24442أمراض األطفال568فداء نوح نوح

9626التشخيص المخبري95فداء يوسف غانم

11896أمراض األطفال162فداء يوسف مقصود

18166أمراض األطفال406فدوه رفعات المنصور

3280امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21فدوى ابراهيم الشيخ علي

19543التخدير واإلنعاش451فدوى ابراهيم قره جولي

19925طب األسرة463فدوى اسعد الست

927تقويم االسنان والفكين1فدوى بركات سلما

10652امراض العين وجراحتها120فدوى علي ابو قاسم

21638أمراض العين وجراحتها510فدوى قاسم مدينه

2386التوليد وامراض النساء وجراحتها18فدوى محمد ريشي

18799االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس429فدوى محمود طوفان

5759أمراض جهاز الهضم45فدوى محمود علي

7364امراض اللثة59فدى عبد الجباري الضحاك

14930طب الفم305فدى محمود كسيح

12287امراض االطفال161فرات ابراهيم حسن

8095الطب الشرعي71فرات احمد المعمار

13672الجراحة العامة238فرات بولس مقدسي الياس

16817أمراض العين وجراحتها370فرات سليمان المصطفى

8481الجراحة البوليةدوراتفرات عبد الباقي عبد الحسين عبد علي

23256التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفرات عبد الهادي محمد بكور

3930صناعة االسنان الثابتة28فرات مصطفى هبره

13621الجراحة العصبية235فراز اسماعيل سليمان

7920امراض العين وجراحتها68فراس ابراهيم الحسن

958الجراحة العامة1فراس ابراهيم الملكي

2663الجراحة العظمية19فراس ابراهيم برو

2498امراض القلب15فراس ابراهيم حامد

6967طب الطوارئ56فراس ابراهيم حسن

18350أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها413فراس ابراهيم سليمان

3165أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها20فراس ابراهيم عثمان

5663امراض االطفال241فراس ابراهيم مطر

13940أمراض األطفالدوراتفراس احمد الحشر

4648التخدير واالنعاش34فراس احمد الخالف

16176أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفراس احمد السبيني

1568تقويم االسنان5فراس احمد العيطه

14705جراحة الفم والوجه والفكين290فراس احمد سليمان

17307الجراحة العامةدوراتفراس احمد عنتابي

22565الجراحة العصبيةدوراتفراس احمد نادر علبي

20208الصحة العامة476فراس اديب الجرف

1997امراض العين وجراحتها9فراس اسماعيل الطرمزاوي

10305التخدير واالنعاش110فراس اكرم الخطيب

13661الجراحة العظمية237فراس الياس عثمان

13607األمراض الداخلية235فراس الياس قندلفت

13608الغدد الصم واالستقالب235فراس الياس قندلفت
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16601التشخيص المخبري363فراس امين حرب

3690الجراحة العصبية25فراس انور زيتون

12806الجراحة العظميةدوراتفراس ايليا الفحل

23590أمراض الجهاز التنفسي555فراس إبراهيم كيوان

19525مداواة االسنان450فراس أحمد الضائع

7825الجراحة العامة67فراس أحمد حمدان

7826الجراحة التصنيعية والتجميلية67فراس أحمد حمدان

573التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفراس أحمد فارس

فراس أسد العيسمي

448

الجراحة العظمية

19344

15247أمراض القلب واألوعية318فراس بسام عرابي

10971امراض العين وجراحتهادوراتفراس تاج الدين حمود

1598الجراحة العامة11فراس جاسم الحسين

1599الجراحة الصدرية11فراس جاسم الحسين

21310أمراض الكليةدوراتفراس جمال العبد جاويش الخريط

21310أمراض الكليةدوراتفراس جمال العبدجاوش الخريط

9913جراحة الفم والفكين100فراس جودت كساب

1223تقويم األسنان والفكيندوراتفراس حاتم ابراهيم

نقص اختصاص واضح:2019-10-23بتاريخ فراس حبيب اسماعيل

20994طب الطوارئ496فراس حبيب اسماعيل

25922مداواة األسناندوراتفراس حسان عبد للي

6615تقويم االسنان56فراس حسن الجرعتلي

12446االمراض الداخلية169فراس حسن حسين

12447امراض الدم169فراس حسن حسين

13305الجراحة البوليةدوراتفراس حسين الصالح

15788أمراض العين وجراحتها345فراس حمزه االشقر

8755الجراحة العامة83فراس حميد الخطيب

10764أمراض الجهاز الهضميدوراتفراس خالد محمود

17968الجراحة العظمية403فراس داود قطيش

22627التوليد وأمراض النساء وجراحتها534فراس داود موسى

20730التشخيص المخبري490فراس رياض البزرة

17845مداواة األسنان398فراس رياض ونوس

13712االمراض الداخلية241فراس زهير حبابه

22974أمراض العين وجراحتها546فراس زهير رضا

23068أمراض القلب واألوعيةدوراتفراس زين الدين عبد هللا

5319طب الطوارئ43فراس سامي ابو اسماعيل

22939التشخيص المخبري545فراس سعيد ديبان

15554أمراض النسج حول السنية336فراس سلطان مسعود

9375التوليد وامراض النساء وجراحتها91فراس سليمان سليمان

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-23بتاريخ فراس سمير جبالوي

7563امراض العين وجراحتها69فراس شاهين المحيثاوي

10622امراض االطفالدوراتفراس صالح النميري

5183تقويم األسنان43فراس صالح الدين األشرم

7457االمراض الباطنة63فراس عادل ابو ترابه

7282األمراض الباطنة59فراس عادل الحسن

22236أمراض القلب واألوعيةدوراتفراس عادل الحسن

8464امراض الجهاز الهضميدوراتفراس عادل أبو ترابه

21491الجراحة البوليةدوراتفراس عادل محمد
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5436الجراحة العامةدوراتفراس عادل نوفل

5426أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها6فراس عبد الباسط خليل

785التوليد وامراض النساء وجراحتها1فراس عبد الحافظ موعد

6348الجراحة العامة49فراس عبد الحليم طيبا

6974طب الطوارئ56فراس عبد الحميد حسامو

فراس عبد الحنان العلي
دورات

التشخيص المخبري
873

9339األمراض العصبية91فراس عبد الخالق سلطان

فراس عبد الرحمن مسلماني
17

جراحة الفم والفكين
2830

11037امراض االطفالدوراتفراس عبد السالم الهيمد

2232تقويم االسنان13فراس عبد العزيز تقال

15562أمراض القلب واألوعية336فراس عبد الكريم غفرجي

12547الجراحة البوليةدوراتفراس عبد هللا دهيمش

19424أمراض األطفال447فراس عبد الهادي العزو

1337الطب الشرعي3فراس عبدالكريم ناصيف

1892التوليد وامراض النساء وجراحتها11فراس عدنان العرقسوسي

18054أمراض النسج حول السنية404فراس عدنان حرفوش

14570األمراض الداخلية283فراس عدنان صوان

14571أمراض القلب واألوعية283فراس عدنان صوان

18518جراحة الفم والفكين418فراس عزيز رستم

11518امراض االطفال148فراس عطية قاسم

2205التخدير13فراس عفيف الياس

13331األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس218فراس علي ابو قاسم

7927التوليد وامراض النساء وجراحتها68فراس علي الرياحي

23227التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي550فراس علي العلي

22198التشخيص المخبريدوراتفراس علي الفارس

1740الجراحة الصدريةدوراتفراس علي بدور

16320أمراض العين وجراحتها356فراس علي حسن

7170طب الطوارئ57فراس علي دلول

3090التوليد وامراض النساء وجراحتها21فراس علي سلمان

13456الجراحة التجميلية والتصنيعية227فراس علي ملحم

2191االمراض الداخلية26فراس علي مهنا

20022التخدير واإلنعاش465فراس علي ونوس

14804أمراض األطفال296فراس عماد الدين الشواف

25004أمراض القلب واألوعية377فراس عمر المغيزل

21152التعويضات السنية الثابتة500فراس غسان سليمان

4770امراض العين وجراحتهادوراتفراس غسان طباشة

1978التخدير واالنعاش9فراس فؤاد كمال

9926امراض االطفال101فراس فيصل شقير

2690التوليد وأمراض النساء وجراحتها17فراس كمال الدين خطيب

8746االمراض الداخليةدوراتفراس لويس الشناعه

25228أمراض القلب واألوعيةدوراتفراس لويس الشناعه

4739تقويم األسنان والفكين41فراس محمد احسان بابا

23461تقويم األسنان553فراس محمد اسماعيل

6847الجراحة العامة55فراس محمد االحمدتي

8437تقويم األسنان والفكين75فراس محمد الحاجي

5095أمراض االطفال43فراس محمد الحروش

22787المعالجة الشعاعية لألورام541فراس محمد الخالد الفيصل
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11489عين147فراس محمد الشمالي

22369أمراض الجهاز الهضميدوراتفراس محمد المحمد

22417تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتفراس محمد أمير الجاجه

745التخدير واالنعاش11فراس محمد بنيان

3863الجراحة العامة28فراس محمد حجار

21327التخدير واإلنعاش505فراس محمد خلدون درمش

10569جراحة الفم والفكين117فراس محمد خير عثمان

20047التوليد وأمراض النساء وجراحتها466فراس محمد خير قدورة

680الجراحة العظميةدوراتفراس محمد ربيع علي الخلف

20617طب الطوارئ483فراس محمد ربيع علي الخلف

13889التصوير الطبي والتشخيص الطبي243فراس محمد رضا الكسم

13445الجراحة العظمية226فراس محمد رضوان الحمصي

7801امراض القلب67فراس محمد زريقا

471الجراحة العظميةدوراتفراس محمد زهير نوري

15278أمراض النسج حول السنية319فراس محمد زياد حتاحت

7486التخدير63فراس محمد سعد الدين زيتون

7487العناية المشددة63فراس محمد سعد الدين زيتون

20765أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها487فراس محمد سليمان

11791األمراض الداخلية161فراس محمد سمير العبد هللا

12804العناية المشددةدوراتفراس محمد سمير العبد هللا

8260الجراحة العامة90فراس محمد صالحه

8329جراحة االوعية90فراس محمد صالحه

25780تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتفراس محمد عبد اللطيف

1400التشخيص المخبري3فراس محمد فريد قصيباتي

15429الجراحة البوليةدوراتفراس محمد مجر

21765الجراحة العامةدوراتفراس محمد منذر الشجاع

17342طب الطوارئدوراتفراس محمد منذر المصري

1016الجراحة العامة1فراس محمد نذير داالتي

4388جراحة الفم والفكين25فراس محمد نورى الحاج حسين

16847تقويم األسنان371فراس محمد وليد الحفار

21880األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتفراس محمد يحيى االعسر

7843جراحة األطفال67فراس محمد يوسف

نقص الشهادة الخارجية:2019-8-5بتاريخ فراس محمود ابراهيم

19350جراحة الفم والفكين446فراس محمود الزير

7044تقويم االسنان57فراس محمود الكردي

19915تقويم األسنان462فراس محمود إبراهيم

19805التوليد وأمراض النساء وجراحتها457فراس محمود بالطه

10936التوليد وامراض النساء وجراحتها126فراس محمود حسن

23388تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتفراس محمود حمشو

9759االمراض الداخلية97فراس محمود شعبان

13152أمراض الجهاز الهضميدوراتفراس محمود شعبان

301الجراحة الصدريةدوراتفراس محمود طهموز

10881الجراحة العامة125فراس محمود طهموز

21867الجراحة البولية516فراس محمود وجيه الخاني

20523أمراض العين وجراحتها485فراس مزيد النصر هللا

12791أمراض القلب واألوعيةدوراتفراس مصطفى خطاب

13643أمراض العين وجراحتها235فراس مطانيوس فاضل

3677الجراحة العظيمة25فراس منذر شاكر

11479مداواة االسنان147فراس موفق خيري يعقوب اغا
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14976تقويم األسنان303فراس نبيل الظواهره الصائغ

15273الجراحة العظمية319فراس نديم حسن

2870جراحة االوعية16فراس نديم داؤد

16749التوليد وأمراض النساء وجراحتها368فراس نديم محي الدين

24704التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي573فراس نزار عدالن

15361األمراض الداخليةدوراتفراس نزار فياض

3052جراحة الفم والفكين20فراس نزيه رقيه

7957التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69فراس نظمي بدور

24177األشعة التداخلية565فراس نظمي بدور

9893التوليد وامراض النساء وجراحتها101فراس نظمي فلوح

20398التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي477فراس نعيم قريط

14611األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس288فراس نوري العمر

25648أمراض الجهاز الهضميدوراتفراس هاشم حسون

22698الجراحة البولية536فراس هاشم كفا

19750طب األسنان التجميلي455فراس هايل عامر

21631التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتفراس وائل حمدون

15789التوليد وأمراض النساء وجراحتها345فراس وردان الصباغ

24163أمراض األطفال565فراس وليد الخوري

24219األمراض الهضمية عند األطفال567فراس وليد الخوري

2089تقويم االسنان11فراس ياسين احمد

16367التشخيص المخبريدوراتفراس ياسين الجاسم

10293امراض العين وجراحتها109فراس ياسين ديب

12493أمراض القلب169فراس يحيى ميهوب

19651الجراحة البولية454فراس يوسف ابواحمد

18929األمراض الداخلية433فراس يوسف الزعبي

15841التشخيص المخبري347فراس يوسف حمود

7025الجراحة العظمية57فراس يونس سعود

11358األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142فراس يونس علي

24966التوليد وأمراض النساء وجراحتها377فراوله عيسى الخلوف

10935التوليد وامراض النساء وجراحتها126فرج ابراهيم العوض

4217التوليد وامراض النساء وجراحتها31فرج صياح محاسن

5167أمراض جهاز التنفس43فرج فتوح ايغو

8468تقويم األسنان والفكيندوراتفرج مروان المصطفى

11210توليد138فرجين ديكران بشمانيان

967االمراض الباطنية11فرح احمد اغا

23679التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفرح احمد الخالد

16901أمراض األطفال373فرح احمد غياث الدين شيخوني

25104األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس578فرح اسامه المغربي

24562التشخيص المخبري570فرح بديع عاروض

21830أمراض الجهاز الهضميدوراتفرح جمال عاروض

23230التوليد وأمراض النساء وجراحتها550فرح جمعه سليمان خالد

3410التوليد وامراض النساء24فرح حسام الدين الخطيب

7983تصميم ومراقبة الدواء88فرح خليل يوسف

25259أمراض النسج حول السنية580فرح ديبا محمد فائز مطرود

15697التشخيص المخبري342فرح رضوان القداح

7693تعويضات األسنان الثابتة66فرح زكريا فاخوري

7340تعويضات االسنان المتحركة60فرح سامر سقا اميني

13151تقويم األسنان والفكين209فرح عدنان علبي

24495أمراض األطفال570فرح عمار القصار
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16902أمراض األطفال373فرح عيسى الرحيل

24256التشخيص المخبري568فرح غياث حمدان

4201التشخيص المخبري31فرح محمد عبد الخالق

6592التوليد وأمراض النساء53فرح محمد فتال

8313أمراض الجهاز الحركي73فرح محمود الخباز

21316أمراض العين وجراحتهادوراتفرح مصطفى رداوي

14845أمراض األطفال298فرح معين حسين

2753علوم السموم15فرح منح بيطار

17751التعويضات السنية الثابتة394فرح نبيل السباعي

14715أمراض الدم290فرح نزار علوش

16468تقويم األسنان والفكيندوراتفرح يوسف حسن

20096األمراض الداخلية468فرحان اسعد رداح

6070التوليد وأمراض النساء وجراحتها48فرحان الياس سويد

22596أمراض القلب واألوعية532فرحان حسن عبد هللا

22595األمراض الداخلية532فرحان حسن عبد هللا

13756أمراض العين وجراحتهادوراتفرحان طه المحمد البليخ

24129أمراض األطفالدوراتفردوس احمد األحمد

5651طب الطوارئ89فردوس جليل حيدر

24386العناية المشددةدوراتفردوس جليل حيدر

1654التوليد وأمراض النساء وجراحتها11فردوس محمود خدام

23475زراعة األسناندوراتفرزات كاسر الكسيري

1117التوليد وامراض النساء وجراحتها2فرسان محمد كحلوس

16397األمراض الداخلية358فرقد احمد عادل شحنه

4202التوليد وامراض النساء وجراحتها34فرقدان خليل الناصر

13947الجراحة العامة243فرماز علي حسن

21991التوليد وأمراض النساء وجراحتها520فرناز فؤاد نعال

22516تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتفرناس مروان محملجي

8068االمراض الداخلية70فرند عدنان خضر

22351التوليد وأمراض النساء وجراحتها530فرهاد رستم حج علي

14074التشخيص المخبريدوراتفرهاد مصطفى المصطفى

3454امراض االطفال25فرهاد مصطفى حسين

968أمراض القلب و األوعيةدوراتفرهود ممدوح الصوص

10116االمراض الداخلية106فروح يعقوب شموط

4979التشخيص المخبري42فلاير احمد زيود

19593التشخيص المخبري453فلاير جبران دحدوح

20251إدارة النظم الصحية472فلاير رشيد علي

21331أمراض العين وجراحتها505فلاير سمير ياسين

24000أمراض النسج حول السنية562فلاير شلهوب القسام

16594التوليد وأمراض النساء وجراحتها363فلاير عزت الشيخ فتوح

4620التوليد وامراض النساء وجراحتها34فلاير علي اليقة

22556طب األسرة532فلاير عمر العمر

7342التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفلاير محمود الموسى

16389األمراض الداخلية358فلاير مصطفى البكور

6548التخدير51فريج مانوك كيراكوس

13314جراحة القلب218فريد جرجس سكريه

18134التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي406فريد دنحا ملكي

6183االشعة التشخيص الشعاعي48فريد سليمان االصفر

20120التشخيص المخبري470فريد شمعون يوحانن

9738التوليد وامراض النساء وجراحتها96فريد عبد الكريم النقري
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9586األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95فريد عبد هللا طعمه

20528التشخيص المخبري486فريد فرسان الماضي

11647أمراض العين وجراحتهادوراتفريد فهد طيفور

20371التوليد وأمراض النساء وجراحتها478فريد محمد خير غوتوق

20964الجراحة العامة495فريد محمد مدني

16683جراحة األوعية366فريد محمد هيثم ظنطح

7946امراض الدم68فريد موسى يازجي

2189التشخيص المخبري14فريد ناجي الحداوي

11181طب االسرة132فريدة محمد الحاج اسعد

7237التشخيص الشعاعي/ االشعة 58فريده جرجي شاهان

16508التخدير واألنعاش361فريده خالد سفاف

25175أمراض األطفال579فريده وصفي بيجو

19754الكيمياء الحيوية السريرية455فريز جورج كحاله

17914التوليد وأمراض النساء وجراحتها400فريز حسين بيرقدار

24741التوليد وأمراض النساء وجراحتها573فريز محمد احمد

593التخدير واالنعاشدوراتفصال عوض حنطه الحسوني

10855التعويضات السنية الثابتة125فصي خزندار ناصيف

16500التوليد وأمراض النساء وجراحتها361فضل هللا محمد حمصي

7188طب الطوارئ57فضل حسن هنداوي

9604الجراحة العامة95فضل سليمان امهنا

11884التشخيص المخبري162فضوان محمد غالب عتيق

19579أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها453فطمه فهد رفاعي

24853الجراحة التجميلية والتصنيعية573فطمه نبيل كشكيه

2314التشخيص المخبري14فطومه خالد االديب

13655الجراحة العظمية237فطين فاروق المصري

5661التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتفطينة حمد طالب

20136أمراض العين وجراحتها470فكتور رامز جروج

16555األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس362فكتوريا جورج عنيني

16481التشخيص المخبريدوراتفكتوريا فارس صطوف

9844امراض االطفال99فكتوريا هيثم النصير

8934التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتفالدمير ممتاز كنج

12830أمراض األطفال192فلك اسكندر شحاده

561التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفلك رحمو البيف

14023األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس251فلك عبد المولى بركات

4879األمراض الداخلية41فلك علي باليه

5909أمراض األطفال46فلك فؤاد ديب

6598الدمويات53فلك محمد جميل زكور

8857األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس84فلك معين اسماعيل

921طب األسرة1فلهد علي مختار

12514امراض االطفال174فلورا يحيى ميهوب

18171أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها408فندي حسن جمول

20257التشخيص المخبري472فندي سعيد ابو لطيف

22313أمراض القلب واألوعيةدوراتفنر محمود الحسين

14368أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفهد احمد شاهين

4499امراض العين وجراحتها35فهد جمال الياس

- يرجى استكمال االوراق  : 2016-12-22بتاريخ فهد خلف السيد

1955التوليد وامراض النساء وجراحتها9فهد خليل نتوف

7391الجراحة البولية61فهد زهير كمال اديب ابو كويك

12220الجراحة العظمية186فهد صالح عكلة
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11727الجراحة العامة162فهد صياح الحاج علي

9345تقويم األسنان والفكين91فهد عارف زيات

10633الجراحة العصبيةدوراتفهد عباس العبد الخضر

1065االشعة التشخيص الشعاعي1فهد عبد الحميد الحرش

20591الجراحة التجميلية والتصنيعية482فهد عبد الغني الشريباتي

14544الجراحة العامة281فهد فارس الصالح

14545جراحة األوعية281فهد فارس الصالح

14545جراحة األوعية281فهد فارس الصالح

13850أمراض القلب وألوعيةدوراتفهد فريز أسعد

16082الجراحة العظميةدوراتفهد محمد دهان

24247تقويم األسنان567فهد نعيم حمامجي

21388أمراض الكليةدوراتفهد ياسر نصر

21881جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفهمي ضياء الدين حجار

8994التخدير واالنعاش86فهمي مصطفى سماقيه

3186امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20فهمي هادي رداح

3615مداواة اسنان االطفال26فهميه رفيق نوايا

9434الطب الشرعيدوراتفهيم هاشم محمود

17706التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفواز ابراهيم الكرط

9229جراحة الفم والوجه والفكين88فواز احمد رامز جابر

9815التخدير واالنعاش98فواز احمد شيخ طه

20386التخدير واإلنعاش478فواز اسعد هالل

8158التوليد وأمراض النساء وجراحتها71فواز تركي الحماد

22375أمراض األطفال530فواز حسن الظاهر

8400طب األورام74فواز حسن ديروان

12931المعالجة الشعاعية لألورام201فواز حسن ديروان

18323أمراض األطفال412فواز حسن زغيبه

6228أمراض األطفال49فواز حسين الحيزان

نقص شهادة خارجية:2020-2-4بتاريخفواز خليل عرنوق

12860الجراحة العامة195فواز خيرو آت

15108أمراض العين وجراحتها312فواز طاهر علي

2952التشخيص الشعاعي/ األشعة4فواز علي بدور

6807طب وجراحة الحروق55فواز علي شحرور

16846الكيمياء الحيوية السريرية372فواز كامل دعدوش

5990الجراحة العامة47فواز كمال محمد

9111التوليد وامراض النساء وجراحتها87فواز مبارك المبارك العقله

20727التوليد وأمراض النساء وجراحتها486فواز مجيد حاج إبراهيم

4651امراض جهاز الهضم33فواز محمد بدر الدين نقاش

2821أمراض األطفال4فواز محمد خير ملحم

1760امراض جهاز الهضم6فواز محمد موازيني

19090التخدير واإلنعاش438فواز محمد موفق الكاتب

تصديق +نقص شهادة خارجية:2018-9-26بتاريخ فواز مخائيل جرجس

7730التوليد وأمراض النساء وجراحتها66فواز مهنا شاهين

دراسات - يرجى استكمال االوراق  : 2017-7-31بتاريخ فواز ياسين عوض

14490األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس277فوز جميل حسن

20776المعالجة الشعاعية لألورام490فوزات مطانس العنيني

1147الجرثوميات1فوزة محمد شريف منعم

14744جراحة الفم والوجه والفكين293فوزه علي الدله

1901امراض القلب واالوعية6فوزي توفيق النور

18876التشخيص المخبري431فوزي راشد سالمة
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18660التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي423فوزي كامل دال

18660التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي439فوزي كامل دال

18206أمراض األطفال409فوزي محمد دعبوس

25272التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفوزي محمد شحاذه

10201الكيمياء الحيوية108فوزي يوسف حساني

10202االحياء الدقيقة108فوزي يوسف حساني

18637أمراض األطفال423فوزيه خالد منعم

18949التوليد وأمراض النساء وجراحتها435فوزيه محمد الخالد رسالن

14464الجراحة العظمية277فؤاد  غانم غانم

980امراض االطفال2فؤاد ابراهيم ابراهيم

411الجراحة البوليةدوراتفؤاد ابراهيم حاج علي

20752الجراحة العامة488فؤاد احمد الرفاعي

9989االمراض الداخلية102فؤاد احمد الشعبان

9990امراض القلب واالوعية102فؤاد احمد الشعبان

5198التخدير واالنعاش43فؤاد احمد الياسين

851أمراض الجهاز الهضميدوراتفؤاد احمد عبد الخالق حيدره

19409أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتفؤاد اشتيوي العبد القادر

7331مداوة االسنان60فؤاد الكسندر نصار

17671أمراض العين وجراحتها392فؤاد أحمد الخضر

7675أمراض األطفال65فؤاد أسعد حويجه

21840التشخيص المخبريدوراتفؤاد بشار سلوم يارد

11696الجراحة العامة155فؤاد جان سالم

25779أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها586فؤاد حسن حمد

9255أمراض العين وجراحتهادوراتفؤاد حسين الجيجكلي

7462الجراحة البولية63فؤاد خلف السيد

18093الجراحة البولية407فؤاد خلف الشهاب

4306األمراض العصبيةدوراتفؤاد زكريا حاج عثمان

13358التوليد وامراض النساء وجراحتها223فؤاد سلمان بركات

7994جراحة الفم والوجه والفكيندوراتفؤاد سليمان الجراح

12132البيولوجية الجزيئية والتقانة الحيوية174فؤاد سمير عبد النور

1930التوليد وأمراض النساء وجراحتها10فؤاد شهاب عساف

18345تقويم األسنان413فؤاد صالح الدين مهايني

10849الجراحة العصبية125فؤاد ضاحي المصري

1536التشريح المرضي11فؤاد عبد الكريم الزعبي

20076الطب النفسي468فؤاد علي الجمعه الموسى

13434الجراحة العامة227فؤاد علي غانم

13455الجراحة التجميلية والتصنيعية227فؤاد علي غانم

9346أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91فؤاد عيسى عصفوره

2572تقويم األسنان15فؤاد فرج الصباح

12841أمراض القلب واألوعية193فؤاد محمد خاسكه

16946أمراض األطفال376فؤاد محمد خرسه

6721الجراحة العظمية53فؤاد محمد راشد طكو

11217طب الطوارئدوراتفؤاد محمد سعيد عريان

25482الجراحة العظميةدوراتفؤاد محمد سعيد عريان

20950االمراض الداخلية495فؤاد محمد مدني

13330طب الطوارئ218فؤاد محمود الرحال

18815أمراض العين وجراحتها429فؤاد محمود طياره

19864األمراض الداخلية460فؤاد مصطفى رشيد

24203أمراض الجهاز الهضمي566فؤاد مصطفى رشيد
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913طب الطوارئ3فؤاد مصطفى سليمان خالد

21907أمراض النسج حول السنية517فؤاد وجيه سليمان

10197طب االسرة109فؤاد وهيب غريب

15397أمراض األطفال325فياض يونس محمد

21688أمراض العين وجراحتهادوراتفيان ثابت عثمان

6897التوليد وأمراض النساء وجراحتها55فيحاء بدر غانم

12005التشخيص المخبري162فيحاء حاجم  العبد هللا

396أمراض األطفالدوراتفيحاء عز الدين الفوال

3811التشخيص المخبري26فيحاء فاضل ديوب

17700أمراض العين وجراحتها393فيحاء محي الدين حشاش الكبب

12950التشخيص المخبري205فيحاء مرعي حكيمة ابو فخر

7832الجراحة البولية67فيدل عادل سلوم

10032االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس103فيروز خاجيك خجادوريان

4293األمراض الداخلية81فيروز سامي عواد

8631أمراض الدم81فيروز سامي عواد

11918التوليد وأمراض النساء وجراحتها162فيروز علي عباس

16835التوليد وأمراض النساء وجراحتها371فيروز عيسى شاميه

22880التشخيص المخبري544فيروز فتحي الموصللي

8162أمراض األطفال71فيروز مسهوج الدرويش

6894التخدير55فيروز نعيم جرجور

16061التشخيص المخبريدوراتفيروز ياسر الصالح

13936التوليد وامراض النساء وجراحتها243فيروشه عبدو العلي

1358التوليد وامراض النساء وجراحتها1فيصل ابراهيم العمر

19286الجراحة البولية445فيصل احمد يونس

2911االمراض العينية وجراحتها20فيصل اديب ابو فخر

15535التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتفيصل أحمد الشيخ عبيد

15291التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتفيصل تركي االبراهيم

412الطب الشرعيدوراتفيصل تركي النعسان

19635األمراض الداخلية454فيصل حاج حامد عسكر

19306مداواة االسنان445فيصل حسين الخلف

15102الجراحة البوليةدوراتفيصل دريد بريجاوي

7075أمراض العين وجراحتها57فيصل راكان ابي شفه

7885التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي68فيصل رياض حريتاني

10453الجراحة العظمية115فيصل سلمان الزغبي

1951الجراحة البولية11فيصل شعبان ابو حسان

21506التوليد وأمراض النساء وجراحتها507فيصل شكيب بحصاص

11540امراض الدم149فيصل صالح ابو النعاج

19046أمراض األطفال437فيصل غازي شعبان

12928التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي201فيصل قاسم هرموش

21903النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان517فيصل محسن العلي

17410أمراض العين وجراحتها387فيصل محمد ابو نبوت

6180امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها48فيصل محمد اكرم الحجار

13808االمراض الداخلية241فيصل محمد الحيدر

19217الجراحة العامة443فيصل محمد جرجنازي

5746الجراحة البولية46فيصل محمد حسن

15147التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي313فيصل محمد علي ناصر

11773األمراض الداخلية162فيصل مصطفى الشعيب

20871الجراحة العامة491فيصل موسى الموسى

11693التوليد وامراض النساء وجراحتها155فيصل نجيب رضوان
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21209االمراض الداخلية502فيصل نواف الحسين

23224جراحة الفم والفكين550فيصل يوسف قريشه

16257أمراض العين وجراحتها355فيفيان الياس جبور

6672أمراض األطفال53فيفيان انطوان فقس

8967التخدير واالنعاش86فيفيان جرجي شكور

5014التوليد وأمراض النساء وجراحتها42فيكين استبان سروريان

20467أمراض األطفال481فيكين سورين سيمون

3115امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21فيليب عبد المسيح جرجي

11525التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي148فيليب غالب شمه

10359امراض الدم111فيوليت حليم الديب

10900األمراض الداخلية125فيوليت حليم الديب

7047األمراض الداخلية57فيوليت عبد العزيزعلي

790تقويم االسنان1قادي عبد الكريم عروب

12221الجراحة العظمية174قاسم حسن يوسف

14337جراحة الفم والوجه والفكيندوراتقاسم رياض محمد الفراتي

22362األمراض الداخليةدوراتقاسم عادل صياغه

22124األمراض الداخلية523قاسم عبد هللا القاسم

16970األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس378قاسم عبد هللا حبيب

22125أمراض الجهاز التنفسي523قاسم عبدهللا القاسم

14321جراحة األطفال265قاسم عصام قاسم

1935الجراحة البولية11قاسم محمد الخرتلك

14128الجراحة العامة257قاسم محمد الدخان

3466التوليد وأمراض النساء وجراحتها25قاسم محمد الزرقان

6213الجراحة البولية49قاسم محمد الشكر

6031الجراحة العامة47قاسم محمد العبود

8422األمراض الداخلية75قاسم محمد العلي

8517أمراض القلب واألوعيةدوراتقاسم محمد العلي

1200جراحة الفم والفكين3قاسم محمد الهيجاني

19689الجراحة العظمية455قاسم محمد خلف

23610أمراض األطفالدوراتقاسم محمد شيخ قاسم

6063التوليد وأمراض النساء وجراحتها48قاسم محمد عثمان

24696أمراض القلب واألوعية572قاسم محمد علي المصطفى المشهور

21552أمراض الجهاز الهضمي508قاسم محمد عمار

22733التخدير واإلنعاش537قاسم محمد فوزي أبو روميه السعدي

7960امراض العين و جراحتها68قاسم محمد كيوان

12606تقويم األسنان والفكين181قاسم مصطفى محب الدين

21487الجراحة العظميةدوراتقاسم نشيد طيار

12556التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتقاصد عبد الحكيم الجنيد

6960الجراحة العظمية57قاصف نديم احمد

14979األمراض المعدية عند األطفال303قانع محي الدين محمد

4534امراض االطفال39قبس محمد سليم رستناوي

5146التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتقتيبة عبد هللا شهاب

19818جراحة الفم والفكين461قتيبة موسى الدريس

22306الجراحة العصبية527قتيبه احمد القدموسي

23308جراحة األوعيةدوراتقتيبه احمد الناصر

21197أمراض القلب واألوعيةدوراتقتيبه صبحي زياده

4239االمراض الداخلية34قتيبه عادل ابراهيم

2991امراض الجهاز الهضمي20قتيبه عبد هللا شيخ احمد

869أمراض الغدد واالستقالبدوراتقتيبه محمد طه الخلف
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13891أمراض الكلية243قتيبه محمود محمد

7525األمراض الداخلية64قتيبه ممدوح أبو عساف

710التوليد وامراض النساء وجراحتها1قحطان احمد الحامد

6024التوليد وأمراض النساء وجراحتها47قحطان احمد سبيقي

13431أمراض العين وجراحتها226قحطان توفيق جلول

319أمراض القلب و األوعيةدوراتقحطان عدنان قشعور

24579أمراض األطفال377قحطان محمد الجميل

9275الجراحة العامة89قحطان محمد عزت يحيى

3281الدمويات والمناعيات20قحطان محمود مخلف

8362الطب الفيزيائي واعادة التأهيل73قحطان يونس سالمه

4626امراض االطفال39قدور عبد الجبار البازو

15006أمراض العين وجراحتها306قره بت أوسب حاجنلي يان

2886التوليد وامراض النساء وجراحتها20قره بت ناربك ناربكيان

10579الجراحة العامة117قرياقس صاموئيل صومي

1067التوليد وامراض النساء وجراحتها1قصحي محمد صالح بربندي

2933تقويم االسنان21قصى صايل زياده

11556الجراحة العامةدوراتقصي ابراهيم محفوض

11556الجراحة العامةدوراتقصي ابراهيم محفوض

17874التوليد وأمراض النساء وجراحتها399قصي ابراهيم ياغي

4904الجراحة العامة42قصي اسعد ايوب

14615الجراحة العظمية288قصي امين عدره

24199جراحة األطفال566قصي ايمن الديري

23658جراحة القلبدوراتقصي إبراهيم محفوض

7874األمراض العينية وجراحتها67قصي أحمد حلوم

17250التوليد وأمراض النساء وجراحتها385قصي حسن زينه

14315األمراض الداخلية265قصي خالد شحاده

23809جراحة األطفالدوراتقصي رسول مشلح

21670أمراض العين وجراحتهادوراتقصي رمزات ادريس

24837طب أسنان األطفال573قصي صادق بارودي

20465جراحة الفم والفكين481قصي صالح غصن

1307الجراحة العامة3قصي عاطف السعدي

10532التشخيص المخبري116قصي عاطف شعبان

12438امراض القلب واالوعية169قصي عبد الحسيب  محمودي

21328الجراحة العصبية505قصي عبد السالم إسماعيل

669الطب النفسي2قصي عبد الكريم المزعل

22505األمراض الداخليةدوراتقصي عبد المعين الحالق

4709أمراض الكلية41قصي عزيز الخضور

8525مداواة األسنان79قصي عزيز خليفة

7096التوليد وأمراض النساء57قصي عطيه طنوس الشبروني

9149طب الطوارئ87قصي علي العكاري

16222أمراض األطفال355قصي علي إسماعيل

19551األمراض الداخلية451قصي علي عباس

9899التوليد وأمراض النساء وجراحتها100قصي عيسى عثمان

3245الجراحة البولية20قصي فواز الديري

12037التوليد وأمراض النساء وجراحتها171قصي فيصل العساف

13190الجراحة العامة267قصي ماجد سلمان

13190الجراحة العامة214قصي ماجد سليمان

14136أمراض األطفالدوراتقصي محمد ابراهيم

23272أمراض القلب عند األطفالدوراتقصي محمد ابراهيم

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  514 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

13136التعويضات السنية المتحركة209قصي محمد ابو خشبه

3693امراض االطفال28قصي محمد العوض

20708األمراض العصبية486قصي محمد عادل حمدان

19248أمراض الجهاز التنفسي444قصي محمد عبود

9635التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي96قصي محمد كامل سالمه

20997األمراض الداخلية495قصي محمد محمد

22583أمراض الجهاز الهضميدوراتقصي محمود الحريري

22315التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتقصي نبيه قاسم

604أمراض القللب1قصي نصر الزير

12198أمراض العين وجراحتها175قصي هاشم حميد

1817امراض االطفال5قصي وفيق خير بك

10044امراض الكلية103قصي يوسف حسن

20176الجراحة البولية470قصي يوسف درويش

18192طب الطوارئ409قصي يوسف زينو

23915الجراحة البوليةدوراتقمر الزمان محمد اسعد

20820أمراض األطفال489قمر أنور الخلو

20809جراحة الفم والوجه والفكين489قمر جمال الدين كردي

4942التوليد وامراض النساء وجراحتها42قمر خليل زينه

12693أمراض األطفالدوراتقمر عباس عباس

25571طب األسنان الشرعيدوراتقمر عماد حرب

15317التوليد وأمراض النساء وجراحتها323قمر قاسم الديري

17887التوليد وأمراض النساء وجراحتها399قمر محمد المدور

12350تقويم األسنان والفكيندوراتقمر محمد تيسير الدباغ

9830طب األسنان التجميلي99قمر محمد جمال جمال الدين

5769امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها48قمر محمد حجار

22727التوليد وأمراض النساء وجراحتها537قمر مصطفى الشواف

10106تصميم ومراقبة الدواء105قمر نزيه عيسى

9637التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي96قيس ابراهيم الخير

16962الجراحة العامة378قيس ابراهيم الشيخ

17674الجراحة العامةدوراتقيس امعذاء دحدل

1053التوليد وأمراض النساء وجراحتها5قيس أحمد العبد هللا

5353الجراحة البولية44قيس جهاد قطيش

15113الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل312قيس حسن حسن

12111الطب الشرعي174قيس خالد خلوف

3099الجراحة التجميلية والتصنيعية21قيس رامز عيسى

11774الطب النفسي161قيس سعد عثمان

4252التشخيص المخبري34قيس صالح ديب

10206الجراحة العظمية109قيس عبد الحميد وسوف

2310االمراض العينية وجراحتها14قيس عبدالكريم عرابي

23601أمراض النسج حول السنيةدوراتقيس عدنان مرعوش

18205التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي406قيس علي سليمان

235الجراحة العظميةدوراتقيس غطاس السهوي

8992االمراض الداخلية86قيس محمد الحيدر

25551جراحة الفم والفكين584قيس محمد عونه

1805التوليد وامراض النساء وجراحتها5قيس محمد مزيق

12219الجراحة العظمية175قيس محمود محمود

16589األمراض الداخلية363قيس مصطفى داؤد

18319األمراض الداخلية412قيس معين إبراهيم

18693أمراض األطفال426قيس يونس شاهين
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12844أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها193قيصر الياس منصور

20831أمراض األطفال492قيصر نديم عساف

19626األمراض العصبية454قيصر وديع زحكا

6034أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها47كابي سليم محفوض

25264التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتكاترين إبراهيم إبراهيم

22732التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتكاترين خليل غصن

16238أمراض األطفال355كاترين لورا محمود طيوب

8112التعويضات السنية المتحركة71كاتيا سعد الياس

7923التشخيص المخبري68كادان عبد الرحيم سلمان

19238أمراض العين وجراحتها444كارال فرج مقدسي نعوم

9552التوليد وأمراض النساء وجراحتها95كارال كبرييل مقصو

17922تقويم األسنان399كارم رفيق ابراهيم

18162األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس408كارمن محمود طياره

8933تقويم االسنان والفكيندوراتكارمن نديم جمل

15762التشخيص المخبري344كارولين حكمت بركات

1832طب أسنان األطفال6كارولين خليل جلحوم

21648طب األسنان التجميلي510كارولين سهيل قصار

24459تأهيل وتجميل الفم واألسنان569كارولين غسان الخوري

24334الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتكارولين نعمه عساف

7877الجراحة العامة67كاريكين واهان كشيشيان

13856التصوير الطبي والتشخيص الطبيدوراتكارين غسان سلوم

7394امراض القلب61كازمان محمد زعيم عيسى

13058أمراض الجهاز الحركي209كاسر احمد الدو

14672الجراحة العظمية289كاسر خليل فنيار

22719الجراحة العامةدوراتكاسر ظافر السودين

1256صناعة األسنان الثابتة3كاسر محمود السيد

20435أمراض القلب واألوعية484كاسم اسعد الفليج

10271الجراحة التجميلية والتصنيعية109كاظم خضر المحمد

14383الجراحة العامة267كاظم خضر المحمد

6295امراض األطفال49كاظم علي محمود

10680الجراحة العصبيةدوراتكاظم محمد زمزم

14226الجراحة العامة264كاظم موسى الحمود

20177أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470كاظم نديم محمود

22863طب الطوارئ543كامران احمد حدو

12843األمراض الروماتيزمية193كامل ابراهيم حلوم

2503الجراحة العامة11كامل احمد الجركس

6637األمراض الداخلية53كامل جرجس لطيفة

16321األمراض الداخلية356كامل حسن حسين

2040أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتكامل حميد فخرو

7725أمراض القلب66كامل سليم حاتم

21275أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها503كامل سمير ضاي

13348األحياء الدقيقة221كامل علي درويش

2015جراحة الفم والفكين10كامل مسعد توما

2833االمراض الداخلية16كاميران بهجت شيخ داوود

21629جراحة الفم والوجه والفكيندوراتكاميران سعيد العباس

21986الجراحة العامة520كاميران عبد السالم حسين

21073الصيدلة السريريةدوراتكاميليا جورج صليبي

19834أمراض العين وجراحتها459كاوى محمد سليمان

18973التشخيص المخبري434كبرياء جهاد دله
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22945طب األورامدوراتكرم ابراهيم ججي

23051مراقبة األغذية548كرم احمد خروبي

17613تقويم األسنان والفكيندوراتكرم ايليا خوري

10882الجراحة العصبية125كرم جوزيف مسعودي

23558التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتكرم شريف قزويني

13137جراحة األطفال209كرم عدنان صبوح

24693جراحة الفم والوجه والفكين573كرم غالب أحمد

كرم ناجد الدليمي
دورات

أمراض العين وجراحتها
25332

23758تقويم األسنان والفكيندوراتكرم هشام منور

13339أمراض الجهاز التنفسيدوراتكرم هندي المنصور

21473أمراض القلب واألوعيةدوراتكرم يوسف بدور

10786التوليد وأمراض النساء وجراحتها122كريتا ديكران زيتجيان

13880التشريح المرضيدوراتكريستى ابراهيم سويد

13880التشريح المرضيدوراتكريستين ابراهيم اسويد

14057أمراض العين وجراحتهادوراتكريستين بسام حكيمه

13635األمراض الداخلية235كريستين نافع عيسى

17552أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتكريستين نافع عيسى

15378الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتكريستينا جرجس يوسف

16072األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتكريستينا عيسى داود

7261التشريح المرضي58كريسينا نديم فراشه

23348أمراض األطفال552كريكور اواديس الوزيان

11617األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس151كريكور باركو نعلبنديان

3756امراض جهاز التنفس31كريكور قره بت جولكيان

10570تقويم االسنان117كريكور هاروت برسكيان

660جراحة الفم والوجه والفكين83كريم اسامه نحاس

8394امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها73كريم انسطاس نقوال شاهين

16036الجراحة العصبيةدوراتكريم أحمد صوفي

3148أمراض األطفال4كريم بسام بغدان

10979جراحة الفم والوجه والفكيندوراتكريم حكمت زحالني

8610الجراحة العامةدوراتكريم سامي الرزق

10368التوليد وامراض النساء وجراحتها117كريم سليمان دندن

14273الجراحة العامة265كريم شالش خلف

7489امراض العين وجراحتها63كريم فادي شحفه

6750الجراحة العامة53كريم محمود عيسى

13027األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208كسرى حسني حوج

18145أمراض األطفال406كسرى زردشت مصطفى

9954التوليد وامراض النساء وجراحتها101كفا محمد نعيم حاج حمدو

25861األمراض الداخلية586كفاء محمد الياس

20611أمراض الكلية484كفاح حسين حسين

22761التخدير واإلنعاش539كفاح رباح شريح

18846التشخيص المخبري430كفاح سعيد بركي

15035التوليد وأمراض النساء وجراحتها307كفاح عبد المجيد الحاج رباح

18116التوليد وأمراض النساء وجراحتها408كفاح علي خنسه

10967امراض االطفالدوراتكفاح محمد عبد هللا

2610الجراحة البولية19كفاح يوسف الضايع

4748األمراض العصبيةدوراتكفايه عبدو الميسر

24058جراحة األطفال564كالن محمد برهان مرعي

19691التوليد وأمراض النساء وجراحتها455كلناز جواد بيجو
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5375مداواة االسنان41كلود اسعد حداد

17553أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتكلود انطوان الخولي

24904أمراض األطفال575كلود جاجان الثامر

24798التشريح المرضي377كلود وهبه الضيعه

16477أمراض األطفالدوراتكلوديا كمال حسن

25193التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتكلوفه خليف المحمدالخليف

19068أمراض األطفال438كلي حجي محمد

2037امراض االطفالدوراتكلي محمد صديق عثمان

5552أمراض العين وجراحتها43كليم احمد الموسى

21983الصحة العامة520كليم رضوان درويش

21385الجراحة العظميةدوراتكمال احمد خطاب

2144الجراحة البولية10كمال اسد عامر

18849طب الفم430كمال الياس سعد

1701الجراحة البولية11كمال بديع النقري

7368زرع الكلية59كمال بديع النقري

20679األمراض الداخلية484كمال بركات البركات

20342التوليد وأمراض النساء وجراحتها477كمال جمال حوراني

6103جراحة الفم والفكين58كمال حسن بالل

24182أمراض القلب واألوعية566كمال زين الدين دويبه

18188الجراحة البولية409كمال سعيد قطيش

6524االمراض الجلدية50كمال سليم نصر

18189الطب النفسي409كمال شكيب العربيد

16462جراحة الفم والوجه والفكين360كمال صالح البر

2380االمراض الباطنة18كمال عباس الونوس

22161أمراض الغدد الصم واالستقالب525كمال عباس الونوس

1830الجراحة البولية6كمال عبد الجبار العرنوس

6211التوليد وأمراض النساء وجراحتها49كمال عبد الجبار عبد الوهاب

24320أمراض العين وجراحتهادوراتكمال عبد هللا الرفاعي

5745امراض جهاز الهضم45كمال عثمان عالء الدين

6523امراض االطفال50كمال علي الشاطر

17975الجراحة العامة401كمال علي حسين

25373الجراحة العامة582كمال علي حمود

9335الجراحة العظمية91كمال علي مصطفى

2005التخدير10كمال علي موصللي

2506الجراحة العظمية14كمال عيد خير هللا

7008الجراحة العامة56كمال ماجد زلف

11721أمراض األطفال162كمال محمد احسان ابو شعر

6690األمراض الداخلية52كمال محمد الشعار

24719جراحة الفم والوجه والفكين572كمال محمد الكردي

6693األمراض العصبية52كمال محمد أشقر

21974الجراحة العامة520كمال محمد كمال الضماد

3685الجراحة البولية25كمال محمدمامون الحلبي

14027األمراض الداخلية251كمال محمود الشيخ

14028أمراض الجهاز التنفسي251كمال محمود الشيخ

6351التخدير واالنعاش49كمال محمود الموسى

14450أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها278كمال محمود رحمون

18039الجراحة البولية405كمال محمود عمران

13922الجهاز الهضميدوراتكمال مصطفى هاشم

22959التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي546كمال موسى وهبه
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624الجراحة الصدرية جهاز التتنفس1كمال موفق الكاتب

19438أمراض الجهاز الحركي448كمال ناصر الحايك

4363التشخيص المخبري33كمال نواف غانم

17300أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتكمال وليد عامر

23538طب الطوارئ555كمال يوسف علي

22439جراحة األطفال531كميت محمد عيسى

21050الجراحة العامة498كميت نصر ديوب

7353دمويات60كميل بشير ابو العال

4835الجراحة العامة42كميل سليم حداد

3796األمراض الجلدية والزهرية302كناذ نديم لطوف

19231التخدير واإلنعاش444كنار عادل جلعوط

20271الصحة العامة476كناز شعبان شيخ

4143تعويضات االسنان الثابتة31كناز عادل سلوم

17487أمراض الجهاز الهضميدوراتكناز محمد أمين كنيش

2569التشريح المرضي والخلويات المرضية15كناز محمد رضا الخاني

3796االمراض الجلدية والزهرية40كناز نديم لطوف

19421الجراحة العصبيةدوراتكنان ابراهيم محمد

17016طب األسرةدوراتكنان احمد راجح

18041أمراض القلب واألوعية403كنان احمد علي

21451الجراحة العظمية507كنان اكرم صقر

22058أمراض الكلية522كنان الياس عبدوش

13824التشريح المرضي241كنان أديب رحمة

6684أمراض اللثة53كنان أكرم الشيباني

14204األمراض العصبية262كنان بسام عبود

219الجراحة العامةدوراتكنان بهمن معال

23531تقويم األسنان والفكيندوراتكنان جودات دياب

25247جراحة القلبدوراتكنان حبيب محمود

12429أمراض العين وجراحتها164كنان حمود نصر

19568الجراحة العظميةدوراتكنان خليل شريفي

5192تقويم االسنان44كنان رفيق حاتم

23764أمراض العين وجراحتها557كنان رياض العبد الحافظ

14250جراحة الفم والوجه والفكيندوراتكنان سعيد عبدهللا

10543الجراحة العامةدوراتكنان سلمان بركي

10242االمراض الداخلية109كنان سلمان منصور

10285امراض القلب109كنان سلمان منصور

23258أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتكنان سمير اشريفه

6362أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها49كنان شعبان برهوم

23994أمراض القلب واألوعيةدوراتكنان صالح سليمان

11244االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات138كنان عادل نوفل

1839االمراض الصدرية6كنان عبد الرحمن الكشك

11853األمراض الداخلية162كنان عبد الرحمن الكشك

25448العقاقير والنباتات الطبية583كنان عبد الكريم المكي

22205التخدير واإلنعاشدوراتكنان عبد المجيد التجار

19533الجراحة العظميةدوراتكنان عبد الناصر سنان

16495التشخيص المخبري361كنان عدنان العص

15584الجراحة العامةدوراتكنان عصام اسبر

2950الجراحة العامة20كنان عصام غطاس

22256األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتكنان علي إبراهيم

24887الجراحة العظمية574كنان علي حداد
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2921الجراحة العامة20كنان علي خونده

2922جراحة القلب20كنان علي خونده

9609الجراحة العظمية95كنان علي راعوني

12404امراض الجهاز الهضميدوراتكنان علي صالح

18807تقويم األسنان429كنان عمر سريه

16792التوليد وأمراض النساء وجراحتها369كنان عيسى محمد

15115تقويم األسنان والفكين312كنان غالب زينو

14769الجراحة الصدرية295كنان مالك جلول

21183الجراحة العامةدوراتكنان محسن صبح

11329التوليد وأمراض النساء وجراحتها140كنان محسن منصور

10129امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها107كنان محمد بديوي

23065الجراحة العامةدوراتكنان محمد جمال الوادي

3836التوليد وامراض النساء وجراحتها93كنان محمد حماد

207الجراحة العظميةدوراتكنان محمد سليمان

13989التخدير واالنعاشدوراتكنان محمد عدنان النابلسي

24504األمراض المعدية عند األطفالدوراتكنان محمد موعد

24504األمراض المعدية عند األطفال377كنان محمد موعد

23099الجراحة البولية549كنان محمود المنصور

6518الجراحة العظمية50كنان مصطفى معاد

21783أمراض القلب واألوعيةدوراتكنان معين سليمان

14493جراحة الفم والفكين278كنان منصور العيسمي

5720امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها46كنان مهنا علي

25303التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي580كنان ناجي منصور

25876تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتكنان نبيل الخطيب

5870الطب النفسي46كنان نبيل الضمان

13614األمراض الداخلية235كنان نجدات اسماعيل

13615أمراض الدم235كنان نجدات اسماعيل

9009التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86كنان نور الدين زغيبي

25791الجراحة العظميةدوراتكنان هاشم حيدر

23398طب األسنان الشرعيدوراتكنان هشام الحمامي

4043امراض العين وجراحتها29كنان يونس دعتور

25781جراحة الفم والوجه والفكين585كنان يونس ساعود

9582أمراض األطفال95كنانه احمد حسن

17521تصميم ومراقبة الدواء390كنانه االمير سيف الدوله حمدان

25582التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي583كنانه أحمد عمر

21877األمراض الداخلية516كنانه خالد كنا

15406أمراض األطفال327كنانه شهاب حداد

11361األمراض الجلدية والزهرية143كنانه صالح الدين منيف

15549أمراض النسج حول السنيةدوراتكنانه طارق العيسى

21548أمراض العين وجراحتها508كنانه عمر سلوطه

5912طب الفم الوقائي46كنانه كامل يونس

14240تقويم األسنان264كنانه محمد خير السبيني

4540امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39كنانه يوسف العمر

12375أمراض األطفال169كنانه يوسف قره فالح

14010التوليد وأمراض النساء وجراحتها247كندا تركي المحمد العابد

16305التوليد وأمراض النساء وجراحتها356كندة أحمد كالوي

5988التشخيص المخبري47كندة فيصل علوني

4587طب أسنان األطفال41كنده ابراهيم سلطان

9811التخدير واالنعاش98كنده احمد الحلبي
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21737األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس511كنده إبراهيم بليدي

4286التوليد وأمراض النساء30كنده بطرس قس بطرس

3300التخدير واالنعاش21كنده بكري بودقه

4154طب االطفال31كنده بهاء الدين اسماعيل

9959التشخيص المخبري101كنده تامر صليبي

17822التوليد وأمراض النساء وجراحتها397كنده توفيق درغم

22240تقويم األسنان526كنده توفيق سلمان

21851التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي515كنده توفيق شكري

20803أمراض النسج حول السنية489كنده خالد خطاب

22757التشخيص المخبري538كنده شريف مارديني

10492التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي114كنده عبد الوهاب ابرص

16800الصيدلة الحيوية367كنده عدنان درويش

15532التشخيص المخبري334كنده عدنان كامل

22081الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتكنده عزو رجب

13293التوليد وامراض النساء وجراحتها218كنده غازي العاني

2512االمراض الجلدية والزهرية12كنده فاروق الشوا

12269التشخيص المخبري174كنده فضل الخير

15329التشريح المرضي323كنده فوزي اسود

3882تقويم االسنان27كنده قتيبه سلطان

21709الصيدلة السريريةدوراتكنده محمد ثائر القدسي

15018تقويم األسنان والفكيندوراتكنده محمد جمال الوادي

413الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتكنده مصطفى الكردي

11113امراض االطفالدوراتكنده منير خماسميه

22065أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتكنده نديم احمد

8663أمراض األطفال82كنده نديم أحمد

11971التوليد وأمراض النساء وجراحتها162كنده نعيم ميدع

20813التشخيص المخبري492كنده هيثم جاويش

12142التوليد وأمراض النساء وجراحتها171كنده وليد عبد النور

21761األمراض العصبيةدوراتكنعان اياد نصار

5050الجراحة التصنيعية التجميلية42كنعان سامي القصاب

557التوليد وأمراض النساء وجراحتها1كنعان صالح الدين السقا

24087األمراض الداخلية564كنين تركي محمد

20230أمراض النسج حول السنية472كوثر أحمد حسن

18800جراحة الفم والفكين429كوثر خليل البيطار

8381علم السموم73كوثر عبد الصمد الشعيبي السيد ابراهيم

6298األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس49كوثر عبد هللا نظام

19407أمراض الجهاز الهضميدوراتكوثر عدنان غويش

15135التوليد وأمراض النساء وجراحتها312كوثر علي صالح العبد

17491األمراض الداخليةدوراتكوثر غسان عارف

360أمراض األطفالدوراتكوثر فاروق عثمان

17630طب األسرةدوراتكوثر محمد زهير الحاج علي

2283امراض العين وجراحتها13كوثر محمد سراج

14517أمراض األطفال280كوثر محمود الخليل

22978التشخيص المخبري546كوثر محمود عنبتاوي

14785التشخيص المخبري296كوثر مصطفى قطيع

2748التوليد وأمراض النساء وجراحتها19كورنيليا كالوديا فاسيلي لوكا

8358التوليد وأمراض النساء وجراحتها73كوسر يونس عجيمه

10890أمراض األطفال125كوكب خلف محمد

يرجى مراجعة الهيئة:2019-10-23بتاريخ كوكب عبد العزيز السيد
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21538التوليد وأمراض النساء وجراحتها508كوكب عبد العزيز السيد

5487التوليد وأمراض النساء وجراحتها43كوكب علي حسن

2276امراض االطفال14كولده جرجس سعاده

2517التوليد وامراض النساء وجراحتها12كولناز عبدالرحمن عوني عثمان

22973أمراض النسج حول السنية546كولينان زهير منصور

4118الجراحة العامة27كيان محمود سعود

22138الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتكيان محمود سعود

19052الجراحة العامة438كيان يوسف طراف

24353األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتكيفار جمال إسماعيل

19826األمراض الداخلية459كيفو اسماعيل الكيفو

2630االمراض الداخلية16كيندا محمد خانطوماني

17544أمراض العين وجراحتهادوراتكيندا مروان طراد

6018األمراض الداخلية47كيندا نبيل الجبر

6019أمراض القلب47كيندا نبيل الجبر

7103االمراض الجلدية والزهرية57كيندة مظهر الجنيدي

24926أمراض العين وجراحتها377كينده الياس خليل

735مداواة األسنان45كينده جميل ليوس

2511صناعة األسنان الثابتة12كينده جميل ليوس

23663أمراض الكلية337كيوان رشاد بيجو

8132طب األسنان التجميلي71البة محمد جهاد اللحام

14854أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها299الرا اديب خضور

14834أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها298الرا جرجس عيسى

21415أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتالرا جوزيف داود

4603التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي39الرا رزق ابازيد

13721التشخيص المخبري241الرا صموئيل بدروس

4727التخدير واالنعاشدوراتالرا عبد هللا شاوي

24327التشخيص المخبريدوراتالرا عيسى سالمة

7109االمراض الداخلية57الرا غسان الحانوت

12669أمراض العين وجراحتهادوراتالرا محمد معتز االتاسي

14690الصيدلة الصناعية290الرا محي الدين القبيطري

13355أمراض العين وجراحتها221الرا نزار يوسف

5467أمراض العين وجراحتها42الرا نقوال نعمه

1225امراض االطفال3الرا وجيه الرشيد

الريسا ايفان بالي
دورات

التوليد وأمراض النساء وجراحتها
25217

13961أمراض األطفالدوراتالريسا ايليا فياض

4456جراحة االطفالدوراتالزكين حسين حاج حسين

13278الجراحة العظمية217الزكين عبد المجيد حسن

17662أمراض األطفال392الفا حسين محمد

4176صناعة األسنان الثابتة31النا احمد ابو دوله

6638أمراض األطفال52النا الياس خباز

21149التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي501النا باسل خراط حلو

18070التشخيص المخبري404النا جرجس موسى

3343الطب النفسي22النا جهاد سعيد

21293األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس503النا جوزيف القاعي

25078الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي577النا خالد الصالحي

22407األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتالنا خالد العبده

- يرجى استكمال االوراق  : 8+7الملف معلق شهر النا داوود

14576الكيمياء الحيوية السريرية283النا عبدو السطاح
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22965طب أسنان األطفال546النا محمد المعتز الحبش

15228أمراض الجهاز التنفسيدوراتالنا محمد صهيب عنطوز

11048طب اسنان االطفال128النا محمد نبيه الخرده جي

9464تقويم االسنان والفكيندوراتالنا مروان حمصي

14682التشخيص المخبري289النا نبيل جحا

19203التوليد وأمراض النساء وجراحتها443النا وليد الوكيل

10327التشخيص المخبري110لبابه احمد الخطيب الكسواني

4216التوليد وامراض النساء وجراحتها31لبان بديع خيربك

3308الطب الفيزيائي والرياضي واعادة التاهيل22لبانة سليمان محمد

6741الطب المخبري53لبانة عبد الكريم شدود

7842أمراض األطفال67لبانه درغام رجوح

23952األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561لبانه عبد الكريم يونس

24190األمراض الداخلية566لبانه محمد احمد

6312التخدير واالنعاش49لبانه محمد حيدر

23875التصوير الطبي والتشخيص المخبري560لبانه هيثم الحاج حسين

10288االمراض الداخلية109لبانه ياسين اسعد

10289امراض الجهاز الهضمي109لبانه ياسين اسعد

19157أمراض األطفال442لبانه يونس مصطفى

2114امراض جهاز التنفس7لبنى ابراهيم حويجه

15357طب األسرة325لبنى اسماعيل احمد

9245تصميم ومراقبة الدواء89لبنى أحمد عباس

15579التوليد وأمراض النساء وجراحتها337لبنى بسام جورية

21290أمراض األطفال503لبنى بسام حاتم

23816أمراض النسج حول السنيةدوراتلبنى بهجت تامر

15679طب أسنان األطفال342لبنى توفيق الكراد

3033التشخيص المخبري20لبنى توفيق سليمان

16923األمراض الجلدية373لبنى حسين مصري

5051التوليد وأمراض النساء وجراحتها42لبنى سعد اسعد

4295امراض االطفال29لبنى سليمان العلي

4298امراض القلب عند االطفال29لبنى سليمان العلي

21697التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلبنى عدنان خباز

7470الكيمياء الحيوية السريرية63لبنى عدنان ديب

12267التوليد وامراض النساء وجراحتها174لبنى عزيز شحود

24977أمراض العين وجراحتها576لبنى علي اسبر

11196تقويم االسنان والفكيندوراتلبنى علي االغا

15316األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس323لبنى غسان حمزة

16463العقاقير والنباتات الطبية360لبنى كامل حديفه

19443أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها447لبنى محمد الشريقي

4865التشخيص الشعاعي/ األشعة41لبنى محمد العلي

11672التعويضات السنية المتحركة155لبنى محمد زياد الجابي

25116التشخيص المخبريدوراتلبنى محمد عدنان الشيخ قاسم

9856طب االسنان التجميلي99لبنى محمد نسب

9480امراض االطفال93لبنى محمد نهاد الجابري

24326الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتلبنى محمود تقاله

12252التوليد وامراض النساء وجراحتها174لبنى محمود حج قاسم

4134امراض الدم واالورام31لبنى محي الدين قواس

9482التخدير واالنعاش94لبنى مصباح حمامي

24614أمراض الجهاز التنفسي571لبنى معتز دياب

12761التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتلبنى مفيد مكاوي
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8958االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتلبنى منذر موسى

6271امراض االطفالدوراتلبنى مهيب النشار صالحه

4330امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها33لبيب ممدوح ابو عساف

8122التوليد وأمراض النساء وجراحتها71لبيبه جالل دبسي

7767أمراض األطفال66لبينه أحمد علي

24272أمراض الجهاز الهضمي568لجين احمد االسدي

25743أمراض الدم585لجين امير حمدان

23953الكيمياء الحيوية التطبيقية561لجين انيس ديوب

25307الجراحة العامةدوراتلجين جودت حسن

24387تأهيل وتجميل الفم واألسنان568لجين حبيب العدوي

18351التخدير واإلنعاش413لجين ديب عبود

24758أمراض األطفال377لجين عارف فوزي

18279التعويضات السنية الثابتة410لجين محمد االذن

16294األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس356لجين محمد الجرماني

23263أمراض القلب واألوعيةدوراتلجين محمد شحاده

13393جراحة الفم والفكين225لجين محمد طلحت سعد الدين الجباوي

23452التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلجين محمد مهنا عمر

25449التشخيص المخبري583لجين موفق اللحام

9730مداواة االسنان96لجين نائل ابو حجر

16201األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلجين نور الدين نقار

24439أمراض القلب واألوعيةدوراتلجين هيثم هوشه

24188األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس566لجين يحيى حكيمه ابو فخر

19410الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتلجينا داود علي

23138جراحة الفم والوجه والفكين549لطف هللا إبراهيم الحلبي

8418الجراحة العصبية77لطفي محمد بوبس

7561التوليد وأمراض النساء وجراحتها63لطفيه علي الرقيق

17870التوليد وأمراض النساء وجراحتها400لطفيه يحيى الحموي

8943التعويضات السنية المتحركة85لطيف سعيد اسدي

8106التوليد وامراض النساء وجراحتها71لطيفة جمال حريري

6559التوليد وأمراض النساء وجراحتها51لطيفة صالح الخطيب

7745التشخيص الشعاعي/األشعة66لطيفه ابراهيم دياب

8191التوليد وامراض النساء وجراحتها72لطيفه جميل بايزيد

11958التوليد وأمراض النساء وجراحتها162لطيفه علي غنيم

5369التوليد وامراض النساء وجراحتها44لقاء مصطفى محفوض

15712الجراحة البولية343لقمان حميد اليونس

8166امراض االطفال71لقمان سليمان عثمان

18855الجراحة العظمية430لقمان شكري محمد

24959األمراض العصبية377لقمان محمد كنعان

14653التشخيص المخبري289لما ابراهيم احمد

20723الصحة العامة485لما احمد عدنان اليافي

14922طب أسنان األطفال302لما انور عصفوره

4559التشخيص المخبريدوراتلما أديب الشعراوي

1199األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلما بشار شهله

20365أمراض العين وجراحتها477لما توفيق شربك

24965التوليد وأمراض النساء وجراحتها377لما جنيد سويد

2248األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلما حسين كبول

5674التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتلما زهير مهنا

20895أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها494لما سهيل زكار

22907التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلما شكري الشلبي
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6563التخدير واالنعاش51لما شوكت جعبري

15677أمراض العين وجراحتها342لما عادل شليحه

10897التخدير واالنعاش125لما عبد الحكيم السباعي

5833التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلما عبد الكريم شعبان

11982التخدير واالنعاش162لما عبد هللا عدره

17281األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس386لما عبد الوهاب عبد الوهاب

22916التشخيص المخبري544لما عدنان الجشي

4594االمراض الجلدية والزهرية31لما عزت سوسي

1545االمراض العينية وجراحتها12لما علي محمود

10486امراض االطفال115لما عمر شيخ بكري

12428التعويضات النسية الثابتة164لما غسان العلبي

7674أمراض العين وجراحتها66لما محسن االبراهيم

14338جراحة الفم والوجه والفكيندوراتلما محسن عيسى

15187التشخيص المخبريدوراتلما محمد المصطفى

454أمراض العين وجراحتهادوراتلما محمد النمر

14169التشخيص المخبري259لما محمد سكيكر

14219التشخيص المخبريدوراتلما محمود حبابه

12347أمراض األطفالدوراتلما محمود مهنا

5972التوليد وأمراض النساء وجراحتها46لما ياسر أحمد

18445األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس418لمار صالح بلقيس

5776التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي47لمع سليم هالل

24440جراحة الفم والوجه والفكيندوراتلمعات ماهر ابو شعر

22257الجراحة العظميةدوراتلمك تركي العباس

20274التشخيص المخبري475لمك صالح عفيفه

3305الطب الفيزيائي والرياضي واعادة التاهيل22لمك محسن السعد

8842امراض الجهاز الهضميدوراتلمه ياسين غنيمه

24571أمراض النسج حول السنية377لمى  محمد هشام محملجي

1646االمراض العينية وجراحتها4لمى ابراهيم خليل

4343التيجان والجسور31لمى ابراهيم فوزي الخطيب

12016األمراض الداخلية162لمى احسان المارديني

4786التوليد وامراض النساء وجراحتها31لمى احمد دليله

25447تقويم األسنان والفكين583لمى احمد رشدي بوبكي

10322االمراض الداخلية111لمى احمد محسن

10323امراض الغدد واالستقالب111لمى احمد محسن

20507التعويضات السنية المتحركة479لمى اسد الجرمقاني

23060أمراض العين وجراحتهادوراتلمى امجد غربي

3911امراض الغدد الصم26لمى بركات حديد

2278التخدير واإلنعاش13لمى جابر ديب

24113األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس564لمى جرجس الياس

9406التشخيص المخبري92لمى جرجس مسوح

6683أمراض األطفال53لمى جميل الفقيه

9458التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلمى جميل حيدر

20287أمراض األطفال476لمى جميل سواد

16152التشخيص المخبري353لمى جميل ضويا

5538التوليد وامراض النساء وجراحتها43لمى حاتم اسعد

4521الطب النفسي34لمى حسن الرفاعي

17451أمراض الغدد الصم واالستقالب389لمى حسين الحاج ابراهيم

5805االمراض الجلدية والزهرية46لمى حكمت حبيب

22913األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس544لمى خالد رستم اغا
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5083االمراض الجلدية والزهرية44لمى خليل جعلوك

21501التعويضات السنية الثابتة507لمى زهير مرمر

11130امراض االطفال132لمى سامي القاضي

16548أمراض األطفال362لمى صالح عيسى

20491التشخيص المخبري480لمى عبد الحكيم غنوم

9644األمراض الداخلية95لمى عبد الحميد الخوام

330األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلمى عبد الكريم احمد

5703التوليد وامراض النساء وجراحتها46لمى عبد هللا نبهان

22318أمراض الجهاز الحركيدوراتلمى عبد المعين خلوف

14630التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلمى عزام راجح

8849التوليد وأمراض النساء وجراحتها84لمى علي حمد

25829أمراض النسج حول السنيةدوراتلمى علي ونوس

14777األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس295لمى علي يونس

13001األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس205لمى غسان سلمان

14168األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس259لمى غسان قسطنطين

22324التخدير واإلنعاش ومعالجة األلم528لمى فايز عدي

15301التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلمى فيصل ابو قاسم

24481التشخيص المخبريدوراتلمى محسن احمد

21447أمراض الجهاز الهضميدوراتلمى محمد الشمحل

23295جراحة الفم والوجه والفكيندوراتلمى محمد الياس

10910امراض االطفالدوراتلمى محمد جمال طقطق

5084التوليد وامراض النساء وجراحتها44لمى محمد راتب الريس

15641طب األسنان التجميلي339لمى محمد رضوان مجذوب

23197األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس550لمى محمد زهره

8077التشخيص المخبري71لمى محمد سعيد عمران

15388التوليد وأمراض النساء وجراحتها325لمى محمد سماني

7556مداواة األسنان64لمى محمد عدنان الخطيب الحسني

19774التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلمى محمد عصيفوري

7373التوليد وأمراض النساء وجراحتها61لمى محمد غياث الشهابي

9665الكيمياء الحيوية السريرية96لمى محمد فؤاد الخجا

1844األمراض القلبية واألوعية الدموية11لمى محمد فؤاد قطمه

12057التشخيص المخبري162لمى محمد فيصل خضري

3750أمراض اللثة26لمى محمد مروان الفرا

11311علم السموم140لمى محمد مفيد اللجمي

1084التشخيص المخبري2لمى مروان منيني

9084امراض الجهاز الحركي87لمى مصطفى يوسف

22634أمراض الغدد الصم واالستقالب534لمى ممدوح عبد هللا

15872أمراض الجهاز الحركي350لمى منير عثمان

23909التشخيص المخبري561لمى موريس الخوري

8618أمراض األطفالدوراتلمى موسى شرقاوي

14333أمراض العين وجراحتهادوراتلمى نادر ادريس

5706التوليد وأمراض النساء وجراحتها45لمى نجيب غانم

10725جراحة الفم والفكين121لمى نديم حمود

24665التشخيص المخبري572لمى نزار بدير

11376أمراض األطفال142لمى هارى ضوماط

511جراحة الفم والفكين1لمى ويحد بيطار

15702طب أسنان األطفال343لمى ياسر عثمان

16744أمراض األطفال367لمى يحيى العبود

18871األمراض العصبية عند األطفال432لمى يحيى العبود
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18523أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها419لمى يوسف رجب

1265التشخيص المخبري1لمى يونس المحمود

14454البيولوجيا الجزيئية السريرية278لميا زهير عوض

9259أمراض النسج حول السنية89لميا كامل وليد آل بنود

7117امراض االطفال57لميا محمد عادل البظنا

10490طب االسرة115لميا محمد قالش

7931االمراض الداخلية68لمياء احمد ابو عجاج

11945أمراض العين وجراحتها162لمياء عبد هللا الراهب

6394االمراض الداخلية68لمياء عبد المجيد مصطو

3543طب االسرة26لمياء محمد العلي

16255أمراض األطفال355لمياء مصطفى حمدان

4987االمراض الجلدية والزهرية42لميس احمد بوشي

9295االمراض الداخليةدوراتلميس اسماعيل االعور

3668مداواة االسنان25لميس جمال الدين الديري

24881التشريح المرضي574لميس حامد منصور

1125امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3لميس حكمت السعدي

6245التشخيص المخبري49لميس حيدر يوسف

22975التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي546لميس خليل الباشا حجازي

1584امراض االطفال3لميس رضوان البابولي

23425الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتلميس عثمان عثمان

4126امراض اللثة30لميس علي عيسى

13478األمراض الداخلية227لميس عماد الدين منذر

17319أمراض الدمدوراتلميس عيسى قيطان

9768تصميم ومراقبة الدواء97لميس قصي ابراهيم

18521جراحة الفم والفكين418لميس كابي اسحق

13161التوليد وأمراض النساء وجراحتها212لميس محسن ابراهيم

9069امراض االطفال87لميس محمد بزازه

25841أمراض الجهاز الحركي586لميس محمد حيدر

10382التشخيص المخبري112لميس محمد سعيد المحاسنه

25848التوليد وأمراض النساء وجراحتها586لميس محمد شنيعه

25850الصحة العامة586لميس محمد صالح الهرماسي

7682طب األطفال65لميس محمد عثمان

17412مداواة األسنان387لميس محمد مريم

18601التعويضات السنية الثابتة422لميس محمد هيثم بيطار

17009أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتلميس محمود رعد

15480التشخيص المخبري331لميس مروان زين الدين

23624األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلميس نعيم محمود

22886األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس544لميس هيثم يوسف

8878التشخيص المخبري84لميس ياسين هوال

14328أمراض األطفالدوراتلميس يوسف الخوري

23182طب الفم550لنا احمد ناصر سيال

لندا هيثم علي
دورات

األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس
22898

22042األمراض الداخليةدوراتلنده تيسير الدج

7951الصيدلة الصناعية72لنده عزت نصور

10015الصيدلة السريرية102لنده علي حسين

لواء محمد السعيد
312

األمراض الداخلية
15138

5892الجراحة العامة46لواحظ علي خاتون
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1068التشخيص المخبريدوراتلوتس زهير اللحام

22136األمراض العصبية523لودميال مخائيل جيبيلينكو

11377التشخيص المخبري143لودي طالل بغداد

24186أمراض األطفال566لودي عطيه سكريه

7815التشخيص المخبري70لودي نبيه متري

2745االمراض الجلدية والزهرية17لوديا احمد حداد

11780أمراض العين وجراحتها161آن رشيد بشور-لورا

22199أمراض النسج حول السنيةدوراتلورا سالم خليل

22327األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس528لوران نزار حسن

9629المعالجة الشعاعية لألورام95لوراندا حنا سليمان

14567األمراض الداخلية283لورانس شفيق العكه

14568أمراض القلب واألوعية283لورانس شفيق العكه

23668أمراض الكلية557لورانس محمد عبد العزيز

19030أمراض األطفال437لوريا كامل العقده

16433التشخيص المخبريدوراتلوريت راجي شهدا

14019التوليد وأمراض النساء وجراحتها251لوريت شحاده وسوف

518األمراض الروماتيزمية1لوريس وصفي شحاده

13013التخدير واالنعاش208لورين نظير طالب

21504علم تأثير األدوية507لوسي جابر بركات

12138التوليد وأمراض النساء وجراحتها171لوسي شيخ موسى شيخ موسى

6895أمراض األطفال55لوسي عبدو السطاح

25143أمراض األطفالدوراتلولو عبد الرؤوف عبد الطيف

20262التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي476لومومبا محمدخالد شيخ شرف

16040أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتلونا حنا طنوس

18739التوليد وأمراض النساء وجراحتها426لونا غسان كزكز

6239التخدير واإلنعاش49لونا فواز غليون

9975امراض العين وجراحتها102لونا فيصل البري

15968أمراض األطفالدوراتلونا محمد سليمان

25702األحياء الدقيقة والدمويات المناعية585لونا محمد عالن

25413أمراض النسج حول السنيةدوراتلونا مصطفى مصطفى

- يرجى استكمال االوراق  : 8+7الملف معلق شهر لونة حليمة

24638أمراض القلب واألوعية572لوند إبراهيم بركات

10408االمراض الداخلية112لؤي ابراهيم الحسن

4093تقويم االسنان28لؤي ابراهيم الشعار

12448التوليد وامراض النساء وجراحتها169لؤي ابراهيم حسن

25487الجراحة البوليةدوراتلؤي احمد شيخ الشباب

13125الجراحة العظمية214لؤي احمد محرز

1989امراض الكلية9لؤي اديب اسماعيل الخليل

24417التخدير واإلنعاش568لؤي الياس النادر

7743أمراض القلب66لؤي أحمد خليلو

10541امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتلؤي برجس حمشو

21066أمراض العين وجراحتهادوراتلؤي بولص توما

3829التوليد وأمراض النساء وجراحتها26لؤي جرججس ساره

6976طب الطوارئ56لؤي جميل دبيقه

3291الجراحة البولية20لؤي حبيب عليا

4485جراحة الفم والفكين36لؤي حبيب نعمان

5547جراحة الفم والفكين43لؤي حسن المسوتي

20931التوليد وأمراض النساء وجراحتها496لؤي حسين الحلو

25039الجراحة العظمية377لؤي حسين النموس
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نقص شهادة خارجية :2018-10-1بتاريخ لؤي حسين محمد

23954التوليد وأمراض النساء وجراحتها561لؤي رزق زوده

1266الجراحة العامة3لؤي رمضان الخضور

17792جراحة الفم والفكين395لؤي سعيد ديوب

17793أمراض النسج حول السنية395لؤي سعيد ديوب

18806الجراحة التجميلية والتصنيعية429لؤي شاكر الحيدر

495األمراض النفسيةدوراتلؤي شكيب المهر

11539التوليد وأمراض النساء وجراحتها149لؤي صافي صقر

11764الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل161لؤي صافي فلوح

18581األمراض الداخلية421لؤي صالح الشوفي

17151األمراض الداخلية384لؤي ظافر السقا

16312أمراض األطفال356لؤي عبد الخالق البكور

22876جراحة الفم والفكين544لؤي عبد الكريم دبسون

11354التوليد وأمراض النساء وجراحتها142لؤي عبد الكريم عابدين

11638الطب الشرعي153لؤي عبد الكريم عابدين

6082جراحة األوعية48لؤي عثمان نهاد الترزي

11860الجراحة العامة162لؤي عدنان عساف

25506جراحة القلب583لؤي عدنان يوسف

421التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلؤي عفيف مقصود

14656الجراحة العامة289لؤي علي المرعي

5409صناعة االسنان الثابتة41لؤي علي حوراني

25123أمراض الجهاز الهضميدوراتلؤي علي حوريه

18411الجراحة العامة414لؤي علي عمار

18390الجراحة البولية413لؤي علي نداف

20213التوليد وأمراض النساء وجراحتها473لؤي عمر الفاروق الصوفي

10239التخدير واالنعاش108لؤي عمر مقرش

18975التوليد وأمراض النساء وجراحتها435لؤي عيبد الحسيب اليوسف

2063التخدير واالنعاش11لؤي فخري القوصي

3618تقويم االسنان26لؤي فؤاد ديب

18417تقويم األسنان والفكين415لؤي فؤاد مهايني

1050جراحة الصدردوراتلؤي فيصل النوفل

20628الجراحة العامة483لؤي كامل غانم

23633الجراحة العظميةدوراتلؤي ماجد علي

4702األمراض العصبية41لؤي محمد اسماعيل

22449أمراض العين وجراحتهادوراتلؤي محمد الشيخ هود

5089امراض االطفال34لؤي محمد المطلق

2146الجراحة العامة15لؤي محمد المفضي

14958الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتلؤي محمد المفضي

19588أمراض الجهاز الحركي453لؤي محمد أبو جوهر

18923جراحة الفم والفكين433لؤي محمد بسام اياسو

22413الجراحة البوليةدوراتلؤي محمد حسين

22947طب أسنان األطفال546لؤي محمد حنفي

19633التوليد وأمراض النساء وجراحتها454لؤي محمد سلوم

16592األمراض الداخلية363لؤي محمد سيفو

17656مداواة األسنان392لؤي محمد صبيح الدهني

2187أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها3لؤي محمد ظافر درجزيني نحاس

23354أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها551لؤي محمد ظافر نحاس

7317امراض النسج حول السنية60لؤي محمد عادل الحارث

8071مداواة االسنان70لؤي محمد فائز يونس
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11665التوليد وامراض النساء وجراحتها155لؤي محمد نجمه

20774أمراض الدم487لؤي محمد نذير اللداوي

20058تقويم األسنان467لؤي محمود الريش

6739طب الطوارئ53لؤي محمود سعيد

12064أمراض األطفال171لؤي مدحت محمد

17766الجراحة العامةدوراتلؤي مفيد زخريا

9235مداواة األسنان88لؤي منصور توما

25680الطب النفسي585لؤي منير الشماس

22831أمراض الكليةدوراتلؤي موفق صفايا

4022جراحة الفم والفكين29لؤي ناصيف جضعون

8185أمراض الجهاز الهضمي72لؤي نعيم علي

14699أمراض العين وجراحتها290لؤي هايل ابو شهده

333جراحة األوعيةدوراتلؤي هالل العليج

683الجراحة العامة3لؤي هالل العليج

5879الطب المخبري48لؤيس عبدو حداد

25837أمراض األطفالدوراتليا عبد المنعم القبالن

9943التوليد وامراض النساء وجراحتها101ليال احمد ادريس

16148تقويم األسنان والفكين353ليال حكمت الهالل

5143امراض األطفال44ليال عبد المجيد عساف

24488أمراض الكلية عند األطفالدوراتليال عبد المجيد عساف

18737التخدير واإلنعاش426ليال فارس عجوب

16441أمراض العين وجراحتهادوراتليال فريز أسعد

3505صناعة االسنان المتحركة25ليال مطانيس يازجي

24004التشخيص المخبريدوراتليال منيف ديوب

14860األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس299ليالي محمد الحمامي

6104التشخيص المخبري48ليان سمير ديراني

18035أمراض الغدد الصم واالستقالب404ليان علي ابراهيم

10147مداواة االسنان107ليانا احمد قنجراوي

11032طب االورام128ليانه محمود اسبر

10827أمراض القلب واألوعيةدوراتليث محمد الحاج هزاع

7336التشخيص المخبري60ليديا نجيب عزي

16839أمراض األطفال371ليفون هوسب تلبيان

20642الكيمياء الحيوية السريرية485ليال عيسى دوبا

24630جراحة الفم والوجه والفكين377ليالس عمرو طريه

12166األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171ليالس محسن الكايد

11557امراض العين وجراحتهادوراتليالس محمد الحلواني

5645االمراض الجلدية والزهرية43ليالس محمد السعدي

16063التشخيص المخبريدوراتليالس محمد سمره

21770التوليد وأمراض النساء وجراحتها513ليالس محمد فوزي كدو

17453األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس389ليالس نضال العلي

14677التوليد وأمراض النساء وجراحتها289ليلى اليان صليبي

9372امراض الجهاز الهضمي96ليلى جرجي منصور

19338أمراض األطفال446ليلى جريس البحري

12565تقويم االسنان والفكيندوراتليلى جهاد العفيف

18409التخدير واإلنعاش414ليلى حبيب تلجه

11258التعويضات السنية الثابتة138ليلى حسان سنجاب

9385التوليد وامراض النساء وجراحتها92ليلى خلدون كرزون

7687التوليد وأمراض النساء وجراحتها65ليلى راغب الوفائي

10101االمراض الداخلية106ليلى رستم اوسي لوقو
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10566امراض الجهاز الهضميدوراتليلى رستم اوسي لوقو

14334التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتليلى رفعات الشعار

11423طب االسرة145ليلى سالم الشاني

25242األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتليلى سامي الحسين

15731التشخيص المخبري343ليلى شاهر ضوا

17878جراحة الفم والفكين398ليلى شفيق قسيس

7809التخدير67ليلى ضياء الدين العيسى

18006األمراض العصبية401ليلى عابد احمد

10988األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس127ليلى عابد رسول

13509الكيمياء الحيوية232ليلى عبد الرحمن الطويل

21943التوليد وأمراض النساء وجراحتها518ليلى عبد الرحيم طوقاتلي

10227امراض الجهاز الحركي108ليلى عبد الرؤوف كزكز

21948أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتليلى عبد السالم عسكر السالمه

2638امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتليلى عبد العزيز عبد هللا

17594األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس391ليلى عزام سعود

5794أمراض الدم46ليلى عطيه سلوم

9583أمراض األطفال95ليلى علي كنعان

21017التوليد وأمراض النساء وجراحتها501ليلى عيسى األشقر

6219التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتليلى غالب السالمي

10627التشخيص المخبريدوراتليلى غسان طنوس

9639التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي95ليلى فريد دنون

16890أمراض العين وجراحتها374ليلى فهد دره

3707التشخيص المخبري31ليلى فوزي جبور

25429طب أسنان األطفال582ليلى فؤاد شباط

13566أمراض األطفال234ليلى محمد اديب المؤيد العظم

3632التشخيص المخبري26ليلى محمد اديب عدي

8573التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتليلى مصطفى مال عثمان

19731أمراض الجهاز الحركي455ليلى منصور مندو

461التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتليلى نزار الحموي

6248مداواة أسنان األطفال49ليليان جرجس ازرق

23869األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس559ليليان سامر موسى الخوري

16261األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس355ليليان عبده ليون

755أمراض الغدد واالستقالب1ليليان محمد فائد حاج حسن

20447أمراض العين وجراحتها481ليليوس رزقو يعقوب

23404مداواة األسناندوراتليم عبد الكريم برادعي

23298تقويم األسنان والفكيندوراتليما بسام هنداوي

11903األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162لين احمد الخطيب

25783طب أسنان األطفال585لين بسام دروبي

22460أمراض األطفال531لين جميل ضويا

24612األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس571لين خلدون العلمي الحسني

19411التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتلين رياض ابو جيب

22380أمراض الجهاز الحركيدوراتلين زهير اللحام

4448تقويم األسنان والفكيندوراتلين سالم شاكر

21963الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتلين عبد العزيز صافي

4205الطب المخبري31لين عبد الكريم حسن

17740األمراض الداخلية394لين غياث تقي الدين

24274أمراض القلب واألوعية568لين غياث تقي الدين

23125أمراض العين وجراحتهادوراتلين فاخر الحميد

23232التشخيص المخبري550لين محمد اسامه الخيمي
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24400األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلين معتز بو سعد

23270األمراض العصبية550لين منذر عبسي

10785مراقبو االغذية122لين منير عضيمه

15537أمراض األطفال335لين نزار خضور

2957االمراض الداخلية20لينا ابراهيم الرفاعي

5488أمراض الكلية43لينا ابراهيم ديب

7696التشخيص المخبري65لينا ابراهيم شيخ الشباب

5162امراض جهاز الهضم37لينا ابو الخير حموده

5484األمراض الداخلية43.1لينا ابو الخير حموده

19605التوليد وأمراض النساء وجراحتها453لينا احسان نموره

3649التوليد وامراض النساء وجراحتها26لينا احمد الطيار

19483التخدير واإلنعاش451لينا احمد مندو

15575مراقبة األغذية337لينا الياس جبور

18882التشخيص المخبري431لينا الياس سلوم

4332علم النسج حول السنية31لينا امطانيوس بشور

4260امراض الغدد الصم29لينا انطون عبيد

9587التشخيص المخبري95لينا ايوب جبور

25614الطب النفسيدوراتلينا بسام دكروج

24691تأهيل وتجميل الفم واألسنان573لينا بشار الكردي

19995التشريح المرضي465لينا توفيق بيطار

15591طب األسنان الشرعيدوراتلينا جودت محمد شاكر

6774األمراض العينية وجراحتها53لينا جورج طعمه غزول

15249التشخيص المخبري318لينا حسن المير حسن

24902األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس575لينا حسن صالح

7756التوليد وأمراض النساء وجراحتها66لينا حسن عيسى

3053التشخيص المخبري20لينا حسين الحاج جاسم

10412التشخيص المخبري112لينا حنا جبور

20664التشخيص المخبري486لينا خالد جمعه

2365امراض جهاز التنفس14لينا خليل حمود

12270أمراض األطفال175لينا خليل حيدر

23880جراحة األطفالدوراتلينا خليل داود

6937التوليد وأمراض النساء وجراحتها54لينا رشيد علي

16765طب األسرة369لينا زهير الفارس

3633التوليد وامراض النساء وجراحتها26لينا سركيس قاروط

3878جراحة الفم والفكين27لينا سعد الخضراء

11476التوليد وامراض النساء وجراحتها217لينا سلمان رمضان

3442طب االطفال24لينا سليمان خضور

15774التوليد وأمراض النساء وجراحتها345لينا سليمان عبدو

10045االمراض الداخلية103لينا شفيق غزال

10483التشخيص المخبري114لينا صالح الدين جراح

9726امراض االطفال96لينا عبد الحميد لخوام

4159األمراض الجلدية والزهرية31لينا عبد الغني الصوفي

9593الدمويات95لينا عبد الكريم العاني

4137التوليد وامراض النساء وجراحتها29لينا عبد الكريم خرطبيل

3815التوليد وأمراض النساء وجراحتها28لينا عبد المجيد الدنيا

8247التخدير واإلنعاش72لينا عبد المعين ورار

8254أمراض النساء وجراحتها72لينا عبدو رعد

3656امراض االطفال26لينا عبدو نجار

20330التخدير واإلنعاش477لينا عدنان فضلي
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2964التوليد وامراض النساء وجراحتها20لينا عدنان يوسف

19699التوليد وأمراض النساء وجراحتها455لينا عزيز كاظم العبادي

1833امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها11لينا علي اسبر

4940التشخيص الشعاعي/ األشعة42لينا علي الحطاب

263التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلينا علي المعضماني

1170االمراض العصبية12لينا علي حسون

1651االمراض الجلدية والزهرية11لينا علي شحرور

24616أمراض الجهاز التنفسي571لينا علي محسن حيدر

3801أمراض األطفال27لينا علي محمد

25149األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتلينا عماد الدين شاهين

21547التشخيص المخبري508لينا عمر النجار

22671التوليد وأمراض النساء وجراحتها534لينا عمر خميس

16197التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلينا عمر قسطالوي

19866األمراض الداخلية460لينا عيسى شابو

19867أمراض الجهاز الهضمي460لينا عيسى شابو

19882التشخيص المخبري461لينا عيسى كرم

9663التوليد وامراض النساء وجراحتها96لينا غازي اسماعيل

7264الطب المخبري58لينا غريب العلي

19957طب األسرة462لينا فاضل عسكر

19811الجراحة العامة458لينا فايز الهامس

259التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتلينا فوزي العفيف

نقص شهادة دراسات:2019-10-23بتاريخ لينا فوزي شعبان قباقيبو

20431الدمويات481لينا فؤاد رزق

9150التشخيص المخبري87لينا مالك فاضل

7618التخدير64لينا متري حوش

12475التشريح المرضي169لينا محمد اكرم الحفار

12730أمراض النسج حول السنية186لينا محمد الخالد طحلي

19981التعويضات السنية المتحركة465لينا محمد المدور

13030التوليد وأمراض النساء وجراحتها208لينا محمد امين الجمعات

9495امراض االطفال93لينا محمد امين وانلي

15408أمراض النسج حول السنية327لينا محمد أيمن الشيخ

16553أمراض األطفال362لينا محمد أيمن المنديلي

25882أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتلينا محمد أيمن المنديلي

9410التخدير واالنعاش92لينا محمد رستم

14412أمراض األطفال272لينا محمد سعيد معتوق

14546األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس281لينا محمد سنوبره

20606التشريح المرضي482لينا محمد صالح كيالي

3032المداواة الشعاعية22لينا محمد عبد الحميد

23477التشخيص المخبريدوراتلينا محمد عدنان الشيخ قاسم

6259أمراض األطفال49لينا محمد فوزي فتال

وثيقة -يرجى استكمال االوراق  : 2017-8-8بتاريخ لينا محمد فيصل الزكار

17994األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس401لينا محمد مخيبر

9592التشخيص المخبري95لينا محمد مروان حليمة

6640طب األطفال52لينا محمد منصور

مطلوب -   يرجى االستكمال    : 2016-10-11بتاريخ لينا محمد نهاد صبح

10007التوليد وامراض النساء وجراحتها102لينا محمود طربوش

4165التوليد وامراض النساء وجراحتها31لينا محمود عنقا

6379الطب المخبري49لينا محمود يوسف

11050األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس128لينا مرهج مرهج
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22459األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس531لينا مروان الحلو

14407التخدير واإلنعاش272لينا مظفر ابو رشيد

13489أمراض األطفال230لينا مظهر مشيمش

11315األحياء الدقيقة140لينا منير اليوسف

18404التوليد وأمراض النساء وجراحتها414لينا موريس قنيزح

18408األمراض الداخلية414لينا نبيل داده

16929التشخيص المخبري373لينا نجيب المهنا

20567التعويضات السنية المتحركة485لينا نديم ناصر

17455الصيدلة الصناعية389لينا نذير دالل

1085التوليد وامراض النساء وجراحتها2لينا نذير نهاوندي

3221األمراض الجلدية والزهرية20لينا نعوم حدوب

1577التوليد وامراض النساء وجراحتها5لينا نهاد العجلوني

16292مداواة األسنان356لينا هشام أبو عياش

17091أمراض األطفال381لينا وهيب الخطيب

9488التشخيص المخبري93لينا يوسف علي

1142االمراض الجلدية والزهرية1لينة ابراهيم الحاج ابراهيم

11792امراض االطفال161لينة حسام قصاب

25908العقاقير والنباتات الطبية586لينة صالح الدين خراط

5702التخدير واالنعاش13ليندا احمد كيخي

16638التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي365ليندا بشير الشور

22093الصيدلة الصناعية523ليندا جهاد فاتح

22930تقويم األسنان والفكيندوراتليندا زياد باغ

11504التشخيص المخبري147ليندا عبد الكريم محمود

23773التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتليندا عبد المنعم شيخ القصابين

13028األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس208ليندا علي الدين الحجوان

3225امراض الدم20ليندا علي خدام

22812أمراض العين وجراحتها542ليندا عمر العادل

4582امراض القلب40ليندا فيصل المحمود

4583االمراض الداخلية40ليندا فيصل المحمود

14020أمراض األطفال247ليندا محمد شعبان

23276مراقبة األدوية551ليندا محمد نبيل حماش

12798التشريح المرضي192ليندا مروان شحاده

6763التوليد وأمراض النساء وجراحتها53ليندا مصطفى الدنيا

2659التخدير19لينه احمد علوظي

20193أمراض الجهاز الهضمي473لينه سليم سلوم

4590االمراض الجلدية والزهرية34لينه عادل البيروتي

22040أمراض العين وجراحتهادوراتلينه عبد الغني العلوه

12281التشريح المرضي174لينه عبد المسيح غبرو

11839األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس158لينه علي اسعد

20049التخدير واإلنعاش466لينه فوزي شعبان قباقيبو

14401التشخيص المخبري272لينه محمد الشايب

25710أمراض األطفال585لينه محمد رياض الصعيدي

25710طب أسنان األطفال586لينه محمد رياض الصعيدي

8384امراض االطفال73لينه محمد ساطع الملوحي

17074التشخيص المخبري379لينه محمد علي فالحه

16052األحياء الدقيقة352لينه محمد فيصل الزكار

5749االمراض العينية وجراحتها45لينه مصطفى عمران

7664التشريح المرضي65لينه وجيه أسعد

14827التشخيص المخبري297لينه يوسف الخوري
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19150التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي441ماجد ابراهيم سليمان

4552الجراحة البوليةدوراتماجد احمد العجيل

4303التوليد وامراض النساء وجراحتها28ماجد امين صعب

17131أمراض األورام عند األطفال383ماجد أحمد خضر

17130أمراض األطفال383ماجد أحمد خضر

23365الجراحة العظميةدوراتماجد حافظ االسماعيل

24454أمراض الجهاز التنفسي568ماجد حسن االبراهيم

18702التخدير واإلنعاش425ماجد حسين مصطفى

4121التوليد وامراض النساء وجراحتها27ماجد داود داود

16998التوليد وأمراض النساء وجراحتها378ماجد داود طرفه

20348أمراض األطفال477ماجد سليمان الشنور

11460التخدير واالنعاش145ماجد صبحي دحنون

18234جراحة القلب واألوعية409ماجد صدقي عثمان

226الجراحة العظمية1ماجد عارف الحجي

4706التشخيص الشعاعي/ االشعة 36ماجد عبد الحليم الجندلي

21683الجراحة العامةدوراتماجد عبد الكريم رحال

18419أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها415ماجد عدنان بديرى

3921طب الطوارئ28ماجد عمر القطان

18228طب الفم409ماجد غازي الجبر أبو فخر

326األمراض النفسيةدوراتماجد فهيم محمد

21735التوليد وأمراض النساء وجراحتها511ماجد مجيد محمد

18254تقويم األسنان والفكين410ماجد محمد سعيد البرني

12203امراض الجهاز الهضمي174ماجد محمد شهير شربك

7369التشخيص الشعاعي/االشعة 59ماجد محمد عدنان الشيخ علي

10104جراحة الفم والفكين106ماجد محمد علي فرج

13662أمراض القلب واالوعية237ماجد محمود الحسين

16588جراحة الفم والوجه والفكيندوراتماجد محمود المصطفى

15383الجراحة العامةدوراتماجد محمود حيدر

16774أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها368ماجد محي الدين أبوأرشيد

16136التوليد وأمراض النساء وجراحتها353ماجد مخائيل هزيم

5867تقويم االسنان46ماجد مزيد دامرجي

4704امراض االطفال34ماجد مطانس سطاح

15691أمراض الجهاز الحركي342ماجد ميخائيل عبود

10273الجراحة العامة109ماجد نافذ داوود

10274جراحة االطفال109ماجد نافذ داوود

5173امراض األطفال44ماجد نوري الحلبي

14573التوليد وأمراض النساء وجراحتها283ماجده ابراهيم الحريري

7575األمراض الداخلية64ماجده ابراهيم خوري

8141أمراض الجهاز الحركي71ماجده ابراهيم خوري

15449التوليد وأمراض النساء وجراحتها330ماجده اسماعيل الزركان

23187الجراحة العامةدوراتماجده خلف الحنان

21148امراض االطفال502ماجده سالم عجميه

22421أمراض القلب واألوعيةدوراتماجده شاكر نصار

4528امراض جهاز الهضم39ماجده عارف تقي الدين

8593التشخيص المخبري81ماجده عبد هللا اللحام

20713التوليد وأمراض النساء وجراحتها482ماجده محمد خليف

10071االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس103ماجده محمد خير عبده

11505االمراض الداخلية147ماجده موفق البالي

5251االمراض الجلدية والزهرية44ماجدولين احمد أبو موسى
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17832التشخيص المخبري397مادلين جرجس البشاره

9750التخدير واالنعاش97مادلين حنا الطنوس

6459االمراض الباطنيه50مادلين سهيل تلجه

8451أمراض الكليةدوراتمادلين سهيل تلجه

14486الدمويات277مادلين محمد وليد باس اغا

9942امراض الجهاز الهضمي101مادلين موسى نخله

16162أمراض العين وجراحتهادوراتمادلين هايل وهب

6337أمراض العين وجراحتها49مادونا غسان الدريعي

16550التشخيص المخبري362مارال تاكوهي كفوني كربيس كفوني قره كوزيان

13427علم تأثير األدوية226مارال مفيد يوسف

6713التوليد وأمراض النساء وجراحتها53مارال مهران وارطانيان

23471التوليد وأمراض النساء وجراحتها553مارتا عزات الحجه

23471التوليد وأمراض النساء وجراحتها554مارتا عزات الحجه

15555الجراحة العامة336مارسيل بركات سليم

5379أمراض العين وجراحتها43مارغريت ميساك مكردجيان

14593التوليد وأمراض النساء وجراحتها285مارلين الياس السوقي

14774التخدير واإلنعاش295مارو ميخائيل الغربي

15349أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها324ماروكي لحدو ملكي

15032طب األسرة307ماري الياس جريج

3326االمراض العصبية22ماري انطوان يعقوب فطوط

18101أمراض األطفال406ماري أيوب نسطه

24438أمراض الجهاز التنفسيدوراتماري آن جمال بشور

10502الكيمياء الحيوية السريرية114ماري بشار قدسي

23874مراقبة األدوية560ماري رامز الخوري

22931التشخيص المخبريدوراتماري صالح ميهوب

22037أمراض العين وجراحتهادوراتماري عبد هللا الشيخ محمود

15169األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتماري عفيف الخليل

24499أمراض األطفال569ماري فايز هزيم

19739أمراض النسج حول السنية455ماري فريز نعمه

5918األمراض الجلدية والزهرية46ماري فهد حنا

15643أمراض األطفال339ماري فهد يوسف

9114التشريح المرضيدوراتماري لمع الياس

21884أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتماري متري خاشوقه

7043أمراض االطفال57ماري مخائيل حسواني

3718االمراض العينية وجراحتها28ماري مطانس اسحق

21146امراض االطفال502ماري ميخائيل الجرش

13640التعويضات السنية المتحركة235ماري نبيل الحوشي

6826التوليد وامراض النساء وجراحتها55ماري يوسف الزكيمي

10904امراض االطفالدوراتماريا احمد وليد المحمد الخلف

15118تقويم األسنان والفكين312ماريا بهجت شعبو

19450األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتماريا حكمات طنوس

22461أمراض األطفال531ماريا عدنان نعامه

9404التشخيص المخبري92ماريا عزت صليبي

23191أمراض األطفالدوراتماريا علي ابراهيم

874طب اطفال1ماريا علي خضر

19734األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس456ماريا عمر الفرحان الفياض

18127التعويضات السنية الثابتة408ماريا محسن ميهوب

9436االمراض الجلديةدوراتماريا محمد رسمي القوجه

12788الكيمياء الحيوية السريرية186ماريا نديم الدروج
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22475أمراض الكليةدوراتماريا نقوال نقوال

22780أمراض الجهاز الحركي540ماريا هيثم جناد

7550التوليد وامراض النساء وجراحتها69ماريا وجيه طه

21399الجراحة العظميةدوراتماريا يوسف عبد هللا

13921أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتماريانا الياس النصير

10977امراض االطفالدوراتماريتا عيسى داود

7902التشريح المرضي68ماريفو جوزيف شحود اسبير عكل

22715الطب النفسي537مارينا عزات الحجه

25588الجراحة العامةدوراتمارينا يوسف ديب

1848التخدير11ماريه برهان الدين العابد

14361الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل267ماريو رزق هللا  لحلوح

5180أمراض القلب43ماريوس يوسف جرجس

8457أمراض العين وجراحتها76مارييت نبيه بيطار

8864التوليد وأمراض النساء وجراحتها84مازن ابراهيم حرفوش

9625التشخيص المخبري95مازن ابراهيم داؤد

7866مداواة االسنان68مازن ابراهيم طه

4112امراض االطفال27مازن ابراهيم محمود

17985الجراحة العامة401مازن احمد المبارك

23355الصحة العامة551مازن احمد طبيخ

25157إدارة النظم الصحية579مازن احمد طبيخ

16863الجراحة العامة372مازن احمد عثمان

16864جراحة القلب372مازن احمد عثمان

8866التخدير واإلنعاش84مازن احمد عرابي

16029الجراحة العامة352مازن احمد عماد تريسي

12918األحياء الدقيقة والمناعيات والدمويات199مازن احمد كنج

17228أمراض القلب واألوعية385مازن احمد ياسين الصباغ

16763أمراض الجهاز الهضمي368مازن اسماعيل المحمد البطاح

11640الجراحة البولية153مازن اسماعيل علوش

20882تقويم األسنان493مازن اسماعيل ناصيف

10470الجراحة العظمية114مازن انطانيوس حبيب

14888الجراحة العظمية300مازن انور ورد

18681زرع الكلية423مازن إسماعيل علوش

19268التخدير واإلنعاش444مازن أحمد جمعه

10224التعويضات السنية المتحركة108مازن بدر زوان

4245االمراض العصبية عند االطفال34مازن بديع غالية

21342الجراحة العامة505مازن بهاء الدين صوفاناتي

21345الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمازن بهاء الدين صوفاناتي

17177أمراض األطفال384مازن جاد هللا الحداد

17703األمراض الهضمية عند األطفال393مازن جاد هللا الحداد

6311الجراحة العظمية49مازن جمال الدين الشيخ ضاهر

20077األحياء الدقيقة468مازن جميل سلوم

21128أمراض الجهاز الهضمي501مازن جهاد عيسى

21940الجراحة العامة518مازن حسن الحالوش

6285أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49مازن حسن حكمت يوسف

8008االمراض الداخلية70مازن حمادي المحمد

8009امراض الدم70مازن حمادي المحمد

18375الجراحة العامة413مازن حمود حديفه

4415الجراحة العامة34مازن خليل حداد

19134األمراض الداخلية440مازن دياب اليوسف
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25092مداواة األسنان578مازن ديب دوماني

794الجراحة البولية1مازن رياض النجار

3687التخدير25مازن زكريا شحيمه

2627التخدير واالنعاشدوراتمازن سعيد السواح

16704التخدير واإلنعاش366مازن سلمان قصيبي

15741أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها344مازن سليمان ابو خير

10635امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمازن شحود حسن

18699التخدير واإلنعاش425مازن صالح حسن

11694االمراض الداخلية155مازن صالح ديوب

7647الجراحة العصبية64مازن طالل الحمد

21428طب الطوارئدوراتمازن عب السالم الخطيب

5738األمراض الداخلية45مازن عبد ارزاق الحميدي

1369الجراحة العامة5مازن عبد الجبار عدي

2160الجراحة البولية14مازن عبد الحميد زيتونه

5545األمراض النفسية43مازن عبد الخالق حيدر

905الجراحة العامة1مازن عبد الرحمن الحاج حمود

5604الجراحة الصدريةدوراتمازن عبد الرحمن الحاج حمود

10591أمراض الكليةدوراتمازن عبد الرزاق الحميدي

701التوليد وأمراض النساء وجراحتها56مازن عبد الرؤوف النقشبندي

16485أمراض العين وجراحتها361مازن عبد السالم الخاليله

13399أمراض العين وجراحتها225مازن عبد الصمد حسن

4054التخدير27مازن عبد العال عاجي

2879الجراحة العظمية19مازن عبد القادر نداف

1233أمراض القلب واألوعيةدوراتمازن عبد الكريم الرستم

22254الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمازن عبد الكريم خليل

3621التعويضات الفكية الوجهية30مازن عبد الكريم علوني

11939الجراحة العامة166مازن عبد الكريم محمد

18231أمراض العين وجراحتها409مازن عبد هللا قاهرية

17192األمراض الداخلية387مازن عبد المنان األتاسي

3175تقويم االسنان22مازن عبد المنعم محيميد ديبس

18918التشخيص المخبري433مازن عبد الواحد كسيبي

4080الجراحة البولية31مازن عدنان حيدر

7543الجراحة التجميلية والتصنيعية64مازن علي اسماعيل

7069األمراض الداخلية57مازن علي الشيحه

1334الجراحة العامة3مازن علي ديب

14149جراحة األوعيةدوراتمازن علي ديب

23253تقويم األسنان والفكيندوراتمازن علي ركاب

767امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1مازن علي طوقاتلي

2489جراحة الفم والفكين15مازن علي ميا

15727مداواة األسنان343مازن علي نوير

3871التوليد وامراض النساء وجراحتها28مازن عمر دقاق

1148جراحة الفم3مازن عواد حمود

10697الجراحة العظمية121مازن عيسى داود

21201تقويم األسنان والفكين501مازن عيسى شوك

1482أمراض الكليةدوراتمازن فرج دندل

16487األمراض الداخلية361مازن فرج دندل

2669الجراحة العامة19مازن فهد اشرم

12218جراحة القلب175مازن فهد اشرم

20582الجراحة البولية486مازن فؤاد تجور
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12619أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها181مازن فيصل دعبول

16886طب الطوارئ373مازن فيصل دهيمش

2590الجراحة البولية19مازن كمال عبد الكريم

4548امراض الجهاز الهضميدوراتمازن مالك العاني

1900الجراحة العامة6مازن مامون النابلسي

19276الطب النفسي445مازن محسن الخليل

11355األمراض الداخلية142مازن محمد الحاج رحمون

3880تقويم االسنان27مازن محمد العوم

19933التخدير واإلنعاش462مازن محمد حميده

8863األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس84مازن محمد خضره

2947جراحة الفم والفكين21مازن محمد راتب ادلبي

9764امراض االطفال97مازن محمد رسالن

4826أمراض جهاز التنفس41مازن محمد زكريا الراجح

4857األمراض الداخلية41مازن محمد زكريا الراجح

23324زراعة األسناندوراتمازن محمد زهير شبيب

10330التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي111مازن محمد سعيد الدغلي

19227أمراض العين وجراحتها444مازن محمد سنجاب

6061أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها48مازن محمد طاهر اسماعيل

643تقويم األسنان1مازن محمد قدورة

24871أمراض القلب واألوعية574مازن محمد كتلو

12952الجراحة العامة208مازن محمد مريم

7151التوليد وأمراض النساء57مازن محمد مصري

533أمراض جهاز التنفس1مازن محمد مظهر قصيباتي

22830أمراض األطفالدوراتمازن محمد معروف

2234الجراحة العامة14مازن محمد موسى

20111الجراحة العامة470مازن محمد ناصر الدين

2167التشخيص المخبري12مازن محمد هولو المهايني

15371جراحة الفم والوجه والفكين325مازن محمود سالمه

2499الجراحة العامة14مازن محمود سيد رصاص

4027التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي31مازن محمود عباس

16780الجراحة العظمية368مازن محمود عثمان

23733الصحة العامة557مازن مرهج حداد

4114التشخيص الشعاعي/ االشعة27مازن مروان منجد

5715األمراض الداخلية45مازن مطانس مشلوط

1426جراحة الفم والفكين3مازن مطانيوس جبلي

8032االمراض الداخلية70مازن معذا ابو عمار

11230امراض الغدد واالستقالب139مازن معذا ابو عمار

4452امراض الكليةدوراتمازن معين شيخ محمد

7092التخدير57مازن منير الخير

7308طب الطوارئ59مازن موسى الشحاذه الفريحات

23104طب طوارئدوراتمازن موسى الشحاذه الفريحات

19259التشخيص المخبري444مازن نجيب أبو عسلي

4233أمراض األطفال31مازن نزيه رستم

16419تقويم األسنان والفكيندوراتمازن نعيم موراني

2898التوليد وامراض النساء وجراحتها20مازن نواف الشاطر

9948امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها101مازن هاشم المحمد

1515امراض اللثة6مازن هاشم النويالتي المصري

10699امراض الجهاز الهضميدوراتمازن وليد الشاعر

5497طب االسرة42مازن وليد جوخدار
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1087جراحة االطفال2مازن ياسر سلوم

546جراحة الفم والوجه والفكين40مازن يحيى زيناتي

7180الجراحة البولية57مازن يوسف جربوع

1340تقويم االسنان والفكيندوراتمازن يونس الديري

15248التشخيص المخبري318ماسه عبد الرزاق جواش

19598الجراحة التجميلية والتصنيعية453ماسه محمد ايمن درجزيني نحاس

4779الجراحة العامة31ماضي جميل رحال

20550تقويم األسنان485ماكي كركور جبرازيان

9711التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتماال احمد حسن

10333امراض اطفال110ماال موسى سنا

10769الجراحة العظميةدوراتمالك  علي الشيخ

7229الجراحة العامة58مالك اديب الغيث

20668جراحة الفم والفكين486مالك جوزيف سيمو

25596جراحة القلبدوراتمالك خليل عطا هللا

15593الطب النفسيدوراتمالك داود عبد الملك

6573الجراحة البولية51مالك ديب حسن

19143التشخيص المخبري442مالك سلمان الفقيه

3758الجراحة العامة27مالك سليمان الخطيب

9382التوليد وامراض النساء وجراحتها92مالك سليمان المحمد

15502جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمالك سليمان جوهر

1954جراحة الصدر والقلب واالوعية9مالك شعبان علي

5636الجراحة العامة44مالك شعبان علي

16689الجراحة العامة366مالك شعبان نظام

19021أمراض العين وجراحتها436مالك صالح حمود

25650األمراض الداخليةدوراتمالك طه سلوم

5932التخدير واالنعاش46مالك عبد اللطيف وليد

21614أمراض العين وجراحتهادوراتمالك عبد هللا الصبره

15737أمراض األطفال344مالك عبد هللا نظام الدين

15750األمراض الداخلية345مالك عبد المعطي حداد

24309األمراض الداخلية568مالك عبدالكريم مشو

24091التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي564مالك عدنان سيوفي

13903أمراض األطفال243مالك عزيز الصاروخي

19783تقويم األسنان458مالك عطا جبرا

16227طب الطوارئ355مالك فرحان الحموده

8965االمراض الداخلية86مالك ماجد سالمه

8966امراض القلب86مالك ماجد سالمه

21835الجراحة العظميةدوراتمالك محمد البدر الصغير

15897الجراحة العظمية350مالك محمد الحسين الحميدي

4324جراحة الفم والفكين31مالك محمد سقور

20511الصناعة الدوائية481مالك محمد عويجه

21773أمراض العين وجراحتها513مالك محمد مجبور

18326التشخيص المخبري412مالك محمد مقديد

5683أمراض القلب45مالك محمود ابراهيم

5683أمراض القلب217مالك محمود ابراهيم

8532التوليد وأمراض النساء وجراحتها79مالك محمود حسن

364أمراض العين وجراحتهادوراتمالك محمود ضميريه

9203األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس88مالك محمود عبد الرحمن

23933جراحة األطفالدوراتمالك محمود عياش

7555طب االورام69مالك محي الدين الحميدي
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13156أمراض الجهاز التنفسي212مالك مصطفى حجازيه

8961التخدير واالنعاشدوراتمالك مصطفى عبد الهادي

13524أمراض األطفال232مالك معن البربندي

17445طب أسنان األطفال387مالك ميخائيل قسيس

8380أمراض العين وجراحتها73مالك يوسف األبكع

1743الجراحة العظميةدوراتمامون اسماعيل الدوخي

9841امراض االطفال99مامون المعتصم باهلل كريم

7386االمراض العينية وجراحتها61مامون بدر االحمد

1715امراض جهاز الهضم9مامون حسين اسد

3917االمراض الداخلية31مامون عبد الغني سويدان

1789الجراحة البولية9مامون فريد النيربيه

5721امراض االطفال45مامون فواز ابو الفضل

13547أمراض األطفال234مامون فوزي النحوي

1092الجراحة العظمية2مامون محمد السمير

3076التشخيص الشعاعي/ االشعة 20مامون محمد ثابت غريب

10012الجراحة العامة102مامون محمد حميد

12724امراض الغدد الصم واالستقالب186مانويل بادريك لئون ورجيديان

20260األحياء الدقيقة والدمويات المناعية474مانيا حنا مخول

7202االمراض الجلدية والزهرية57مانيا سمير سلوم

7717الجراحة العامة65ماهان يوسف سالمه

6277علم األورام ومعالجتها49ماهر ابراهيم سلمون

14949الجراحة العظميةدوراتماهر احمد البرو

24557جراحة األطفال570ماهر احمد الطحلو

2497جراحة الفم والفكين13ماهر احمد خميس

13752التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتماهر احمد سلوم

3149التوليد وامراض النساء وجراحتها21ماهر احمد عباس

22981تقويم األسنان546ماهر اسماعيل خضور

3831امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26ماهر اسيد بسطاطي

1708جراحة الفم والفكين11ماهر البير كركوش

8555التشخيص المخبريدوراتماهر الياس مقدسي

21529أمراض النسج حول السنية508ماهر امين كيوان

10113تقويم االسنان106ماهر انيس سليمان

16174أمراض العين وجراحتها353ماهر إبراهيم العشي

349الجراحة العامةدوراتماهر أحمد غياض

22410أمراض العين وجراحتهادوراتماهر أنور قديسه

17488الجراحة العامةدوراتماهر آصف ديب

1253االمراض العينية وجراحتها2ماهر بكري قوطرش

639مداواة األسنان1ماهر توفيق داود

1778الجراحة العامةدوراتماهر تيسير دوكه

1618التخدير واالنعاش4ماهر جاسم اليونس

228الجراحة العامةدوراتماهر جريس أبو صعب

16570التعويضات السنية المتحركة363ماهر جميل بايزيد

14793األمراض الداخلية296ماهر جودت درويش

14794أمراض القلب واألوعية296ماهر جودت درويش

15208األذن واألنف والحنجرة وجراحتها317ماهر حرب عزو

10407امراض العين وجراحتها112ماهر حسن بدر

1890الجراحة العظمية2ماهر حسن عساف

294أمراض العين وجراحتهادوراتماهر حسن قشعور

25325التخدير واإلنعاشدوراتماهر حسن قشعور
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23700األمراض الداخلية557ماهر حسين الباشا

11197االمراض الداخلية135ماهر حكمت عياشي

13562التشريح المرضي234ماهر حمدي نصار

6170الجراحة العامة48ماهر حيدر بوظو

15094الجراحة العظميةدوراتماهر خالد البيك

18063أمراض األطفالدوراتماهر خالد الخلوف

14431األمراض العصبية271ماهر خليل سيسو

4566التخدير واالنعاشدوراتماهر رفيق يونس

17482أمراض العين وجراحتهادوراتماهر رياض الخلف الخرابه

11524امراض االطفال148ماهر رياض الصمادي

24828أمراض الكلية377ماهر زكي االحمد

20014أمراض األطفال464ماهر سرحان المرشد

19273تقويم االسنان445ماهر سعيد كشكول

20703أمراض الغدد الصم واالستقالب486ماهر سليم محمد

1181امراض جهاز الهضم1ماهر سليمان الحداد

7440الجراحة العظمية62ماهر سليمان الداود

22601مداواة األسنان532ماهر سليمان أحمد

21453التوليد وأمراض النساء وجراحتها507ماهر سمير يوسف

6461التشريح المرضي79ماهر سميع دغمان

5334جراحة األوعية43ماهر شاهين عامر

7349التشخيص االشعاعي/االشعة60ماهر شوكت سلوم

17909جراحة الفم والفكين399ماهر شوكت طبال

6190علم األورام ومعالجتها49ماهر صادق سيفو

5804أمراض جهاز التنفس46ماهر صالح الدين الراجل

6084األمراض الداخلية48ماهر صالح الدين الراجل

9427امراض االطفال92ماهر صالح عبال

10926االمراض الداخليةدوراتماهر عادل ريشه

4396الجراحة العامة31ماهر عبد الحميد الخطيب

4400جراحة االوعية30ماهر عبد الحميد الخطيب

18709أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها426ماهر عبد الرحمن عثمان

21870الجراحة العظمية516ماهر عبد الرزاق طواهري

15157األمراض العصبية313ماهر عبد الساتر بتره

23911الجراحة البوليةدوراتماهر عبد العزيز باش

9463الجراحة العامةدوراتماهر عبد القادر االسطواني

15447تقويم األسنان330ماهر عدنان حداد

949الجراحة البوليةدوراتماهر عدنان عطار

20586الجراحة العامة486ماهر علي شخيص

2441االمراض الباطنة11ماهر علي ماضي

8005امراض الجهاز الهضمي70ماهر علي ماضي

15190األمراض الداخليةدوراتماهر عمر علي

3315االمراض الداخلية20ماهر عمر موسى باشا

21411الجراحة العامةدوراتماهر عيسى ابو سعاده

23356الصحة العامة551ماهر عيسى ابو مياله

23687تقويم األسنان557ماهر فارس موسى

18835أمراض الجهاز الحركي430ماهر فائز اسطفان

21095جراحة الفم والفكين499ماهر فريد الذقاني

3674جراحة الفم والفكين28ماهر فؤاد لطوف

24268أمراض العين وجراحتهادوراتماهر فيصل ابو نبوت

15929أمراض األطفالدوراتماهر قاسم فتنه
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11481االمراض الداخلية147ماهر كامل عماري

5092التشخيص الشعاعي/االشعة44ماهر كمال حاصود

14984تقويم األسنان والفكيندوراتماهر محمد الخضر

22849أمراض النسج حول السنيةدوراتماهر محمد إبراهيم

ماهر محمد تلج
دورات

تقويم األسنان والفكين
25486

4719الجراحة العظمية36ماهر محمد حاج مصطفى

5944أمراض الغدد الصم46ماهر محمد خضر

13266األمراض الداخلية218ماهر محمد شيخ ابراهيم

14180تقويم األسنان261ماهر محمد عدنان الشيخ علي

14977الكيمياء الحيوية السريرية305ماهر محمد علي واعظ

3865االمراض الداخلية28ماهر محمد عمر الفاروق كنعان

4773امراض الغدد واالستقالبدوراتماهر محمد فايز الشاهين

9703الجراحة البولية96ماهر محمد لطفي الحسامي

20662أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها483ماهر محمد محمد

3853طب الطوارئ25ماهر محمد مراد الطباع

431جراحة الفم والفكيندوراتماهر محمد نوح

10654االمراض الداخلية120ماهر محمود العاتكي

11073امراض القلب واالوعيةدوراتماهر محمود العاتكي

3894التوليد وامراض النساء وجراحتها26ماهر محمود شوكت المالح

5040امراض االطفال42ماهر محمود صالح

3604الجراحة البولية26ماهر محمود معاد

2876التخدير واالنعاش17ماهر محي الدين النهابي

10693األمراض الداخلية125ماهر مصطفى الحليبي

4507الجراحة العامة35ماهر مليح فكرت جابري

7681أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها66ماهر منير الخير

8301األمراض العصبية73ماهر منير تامر

2200الجراحة العامة12ماهر مؤيد المقت

25220التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتماهر ميسره زكريا

23568أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها555ماهر ناصر البطل

9658امراض الجهاز الهضميدوراتماهر نذير مصمص

6731أمراض األطفال53ماهر نواف الديب

22988النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان546ماهر هاني العساف

22264الجراحة العظمية526ماهر هشام دعدع

17180أمراض األطفال387ماهر وجدان حسن الباني

13328طب األسنان الشرعيدوراتماهر وليد عبد الحق

5481طب الطوارئ42ماهر ياسين الخوالده

11159الدمويات132ماهر يوسف المقصقص

7071التوليد وأمراض النساء وجراحتها57ماهر يوسف ديبه

22087طب الطوارئ523ماهر يونس العبيد

12594أمراض األطفال180ماوية مازن الدعاس

4558التشخيص المخبريدوراتماويه عبد الحي الخزام

1752امراض االطفالدوراتمايا احمد الجعفوري

3905التشريح المرضي27مايا اميل نوريه

2327امراض اللثة18مايا ايمن الحفار

7595النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان64مايا بسام الجوخدار

24014الكيمياء التحليلية التطبيقية562مايا توفيق رزوق

9584األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95مايا جورج فرنند لكح

22048تقويم األسنان والفكيندوراتمايا حسان المحمد
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1649امراض العين وجراحتها11مايا خليفه تامر

25643أمراض األطفال584مايا عبد اللطيف سيد احمد

17749المعالجة الكيميائية لألورام394مايا عبدالوهاب العطاهللا

18797مداواة االسنان427مايا عيسى سعد

16017أمراض األطفال352مايا فضل شماس

14846التشخيص المخبري298مايا فؤاد الخطيب

10336طب االسرة111مايا محمد عرفات

25250األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمايا محمد معروف

24787العقاقير والنباتات الطبية573مايا محمد ياسر الشيخة

3294جراحة الفم والفكين21مايا محمود حمدان

19308التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمايا مظهر فطوم

21893التوليد وأمراض النساء وجراحتها517مايا معتز البزره

19204األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس443مايا موريس الحنا

24662األحياء الدقيقة572مايك جورج منيرجي

10481التشخيص المخبري114مايله محمد دراو

20456جراحة األوعية481مائز يوسف شلوف

8757التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83مأمون ابراهيم الحمش

18902التوليد وأمراض النساء وجراحتها432مأمون توفيق رجب

22415تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمأمون جمال تيناوي

5498التوليد وأمراض النساء وجراحتها42مأمون حسن الدندن

293أمراض العين وجراحتهادوراتمأمون حسن حميدي

8295أمراض القلب واألوعية73مأمون حسن خيو

19475طب أسنان األطفال449مأمون سعيد السمان

16544الجراثيم والحميات الراشحة والدمويات والمناعيات362مأمون سمير طيار

25008زراعة األسنان377مأمون شيخ موس بركات

22196الجراحة العامة525مأمون عبد الرحمن نعمه

22197الجراحة البولية525مأمون عبد الرحمن نعمه

20843جراحة الفم والوجه والفكين492مأمون عبد القادر الجاسم

5100الجراحة العظمية44مأمون عدنان عسكر

844جراحة األوعيةدوراتمأمون قاسم حمود مرشد

16777الجراحة العامة359مأمون محمد االشقر

6491الجراحة العامة50مأمون محمد دعبول

19289أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها445مأمون محمد ديب جطل

18732أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها425مأمون محمد سعيد السمان

15780التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي345مأمون محمد سكر

10956التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي126مأمون محمد صبحي براني

3544الجراحة العظمية25مأمون محمد عارف حيزه

9550الجراحة البولية95مأمون محمد كريز

20746أمراض األطفال487مأمون محمد مختار حكيم

15062الطب النفسيدوراتمبارك عبد المجيد يحيى غريب

18712التشخيص المخبري425مبارك عبيد المضحي

15481األحياء الدقيقة والدمويات المناعية331مبس اكرم بحبوح

2501الداخلية العامة11متعب محمد المحمود

5460الطب المخبري42متوج صالح مصطفى

14161الجراحة البولية257متى كبرييل زيتون

18728التوليد وأمراض النساء وجراحتها425متيلدا شكري سنكري

23400الجراحة العظميةدوراتمثنى صالح عبدهللا

5052تقويم االسنان42مثنى صالح الدين محمد

24482التشخيص المخبريدوراتمثنى عبد الهادي الحجوان
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9997االمراض الداخلية102مثنى نجدت القطيني

9998امراض الجهاز الهضمي102مثنى نجدت القطيني

9108امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها87مثنى هاشم خزام

21423أمراض األطفالدوراتمثنى يعقوب العيد

8292التوليد وأمراض النساء وجراحتها73مجاهد جميل العلواني

22902طب األسرةدوراتمجاهد جميل العلواني

12249التوليد وامراض النساء وجراحتها166مجاهد عبد الرزاق حمامي

24171أمراض الكلية عند األطفالدوراتمجاهد قاسم االبرص

2885جراحة الفم والفكين20مجاهد محمد الطاهر

10733أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها121مجاهد محمد علي كردي

241الجراحة العظميةدوراتمجاهد محي الدين شيخاني

6344التوليد وأمراض النساء وجراحتها49مجد ابراهيم صابور

1244االمراض العينية وجراحتها3مجد احمد حمود

13508التعويضات السنية المتحركة230مجد احمد سليمان

22513أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها531مجد احمد صقر

14892جراحة الفم والفكين300مجد احمد ندمان

6317مداوة االسنان49مجد احمد ياسمينه

10496طب أسنان األطفالدوراتمجد اسامه العدلي

16451طب األورام360مجد اسعد نقوال

1083االمراض الباطنة2مجد الدين خالد الخطيب

25408األمراض العصبية582مجد الدين خالد الخطيب

9012التوليد وامراض النساء وجراحتها86مجد الدين شهاب الدين االتاسي

21681التوليد وأمراض النساء وجراحتها510مجد الدين عبد اللطيف البكور

17555أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمجد الدين فيصل علي

6549التشخيص الشعاعي51مجد الدين محمد جمال جوده

12783األمراض العصبيةدوراتمجد الدين محمود مصطفى

17411أمراض العين وجراحتها387مجد الياس عوض

20103الجراحة العامة469مجد انطونيوس جرجس

20104الجراحة التجميلية والتصنيعية469مجد انطونيوس جرجس

387التشخيص المخبريدوراتمجد ايليا عوض

3613التوليد وامراض النساء وجراحتها25مجد بدر الدين حماد

23386تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمجد بسام دروبي

21068الجراحة البوليةدوراتمجد توفيق سليمان

21359تقويم األسنان والفكيندوراتمجد جان يوسف

20799الجراحة العامة488مجد جمال قنبس

14324تقويم األسنان267مجد جميل غاليه

1479الجراحة العصبيةدوراتمجد جواد حسن

5149جراحة االوعيةدوراتمجد حبيب حبيب

5858الجراحة العامة46مجد حبيب حبيب

1767االمراض الجلدية والزهرية9مجد حسن دقاق

23985األمراض الداخلية562مجد حسن زيد

16831أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها371مجد دياب روفائيل

13018الجراحة العامة208مجد رزوق مهنا

13019جراحة صدرية208مجد رزوق مهنا

13020جراحة األوعية208مجد رزوق مهنا

17117الجراحة البولية381مجد رضوان عزيز

1251امراض العين وجراحتها3مجد ركان ميالنه

5307الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمجد رمزي الصالح

1786تقويم االسنان7مجد رياض الخضراء
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7198االمراض الصدرية57مجد رياض ونوس

12509تقويم االسنان174مجد سليمان عبد ربه

17340أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمجد سهيل عيوش

23025أمراض األطفال547مجد سيف الدين اخصيم

20135الجراحة العصبية470مجد شفيق قرحيلي

19406طب الطوارئدوراتمجد طريف بك البعاج

22841جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمجد عادل جويجي

25071علم السموم577مجد عبد االله العاني

3266األمراض الباطنة21مجد عبد الرحمن ابو حسن

15996أمراض القلب واألوعيةدوراتمجد عبد الرحمن ابو حسن

7984الجراحة العامة69مجد عبد الرحمن العبيد

22982مداواة األسنان546مجد عبد الرحمن حميدوش

2743التشخيص الشعاعي/ األشعة 19مجد عبد الفتاح خياط

14439طب األسنان التجميلي271مجد عبده شنكير

17222أمراض الجهاز الهضميدوراتمجد عدنان الغنوم

24512األمراض الداخليةدوراتمجد عصام المصري

24512األمراض الداخلية377مجد عصام المصري

24679الجراحة العظمية377مجد عطيه سليمان

18854الجراحة العصبية430مجد علي أحمد

19398الصحة العامة447مجد عمر النعسان

19398الصحة العامة482مجد عمر النعسان

23737إدارة النظم الصحية557مجد عمر النعسان

550امراض النسج حول السنية16مجد عيسى ابو عسلي

14737أمراض األطفال293مجد غازي المغربل

19538األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس451مجد غسان بارودي

24023أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها563مجد غطفان عمار

16984الجراحة التجميلية والتصنيعية378مجد فايز النصير

نقص شهادة خارجية: 2018-10-9بتاريخ مجد فهد دره

15848جراحة الفم والوجه والفكين348مجد فؤاد البني

1280االمراض العينية وجراحتها1مجد فيصل سماق

25657مداواة األسناندوراتمجد قاسم الخطاب

286أمراض األطفالدوراتمجد قاسم سليمان

14274الجراحة العظمية264مجد قسطون سليط

5316االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتمجد مجيد الزغبي

25715التوليد وأمراض النساء وجراحتها585مجد محمد احمد

12717االمراض الداخلية186مجد محمد اكرم النصار

12718امراض القلب واالوعية186مجد محمد اكرم النصار

20579التوليد وأمراض النساء وجراحتها485مجد محمد السوقي

24998طب أسنان األطفال576مجد محمد إبراهيم

4821جراحة الفم والفكين41مجد محمد حجار

23063الجراحة العامةدوراتمجد محمد حسن

10799التشخيص المخبريدوراتمجد محمد خلف

3241امراض اللثة21مجد محمد خير عثمان

23426أمراض الجهاز الحركي337مجد محمد زعزوع

2271التخدير14مجد محمد سالم جبري

21727األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس511مجد محمد عادل عبد الخالق

23969التصوير الطبي والتشخيص المخبريدوراتمجد محمد عامر

12964امراض الجهاز التنفسيدوراتمجد محمد علي

24455األحياء الدقيقة والدمويات المناعية568مجد محمد عمار حيدر
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12435األمراض العصبية عند األطفال164مجد محمد غليون

10174االمراض الداخلية108مجد محمد فرحان الحسيني

6099أمراض الغدد الصم48مجد محمد فرخان الحسيني

23903أمراض العين وجراحتها560مجد محمد مالك أبو نقرة

9424تقويم االسنان والفكين92مجد محمد ميرو

15090التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمجد محمد نسيب المفتي

11249جراحة القلب139مجد محمود اسماعيل

3445امراض اللثة23مجد محمود سليمان

20842الجراحة العامة491مجد محمود صالح

19567أمراض الجهاز التنفسيدوراتمجد مروان الغضبان

22425الجراحة العظميةدوراتمجد مشعل النصيرات

11741التوليد وأمراض النساء وجراحتها157مجد مصطفى البارودي

23707مداواة األسنان557مجد مصطفى عثمان

19950أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها462مجد مضر شيخ الغنامه

335أمراض الكليةدوراتمجد معال يونس

23729التشخيص المخبريدوراتمجد معن احمد

12389أمراض النسج حول السنية162مجد ممدوح خيتي

18353التشخيص المخبري413مجد منير سمعان

14880الجراحة العظمية300مجد منيف ونوس

22737جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمجد موفق اسعد

19481أمراض األطفال452مجد ميشيل يازجي

23225جراحة الفم والفكين550مجد نبيل الظواهرة الصائغ

23215أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمجد نديم ديبو

21389أمراض الكليةدوراتمجد نزال الشرقاوي

10253التخدير واالنعاش109مجد نسيم عرنوق

25525الجراحة العصبيةدوراتمجد نظير هناوي

11228امراض العين وجراحتهادوراتمجد نوفل كركوكي

23968أمراض الجهاز الهضميدوراتمجد يوسف العجي

18193الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل406مجد يوسف بالل

19307التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمجد يونس علي

25459التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمجده مصطفى ملحم

15503جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمجدولين  حسن الميسر

16214التشخيص المخبريدوراتمجدولين جودي أبو يحيى

9588األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95مجدولين فايز النصير

6576االمراض العينية وجراحتها51مجدولين كاسر سرحيل

6578االمراض الداخلية51مجدولين محمد سعيد يونس

15767الجراحة البولية344مجدي اسماعيل القادري

4451امراض الجهاز الحركيدوراتمجدي اسماعيل عقل

13893الجراحة العظمية243مجدي خيرو الشيخ

25096الدمويات577مجدي درويش األبيض

7211تعويضات االسنان الثابتة58مجدي سالمه داود

20182الجراحة البولية471مجدي عبد الرحيم ابو عابد

20181الجراحة العامة471مجدي عبد الرحيم ابو عابد

24866التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي574مجدي عبد اللطيف حسن بو عيسى

20645الجراحة العظمية484مجدي عيسى نصر هللا

7593التوليد وأمراض النساء وجراحتها64مجدي غازي الصالح

25583األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس584مجدي فتحي الخالدي

22658التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمجدي فواز العساف

23812األمراض الداخليةدوراتمجدي محمد الخطيب
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22211جراحة القلب526مجدي ناصيف الحمود

7193االمراض الجلدية والزهرية57مجدي وليد نجار

8366الجراحة العامة73مجيب مصطفى كيالي

23881أمراض الجهاز الهضمي560مجيد احمد العلي

3495امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25مجيد جميل شمس

6023التوليد وأمراض النساء وجراحتها47مجيد خليل شريف

19790األمراض الداخلية458مجيد طه شيخي

5458التوليد وأمراض النساء وجراحتها42مجيد عيسى حريقص

17696الطب النفسي393مجيد محفوض السلوم

7964طب االسرة70مجيد هالل البيطار

9239التوليد وأمراض النساء وجراحتها89مجيده اميلين يوسف درى

21493التشخيص المخبريدوراتمحار حسان المحمد

18158التخدير واإلنعاش408محاسن حنا عبود

10158امراض االطفال107محاسن دهام جالد

17366األمراض الداخلية388محاسن عبد الرزاق زكيه

19875الكيمياء الحيوية السريرية461محاسن عبد الكريم القبجي

3608التوليد وأمراض النساء وجراحتها26محاسن ماجد مخلوف

16143أمراض الجهاز الهضمي353محب السالم اكرم االبرش

17140األمراض الداخلية383محب السالم اكرم االبرش

16705األمراض العصبية368محجم مطانس النكود

18593الجراحة البولية422محجوب مهدي مرعي

4467أمراض الجهاز الهضيدوراتمحروس ماجد الرجال

14323األمراض العصبية267محسن انور ابراهيم

19002أمراض األطفال436محسن إبراهيم سويدان

5029الجراحة البولية42محسن خضر طراف

9416امراض االطفال92محسن سليمان الديوب

19859أمراض العين وجراحتها460محسن سليمان علي

5724االمراض الداخلية46محسن عبد الكريم شاهين

6076أمراض جهاز التنفس48محسن عبد الكريم شاهين

6137الجراحة العظمية48محسن علي السليمان

10307االمراض الداخلية110محسن علي جنيدي

20095أمراض الجهاز الهضمي470محسن علي جنيدي

10417الجراحة البولية112محسن علي دندل

442أمراض القلب و األوعيةدوراتمحسن علي مهنا

14462االمراض الداخلية278محسن علي مهنا

10898أمراض األطفال125محسن عيسى الحكيل

20086أمراض األطفال470محسن عيسى حسن

8317التوليد وأمراض النساء وجراحتها73محسن غازي أحمد

17911الجراحة البولية399محسن محمد الخمير

15876الجراحة البولية350محسن محمد حجازي

11873الطب الشرعي162محسن محمد رشيد الزيدي

1976الجراحة العظمية9محسن محمد كردي

18185الجراحة العامة409محسن محمد يوسف

15550الجراحة البولية335محسن محمود احمد

22862جراحة الفم والفكين543محسن محمود حسن

6927الجراحة العظمية55محسن محمود شاهين

20540أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحسن محمود يونس

20384الجراحة العظمية478محسن منير ابراهيم

22471الجراحة العامة531محسن منير الحسين
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10563امراض االطفال116محسن منيرالنيساني

18828األمراض العصبية430محفوض عطيه مقدسي

4804الجراحة العامة42محفوض كريم حاصود

24618الجراحة العامة571محمد  احمد الدعاس

يرجى مراجعة قسم الطباعة : 2017-9-27بتاريخ محمد  اسامة األورفلي

بيان -يرجى استكمال االوراق  : 2017-9-14بتاريخ محمد  العيسى الخلف

21941الجراحة العظمية518محمد  حسن الحالوش

14011 جراحة الفم والفكين251محمد  شحاده ابراهيم

910الداخلية العامة1محمد اباهيم احمد بطيخ

2606الجراحة العظمية19محمد ابراهيم ابراهيم

11339أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد ابراهيم احمد بطيخ

13671الجراحة العامة238محمد ابراهيم اشقر

15302جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد ابراهيم االحمد

6227أمراض األطفال49محمد ابراهيم الخليف

13382التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي223محمد ابراهيم الخير

361جراحة األطفالدوراتمحمد ابراهيم العوض الصويري

2623أمراض األطفالدوراتمحمد ابراهيم الوهوب

20169األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس471محمد ابراهيم حسن

9428امراض االطفال92محمد ابراهيم حمشو

10249الجراحة البولية108محمد ابراهيم رحال

12499أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها169محمد ابراهيم شعبان

7945التشخيص المخبري68محمد ابراهيم شيحا

11309اذن138محمد ابراهيم عيون

11651أمراض األطفالدوراتمحمد ابراهيم قباني

11335الجراحة العظمية140محمد ابراهيم مبيض

1586الجراحة العصبية3محمد ابراهيم محفوض

15525الجراحة العامة334محمد ابراهيم ميه

15526الجراحة التجميلية والتصنيعية334محمد ابراهيم ميه

11746الطب النفسي162محمد ابراهيم هالل

2324طب اسنان االطفال18محمد احسان البيطار

24931تقويم األسنان والفكين576محمد احسان البيطار

2318الجراحة العظمية9محمد احسان فاروق هيكل

265التوليد وأمراض النساء وجراحتها161محمد احمد االحمد

22219تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد احمد الباشا

2701الجراحة البولية17محمد احمد البيف

25304التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي580محمد احمد الجباوي

21366أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد احمد الجراد

18818طب الفم واالسنان الوقائي429محمد احمد الحاج حسن

10162االمراض الداخلية107محمد احمد الحديد

محمد احمد الحديد
107

امراض الجهاز الهضمي
10163

11609جراحة القلبدوراتمحمد احمد الحسين الكدرو

25673امراض العين وجراحتها585محمد احمد الحلبي

5396التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد احمد الحلو

1235امراض الجهاز الهضميدوراتمحمد احمد الحمد

11067امراض االطفال131محمد احمد الحمدان

3973التشخيص الشعاعي/ االشعة28محمد احمد الخبي

19806أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها458محمد احمد الخطيب

19612طب الطوارئ453محمد احمد الخليل

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  549 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

4936الجراحة البولية33محمد احمد الخليل العمر

2465امراض القلب18محمد احمد السرور

25473التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد احمد السلطان

3238امراض جهاز الهضم20محمد احمد السويد

2147االمراض العينية وجراحتها13محمد احمد الشعار

16135الجراحة العامة353محمد احمد الشعار

21598الجراحة البوليةدوراتمحمد احمد الطويل

23799الجراجة البولية558محمد احمد العفنان

19243التشخيص المخبري444محمد احمد العلي

23082طب الطوارئ548محمد احمد العلي

25826الجراحة العظميةدوراتمحمد احمد العموري

13421جراحة الفم والوجه والفكين226محمد احمد الغزاوي

20546أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها486محمد احمد الكبرا

25797جراحة الفم والوجه والفكين585محمد احمد الكسار

23644جراحة األطفال556محمد احمد المحمود الخليل

23120التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد احمد المصطفى

19865األمراض الداخلية460محمد احمد المصطفى الخالد

22893التخدير واإلنعاش544محمد احمد المطلق

25442أمراض األطفال583محمد احمد الهنكوري

25589الجراحة العصبيةدوراتمحمد احمد أبو زينه

13147جراحة الفم والفكين212محمد احمد بوشي

25810أمراض األطفالدوراتمحمد احمد جرار

16722أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها368محمد احمد جمعه

19619أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها454محمد احمد جمعه

16316أمراض األطفال356محمد احمد حمادي

2346الجراحة العظمية10محمد احمد حمامي

محمد احمد حمود
25

الجراحة العامة
3520

309الطب النفسيدوراتمحمد احمد خضروفالحة

23935الجراحة العامةدوراتمحمد احمد خطاب

19512الجراحة العامة450محمد احمد خلف

5020أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43محمد احمد داود

18211األمراض الداخلية409محمد احمد داؤد

18212أمراض الغدد الصم واالستقالب409محمد احمد داؤد

15662أمراض الكلية341محمد احمد دقه

15661األمراض الداخلية341محمد احمد دقه

12970الجراحة الصدرية205محمد احمد ديب

13648الجراحة العامة235محمد احمد ديب

14889التشخيص المخبري300محمد احمد ديوب

21532التعويضات السنية الثابتة508محمد احمد زهره

20443الجراحة العامة481محمد احمد زيود

14796الجراحة العظمية296محمد احمد سعيد شومل

18243االمراض الداخلية410محمد احمد سليمان

25655الجراحة الصدرية584محمد احمد شعبان

19873أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها461محمد احمد شواخ

14675الجراحة العظمية289محمد احمد شيخ الصنعه

12568جراحة القلب178محمد احمد صالح

2730طب االسرة19محمد احمد ضعيف

10534امراض االطفال116محمد احمد طعمه
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5271الطب الشرعيدوراتمحمد احمد طالس

7438امراض االطفال62محمد احمد عباس

887جراحة االطفال1محمد احمد عبد القادر

12760التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد احمد عبد القادر

14456األمراض الداخلية278محمد احمد عثمان

14470أمراض القلب واألوعية278محمد احمد عثمان

8203طب الطوارئدوراتمحمد احمد عرندس

1051الجراحة العامة41محمد احمد علي الحسيني

3006االمراض الجلدية والزهرية20محمد احمد عويضة

4276أمراض القلب31محمد احمد عيسى

23772أمراض األطفالدوراتمحمد احمد فوزي المحمد الحبيب العاروض

11687االمراض الداخلية155محمد احمد فؤاد المصري

21429أمراض الكليةدوراتمحمد احمد فؤاد المصري

455أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد احمد قادري

12202امراض الجهاز الهضمي174محمد احمد قباني

11260االمراض الداخلية139محمد احمد قره دامور

6969الجراحة العامة56محمد احمد محمد

9958امراض االطفال101محمد احمد محمد

22310التوليد وأمراض النساء وجراحتها527محمد احمد محمد

25128طب أسنان األطفال578محمد احمد محمود

20052أمراض القلب واألوعية466محمد احمد مخلوف

20051األمراض الداخلية466محمد احمد مخلوف

20960األحياء الدقيقة495محمد احمد معروف

22540التخدير واإلنعاشدوراتمحمد احمد معال

1450امراض االطفالدوراتمحمد احمد مالك

12211التخدير واالنعاش174محمد احمد ناشد

15026األمراض الداخلية306محمد احمد نعيم الغزي

15027أمراض القلب واألوعية306محمد احمد نعيم الغزي

16523الجراحة العامة361محمد احمد نمورا

4116امراض االطفال27محمد احمد نوح

8265االمراض الداخلية73محمد احمد وليد حج اسعد

18624التوليد وأمراض النساء وجراحتها423محمد احمد ياسر الحراكي

4123الجراحة العظيمة28محمد احمد يوسف

3849االمراض العصبية40محمد احمد يوسف اغا

11548امراض القلب واالوعية149محمد احميد العسكر

1965األشعة والتشخيص الشعاعي9محمد ادهم صفوح الساسه

19395المعالجة الشعاعية لألورام448محمد ادهم عبد الرزاق القره بي

19394التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي448محمد ادهم عبد الرزاق القره بي

11290تقويم االسنان139محمد ادهم معن بركات

9725امراض القلب96محمد اديب احمد ديب نعناع

25001أمراض العين وجراحتها377محمد اديب بشر حسين وفائي

12498التشريح المرضي169محمد اديب خالد حوريه

9167تقويم االسنان والفكين87محمد اديب محفوض

16357تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد اديب محمد هيثم عبيدو

6535صناعة االسنان الثابته50محمد اديب محمد ياسر طليمات

9746التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد اديب مرعي فروخ

10506االمراض الجلدية114محمد اديب نجيب بطل

8044االمراض الداخلية97محمد اردشير انور العلبي

9772امراض الجهاز التنفسي97محمد اردشير انور العلبي
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13555تقويم األسنان233محمد اسامة اكرم الجبان

2426االمراض الداخلية18محمد اسامة حسني هاشم

7894تقويم االسنان68محمد اسامة صابوني

4052التيجان والجسور27محمد اسامة محمد العلي

13852أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد اسامه احمد الياسين

15028جراحة جهاز الهضم306محمد اسامه احمد فائز بيطار

12540التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي175محمد اسامه حسين يونسو

3160االمراض الداخلية20محمد اسامه عارف الحجي

14309مراقبة األدوية265محمد اسامه محمد ابراهيم

1798الجراحة البولية11محمد اسامه محمد حسن سلطان

999امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1محمد اسامه محمد عيد عرفه

16398أمراض القلب واألوعية358محمد اسامه محمد ناجي قشقش

20824التشخيص المخبري492محمد اسامه محمد يحيى داده

23403طب األورامدوراتمحمد اسامه محمود حمبروش

21392الجراحة العظمية506محمد اسامه مصطفى الترك

14102جراحة الفم والوجه والفكين252محمد اسامه موفق مكيه

1948االمراض الداخلية6محمد اسامه يوسف سباغ

17551أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد اسراء بشار كيالي

3499جراحة االوعية25محمد اسعد لحم العجنجي

3502الجراحة العامة25محمد اسعد لحم العجنجي

1560طب الطوارئ5محمد اسعد محمد

18645العناية المشددة424محمد اسعد محمد

12445أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها169محمد اسكندر عبد الرحمن

23134جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد اسماعيل الحصري

9452الجراحة العامة92محمد اسماعيل بعبيش

5747الجراحة العصبية46محمد اسماعيل جنود

13246الجراحة العامة218محمد اسماعيل حبيب

5991التخدير واالنعاش47محمد اسماعيل دهني

12571أمراض العين وجراحتها178محمد اسماعيل محمد

2686االمراض الداخلية17محمد اسماعيل محمد مطيع الحنيفي

3309االمراض الداخلية22محمد اشرف عبد القادر احمد

16603التعويضات السنية المتحركة363محمد اقبال أحمد المشرف

625طب الطوارئ1محمد اقبال صالح الخلف

640الجراحة العامة1محمد اقبال صالح الخلف

13798أمراض العين وجراحتها240محمد اكرم  محمد خوجه

19175أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها442محمد اكرم حمدي الحجار

7955امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها68محمد اكرم عبد المجيد التجار

25166جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد اكرم مروان البوسنه لي

14974أمراض األطفال303محمد الخليل عبد الرحمن فاضل

24424الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتمحمد العربي حسن الخير

20748أمراض األطفال490محمد المصون محمد عارف الطرقجي

1326الجراحة العصبية3محمد المظفر محمد قسام

15657الجراحة العامة339محمد المعتز باهلل محمد الموفق باهلل داغستاني

15659الجراحة التجميلية والتصنيعية339محمد المعتز باهلل محمد الموفق باهلل داغستاني

21838جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد المهدي الهالل

17297طب أسنان األطفال387محمد الهدى كمال بللوق

24311التعويضات السنية الثابتة568محمد الوليد طريف الشغوري

12030الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل166محمد امجد عبد السالم هبره

9042امراض االطفالدوراتمحمد امير ابراهيم هواري
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4000امراض االطفال71محمد امير محمد ظافر طليمات

13745التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي241محمد امير مروان  زنرني

973الجراحة العامة1محمد امير يحيى شعار

18999أمراض األطفال436محمد امين اديب دبور

2177التشريح المرضي13محمد امين االديب

5336أمراض القلب45محمد امين الخطيب

7127التوليد وأمراض النساء وجراحتها57محمد امين رامز االبراهيم

16950أمراض األطفال375محمد امين رشيد السبيعي

15620أمراض القلب عند األطفال338محمد امين عبد الجبار النجار

19614أمراض األطفال453محمد امين عبد الجبار النجار

8851األمراض الداخلية84محمد امين عبد الحمد النويصر

19206التوليد وأمراض النساء وجراحتها443محمد امين عدنان عمار

9354التوليد وأمراض النساء وجراحتها91محمد امين علي

9721التخدير واالنعاش96محمد امين محمد الحمزه

15031جراحة الفم والفكين307محمد امين محمد زكي الطحله

25476الجراحة البوليةدوراتمحمد امين محمد زهير العقاد

4316التوليد وامراض النساء وجراحتها30محمد امين محمد سليم الدرويش

10319التوليد وامراض النساء وجراحتها110محمد امين محمد يحيى الشيخ زين

25288األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد انس احمد دليمي

572التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد انس اكرم الجوري

13579جراحة الفم والفكين234محمد انس سهيل القوادري

1711تقويم االسنان11محمد انس عبد الفتاح المصري

2112التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمحمد انس عبد القادر سعاف

16323طب الطوارئ356محمد انس فواز لوخج

3681تقويم االسنان28محمد انس محمد ابراهيم عابدين

17288جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد انس محمد بشير النوفي

22482زراعة األسناندوراتمحمد انس محمد ضياء المجذوب

15932أمراض األطفالدوراتمحمد انس محمد علي جمال الدين

10874تقويم األسنان125محمد انس محمد فاتح دباغ

13318الجراحة العامة218محمد انس محمد مأمون العظمه

14202الجراحة الصدرية264محمد انس محمد مأمون العظمه

3782التشخيص المخبري31محمد انس محمد نبيل الصواف

7908امراض االطفال68محمد انس محمد يحيى بكداش

775جراحة الفم والفكين1محمد انس وليد القصاب

7370التوليد وامراض النساء وجراحتها59محمد انور احمد توفيق شنن

7186الجراحة العامة57محمد انور احمد غازي الشيخ علي

9021النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان86محمد انور خطاب

18540امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها419محمد انور سالمه

984االمراض الباطنة1محمد انور نذير جريده

11122الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد انيس عيسى

1682جراحة الفم والفكين12محمد اياد صالح الدين الصالح

12811أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد اياد صياح خطاب

23939زراعة األسناندوراتمحمد اياد عادل سمره

25370تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد اياد عبد القادر الحسن

24639التعويضات السنية المتحركة572محمد اياد محمد بشير البني

11043الجراحة البولية128محمد اياد محمد سليم شرف الدين

5797األمراض العينية وجراحتها47محمد اياد محمد فؤاد المهدي

4890أمراض األطفال42محمد اياد محمد قصاب

2781الجراحة العامة17محمد اياد محمد وليد ططري
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20725التخدير واإلنعاش486محمد اياد محمود سواس

19302التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي445محمد اياد هاني الشربجي

3616االمراض العصبية25محمد ايسر خيرو شيخ مخانق

5341جراحة االوعية44محمد ايمن اكرم شبيب

376التخدير واالنعاشدوراتمحمد ايمن المهايني

4854امراض القلب42محمد ايمن انور المنديلي

6035التشخيص المخبري47محمد ايمن ديب الحالق

22500تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمحمد ايمن شبيب

11838الجراحة العظمية158محمد ايمن عدنان الصباغ

6554الشخيص المخبري51محمد ايمن محمد جمال العش

4851الطب المخبري41محمد ايمن محمد حجار

711االمراض العينية وجراحتها1محمد ايمن محمد حسن سلطان

3672االمراض الداخلية28محمد ايمن محمد صالح الحموى

4258امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها33محمد ايمن محمد عزت البدر الدين

2712األمراض الداخلية17محمد ايمن محمد فاتح العزيز

2720أمراض الكلية17محمد ايمن محمد فاتح العزيز

1627الجراحة العامة3محمد ايمن وليد عطار

11215التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمحمد ايهم سليمان اسعيد

5535صناعة االسنان المتحركة44محمد ايهم ياسين حكوم

24872الجراحة العظمية574محمد إبراهيم السعدي

18461األمراض الداخلية420محمد إبراهيم الصمادي

24649الجراحة العظمية572محمد إبراهيم حسينات

20953التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي495محمد إبراهيم عوده

21281أمراض العين وجراحتها503محمد إبراهيم ورده

25852التعويضات السنية الثابتة586محمد إبراهيم وزان

19953طب الطوارئ462محمد إسماعيل شيخ البساتنه

22203جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد إسماعيل نادر حاج بكري

7520التخدير و اإلنعاش64محمد إياد شيخ علي

13473أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها227محمد إياد محمد خير عزكور

269التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد إياس معاذ عثمان

23769الجراحة العظمية557محمد أبو الخير عبد الفتاح ديبو

18922األمراض الداخلية433محمد أحمد الجزار

13504أمراض األطفال230محمد أحمد الخطيب

16163أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد أحمد السمره

3784األمراض الداخلية28محمد أحمد السويد

11893أمراض األطفال162محمد أحمد الشامي

16953أمراض األطفال378محمد أحمد القارصلي

15073أمراض األطفال307محمد أحمد المحمد

14526التشخيص المخبري281محمد أحمد بغدادي

23850التعويضات السنية الثابتة559محمد أحمد جوخدار

8672الجراحة العظميةدوراتمحمد أحمد رضوان

7833الجراحة البولية67محمد أحمد صبح

24721تقويم األسنان والفكين572محمد أحمد علوش

262التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد أحمد فارس

22127األمراض العصبية523محمد أحمد كريز

13124التوليد وأمراض النساء وجراحتها209محمد أحمد محمد

8079أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها71محمد أحمد مهاوش

6914الجراحة العظمية54محمد أحمد وهبي

25501الجراحة العظمية583محمد أدهم عبد الحليم المغربل
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6883األمراض الداخلية55محمد أدهم عبد الحليم كولكو

20217زرع الكلية473محمد أديب ابراهيم جزماتي

20302الجراحة البولية475محمد أديب ابراهيم جزماتي

6876جراحة القلب55محمد أديب فاروق الحافظ

6830التوليد وأمراض النساء وجراحتها55محمد أديب مصطفى بريص

17428جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد أسامة عبد الكريم الصالح

21845تقويم األسنان والفكين515محمد أسامة محمد جمال نمره

14724أمراض األطفال293محمد أسامه أحمد هشام األورفلي

8238جراحة القلب73محمد أسامه محمد المصري

25593الجراحة العصبيةدوراتمحمد أسعد العيسى

25701تقويم األسنان والفكين585محمد أسعد كلش

746جراحة الفم والفكين1محمد أشرف محمد حسن سلطان

24754أمراض النسج حول السنية573محمد أغيد عبد الناصر الحوراني

14657الجراحة العامة289محمد أكرم محمد كمال خسرف

12413التوليد وأمراض النساء وجراحتها164محمد أمجد محمد رياض الهندي

8569األمراض الداخليةدوراتمحمد أمين اللباد

16103أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد أمين اللباد

3557الجراحة العظمية5محمد أمين راشد عدي

14307طب أسنان األطفال265محمد أمين عبد المجيد الهنداوي

19210أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها443محمد أمين مصباح الكسم

436جراحة الفم والفكيندوراتمحمد أمين مصطفى شاهين زاده

8770الجراحة العظمية83محمد أمين مال مصطفى مال عيسى

4744الجراحة العامة41محمد أنس ابراهيم هاللي

24105الصيدلة الصناعية564محمد أنس اسامه فيوم

25153الطب النفسيدوراتمحمد أنس أحمد الدالي

14969أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد أنس أحمد الكمخلي

22951األمراض الداخلية546محمد أنس عبد الحميد زعرور

15912أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد أنس ماهر عثمان

8579أمراض القلب واألوعية80محمد أنس محمد خير جانو

12501أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد أنس محمد فائز ملص

10589األمراض العصبيةدوراتمحمد أنس محمد هشام الميداني

25720الجراحة البولية585محمد أنس موسى موسى

24393التعويضات السنية الثابتة568محمد أنس ياسر المدلل

23833أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد أنور الفاضل

23833أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد أنور القاضل

19663طب الطوارئ454محمد أنور قاسم المقداد

21008تقويم األسنان والفكين500محمد أياد محمد نذير مكيه

21155طب الفم501محمد أيمن العلواني

8399أمراض القلب واألوعية74محمد أيمن برهان الدين قدسي

19193التوليد وأمراض النساء وجراحتها443محمد أيمن عارف الشاعر

6224الجراحة العامة49محمد أيمن محمد أنور شورى

1950التخدير2محمد أيمن محمد شاكر الفرا

17310الجراحة العامةدوراتمحمد أيهم علي صوان

22067أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد آصف إسماعيل

16100أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد آصف عبود

- يرجى استكمال االوراق  : 8+7الملف معلق شهر محمد باسل الحميدي

1994جراحة الفم والفكين9محمد باسل حسن قوصرة

2917الجراحة العظمية4محمد باسل حقي النحاس

9387امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها92محمد باسل سامي العاصي
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3404أمراض اللثة25محمد باسل عبد العظيم استانبولي

19549أمراض األطفال451محمد باسل عبد الغني نور الدين

3971األمراض الرثوية28محمد باسل محمد الشرقاط

5620االمراض الداخلية44محمد باسل محمد الشرقاط

5616االمراض الداخلية44محمد باسل محمد عدنان خربوطلي

8459أمراض العين وجراحتها76محمد باسل محمد عالء الدين الجنيدي

11574الجراحة العامة149محمد باسل محمد علي الصوص

11575الجراحة الصدرية149محمد باسل محمد علي الصوص

8215أمراض األطفال72محمد باسل محمد نذير معطي

18618أمراض القلب واألوعية422محمد باسل محمد نزار الحبش

18617األمراض الداخلية422محمد باسل محمد نزار الحبش

15173أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد باسل منذر النمر

14197التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي261محمد باسم عبد الكريم حمد

12060الجراحة التجميلية والتصنيعية162محمد بدر الدين حسين كامل باش امام

22954التشخيص المخبري546محمد بدر الدين محمد السباعي

12333االمراض الداخلية161محمد بدر الدين محمد توفيق غزال اسود

21696الصحة العامة510محمد بدر الدين يوسف المعاز

17207الجراحة العصبيةدوراتمحمد بدر العموري

18774الجراحة العامة428محمد بدر حسن كردي

18747الجراحة العامة426محمد بدر صيوح

10871التعويضات السنية المتحركة125محمد بدر عبد الغني منجد

11901أمراض العين وجراحتها162محمد بدر محمد سعيد زقزوق

16936األمراض الداخلية373محمد بدوي سليم شهدا

10603مداواة االسنان118محمد براء احمد شحاده

22079الجراحة العامةدوراتمحمد براء امير قصيص

24067األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد براء بالل بيضة

24292أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد براء غسان كيفو

19342التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي446محمد براء محمد عارف طرقجي

21157األحياء الدقيقة501محمد براء محمد هاشم زكور

2156االمراض الداخلية12محمد براق فوزي الحموي

5217الصناعة الفكية الوجهية43محمد برهان عارف الخطيب

مطلوب - يرجى استكمال االوراق  : 7الملف معلق شهر محمد برهان عرب

14251جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد برهان غسان حجازي

18046الجراحة العامة405محمد برهان محمد ماجد عرب

4999أمراض األطفال43محمد بسام احمد حسن

11576أمراض األطفال149محمد بسام احمد ناجي سعيد

11743أمراض الكلية عند األطفال157محمد بسام احمد ناجي سعيد

3048الجراحة العامة20محمد بسام حمزه شرف

18178أمراض األطفال407محمد بسام عبد الرزاق طاطين

7499جهاز التنفس63محمد بسام عبدو قويدر

18517الجراحة العظمية420محمد بسام عدنان المالح

19184أمراض األطفال442محمد بسام فتحي مصطفى

865االمراض العصبية1محمد بسام محمد وليد حايك

889جراحة القلب والصدر1محمد بشار احمد وليد غزت

21425جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد بشار الجمال

2834التجميلية- الجراحة التصنيعية 17محمد بشار أحمد حماده

25000أمراض القلب واألوعية377محمد بشار جيدوري

2199التخدير واالنعاش13محمد بشار زهير زين الدين

1987الجراحة التصنيعية التجميلية9محمد بشار سليم قلم
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1076تقويم االسنان2محمد بشار عادل مسوتي

16274الجراحة العصبية355محمد بشار عبدو قباني

10730جراحة األوعية121محمد بشار عربي العجان

20522الجراحة العامة486محمد بشار غالب زيتونه

8129الجراحة العظمية71محمد بشار محمد البوشي

11632الجراحة العامة153محمد بشار محمد الصحن

3393طب الطوارئ25محمد بشار محمد بشير زند الحديد

8605أمراض النسج حول السنية81محمد بشار محمد عزت أبو شعر

9455االمراض الداخلية93محمد بشار محمد فاتح يسوف

21288طب األسنان التجميلي503محمد بشار محمد فواز ادلبي

20525جراحة الفم والفكين486محمد بشار محمد قيس يحيى

17179التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي387محمد بشار نادر العجمي

13367الجراحة العظمية223محمد بشار يحيى الجاحه

8285األمراض الداخلية73محمد بشر محمد فضل أبودان

15833مداواة األسنان347محمد بشر محمد ناجح الراس

2060أمراض اللثة9محمد بشر وليد زغلوله

8153أمراض القلب واألوعية71محمد بشير ابراهيم األشقر

17738جراحة الفم والفكين394محمد بشير احمد حيمود

24709الجراحة العظمية377محمد بشير الجاموس

4062جراحة الفم والفكين73محمد بشير المنقل

8322طب أسنان األطفال73محمد بشير المنقل

25114أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد بشير بشار القباني

12536االمراض العصبية174محمد بشير شيخموس عيسى

7472امراض جهاز التنفس63محمد بشير عبد الحميد البردان

23346التشخيص المخبري552محمد بشير عبد الرحمن عبد الحليم

354األمراض الداخلية1محمد بشير عبد الكريم خانكان

20337الجراحة العامة475محمد بشير محمد سعده

15411األحياء الدقيقة328محمد بشير محمد سوده

20766أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها487محمد بكر اشهاب

17308الجراحة العامةدوراتمحمد بكري حيدر شياح

22392الجراحة العامةدوراتمحمد بكري خياط

1396امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها5محمد بكري قطاع

23302الجراحة العصبية551محمد بكري كور

10646الجراحة العامةدوراتمحمد بالل اسماعيل السابق

14194التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي261محمد بالل حسين االمام

4509االمراض الداخلية30محمد بالل مثبوت

15638أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد بالل مثبوت

22660جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد بالل محمد اليحيى

1136جراحة الفم والوجه والفكين71محمد بالل محمد طاهر اسماعيل

5753أمراض األطفال46محمد بالل محمد غياث الخوام

10942امراض القلب عند االطفال125محمد بالل محمد غياث الخوام

19135أمراض األطفال440محمد بالل محمد غياث الخوام

17113طب الطوارئ382محمد بالل محمود زياد توتونجي

20267أمراض الغدد الصم واالستقالب476محمد بالل مصطفى جاجه

20266األمراض الداخلية476محمد بالل مصطفى جاجه

22086أمراض األطفال523محمد بهاء احمد سوقيه

5752أمراض جهاز الهضم46محمد بهاء الدين سهيل بربور

17318أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد بهجت دالي

21996التشخيص المخبريدوراتمحمد بهجت محمود ناعوره
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7311أمراض األطفال59محمد بهزاد أحمد سلوم

13281التعويضات السنية الثابتة217محمد بيبرس مفيد العابد

4756الجراحة العظميةدوراتمحمد تاج الدين الضاحي

15860التخدير واإلنعاش347محمد تامر جودت شعيب

19787الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل458محمد تامر عبد هللا كالو

7584الجراحة العامة64محمد تامر عبد المجيد الطرابلسي

24494مداواة األسنان569محمد تامر محمد ماهر عباره

17629جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد تركي قنبر

15010التخدير واإلنعاش306محمد تمام محمد فؤاد سفور

20206الجراحة العامة473محمد توفيق احمد

16267الجراحة العامة355محمد توفيق اليونس

7125الجراحة القلبية57محمد توفيق طه نور الدين

1214الطب النفسيدوراتمحمد توفيق مهجع

23177تقويم األسنان والفكين550محمد تيسير الحموي

4424أمراض األطفال30محمد تيسير شحرور

4222امراض االطفال34محمد تيسير عبد المجيد خوالني

7683طب الطوارئ65محمد تيسير فارس العبيد

25784التعويضات السنية المتحركة585محمد تيسير قاسم

11767األمراض الداخلية162محمد ثابت عزت الحمصي

20422التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي479محمد ثابت هشام النجم

16903أمراض األطفال374محمد ثامر حسن السالم

3384تقويم االسنان24محمد ثائر حسين ديوب

10997الجراحة العظمية127محمد ثائر قسام الديري

3086امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22محمد جابر الناشي

8887جراحة الفم والوجه والفكين84محمد جاد هللا المقداد

1905الجراحة العصبية9محمد جاد هللا قاسم

9935االمراض الداخلية101محمد جاسم اسماعيل

9936امراض الجهاز التنفسي101محمد جاسم اسماعيل

21212الجراحة العامة502محمد جاسم االحمد

1212جراحة األوعيةدوراتمحمد جاسم العبد هللا

7940امراض االطفال68محمد جاسم العكله

4225االمراض الجلدية والزهرية27محمد جاسم جاسم

9756االمراض الداخلية97محمد جالل جالل

9757االمراض العصبية97محمد جالل جالل

25663الجراحة العامةدوراتمحمد جالل خلوف

7032الجراحة البولية57محمد جالل علي العلي

12234االمراض الداخلية174محمد جالل محمد هاللي

10883مداواة األسنان125محمد جمال ابو شنب

2376الجراحة العامة11محمد جمال اسماعيل الوادي

23743الجراحة العصبية557محمد جمال الدين الطالب

20841جراحة الفم والفكين492محمد جمال إبراهيم كاشور

3800االمراض الداخلية85محمد جمال سعيد المصري

8926امراض الجهاز الهضمي85محمد جمال سعيد المصري

25226أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد جمال سليم

1312الجراحة العامة3محمد جمال طارق الكردي

12917الجراحة التجميلية والتصنيعية199محمد جمال عبد الرزاق بوظو

3755االمراض الداخلية27محمد جمال عبد الوهاب بليد

16002أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد جمال عيسى

21252الجراحة العامةدوراتمحمد جمال فندي
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6908االمراض الداخلية55محمد جمال كامل االشرف

24103أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها564محمد جمال محمد غياث حمام

5410طب األسرة41محمد جمال محمد كشور

13835التصوير الطبي والتشخيص الطبي241محمد جمال محمد كمال شومان

23145الجراحة العامة549محمد جمال مروان زين الدين

4809الجراحة العامة43محمد جمعه الحماده

22183الجراحة العظمية525محمد جمعه العاصي

5521تقويم االسنان42محمد جمعه امين عسلي

17391األحياء الدقيقة387محمد جمعه حاج عارف

15146أمراض الجهاز الحركي313محمد جميل احمد

496الجراحة العظميةدوراتمحمد جميل المصطفى

7387التشخيص المخبري61محمد جميل بكري

10844الجراحة البوليةدوراتمحمد جميل حمي

24360تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد جميل خالد سواس

17693األمراض الداخلية393محمد جميل ضاهر

25733جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد جميل عيد المحروس

1201الجراحة العامة3محمد جميل قلفه

15800أمراض القلب واألوعية346محمد جميل محمد مكرم قطمة

15801األمراض الداخلية346محمد جميل محمد مكرم قطمة

19845الجراحة العظمية459محمد جميل نحاس

2218الجراحة العظمية16محمد جهاد ابراهيم حاج ابراهيم

20907األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس493محمد جهاد احمد نزيه عنطوز

25807الجراحة العامةدوراتمحمد جهاد حسن

4780التخدير31محمد جهاد دياب وبي

7560األمراض العينية وجراحتها64محمد جهاد زهير النويالتي

3614الجراحة العامة25محمد جهاد زهير عدي

21001األمراض الداخلية496محمد جهاد محمد وحيد يوز قاتلي الخطيب

10078االمراض الداخلية104محمد جهاد محمود طافش

916الجراحة العصبية3محمد جهاد معروف اللحام

10304امراض النسج حول السنية110محمد جهاد ممدوح جعلوك

6965الجراحة العامة56محمد جواد عبد هللا التركي

14970أمراض العين وجراحتها305محمد جيد عبد القادر  قضيب البان

9836الجراحة البولية99محمد حاتم ابراهيم برغوث

24717التعويضات السنية الثابتة572محمد حاتم االوتاني

1443جراحة الفم والفكين16محمد حاتم العقاد

13736الجراحة العامة241محمد حاتم غالب القصاب

25549مداواة األسنان584محمد حازم محمد حسان عبيد

13226أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214محمد حازم محمد شريف بقله

22909األمراض الجلدية544محمد حازم محمد نذير المقيد

13841أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد حافظ رشيد الرشيد

5903التخدير واإلنعاش80محمد حافظ سعد

6828األمراض الداخلية55محمد حافظ عبد الكريم طهماز

18744الجراحة العامة426محمد حافظ عبدو

16407أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد حاكم عبد هللا االحمد

13283التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي217محمد حامد األفندي

10219الجراحة العظمية109محمد حبيب احمد رضا رحمة

11370أمراض الغدد واالستقالب142محمد حبيب حرفوش

18089أمراض الجهاز التنفسي406محمد حبيب حسن

2608الجراحة البولية19محمد حبيب حسين
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1988االمراض العينية وجراحتها9محمد حسام احمد غزال

14426طب الطوارئدوراتمحمد حسام الدين أحمد صطوف

14190التوليد وأمراض النساء وجراحتها261محمد حسام الدين عبد اللطيف التيناوي

13520الجراحة العامة232محمد حسام حسان رحيمه

25484جراحة األوعيةدوراتمحمد حسام حسان رحيمه

4688االحياء الدقيقة40محمد حسام عبد الجليل السباعي

18329أمراض القلب واألوعية412محمد حسام عبد الكريم ادنا

7654االمراض الداخلية64محمد حسام عبد هللا الرباط

3358طب االطفال20محمد حسام فهد شايب

9407طب االسرة92محمد حسام محمد البغاج

10526طب الفم115محمد حسام محمد بسام الصفدي

23385تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمحمد حسام محمد زهير غفير

20852الجراحة التجميلية والتصنيعية492محمد حسام محمد سعيد الحلباوي

5108الجراحة العامةدوراتمحمد حسام محمد وليد الخواجه

22131الجراحة العامةدوراتمحمد حسام مروان الجبان

9692الجراحة العامة96محمد حسام معن مندو

20912طب الطوارئ493محمد حسام منذر القاسمي

5101التشخيص المخبري44محمد حسام يوسف األحمد اليوسف

14501أمراض النسج حول السنية277محمد حسان ابو العالء الزين

11282الجراحة البولية139محمد حسان احمد كيالي

21500أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتمحمد حسان الخلف الخرابه

6048أمراض اللثة47محمد حسان سمير الساعاتي

20682الجراحة التجميلية والتصنيعية483محمد حسان محمد بشير اسود

3492جراحة الفم والفكين25محمد حسان محمد جعفو

14245جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد حسان محمد ديب الواع

6560امراض القلب واالوعية51محمد حسان محمد سواس

8987التخدير واالنعاش86محمد حسان محمد صبحي حالق

14064الجراحة العامةدوراتمحمد حسان محمد نبيل سكر

5848تقويم األسنان والفكين46محمد حسان مصطفى البغا

1674التشخيص المخبري2محمد حسان نظمي الدروبي

17903الجراحة العامة399محمد حسان وحيد الحكيم

3473تقويم االسنان25محمد حسان يونس عيدو

13322أمراض القلب واألوعية218محمد حسن  الخير

21396أمراض الجهاز التنفسي506محمد حسن احسان كارودي

2357امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد حسن احمد جابر

19434التوليد وأمراض النساء وجراحتها447محمد حسن احمد غضب

23061طب األسنان الشرعيدوراتمحمد حسن اعرابي

17582أمراض األطفال391محمد حسن األحمد

350الجراحة العامةدوراتمحمد حسن الجاروشي

9196أمراض القلب واألوعية88محمد حسن الجنيد

17566التشخيص المخبريدوراتمحمد حسن الحسين

17995الجراحة الصدرية402محمد حسن الحسين

17380أمراض األطفالدوراتمحمد حسن الشماط

24667األمراض الداخلية572محمد حسن بربر

13795الجراحة العامة240محمد حسن جاسم

733امراض جهاز الهضم1محمد حسن جمعه

14373أمراض الجهاز الحركي270محمد حسن حسن

13372الجراحة العصبية225محمد حسن حسين

8976التشخيص المخبري86محمد حسن حمدان
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16381أمراض األطفالدوراتمحمد حسن حيدر

15100أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد حسن رياض علي ديب

20101أمراض القلب واألوعية469محمد حسن زيدان

9411امراض العين وجراحتها92محمد حسن سفراتي

15131الجراحة العامةدوراتمحمد حسن صالح

7962الجراحة البولية68محمد حسن ضميريه

18687أمراض الجهاز التنفسي426محمد حسن ضوا

3965الجراحة البولية31محمد حسن عبد هللا

3966زراعة الكلية28محمد حسن عبد هللا

16373أمراض األطفال358محمد حسن عكاش

18331الجراحة العامة412محمد حسن غنام

804امراض اللثة1محمد حسن فاتحه

22524زراعة األسناندوراتمحمد حسن فاضل الصدقه

17779الجراحة العصبية396محمد حسن فتحي قطر ميز

24452التعويضات السنية الثابتة568محمد حسن قدورة

19756جراحة الفم455محمد حسن قويدر

966الجراحة العامةدوراتمحمد حسن محمد الشعيبي

15236الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد حسن محمد الشعيبي

4673االمراض الباطنة40محمد حسن محمد ديب الطاهر

15012التخدير واإلنعاش306محمد حسن محمد نور بنود

21518األمراض العصبيةدوراتمحمد حسن محمود

9792تقويم األسنان97محمد حسن يوسف

23084الجراحة البولية548محمد حسن يوسف

3408امراض الدم واالورام25محمد حسنى محمد اسامه جريخ

20902الجراحة العامة493محمد حسني العثمان

823تقويم االسنان1محمد حسني عدي

14101الجراحة البولية252محمد حسون الشيخو

10447التخدير واالنعاش114محمد حسين التركاوي

12329االمراض الداخلية161محمد حسين الحاج

13205أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها213محمد حسين الحبيب

3715الجراحة العظمية5محمد حسين الحريتي

16269أمراض األطفال355محمد حسين الخلف

18454أمراض العين وجراحتها420محمد حسين الرضوان

20771أمراض األطفال487محمد حسين الشيخ

2759أمراض األطفالدوراتمحمد حسين الطير

15407طب الطوارئ328محمد حسين العبد هللا

19283التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد حسين العرنوس

17226الجراحة العامة385محمد حسين العلي

18642الجراحة البواية424محمد حسين الغالول

23066الجراحة العامةدوراتمحمد حسين المسلم

18978أمراض األطفالدوراتمحمد حسين جقالن

16219التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي353محمد حسين جنيدي

3295طب االطفال20محمد حسين حماش

9812الجراحة العامة98محمد حسين حيدر

17856األمراض المعدية عند األطفال398محمد حسين سيف الدين

11730األمراض الداخلية161محمد حسين شيخ كرم

14933أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد حسين شيخ كريم

8098أمراض الكلية71محمد حسين قاسم

2939طب الطوارئ20محمد حسين كبول

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  561 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

20002جراحة الفم والفكين464محمد حسين كسحوت

25356طب األورامدوراتمحمد حسين مواس

9502الجراحة العامة93محمد حسين نعناع

20938الجراحة العصبية495محمد حسين ورد

1693األمراض العينية وجراحتها4محمد حكم أحمد الملقي

21311الجراحة العظميةدوراتمحمد حكمات سليمان

23943أمراض األطفالدوراتمحمد حكمت الحلبي

2808امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها17محمد حكمت عادل ضاشوالي

13450أمراض القلب عند األطفال227محمد حلمي وليد النجاري

14316أمراض األطفال265محمد حماده العايد

8991امراض االطفال86محمد حمادي العموري

2093امراض االطفالدوراتمحمد حمد بيشاني

10773التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد حمدان الزرزور

4848الجراحة البولية31محمد حمدان راشد االتاسي

11866أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162محمد حمدي مطر

5754األمراض العصبية46محمد حمزه أحمد

9630امراض العين وجراحتها96محمد حمزه حسن خياطه

23421الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد حمزه عيسى

9826طب األسرة98محمد حيان محمد خير فيصل

20876التشخيص المخبري494محمد حيان محمد نزار السكاف

17110الجراحة البولية382محمد حيان مصطفى عبدالباقي

12723مداواة االسنان186محمد حيدر احمد

4785االمراض العينية وجراحتها31محمد حيدر الشجاع

13181التوليد وامراض النساء وجراحتها214محمد حيدر النداف

17255األمراض الداخلية385محمد حيدر سالمة

24483الجراحة العظميةدوراتمحمد حيدر مرهج

7913الطب المخبري68محمد خالد اعرج

15956الجراحة العظميةدوراتمحمد خالد األطرش

16199طب األورامدوراتمحمد خالد التركماني

8624أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد خالد الحسن

2829الجراحة العظمية17محمد خالد الخضر

5207امراض االطفال44محمد خالد السرحاني

17650األمراض الداخلية392محمد خالد الشياح

8779أمراض الجهاز الحركي83محمد خالد الصباغ

21945الجراحة العامةدوراتمحمد خالد العليوي النقيب

1916طب االطفال6محمد خالد العيسو

12562توليددوراتمحمد خالد النايف الحاج احمد

13258األمراض الداخلية217محمد خالد بازو

15066أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد خالد بازو

7544طب أسنان األطفال64محمد خالد ثليجان

9115امراض العين وجراحتهادوراتمحمد خالد خباز

3821التوليد وامراض النساء وجراحتها27محمد خالد خليل الزركلي

8189امراض العين وجراحتها72محمد خالد زيد

10814أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد خالد سكري

13023الجراحة البوليةدوراتمحمد خالد سيد حوران

17970النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان403محمد خالد عادل عبو المصري

5163الكيمياء الحيوية السريرية44محمد خالد عبد الحفيظ دبابو

1397االمراض الداخلية3محمد خالد عبد المجيد بكار

1345امراض القلب3محمد خالد عبدالمجيد بكار
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7275األمراض الباطنة59محمد خالد عنتر

24106مداواة األسنان564محمد خالد عيد

نقص ترخيص:2019-11-19بتاريخمحمد خالد كردي

20880التعويضات السنية الثابتة493محمد خالد كردي

20889تقويم األسنان494محمد خالد لطفي عثمان

21408أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد خالد محاحي

2204الجراحة العظمية14محمد خالد محمد بشير عرودكي

13980أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد خالد محمد جمال المجركش

15778تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد خالد محمد حسام الدين قباني

17998األحياء الدقيقة403محمد خالد محمد مروان البكري

23692أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد خالد محمود جمال عاجي

1610صناعة االسنان الثابتة12محمد خالد مصطفى حامد ناجي

5767طب اسنان االطفال47محمد خضر العباس

4037التوليد وامراض النساء وجراحتها31محمد خضر العلي

7627التوليد وامراض النساء وجراحتها64محمد خضر خلف

11701الجراحة العامة155محمد خضر عبد المالك الحموي

17174التشخيص المخبريدوراتمحمد خضر ناصر

977الطب النفسي2محمد خلدون خالد تركمان

2698التوليد وامراض النساء وجراحتها17محمد خلدون صيرفي

8355أمراض العين وجراحتها73محمد خلدون عمر فاروق معلم

20062الدمويات468محمد خلدون محمد زكار

14358جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد خلدون هشام بارودي

23111أمراض األطفال549محمد خلدون وليد موسى نمر

16187األمراض الداخليةدوراتمحمد خلف الحميد

15668األمراض الداخلية341محمد خلف العبد الخلف

24395التوليد وأمراض النساء وجراحتها568محمد خلف العلي

2887الجراحة العظمية20محمد خلف حاج زيد

14505الجراحة البولية280محمد خليف خليف

662طب أسنان األطفال2محمد خليل ابراهيم زياد

14492جراحة الفم والفكين277محمد خليل الحمادي

15001زراعة األسنان303محمد خليل الحمادي

15002التعويضات الوجهية الفكية303محمد خليل الحمادي

20615التشخيص المخبري482محمد خليل الدبش

13505طب الطوارئ230محمد خليل حمشو

15528الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل334محمد خليل عدنان ابراهيم

25444جراحة الفم والوجه والفكين583محمد خليل محمد كريم

13840أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد خليل محمد نزار الحكيم

3659جراحة الفم والفكين25محمد خليل مصطفى السيد

10223الدمويات108محمد خليل وليد المدرس

10354الدمويات111محمد خليل وليد المدرس

2529جراحة األوعية14محمد خير احمد نفره

2530الجراحة العامة15محمد خير احمد نفره

2976الجراحة البولية4محمد خير أحمد البلعبكي

687العناية المشددة3محمد خير أحمد العيناوي

688التخدير واالنعاش3محمد خير أحمد العيناوي

17101األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس382محمد خير بديع جانو

1478الجراحة العامةدوراتمحمد خير جمعه ايبش

12823أمراض الكليةدوراتمحمد خير حسن النجار

25349طب الطوارئدوراتمحمد خير حسني أبو روميه
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6282أمراض اللثة49محمد خير خضر بالن

1668التخدير2محمد خير رؤوف خضره

20531التخدير واإلنعاش486محمد خير سعد الدين البيطار

16538التخدير واألنعاش362محمد خير سمير غازي

20044أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها466محمد خير عبد الرحمن لحلح

12618أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها181محمد خير عبد الرحيم عدي

5524التشخيص المخبري43محمد خير عبد الغفار حسن

22274أمراض الكلية526محمد خير عبد الكريم شركاوي

محمد خير عبد هللا الموال
15

امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها
2540

16869الجراحة العظمية371محمد خير عبدو الخليل العمر

20689األمراض الداخلية483محمد خير علي االحمد

12330االمراض الداخلية161محمد خير علي عزيزي

20245أمراض األطفال472محمد خير علي محمد

6982الجراحة العامةدوراتمحمد خير عماد حسون الشهير بالحمصي

20952التخدير واإلنعاش496محمد خير فوزي الرهونجي

1247تقويم االسنان والفكين3محمد خير محمد امير زمزم

9529جراحة الصدر والقلب واالوعية94محمد خير محمد حازم الصباغ

21289طب الفم503محمد خير محمد طباع

11799جراحة الفم والفكين162محمد خير محمد موفق عفيصه

13460طب األسرة227محمد خير محمد نذير الملقي

10694طب الطوارئ120محمد خير معيوف الطحان

8186التوليد وامراض النساء وجراحتها72محمد خيرات جديد

15685أمراض األطفال342محمد داود الطعمه

697الجراحة العظمية5محمد داوود المصري

4408الجراحة العظمية30محمد درويش مصطفى المصطفى

18480التشخيص المخبري420محمد درويش ياسين

10892األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس125محمد دياب الصوصو

5090جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية 34محمد ديب ابراهيم حاج مصطفى

14954األمراض الداخليةدوراتمحمد ديب ابو زيد

2481تقويم االسنان15محمد ديب الخضر

15716التخدير واإلنعاش343محمد ديب الشعار

22731أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد ديب أبو زيد

8426التخدير واإلنعاش75محمد ديب طه عباره

18109طب الطوارئ408محمد ديب محمد

3056امراض القلب20محمد ديب يوسف خرطبيل

3062االمراض الداخلية22محمد ديب يوسف خرطبيل

12345أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد ذيب الهزيم

16582تقويم األسنان363محمد راتب عبد الغفار الكيالي

8087امراض االذن واالنف والحنجرة71محمد راجح شقير

13196التخدير واالنعاش214محمد راشد سالمة

10833الجراحة العامةدوراتمحمد راضي المشاكل

22861جراحة الفم والفكين543محمد راضي صالح السلمو

18335التشخيص المخبري413محمد راضي محمد مرهف عدي

23895أمراض األطفالدوراتمحمد راكان النعيمي

22137جراحة األوعية524محمد راكان دريد غليون

9548جراحة الفم والفكين94محمد راكان رهيف الحافظ

15782األمراض الداخلية345محمد راكان عبد الباري حوا

5851الجراحة العامة46محمد رامز أحمد وفا زين العابدين
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7779الجراحة العظمية66محمد رامز محمد زهير أورفلي

10547امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد رامز محمد مكانسي

16375جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد رامي احمد الرجوب

24633طب الفم571محمد رامي خليل شحاده

4708الداخلية العامة41محمد رامي عبد الحفيظ زيني

17508أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد رامي عبد الحفيظ زيني

2372أمراض اللثة11محمد رامي محمد علي سلطان

11292امراض النسج حول السنية139محمد رامي هشام مستت

24077أمراض األطفال564محمد رامي هيثم عويره

23785أمراض األطفالدوراتمحمد رائد عبد الباري بوطه

25697أمراض الغدد الصم واالستقالب585محمد رائد محمد ربيع اخرس

22381الجراحة العظميةدوراتمحمد رأفت بسام ميده

3741جراحة الفم والفكين29محمد رباح عبد هللا عطاري

15046تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد ربيع ابراهيم حسن

8918االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس85محمد ربيع ابراهيم قطاع

19680أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456محمد ربيع عبد الرزاق العبد

22331التخدير واإلنعاش528محمد ربيع عدنان الشرابي

8505الجراحة العظميةدوراتمحمد ربيع محمد الحمدو

6458االمراض الباطنه50محمد رحيل العدهان

17041طب أسنان األطفال379محمد رسالن غسان الزين

5345االمراض العينية وجراحتها44محمد رسالن محمد حسن العجق

7074االمراض الداخلية57محمد رشاد خلف

2424الطب المخبري18محمد رشاد محمد هولو المهايني

6284أمراض االذن واألنف والحنجرة وجراحتها49محمد رشاد محمد هيثم اللبان

6267الجراحة البولية49محمد رشدي محمد أديب العطار

25420أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد رشيد حاجي عبدو

8559أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد رشيد حسن الخلف

21018األمراض الداخلية497محمد رشيد عبد الخالق العزي النقشبندي

8491تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد رشيد عبد الرحمن عبد هللا

2194التوليد وامراض النساء وجراحتها12محمد رشيد عدنان البريجاوي الحمصي

12510الجراحة البولية174محمد رشيد كنعان

5202التشخيص الشعاعي/ األشعة43محمد رشيد مسطو

14640التشخيص المخبري288محمد رضا رياض المونس

15193أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد رضا عبد العال عاجي

7889امراض االطفال68محمد رضا محمد عبد الوهاب حريتاني

10642االمراض الداخليةدوراتمحمد رضا نبيل توتنجي

20631الجراحة العامة483محمد رضوان احمد نشئت شيخ القهواتيه

21935تقويم األسنان والفكين518محمد رضوان اسامه سري

22837أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد رضوان الشرع

21674أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد رضوان أبو اصبع

24599زراعة األسنان377محمد رضوان جلخي

21676الجراحة العامة510محمد رضوان حمدي قبيسي

10445االمراض الداخلية113محمد رضوان ديب سريو

15057أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد رضوان ديب سريو

20844المعالجة الكيميائية لألورام492محمد رضوان سليمان الشريف

22514الصحة العامة531محمد رضوان عصام نصري

21383الجراحة العظمية505محمد رضوان محمد زهير الحمصي

22156تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد رضوان مصطفى غفير الشهير بالمصري

1741طب الطوارئ12محمد رضوان منذر غزال
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15818األمراض الداخلية346محمد رفيق عبد الغني فران

12632الجراحة العظمية184محمد رفيق عزيز اوغلي

12372الكيمياء الحيوية السريرية169محمد رفيق يحيى شيخ ابراهيم

22503أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد رمضان حمود

16894التوليد وأمراض النساء وجراحتها373محمد رمضان مخلوف

22478األمراض الداخليةدوراتمحمد رياض الحريري

23619التوليد وأمراض النساء وجراحتها556محمد رياض العلوان

24064الجراحة العامةدوراتمحمد رياض الفريح

19644أمراض األطفال454محمد رياض رضا قطرميز

3538الجراحة العظمية26محمد رياض سعد الدين

22018التوليد وأمراض النساء وجراحتها521محمد رياض فيصل العيسى

2835الجراحة العامة17محمد رياض محمد صبحي المالح

3202امراض اللثة20محمد رئيف عدي

21707الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد زاهر احمد نحاس

22190الجراحة العامةدوراتمحمد زاهر إبراهيم الرفاعي

8704الجراحة العامة83محمد زاهر أحمد نحاس

24187مداواة األسناندوراتمحمد زاهر عبد الحميد الحالق

18430التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي416محمد زاهر عبد الفتاح الحلبي

20775التوليد وأمراض النساء وجراحتها490محمد زاهر عبد القادر سعود

16935أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها373محمد زاهر محمد علي العابد

22332األمراض الداخلية529محمد زاهر محمود جبر

22333أمراض القلب واألوعية529محمد زاهر محمود جبر

12486التوليد وامراض النساء وجراحتها169محمد زاهر منصور الغصين

10473تقويم االسنان والفكين115محمد زاهر وليد دالل

25073علم السموم577محمد زكريا الصيص

محمد زكريا حميدو
564

أمراض القلب واألوعية
24061

7329الجراحة العظمية60محمد زكريا محمد سليم امانه

11565جراحة الفم والفكين149محمد زكريا محمد فاضل جسري

13797التعويضات السنية المتحركة240محمد زكريا مصطفى  كمال نعساني

6512االشعه والتشخيص الشعاعي50محمد زكي حمدي شيخ غزال

9351الجراحة الععامة91محمد زكي زكي شماع

832االمراض الداخلية1محمد زكي عبد الرزاق احمد

13406أمراض األطفال226محمد زكي عبد هللا حقي

24477تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد زهار صفوان القربي

12681الجراحة العامة182محمد زهير احمد فجر

16272الكيمياء الحيوية355محمد زهير إبراهيم غفير

8014امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها70محمد زهير جيلو

3833امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها27محمد زهير خالد يحي

18578أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421محمد زهير عارف العوا

8954الجراحة الصدريةدوراتمحمد زهير محفوظ

7354الجراحة العامة60محمد زهير محمد القزاز

20779الجراحة العامة490محمد زهير محمد توفيق الحسكي

13376أمراض الجهاز التنفسي223محمد زهير محمد رائف ططري

19832مداواة االسنان460محمد زهير محمد علي النحالوي

8619جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد زهير يوسف زيدان

21251الجراحة العامةدوراتمحمد زياد ابو زرد

10422التوليد وامراض النساء وجراحتها112محمد زياد احمد دهان

11877األمراض العصبية162محمد زياد الحسن
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19414أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد زياد الحسن السراحين

13810أمراض القلب وألوعية241محمد زياد توفيق جوانيه

4752امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد زياد جودت صالحاني

9673جراحة الفم والفكين96محمد زياد حيمود

19469الجراحة العامة448محمد زياد رشيد الهواري

12325الجراحة العظمية161محمد زياد صبحي الشهابي

18311أمراض العين وجراحتها412محمد زياد صبحي عيون

2928االمراض الداخلية21محمد زياد غازي الشماط

2004الجراحة العامة9محمد زياد محمد رسالن السالخ

11190الجراحة البولية133محمد زياد محمد عابد سلعس

11681طب االورام155محمد زياد محمد عوني عبد الهادي

9762تقويم االسنان97محمد زياد محمد فيصل زكار

24021أمراض األطفال563محمد زياد منصور

1764االمراض العينية وجراحتها7محمد زياد يوسف عرفه

25351جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد زيد احمد بشار الناعمي

12666الجراحة العصبيةدوراتمحمد زيد نبيل الفياض

24644أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377محمد ساري العبيد الكردي

10568امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها117محمد سالم الحمدان

11025الجراحة الصدرية128محمد سالم سالم

21995التشخيص المخبريدوراتمحمد سالم هيثم كربوج

13142مداواة األسنان209محمد سامح احمد سهيل نعساني

16112األمراض الداخلية353محمد سامر ابراهيم اغا

7124الجراحة العظمية57محمد سامر احمد الخطيب

10210الجراحة العظمية109محمد سامر اسماعيل فاخوري

21276طب أسنان األطفال502محمد سامر أحمد مليشو

8821التخدير واإلنعاش83محمد سامر أحمد نقشبندي

18990زرع الكلية434محمد سامر جميل الدردري

18989الجراحة البولية434محمد سامر جميل الدردري

18002أمراض النسج حول السنية402محمد سامر دياب شخاشيرو

17321التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد سامر سمير ربوع

24565التصوير الطبي والتشخيص المخبري571محمد سامر صالح غفير

1702االشعة والتشخيص الشعاعي4محمد سامر عبد الكريم علوش

1275طب الطوارئ3محمد سامر عثمان رمضان

1276الجراحة العامة3محمد سامر عثمان رمضان

1870االمراض الجلدية والزهرية7محمد سامر قاسم الديري

3199الجراحة العظمية20محمد سامر محمد البيطار

20379أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها478محمد سامر محمد بشير العثمان

4656االمراض الداخلية39محمد سامر محمد سعيد السيد احمد

20204الجراحة العصبية473محمد سامر محمد سعيد زوين

21202تقويم األسنان501محمد سامر محمد صالح الحامضه

4758االمراض العصبيةدوراتمحمد سامر محمد فايز الشربجي المزيك

8145أمراض القلب واألوعية71محمد سامر محمد نبيه دويدري

20146جراحة األطفال471محمد سامر محمد واجد باقي

20145الجراحة العامة471محمد سامر محمد واجد باقي

759جراحة الفم والوجه والفكين87محمد سامر محمد وليد شحرور

18357أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها413محمد سامر محمود البريدي

20349الطب النفسي474محمد سامر ممدوح المزين

2951تقويم االسنان20محمد سامر منذر درويش

23274الجراحة العامة551محمد سامر نسيب حديد
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12746جراحة األطفالدوراتمحمد سامي احمد عيسى

24514الجراحة العظميةدوراتمحمد سامي الراجح

24514الجراحة العظمية377محمد سامي الراجح

5841أمراض األطفالدوراتمحمد سامي الرفاعي

23931مداواة األسناندوراتمحمد سامي ايمن الروبة

3211صناعة االسنان الثابتة21محمد سامي حافظ

6539الجراحة العظمية50محمد سامي خالد البرادعي

3767امراض االطفال31محمد سامي سليمان جم

1011التوليد وامراض النساء وجراحتها1محمد سامي ضبيط

15104الطب النفسيدوراتمحمد سامي محمد خالد تاجي

10639الجراحة العظميةدوراتمحمد سامي محمد خالد سكر

21122الجراحة العظميةدوراتمحمد سامي محمد سعيد حمزه

1884االشعة التشخيص الشعاعي11محمد سامي محمد نوري ويس

12716جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد سائد سعدو فتح هللا

13366أمراض العين وجراحتها223محمد سائد سليم السمان

6653الجراحة البولية52محمد سائد محمد زكي االيوبي

15394األمراض الداخلية325محمد سراة مصطفى غباري

25430األمراض العصبية582محمد سراة مصطفى غباري

433التعويضات الثابتةدوراتمحمد سراج الدين قاسم

18431التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي416محمد سراج الدين ممدوح طربين

22055الطب النووي522محمد سراج الدين ممدوح طربين

9173تقويم االسنان والفكين87محمد سري الخلف

11861الجراحة العامة162محمد سعد الدين المدني

20004جراحة الفم والفكين464محمد سعد هللا حبيب

1001الجراحة العامة1محمد سعد عبد الحليم علي

10074امراض االطفال104محمد سعد قدري شايب

7663أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها65محمد سعد محمد بسام السباعي

21536طب الطوارئ508محمد سعدو الحريري

22429جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد سعدي طروية

15242أمراض العين وجراحتها318محمد سعيد ابراهيم دوري

6497امراض جهاز الهضم50محمد سعيد احمد نوح

25165مداواة األسناندوراتمحمد سعيد ايمن االديب

6302األمراض الداخلية49محمد سعيد أحمد نوح

7145التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي57محمد سعيد بقبق

14598التشخيص المخبري285محمد سعيد تركي العبيد العبدهلل

9037االمراض الداخلية86محمد سعيد حمه حمي

9038امراض القلب واالوعية86محمد سعيد حمه حمي

2679الجراحة العظمية17محمد سعيد سامي حمزه

5172طب الطوارئ44محمد سعيد صادق قنداقجي سنكري

8261الجراحة العامة73محمد سعيد صالح الدين فليون

8262جراحة االطفال73محمد سعيد صالح الدين فليون

15740أمراض األطفال344محمد سعيد طاهر علي

11451الجراحة العامة145محمد سعيد طاووز

23116الجراجة البوليةدوراتمحمد سعيد عبد الغفور عبد الباقي

4563أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد سعيد عطار

7379االمراض الداخلية61محمد سعيد عودة

8858الجراحة العامة84محمد سعيد فرح

3671االسنان الثابتة25محمد سعيد محمد الخالد خباز

7183الدمويات57محمد سعيد محمد العتيق
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21412الجراحة العامةدوراتمحمد سعيد محمد خليل دركزنلي

21242أمراض الكليةدوراتمحمد سعيد محمد زهير تيناوي

4238االشعة والتشخيص الشعاعي34محمد سعيد محمود الشلبي

23947الجراحة العامةدوراتمحمد سعيد موفق غازي

8997جراحة الفم والوجه والفكين86محمد سعيد يوسف سالمه

8367مداواة االسنان73محمد سالمه سالمه

11615امراض االطفال151محمد سلطان القطيفان

20536التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي485محمد سلطان محمود ترياقي

19079جراحة الفم والفكين439محمد سلمان الخليل

1946االمراض الروماتيزمية11محمد سلمان بالل

1953المعالجة الفيزيائية11محمد سلمان بالل

6742التخدير واالنعاش53محمد سلمان جديد

6862التوليد وأمراض النساء وجراحتها55محمد سلمان حسن

17912الجراحة العظمية399محمد سلمان سالمه

3415االمراض الروماتيزمية24محمد سلمان صالح

2487جراحة القلب15محمد سلمان محمد

3263الطب النفسي20محمد سلمان محمد

20081طب أسنان األطفال468محمد سلمان محمد

7139أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها57محمد سلوم السلوم

25547الجراحة العظمية584محمد سليم الجمعه الحديد

24233أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد سليم العتر

11567أمراض النسج حول السنية149محمد سليم تقي

20053األمراض العصبية466محمد سليم شحاده آغا

19214جراحة الفم والفكين443محمد سليم شمس الدين

5106الجراحة العامةدوراتمحمد سليم شنينه

20242أمراض األطفال473محمد سليم شوكت علي

12478التوليد وامراض النساء وجراحتها169محمد سليم عبد هللا نعسان اغا

3908امراض القلب واالوعية26محمد سليم عدنان العاني

3909االمراض الداخلية26محمد سليم عدنان العاني

23121التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد سليم محي الدين صعب

8051الجراحة العامة88محمد سليم منصور

9220الجراحة التجميلية والتصنيعية88محمد سليم منصور

24122الجراحة البوليةدوراتمحمد سليم نسرين

14872التوليد وأمراض النساء وجراحتها299محمد سليمان احمد

23643أمراض الكلية556محمد سليمان الجمل

24586الجراحة البولية377محمد سليمان الحاج علي

13774الجراحة العظميةدوراتمحمد سليمان الذياب

5997الجراحة العظمية47محمد سليمان الشقيف

16837أمراض الجهاز الهضمي368محمد سليمان العبدهللا

19084الجراحة التجميلية والتصنيعية439محمد سليمان العلوني

4686التوليد وامراض النساء وجراحتها40محمد سليمان العلي

22933أمراض األطفال545محمد سليمان الملوح

23204التشخيص المخبريدوراتمحمد سليمان الهايس

12015الجراحة العظمية171محمد سليمان بيشاني

15164تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد سليمان جردي

6516امراض االطفال50محمد سليمان حمدان

7591أمراض العينية وجراحتها64محمد سليمان خلف

10716التوليد وأمراض النساء وجراحتها121محمد سليمان سعيد

5433التخدير واالنعاشدوراتمحمد سليمان ضوا
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5003الجراحة العامة43محمد سليمان ليال

1175الجراحة العامة2محمد سليمان محمد النويجي

13650التوليد وأمراض النساء وجراحتها235محمد سليمان وريده

2003طب الطوارئ9محمد سميح احسان السيوفي

1439امراض االطفالدوراتمحمد سميح العالن

16410األمراض الداخليةدوراتمحمد سميح خالد

12842أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد سميح عبد الرحمن حاج يونس

محمد سميح عبد الرحمن حاج يونس
214

األمراض الداخلية
13195

7820التوليد وأمراض النساء وجراحتها67محمد سميح عبد المؤمن شربك

15110الجراحة العظمية312محمد سميح عيسى

19686أمراض األطفال456محمد سميح محمد عادل خلوف

25920أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد سمير الحالق

15937الجراحة العامةدوراتمحمد سمير الشيخ عمر

23395جراحة األوعيةدوراتمحمد سمير اورفه لي

8256جراحة األطفال73محمد سمير أبو حرش

13209التوليد وأمراض النساء وجراحتها213محمد سمير بدر الدين السمان

21136الصحة العامة498محمد سمير بركات بركات

مطلوب - يرجى استكمال االوراق  : 2016-6-12بتاريخ محمد سمير بريغلة

1990امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9محمد سمير جمعه اليوسف

25072طب أسنان األطفال577محمد سمير حمدان

8581األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد سمير عبد الحليم الصالح

21198الصحة العامة498محمد سمير عبد الحليم الصالح

23384زراعة األسناندوراتمحمد سمير عبد الناصر فواز

8535جراحة الفم والفكين79محمد سمير فارس رجوه

3457االمراض العينية وجراحتها31محمد سمير محمد اديب العبد

11140الجراحة البولية132محمد سمير محمد زهير عدي

635طب الطوارئ1محمد سمير محمد غالب السراقبي

13229التعويضات السنية المتحركة214محمد سمير محمد نبيل األمعري

21308أمراض القلب واألوعية504محمد سمير محمد نذير طيفور

11388الجراحة البولية142محمد سنان محسن محمد

9197الجراحة العظمية88محمد سنان محمد هشام سيفو

338األمراض العصبيةدوراتمحمد سهيل سلمان

19846مداواة االسنان459محمد سهيل عبد الرحمن كالو

6996امراض االطفال56محمد سيف الدين عبد الكريم

10702جراحة االطفالدوراتمحمد سيف سليمان

22711جراحة القلب537محمد شادي خالد حمره

22985األمراض الجلدية546محمد شادي سعد الحسيني

5016تيجان وجسور/ التعويضات الثابتة43محمد شادي عبد القادر دعدوش

2702الجراحة العظمية17محمد شادي محمد امين سماني

10088الجراحة العامة104محمد شاكر الحاج شاكر

9176امراض الكلية87محمد شاكر رضوان دهان

21716التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي511محمد شامل االتاسي

22272الجراحة البولية526محمد شاهر حلبي

20704التشخيص المخبري486محمد شبلي الشيخ

1895التوليد وامراض النساء وجراحتها11محمد شحادة مبدا

12515الجراحة العظميةدوراتمحمد شحود ديوب

12961الجراحة العامة208محمد شريف احمد رفيق الطويل

25320أمراض النسج حول السنية581محمد شريف السيد
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21106التخدير واإلنعاش500محمد شعبان العلي

16264أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد شعالن حجازي

24212التشخيص المخبري566محمد شعيب النزال

2974تقويم االسنان21محمد شفيق عز الدين كل الناس

7605أمراض األطفال64محمد شفيق علي االبراهيم

3547امراض االطفال25محمد شفيق قيراطه

20397الجراحة العصبية477محمد شكري خلوق االخرس

18091الجراحة العظمية406محمد شوقي عبد اللطيف نظام

5295امراض األطفال44محمد شيخموسى عبد هللا

2737األمراض الداخلية19محمد صابر بشير بودقه

23515التشخيص المخبري554محمد صادق محمد صائب العلواني

10221الدمويات والمناعيات153محمد صادق محمد كريم

3496امراض االطفال25محمد صالح ابراهيم

8469امراض الجهاز الهضميدوراتمحمد صالح ابراهيم المحمد

12765أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد صالح اسماعيل االحمد

21267أمراض األطفالدوراتمحمد صالح االحمد

3310امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20محمد صالح الخالد

15738التشريح المرضي344محمد صالح السغبيني

19721األمراض العصبية456محمد صالح الونوس

1592امراض االطفالدوراتمحمد صالح تيسير المثقال

11827التخدير واالنعاش161محمد صالح خالد النعسان

21585الجراحة العامة509محمد صالح خدوج

5711تقويم األسنان45محمد صالح شاهين

21009أمراض األطفال500محمد صالح صالح

1780تقويم االسنان والفكيندوراتمحمد صالح صالح الدين شيط

288أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد صالح صيبعه

24325أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد صالح عبدالفتاح المجبل

12465الجراحة العصبية169محمد صالح علي

12465الجراحة العصبية193محمد صالح علي

16656أمراض العين وجراحتها365محمد صالح علي مهيدي االصيل

25591الجراحة العصبيةدوراتمحمد صالح فيصل البربندي

3209الجراحة العظمية21محمد صالح محمد عوض

19932التخدير واإلنعاش462محمد صالح محمد نادر عبد العال

13097الجراحة البولية209محمد صالح محمود المصطفى

12245األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس174محمد صالح وجيه القوادري

13873أمراض القلب وألوعيةدوراتمحمد صبحي الرجا

22051األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس522محمد صبحي الشافعي

14076أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد صبحي محمد بركات

13963أمراض األطفالدوراتمحمد صبحي محمد ياسر السم

3760صناعة األسنان المتحركة26محمد صبحي محمود شاكر

24345جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد صبحي معطي

12580األمراض الداخلية180محمد صخر محمد مريد شيخ ثلث

20220أمراض الكلية472محمد صخر محمد مريد شيخ ثلث

22629جراحة األطفال534محمد صطام ناصيف

19528جراحة الفم والفكين450محمد صفوان صوفان

6944الجراحة العامة55محمد صفوان عدنان غالي

7966االمراض العصبية69محمد صفوان علي ضياء الدين الجوري

2077جراحة الفم والوجه والفكين77محمد صفوان محمد فؤاد جابر

5652زراعة االسنان77محمد صفوان محمد فؤاد جابر
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17290طب األسنان التجميلي386محمد صفوان مصطفى البغا

21395التشخيص المخبري506محمد صفوح إسماعيل السباعي

23479جراحة الفم والوجه والفكين554محمد صالح الدروبي

11943الجراحة العامة164محمد صالح الدين الريس

محمد صالح الدين عوض
551

الجراحة العامة
23283

12687جراحة الفم والوجه والفكين182محمد صالح الدين فؤاد مهايني

22838أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد صالح الدين قشعور

17510أمراض العين وجراحتها390محمد صالح الدين محي الدين األيوبي

5176امراض جهاز الهضم44محمد صالح الدين مسكه

21365الجراحة الصدريةدوراتمحمد صالح المس

24297األمراض الداخليةدوراتمحمد صالح الوكاع

7350الجراحة البولية60محمد صالح حسين

612الجراحة التصنعية والتجميلية1محمد ضاهر العليوي

23763أمراض الجهاز الهضمي557محمد ضاهر العمر

25079مداواة األسنان577محمد ضاهر مصطفى الطفيلي

24645جراحة الفم والوجه والفكين377محمد ضياء الدين ديبان علي

4701امراض االطفال35محمد ضياء الدين محمود كعكه جنيد

22174أمراض األطفالدوراتمحمد ضياء خيري الحمد

23377طب أسنان األطفال552محمد ضياء عبداللطيف شيخ قاسم

20055أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها467محمد ضياء مصطفى الشيخ بكري

3298امراض العين وجراحتها20محمد طارق احمد شاميه

6657الجراحة الصدرية52محمد طارق ديبو السيد

6659الجراحة العامة52محمد طارق ديبو السيد

1810تقويم االسنان7محمد طارق رفيق عنوز

13618الجراحة العظمية235محمد طارق زياد العلبي

17962جراحة الفم والوجه والفكين403محمد طارق زياد قيسي

15958األمراض الداخليةدوراتمحمد طارق عبد هللا البني

3092جراحة الفم والفكين22محمد طارق عزيز ديوب

22386تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد طارق فارس

25214الجراحة العامةدوراتمحمد طارق محمد أنور الوني

3273صناعة االسنان المتحركة20محمد طارق محمد علي عنان

2412تقويم االسنان18محمد طارق محمد هيثم الزيتاني ابو البرغل

1303األمراض الداخلية3محمد طارق مروان الديري

2143امراض القلب15محمد طارق مروان الديري

نقص تصديق االختصاص :2018-10-11بتاريخ محمد طالب البشير

10133الجراحة العظمية107محمد طالب الشعبان

15137التوليد وأمراض النساء وجراحتها312محمد طالب حمدان

25739الجراحة البوليةدوراتمحمد طاهر حمادي

17817أمراض القلب واألوعية397محمد طاهر محمد روحي القصير

4845األمراض الداخلية41محمد طاهر محمد صبحي سمان

7977الجراحة العامة69محمد طاهر محمد هشام عصاصه

24541جراحة الفم والفكين570محمد طاهر ميسره زكريا

13595مداواة األسنان234محمد طريف ايمن الشعيري

13792التوليد وأمراض النساء وجراحتها240محمد طريف حسن شرم

14182الجراحة العامة261محمد طالب طه

17932الجراحة العامة400محمد طالل الشيخ

9748امراض العين وجراحتهادوراتمحمد طالل عبد هللا محسون

17407الجراحة العظمية388محمد طالل عبد الوهاب السباعي
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21825طب األسرة514محمد طالل محمد حمزه شرفو

4834أمراض األطفال42محمد طالل محمد خير امونه

4347جراحة الفم والفكين33محمد طالل ياسر رسالن

2782األمراض الداخلية16محمد طموح ناظم عمرايا

2783أمراض الدم16محمد طموح ناظم عمرايا

14749تقويم األسنان292محمد طه الجاسم

12094األمراض الداخلية171محمد طه صلوح الحاج طعمه

2724امراض االطفال15محمد ظافر احمد قلعه جي

11444امراض النسج حول السنية144محمد ظافر مصطفى سراج

1533امراض العين وجراحتها12محمد ظفر هللا عسكر

3215الجراحة العظمية21محمد ظهير فخري الداالتي

6952امراض االطفال56محمد ظهير محفوظ سواس

23780الجراحة العامةدوراتمحمد عابد ليفا

3612امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها25محمد عادل ابراهيم الياسين

12513األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس174محمد عادل اسماعيل

6627جراحة الفم والفكين53محمد عادل صالح محايري

7897الجراحة العامة68محمد عادل عبد الرؤوف جيجه

18263األمراض الداخلية410محمد عادل محمد صهيب هاشم

21044التشخيص المخبري501محمد عادل مروان الحافظ

483جراحة الفم والفكيندوراتمحمد عادل مسعود

707جراحة الفم والفكين5محمد عادل نمر

6723الجراحة العظمية53محمد عارف محمد سعد الدين

23368الجراحة البوليةدوراتمحمد عارف مراد

2658التشخيص الشعاعي/ االشعة 19محمد عاشق الضامن

18679الجراحة العظمية423محمد عاصم محمود رحيباني

2895األشعة والتشخيص الشعاعي20محمد عاصم مصطفى عوكر

4861أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها42محمد عاطف محمد سعيد لكن

23301التشخيص المخبري551محمد عامر احمد فالحه

25620األمراض الداخليةدوراتمحمد عامر اسامه تركماني

251جراحة الفم والفكيندوراتمحمد عامر بدر الدين عبية

1724التخدير واالنعاش9محمد عامر بهاء الدين يوسف

506أمراض اللثة1محمد عامر حامد الحامض

7895الجراحة العامة68محمد عامر حكمت عبد هللا

8320الكيمياء الحيوية السريرية73محمد عامر زكي زمريق

8321األغذية والمياه73محمد عامر زكي زمريق

3928امراض القلب31محمد عامر عادل جابر

4013صناعة االسنان الثابتة29محمد عامر عادل خطاب

1158علم االورام ومعالجتها2محمد عامر عبد الرحمن الشيخ يوسف

1179االشعة المداواة الشعاعية2محمد عامر عبد الرحمن الشيخ يوسف

20367أمراض العين وجراحتها477محمد عامر عبد السالم األسود

25200طب أسنان األطفال579محمد عامر عبد هللا البني

4713أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها42محمد عامر عبد المجيد الطرابلسي

9059امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها86محمد عامر عمر االبرش

22214مداواة األسنان526محمد عامر غسان المخلالتي

23219جراحة الفم والوجه والفكين550محمد عامر مازن األصفر

1387امراض الجهاز الهضميدوراتمحمد عامر محمد سعد الدين زيتون

3892الجراحة العظمية26محمد عامر محمد طه حداد

11022التعويضات السنية الثابتة128محمد عامر نزار الجبان

15991جراحة األوعيةدوراتمحمد عايش العبد المحسن الفراس
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15076األمراض الداخلية309محمد عباس اكحل

15077أمراض القلب واألوعية309محمد عباس اكحل

3876التوليد وامراض النساء وجراحتها27محمد عباس عباس

19009األمراض الداخلية436محمد عباس يونس

13982أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد عبد الباسط لوكي

4886الجراحة العظمية42محمد عبد الباسط محمد توفيق بدله

22016الجراحة العظمية521محمد عبد الباسط محمد توفيق بدله

23200األمراض الداخلية550محمد عبد البر محمود كعكه جنيد

10051التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي103محمد عبد الجبار األحمد الكبيسي

21238الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد الجبار العابد

19213أمراض النسج حول السنية443محمد عبد الجليل الحوراني

19836األمراض الداخلية459محمد عبد الجليل الراغب

19837أمراض الجهاز الهضمي459محمد عبد الجليل الراغب

20709أمراض األطفال486محمد عبد الجليل عيان

3412الداخلية العامة22محمد عبد الجواد ملحم

21841األمراض الداخليةدوراتمحمد عبد الحسين إسماعيل

417أمراض الغدد واالستقالبدوراتمحمد عبد الحفيظ المالحميد

8506أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد عبد الحكيم النصار

9256أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد عبد الحكيم شهال

5546أمراض القلب واألوعية43محمد عبد الحكيم علي

1991الجراحة البولية9محمد عبد الحليم شحادة

21904األمراض الداخلية517محمد عبد الحميد األحمد الشيخ عطيه

2828طب االسرة17محمد عبد الحميد الحزوري

10184امراض االطفال108محمد عبد الحميد الدرويش

20400األمراض الداخلية478محمد عبد الحميد أبو الخير

19948األحياء الدقيقة462محمد عبد الحميد جواده سقا

12933أمراض العين وجراحتها201محمد عبد الحميد حسن

5922الجراحة العصبية46محمد عبد الحميد خليل

16719التخدير واإلنعاش368محمد عبد الحميد دبدوب

13297أمراض األطفال217محمد عبد الحميد رفاعي

828األمراض الداخليةدوراتمحمد عبد الحميد سلمان

18482الجراحة العظمية417محمد عبد الحميد شاشو

12828طب الفم192محمد عبد الحميد عبد المجيد سراج

23492الجراحة العامةدوراتمحمد عبد الحميد قنبس

11229الجراحة العامةدوراتمحمد عبد الحميد كناج

13757أمراض القلب وألوعيةدوراتمحمد عبد الحميد ملحم

13900أمراض الغدد الصم واالستقالب243محمد عبد الحنان العلي

24405أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد عبد الرحمن اإلسماعيل

1799االمراض الداخلية5محمد عبد الرحمن السيد امين

10375التوليد وامراض النساء وجراحتها112محمد عبد الرحمن الطباع

19673األمراض الداخلية456محمد عبد الرحمن الطيب

23165الجراحة البولية549محمد عبد الرحمن المقداد

20759الجراحة العظمية490محمد عبد الرحمن أسعد

25679التشخيص المخبري584محمد عبد الرحمن خطاب

8907امراض االطفال85محمد عبد الرحمن قضيماتي

25793الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد الرحمن كوسه

20865تقويم األسنان491محمد عبد الرحمن محمد عدنان شعباني

7631امراض العين وجراحتهادوراتمحمد عبد الرحمن ميا

4836جراحة الفم والفكين42محمد عبد الرحيم العبد الرحيم
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13771الجراحة العامةدوراتمحمد عبد الرحيم حمزه

20941الجراحة العامة495محمد عبد الرحيم فندي

11320األمراض الداخلية140محمد عبد الرزاق االبراهيم

21914أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد عبد الرزاق االبراهيم

24570أمراض األطفال377محمد عبد الرزاق الخطيب

9993التوليد وامراض النساء وجراحتها102محمد عبد الرزاق الديواني

1969جراحة القلب10محمد عبد الرزاق الزعيم

14214جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد عبد الرزاق العواد

11486امراض االطفال147محمد عبد الرزاق الكنجو

15363أمراض األطفالدوراتمحمد عبد الرزاق الهتيمي

18620أمراض العين وجراحتها422محمد عبد الرزاق حيدر

3097امراض االطفال21محمد عبد الرؤوف البكور

10587الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد الرؤوف المظلوم

21431الجراحة البوليةدوراتمحمد عبد السالم الرجا

590األمراض العينية وجراحتها1محمد عبد السالم كناص

25063أمراض العين وجراحتها577محمد عبد الصمد طوير

2975الجراحة العامة21محمد عبد العزيز العبد هللا

9788االمراض الداخلية97محمد عبد العزيز شمس الدين

22116التشخيص المخبري523محمد عبد العزيز ضاهر

25741الجراحة البوليةدوراتمحمد عبد العزيز عوده

12318الجراحة العامة161محمد عبد العزيز كيروان

17702الجراحة العامةدوراتمحمد عبد العزيز محمود

9972امراض االطفال102محمد عبد العزيز مصطفى الزبيق

2547طب الطوارئ15محمد عبد الغني فياض

5910تقويم االسنان46محمد عبد الفتاح الخطيب

20581الجراحة العظمية486محمد عبد الفتاح بحر

23878الجراحة العامةدوراتمحمد عبد الفتاح سعود

15086الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد الفتاح عقيد

22305أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد عبد القادر جرود

25020الجراحة العامة576محمد عبد القادر رشواني

2982الجراحة العامة20محمد عبد القادر شقير

24909الجراحة العامة575محمد عبد القادر صالح الدين خير هللا

2371الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد القادر عليو

23074األمراض الداخليةدوراتمحمد عبد القادر عميش

25455أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد عبد القادر عميش

626األمراض الداخلية1محمد عبد القادر كريمه

20836الصحة العامة492محمد عبد القادر مصطفى شريتح

8226التوليد وأمراض النساء وجراحتها73محمد عبد الكريم األشتر

24809أمراض القلب واألوعية377محمد عبد الكريم الحمدو

6846امراض اللثة55محمد عبد الكريم العبد هللا

9412التوليد وامراض النساء وجراحتها92محمد عبد الكريم العجمي

8616تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد عبد الكريم الكيال

22891التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي544محمد عبد الكريم المقبل

10476امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها115محمد عبد الكريم خفاجى

11461التعويضات السنية الثابتة145محمد عبد الكريم خلوف الشعار

10240تقويم االسنان والفكين109محمد عبد الكريم خونده

16720التخدير واإلنعاش368محمد عبد الكريم داغستاني

22997أمراض األطفال546محمد عبد الكريم درويش

24515الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد الكريم شماع
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24515الجراحة العظمية377محمد عبد الكريم شماع

1419أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها2محمد عبد اللطيف البغدادي

6732الجراحة العظمية53محمد عبد اللطيف المصري

4279امراض جهاز التنفس35محمد عبد اللطيف محيسن

4969الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد هللا ابراهيم الخليل

17133تقويم األسنان والفكين383محمد عبد هللا البابنسي

16987أمراض العين وجراحتها375محمد عبد هللا البرم

12912الجراحة البوليةدوراتمحمد عبد هللا البنا

2826الجراحة العظمية17محمد عبد هللا الحزوري

24262أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد عبد هللا الخطيب

5091الجراحة العامة37محمد عبد هللا الدباغ

22163العناية المشددةدوراتمحمد عبد هللا السليمان

1109التوليد وامراض النساء وجراحتها2محمد عبد هللا العسكر

13361أمراض األطفال223محمد عبد هللا خلف

323التخدير واالنعاشدوراتمحمد عبد هللا درويش فوطي

12402الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد عبد هللا ريا

16602التعويضات السنية الثابتة363محمد عبد هللا سلطان

شهادة دراسات : يرجى استكمال االوراق  : 5الملف معلقمحمد عبد هللا عوده

20533التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي485محمد عبد هللا فتوح

23790أمراض القلب واألوعية557محمد عبد هللا فرفراوي

25122أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد عبد هللا محمود

24316جراحة األوعيةدوراتمحمد عبد هللا مناع

20710جراحة الفم والفكين485محمد عبد هللا موسى

24628التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377محمد عبد هللا نجم

17607أمراض األطفالدوراتمحمد عبد المجيد السلوم

18695التخدير واإلنعاش426محمد عبد المجيد الشيخ

21439الجراحة العظميةدوراتمحمد عبد المجيد عيون

20529التشخيص المخبري486محمد عبد المجيد نحيلي

9643امراض الكلية96محمد عبد المحسن عبد المحسن

24337أمراض األطفالدوراتمحمد عبد المحيمد

10964امراض االطفال126محمد عبد المعطي خورشيد

25800أمراض الكليةدوراتمحمد عبد المعين النداف

19396أمراض القلب واألوعية446محمد عبد المنعم حسن متولى

15303جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد عبد الناصر الحموي

21883طب األسرةدوراتمحمد عبد الناصر الزعبي

14116أمراض الكلية عند األطفال256محمد عبد الناصر عبيد

17145أمراض األطفال382محمد عبد الناصر عبيد

3765امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31محمد عبد الهادي اسماعيل

24343أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد عبد الهادي األشقر

8580التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد عبد الهادي الزهراوي

19341األمراض الداخلية446محمد عبد الهادي المرعي

10919تقويم االسنان والفكيندوراتمحمد عبد الهادي تيمورخان

15696جراحة القلب342محمد عبد الهادي محمد بكور

21188الجراحة العظمية502محمد عبد الهادي مسعود

457أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد عبد الوهاب العودات

11562الجراحة البلوية149محمد عبد الوهاب محمد هشام ابيض

3313التوليد وأمراض النساء وجراحتها22محمد عبد الوهاب مغربي

17767أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها396محمد عبدالرحمن العلي

897امراض القلب3محمد عبدالرحمن العمر
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18982جراحة الفم والفكين435محمد عبدالرحمن الكمار

3248تقويم االسنان20محمد عبدالكريم بدرالدين

18596أمراض االطفال422محمد عبدهللا عودة

22477األمراض الداخليةدوراتمحمد عبدهللا وزه

24924الجراحة العامة377محمد عبده الغوثاني

10937األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس125محمد عبده عابده

18673الجراحة العامة424محمد عبدو الحلبوني

19010األمراض الداخلية436محمد عبدو الناصر

11940الجراحة العامة166محمد عبدو الوقاف

17358الجراحة العامةدوراتمحمد عبدو حسينو

2923امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20محمد عبود عبد هللا

13438الجراحة العصبية226محمد عثمان الحسين

8608التشخيص المخبريدوراتمحمد عثمان درويش

2926الجراحة العظمية20محمد عثمان عثمان

3798طب الطوارئ27محمد عثمان عثمان

11533طب االسرة148محمد عثمان عدنان سيروان

23696التعويضات السنية المتحركة557محمد عدنان احمد

9932امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها101محمد عدنان احمد الرفاعي

19033الجراحة العامة437محمد عدنان اسماعيل الخطيب

19032الطب الشرعي437محمد عدنان اسماعيل الخطيب

12500األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد عدنان االبراهيم

21597التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد عدنان االبراهيم

16088طب األورامدوراتمحمد عدنان البغدادي

388التشخيص المخبريدوراتمحمد عدنان الحلقي

16291التشخيص المخبريدوراتمحمد عدنان الداود

12750الجراحة البوليةدوراتمحمد عدنان الرحبي

21622جراحة الفم والفكيندوراتمحمد عدنان الصباغ

6030أمراض جهاز الهضم47محمد عدنان العلي الحويج

8590أمراض العين وجراحتها80محمد عدنان العميري

21763الجراحة العامةدوراتمحمد عدنان الفروي

25863الجراحة العظمية586محمد عدنان المصري

7588جراحة الفم والفكين64محمد عدنان الياسين

20028الجراحة البولية466محمد عدنان تركي الناصر

10640الجراحة العظميةدوراتمحمد عدنان حسين

13221أمراض الجهاز الهضمي214محمد عدنان حسين

20869األمراض الداخلية491محمد عدنان خليل

25774الجراحة العظمية586محمد عدنان دالله

6375أمراض العين وجراحتها49محمد عدنان رسالن

13553األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس233محمد عدنان رمزي اربيللي

4573الجراحة العصبية39محمد عدنان سليمان

10472الجراحة العامة114محمد عدنان عبد الجواد الخالد

23938الجراحة العامةدوراتمحمد عدنان غانم

7608الجراحة العامة64محمد عدنان فايق قضماني

21330التشخيص المخبري505محمد عدنان محمد خير نسلي

21997جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد عدنان محمد نور الدين البرشه

17601أمراض الجهاز الهضمي391محمد عدنان نظير الحلو

2208االمراض العينية وجراحتها12محمد عدنان وكاع الرحبي

24722أمراض العين وجراحتها572محمد عدي حاتم االبرش

9564طب الطوارئ95محمد عرب الكوسا
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15241األمراض الداخلية318محمد عربي محمد حسن مارديني

8332أمراض النسج حول السنية73محمد عرفان القصار الشهير بالحكيم

1996الجراحة العامة9محمد عز الدين سميه

15966أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد عزات حسن

432الجراحة البوليةدوراتمحمد عزات قاسم

7150االمراض الداخليه57محمد عزت احمد وليد االسطه

2250الجراحة العظمية8محمد عزت االكتع

5147أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد عزت أحمد وليد األسطة

15466األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس332محمد عزت غنيم الحريري

4517الجراحة العامة30محمد عزت قتيبه طيفور

9551األمراض الداخلية95محمد عزت محمد اديب الخجا

20303الجراحة العصبية475محمد عزيز محمد

22023أمراض األطفال521محمد عزيز نيشي

11192الجراحة العامة133محمد عصام احمد شفيق كيالي

11193الجراحة التجميلية والتصنيعية133محمد عصام احمد شفيق كيالي

23827جراحة الفم والوجه والفكين558محمد عصام الدالي

- يرجى استكمال االوراق  :   2017-3-14بتاريخ محمد عصام المصري

23511التعويضات السنية الثابتة554محمد عصام المنجد

9623جراحة الفم والفكين95محمد عصام زهير جركس

23282مراقبة األدوية551محمد عصام عامر كف الغزال

14206االمراض الداخلية262محمد عصام عبد هللا المصري

14207امراض القلب واالوعية262محمد عصام عبد هللا المصري

17127الكيمياء الحيوية السريرية383محمد عصام عبد النبي حسن اغا

6871التشخيص الشعاعي/األشعة55محمد عصام عبد الودود البريجاوي

19623الجراحة البولية454محمد عصام محمد عماد الدين شورى

7888الجراحة العظمية68محمد عصام محمود نديم اسكندراني

14844الجراحة التجميلية والتصنيعية298محمد عصام مروان العجيه

15389التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي325محمد عصام هشام نحالوي

22560األمراض الداخلية532محمد عطا السبتي

24324األمراض الداخليةدوراتمحمد عطا القويدر

7104الجراحة البولية57محمد عطاهلل المحمد الناصر

6509االمراض الداخليه50محمد عقل الخطيب

6534امراض القلب50محمد عقل الخطيب

10621الجراحة الصدريةدوراتمحمد عقل موسى

19131التوليد وأمراض النساء وجراحتها440محمد عقله الدخان

13794الجراحة العظمية240محمد عكرش الهارون

24770مداواة األسنان377محمد عالء الدين العليوي

21641الجراحة العامة510محمد عالء الدين محمد الدوغري

20738مداواة االسنان488محمد عالء الدين محمد موفق نصري

16265الجراحة العظمية355محمد عالء الدين هيطالني

10629االمراض الداخليةدوراتمحمد عالء ايمن شكري مراد

13849الجراحة العظميةدوراتمحمد عالء أحمد مريم

25489مداواة األسناندوراتمحمد عالء سمير طحان

638الجراحة البولية1محمد عالء سمير قنان

11779أمراض القلب واألوعية162محمد عالء طراد االحمد

14215جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد عالء عبد العزيز الضبع

8988جراحة االوعية86محمد عالء غازي صوفان

6522جرحة الفم والفكين50محمد عالء فريز الزين

14981التوليد وأمراض النساء وجراحتها303محمد عالء مروان الحريري
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25699أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها585محمد عالء مصطفى قلعه جي

11323تقويم األسنان140محمد عالء منار السمان

20519جراحة األطفال482محمد علمي محمد عدنان الحسامي

15071التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي307محمد على فيصل ناصر

21994الصحة العامة520محمد على محمد القصار بني المرجه

10875األمراض الداخلية125محمد علي ابراهيم

11668الجراحة العامة155محمد علي ابراهيم

11668الجراحة العامة155محمد علي ابراهيم

10766جراحة األوعيةدوراتمحمد علي احمد االحمد

6196أمراض جهاز الهضم49محمد علي احمد السمان

7324التشخيص المخبري60محمد علي احمد الوسي

25355أمراض األطفالدوراتمحمد علي احمد حماش

10933الجراحة العظمية126محمد علي ادريس

11028أمراض العين وجراحتها127محمد علي اسعد

21117الجراحة العظمية498محمد علي اسماعيل الحبش

1707الجراحة العظمية10محمد علي اكحل

12549التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد علي االبراهيم

17565األمراض الداخليةدوراتمحمد علي البيجو

8078التشخيص المخبري73محمد علي الحرك

691األمراض العينية وجراحتها4محمد علي الحسين

8467أمراض الغدد واالستقالبدوراتمحمد علي الحواصلي

1272تقويم األسنان3محمد علي الخطيب

11105االمراض العصبية131محمد علي الزعبي

14996األمراض الداخلية303محمد علي العبادي

4726الجراحة العظميةدوراتمحمد علي العزو

6288الجراحة البولية49محمد علي العوم

10804التشخيص المخبريدوراتمحمد علي الفارس

8674الجراحة العامةدوراتمحمد علي الفروح

521أمراض القلب1محمد علي المبارك

6476التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد علي المحمد

13454طب األسرة227محمد علي المفرغ

15234التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد علي الموسى

24517أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد علي أبو الريش

24517أمراض القلب واألوعية377محمد علي أبو الريش

19093الجراحة العظمية439محمد علي أبو غبره

19618أمراض القلب واألوعية454محمد علي توفيق عبدي

19138األمراض الداخلية442محمد علي جمعه

4839أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها43محمد علي حباب

4251امراض االطفال44محمد علي حسن

16231التشخيص المخبري355محمد علي حسن

15821الجراحة العامة346محمد علي حسين صليعي

8896الجراحة البولية85محمد علي حمدان

15276أمراض القلب واألوعية319محمد علي حميد

15309الجراحة البولية323محمد علي خطاب

23222الجراحة العظمية550محمد علي خليفه بابليك

6938االمراض الداخلية55محمد علي خليل

9894امراض الجهاز التنفسي100محمد علي دامرجي

14465التشخيص المخبري278محمد علي درويش

25456تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد علي رابعه
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10068الطب الشرعي103محمد علي ربيع االنوار مسالتي

2507الجراحة البولية18محمد علي رياض محلى

نقص شهادة خارجية:2020-2-4بتاريخمحمد علي زاهر

15159طب األسرة313محمد علي زهيا

1759جراحة االوعية7محمد علي زهير النحاس

6829األمراض الجلدية والزهرية55محمد علي زيفه

15892أمراض األطفال350محمد علي سعد حسيب قبالوي

3287جراحة الفم والفكين21محمد علي سعده

25469جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد علي سالمه

23310أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد علي سلطانه

7035أمراض االطفال57محمد علي سلمان

13686الدمويات المناعية241محمد علي سلمان

16877األمراض الداخلية373محمد علي سليم

17982األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس402محمد علي سليمان

7686طب الطوارئ65محمد علي شباط

17343أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد علي صبيح

15209التوليد وأمراض النساء وجراحتها317محمد علي طنجور

6429الجراحة البولية50محمد علي عباس

23917أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد علي عبد

16841التخدير واإلنعاش371محمد علي عبد الحميد الجاموس

25718أمراض النسج حول السنية585محمد علي عبد الغني الخياط

18139التخدير واإلنعاش408محمد علي عبد الغني شيخ الصباغين

14002األمراض الداخليةدوراتمحمد علي عبد الوهاب صندوق

17436أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد علي عبدالرحمن الحاج طحطوح

6437صناعة االسنان الثابتة50محمد علي عدنان العطار

4230امراض جهاز الهضم39محمد علي علي

7754جراحة القلب واألوعية66محمد علي علي

11654التوليد وأمراض النساء وجراحتها153محمد علي علي عبده

24205األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس566محمد علي عمران

23862التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد علي عيد

750الجراحة البولية1محمد علي عيسى

9718التخدير واالنعاشدوراتمحمد علي غانم

18136أمراض القلب واألوعية407محمد علي غنيم

23841األمراض الداخلية558محمد علي فخري كتوت

23842أمراض الكلية558محمد علي فخري كتوت

7060الجراحة العامة57محمد علي فويته

15071التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي313محمد علي فيصل ناصر

4081امراض االطفال31محمد علي قاسم

25112أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد علي محمد

5586االحياء الدقيقة43محمد علي محمد اديب قعدان

5884الكيمياء الحيوية السريرية48محمد علي محمد اديب قعدان

2984علم االدوية السريرية25محمد علي محمد القصار بني المرجه

21804الصحة العامة514محمد علي محمد توفيق كركوكلي

8760التعويضات السنية المتحركة83محمد علي محمد تيسير القصاص

17416التعويضات السنية الثابتة388محمد علي محمد سراج

20749أمراض األطفال490محمد علي محمد سريو

14621العقاقير والنباتات الطبية288محمد علي محمد شريف الحسيني

15081أمراض الكليةدوراتمحمد علي محمد عوني جنيات

3069امراض الكلية22محمد علي محمد منصور ابرش
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18338التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413محمد علي محمد منير الفقير

8596الجراحة العامة81محمد علي محمد ياسين االسطه

12346أمراض األطفالدوراتمحمد علي محمود

4772الجراحة العامةدوراتمحمد علي محمود هاشم

12733تقويم األسنان والفكين186محمد علي مصطفى

15112الجراحة البولية312محمد علي مصلوح الحماد

13248األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس214محمد علي معال

7884االمراض الداخلية68محمد علي مال موسى

7137التوليد وأمراض النساء وجراحتها57محمد علي موسى

9917االمراض الداخلية100محمد علي موسى جاسم

6619أمراض الكلية57محمد علي ناصر

13031جراحة األطفال208محمد علي ناصر

3568امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26محمد علي نديم منصور

9092امراض االطفال87محمد علي هزيمه

20346التشريح المرضي477محمد علي هالل

15085الجراحة البوليةدوراتمحمد علي وليد الشاويش

17014تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد علي وليد عنقور

12722مداواة االسنان186محمد علي ونوس

22696أمراض النسج حول السنية536محمد علي يوسف

1973جراحة القلب9محمد علي يونس

4703امراض القلب34محمد عماد ابو النصر جمران

7600طب األسرة64محمد عماد أديب الدقر

3525التشخيص الشعاعي/ االشعة 24محمد عماد خالد عطبه

22250الجراحة العامةدوراتمحمد عماد شكري عبد الرحمن

6922امراض الكلية55محمد عماد عبد الرزاق عثمان

2969امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21محمد عماد عمر االسطواني

12462األحياء الدقيقة169محمد عماد محمد كامل بليد

10951امراض النسج حول السنية125محمد عماد محمد وليد حموده

13368األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس223محمد عماد محمود عيطه

4833امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها42محمد عماد ياسين زريق

14429أمراض العين وجراحتها271محمد عمار احمد قاسم

2182الجراحة العامة12محمد عمار اسكندر سالمة

11649الجراحة العامةدوراتمحمد عمار اسماعيل عمار

16709جراحة الفم والفكين368محمد عمار بدر الدين عكش

محمد عمار زعتر
دورات

الجراحة العظمية
21712

13247تقويم األسنان والفكين218محمد عمار عبد الحميد بارودي

5216جراحة الفم والفكين44محمد عمار عبد الرحمن كرمان

5679زراعة االسنان44محمد عمار عبد الرحمن كرمان

12095األمراض الداخلية162محمد عمار عبد هللا صالح

2948تقويم االسنان20محمد عمار علي عدرا

23011الجراحة العامة547محمد عمار فاروق حللي

23012جراحة األطفال547محمد عمار فاروق حللي

8233التخدير واإلنعاش72محمد عمار محمد فاتح يسوف

10389االحياء الدقيقة112محمد عمار محمد قيس يحيى

21929أمراض النسج حول السنية518محمد عمار محمد منذر الكوكي

5961التشخيص الشعاعي/ األشعة 47محمد عمار محمد موفق الجعفري

3010جراحة الفم والفكين20محمد عمار هشام خالد

17709تقويم األسنان والفكين393محمد عمر احمد عصام الدين شعار الشهير بالدرا
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13766االمراض الداخليةدوراتمحمد عمر التايه

22723أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد عمر التايه

1736الجراحة البولية9محمد عمر الطويل

10144الطب الشرعي107محمد عمر العمر

6541زراعة االسنان50محمد عمر إبراهيم كروما

12335أمراض العين وجراحتها161محمد عمر أحمد أسعد مرعشي

11219تقويم االسنان137محمد عمر بابا

2253امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها15محمد عمر باللي

12581األمراض الداخلية180محمد عمر جحا

11520جراحة الفم والفكين148محمد عمر جيكو

23414الجراحة العظميةدوراتمحمد عمر رمضان

8402أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد عمر عبجي

1622االمراض العصبية11محمد عمر عبد الحق

2241التخدير8محمد عمر عجمي

20917طب الطوارئ493محمد عمر فيصل العدوي

2728التخدير واإلنعاش19محمد عمر مقرش

17789طب الطوارئ395محمد عمران محمود كساب

21844جراحة الفم والوجه والفكين515محمد عمرو عبد الكريم حسين حجير

4048الجراحة العامة29محمد عواد االحمد

21490الجراحة البوليةدوراتمحمد عودة الحسين

16205الطب النفسيدوراتمحمد عوض الحاج عمر خليل

20237مداواة االسنان473محمد عوني القاضي

1098امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها2محمد عوني مصطفى الحالق

21019أمراض األطفال497محمد عويد السمعو

14631أمراض العين وجراحتها288محمد عويد العيسى الخلف

8814الجراحة العامة89محمد عويد النشيران

9284الجراحة التجميلية والتصنيعية89محمد عويد النشيران

6540امراض اللثة50محمد عياده المنصور

18203أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها406محمد عيد احمد عزت كوكه

15842التخدير واإلنعاش347محمد عيد رشيد محمد

21347تقويم األسناندوراتمحمد عيد سمير بندق

25062أمراض األطفال577محمد عيد عبد الرحيم الطيلوني

22639التخدير واإلنعاش534محمد عيد عبده البشتيني

1644التخدير4محمد عيد علي

4645امراض االطفال34محمد عيسى االحمد العيسى

21704أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد عيسى بركات

7429الطب الشرعي62محمد عيسى شاهين

17825التخدير واإلنعاش397محمد عيسى محمد

17367األمراض الداخلية388محمد عيسى معروف

6888طب الطوارئ55محمد غازي الصالح

18651األمراض الداخلية423محمد غازي رسمي السباعي

18652أمراض الجهاز الهضمي423محمد غازي رسمي السباعي

3872جراحة الفم والفكين25محمد غازي فيصل علوني

3754التوليد وامراض النساء وجراحتها31محمد غازي محمد مكرم الجندي

22158أمراض العين وجراحتها525محمد غالب محمد شفيع باقوني

4120مداواة االسنان29محمد غالب محمد ناصر الكيالني

19771التوليد وأمراض النساء وجراحتها457محمد غانم ممدوح طه

13271التشخيص المخبري217محمد غانم نجيب السالمه

22470األمراض الداخلية531محمد غريب قاسم القسوم
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11348جراحة الفم والفكين142محمد غزوان احمد رجاح ياور

25490مداواة األسناندوراتمحمد غزوان عبد الدايم

14951أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد غزوان عبد الرزاق التناري

18190جراحة الفم والفكين409محمد غزوان محمد غازي الجباري

18191التعويضات السنية409محمد غزوان محمد غازي الجباري

740تقويم االسنان1محمد غسان الشلق

742مداواة اسنان االطفال1محمد غسان الشلق

14386األمراض الداخلية267محمد غسان صالح الكردي

19343أمراض األطفال446محمد غسان صالح عمقي

4111األمراض الباطنة27محمد غسان عصام أبي عيشة

23328الجراحة العامةدوراتمحمد غسان محمد اديب الشربجي

21744الجراحة العامة512محمد غسان محمد شفيق قالجو

10965امراض االطفالدوراتمحمد غسان محمد نبيل سكر

8461جراحة الفم والوجه والفكين77محمد غسان محمد يعقوب

10938امراض االطفال125محمد غياث احمد شاهين

4682طب االسرة40محمد غياث عادل شهاب

3713االمراض العينية وجراحتها28محمد غياث عدنان سنان

7537التشخيص الشعاعي/األشعة64محمد غياث قاسم التنجي

1828الجراحة العامة8محمد غياث محمد فاروق شحادة

1636مداواة االسنان20محمد غيث حمود االبرش

2090األمراض العينية وجراحتها11محمد غيث مظهر مهايني

21546التوليد وأمراض النساء وجراحتها508محمد فاتح خالد الكبريتي

5508أمراض القلب43محمد فاتح عبد الرزاق الصالح المغير

18528األمراض الداخلية421محمد فاتح عبد الرزاق الصالح المغير

1847طب الطوارئ5محمد فاتح قطب الدين خزنوي

3705االمراض الصدرية26محمد فاتح محمد امين قشقش

1347االمراض الداخلية2محمد فادي احمد احميد

2138امراض القلب15محمد فادي احمد احميد

12790التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد فادي خالد المرزوقي

14838جراحة الفم والفكين298محمد فادي خالد قوال غاسي

308الطب النفسيدوراتمحمد فادي عبد الرزاق قدح

4822األمراض الباطنة42محمد فادي غسان شبارق

22724أمراض القلب واألوعية537محمد فادي غسان شبارق

4113التشخيص الشعاعي/ األشعة27محمد فادي محمد حزيفه سلقيني

18067الجراحة العامة404محمد فادي محمد حسان الكردي

2697جراحة الفم والفكين17محمد فادي محمد خالد قباني

3982جراحة الفم والفكين31محمد فادي محمد فرحان الجابي

5262الطب النووي37محمد فادي مصطفى الشحنه

13154طب الطوارئ214محمد فارس النوى

22322أمراض العين وجراحتها528محمد فارس عبد هللا عطار

19755أمراض العين وجراحتها455محمد فارس عجوب

22206أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها525محمد فارس محمد عدنان أحمدو

2429الجراحة العظمية18محمد فاروق التركماني

18826الجراحة العامة430محمد فاروق عبد الواحد السمان

18786طب أسنان األطفال427محمد فاروق فتحي النحالوي

16710التشريح المرضي367محمد فاروق فخر الدين سنبلي

21377الجراحة العظميةدوراتمحمد فاروق فؤاد الحريري

2247األمراض العينية وجراحتها13محمد فايز عبد الغني رحيم

9781طب الطوارئ97محمد فايز عرابي
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15424أمراض الجهاز الهضمي328محمد فايز فايز النقري

22227الجراحة العظميةدوراتمحمد فايز محمد بشير أبو جيب

7788جراحة الصدر والقلب واالوعية67محمد فايز محمد رفعت داغستاني

16242تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد فائز صالح

9454االمراض الداخلية92محمد فائز محمد ايوبي

18735الجراحة العامة426محمد فائز موسى

12217الجراحة البولية175محمد فتحي احمد عثمان

4402األمراض العينية وجراحتها30محمد فتحي عبد الستار عباس

19461التشخيص المخبري449محمد فتحي عبد القادر بكري

21013البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية497محمد فخري القاضي

18253تقويم األسنان والفكين410محمد فداء مصطفى  الفيصل

15514جراحة الفم والوجه والفكين331محمد فراس احمد عدنان نابلسي

3406امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها24محمد فراس امين سكر

14869التخدير واإلنعاش299محمد فراس دامس منعم

5068االمراض الباطنة42محمد فراس طلعت صالحيه

19441أمراض الجهاز الهضمي447محمد فراس طلعت صالحيه

3249التوليد وأمراض النساء وجراحتها20محمد فراس ظافر الريس

8371الجراحة العظمية73محمد فراس عبد الغني سرو

11508امراض القلب واالوعية148محمد فراس عبد اللطيف رمضان

11775األمراض الداخلية162محمد فراس عبد اللطيف رمضان

23666الكيمياء التحليلية التطبيقية557محمد فراس عبد الوهاب مناع

12312التوليد وأمراض النساء وجراحتها161محمد فراس فيصل دهيمش

19768مداواة االسنان457محمد فراس محمد توفيق المغربل

16096أمراض األطفالدوراتمحمد فراس محمد طالل رسالن

7887الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي68محمد فراس محمد غياث سمسمية

17946الجراحة العظمية402محمد فراس محمد فاروق ارناؤط

2273جراحة الفم والفكين3محمد فراس محمد فريد الباقي

1727امراض القلب9محمد فراس محمد موفق زيدان

7929جراحة الفم والوجه والفكين68محمد فراس مصطفى محلي

9057الجراحة العامة86محمد فراس منير شلبي

1791األمراض العينية وجراحتها9محمد فرج الصباح

7270التخدير60محمد فرحان داهوك

1827الدمويات واالحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية السريرية5محمد فريد ابراهيم قصيباتي

23207الجراحة العامةدوراتمحمد فريد الدالي

15368الجراحة العامة325محمد فريد سري السباعي

13580أمراض القلب واألوعية234محمد فريز حسين اإلمام

2727الجراحة العظمية15محمد فريز عبد اللطيف المسلماني

15624طب الطوارئ338محمد فضل الحاج الطيب الحاج يوسف

21803الصحة العامة514محمد فنخور العبيه

10760تقويم االسنان والفكين123محمد فهد المبيض

15988الجراحة العظميةدوراتمحمد فهد رعدون

9347األمراض الداخلية91محمد فهد شما

9349أمراض الكلية91محمد فهد شما

6354الجراحة العامة49محمد فهد محمد نائل هاللي

6124التوليد وأمراض النساء وجراحتها47محمد فهد مرجان

7629امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها64محمد فهد مصطفى علوش

5513أمراض جهاز الهضم43محمد فهمي رشيد المبيض

1160امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها2محمد فواز احمد شربك

9206التشخيص المخبري88محمد فواز الجاموس
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17529الجراحة البوليةدوراتمحمد فواز المقداد

9652امراض االطفالدوراتمحمد فواز خليل

9337أمراض العين وجراحتها91محمد فواز راشد حسون النجار

16730الصحة المهنية وطب العمل368محمد فواز عبد الحميد المنجد

10780التشخيص المخبري123محمد فواز محمد خير الحلو

12302امراض الجهاز التنفسي161محمد فواز محمد منير الرجوله

25311الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتمحمد فواز مرعي

6788االمراض العينية وجراحتها55محمد فواز منذر الجندي

20630الجراحة العامة483محمد فوزي حسن

14662الجراحة البولية289محمد فوزي سليمان بكداش

12036التوليد وأمراض النساء وجراحتها171محمد فوزي عثمان

6382الطب الشرعي49محمد فوزي عدنان عبد الحميد

6383التوليد وأمراض النساء وجراحتها49محمد فوزي عدنان عبد الحميد

6456الجراحه العصبية50محمد فوزي محمد نافع كدو

15781الجراحة العامة345محمد فؤاد احمد لبابيدي

19195األمراض الداخلية443محمد فؤاد الجميل الرشيد

19196أمراض القلب واألوعية443محمد فؤاد الجميل الرشيد

16655أمراض العين وجراحتها365محمد فؤاد بشير الموصللي

13561مداواة األسنان234محمد فؤاد حسني الخجا

13552الجراحة العصبية233محمد فؤاد خطاب

1448تقويم األسنان والفكين161محمد فؤاد عبد الحليم قويقه

7921الجراحة العظمية68محمد فؤاد عبد السالم محمد رجب

17697التوليد وأمراض النساء وجراحتها393محمد فؤاد عبد الوهاب امين الفتوى

2574الطب المخبري15محمد فؤاد محمد تحسين الجباصيني

2316جراحة االطفال9محمد فؤاد محمد شله

2334الجراحة العامة9محمد فؤاد محمد شله

21370الجراحة العامة505محمد فيصل احمد منير التركماني

23934أمراض األطفالدوراتمحمد فيصل اسعد

10072طب االسرة104محمد فيصل البيك

2981مداواة االسنان21محمد فيصل محمد حمدي مرستاني

7247صناعة االسنان الثابتة58محمد فيصل محمد خيري السبيعي

16239تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد فيصل محمد زياد زكار

10444الجراحة العظمية113محمد فيصل محمد فهمي فالح

6709التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي53محمد فيصل ناصر الدين

17375الجراحة البوليةدوراتمحمد قاسم االبرص

23512األمراض الداخلية554محمد قاسم الحراكي

996االمراض النفسية1محمد قاسم الشقيري

12070األمراض الداخلية162محمد قاسم المعراوي

16559التعويضات السنية المتحركة362محمد قاسم حميده

21793أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد قاسم كيوان

3134التخدير20محمد قاسم محمد البغدادي

18485التخدير واإلنعاش420محمد قاسم معطي

2133جراحة الفم والفكين15محمد قحطان بسام جبر

14725أمراض الكلية عند األطفال293محمد قدور العبيدان

10968األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد قسيم السويدان

10450امراض النسج حول السنية115محمد قصي احمد غره

6761األمراض الداخلية53محمد قصي حسين الخليل

17644تقويم األسنان391محمد قصي عبد الحميد المنجد

15915الجراحة العصبيةدوراتمحمد قصي عبد الرزاق سلطان
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12491الجراحة العامة169محمد قصي علي شوك

12492جراحة القلب169محمد قصي علي شوك

9394التخدير واالنعاش92محمد قصي محمد سليم نصري

9420الجراحة العامة92محمد قيصر فوزي وراق

12387الكيمياء الحيوية والجرثوميات169محمد كامل ابراهيم كبه وار

21608جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد كامل احمد

15177طب أسنان األطفال315محمد كامل التيناوي

12286جراحة الفم والوجه والفكين161محمد كامل الخيمي

15944أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد كامل حرفوش

14346أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد كامل سماك

20690أمراض العين وجراحتها484محمد كامل عبود

5055التشخيص المخبري43محمد كامل علي

18861الجراحة العامة430محمد كامل علي

17312الجراحة العظميةدوراتمحمد كامل قصيبه

9631التخدير واالنعاش95محمد كرم سالم قطان

22147الصيدلة الصناعية525محمد كرم عبد المجيد قصاص

22747التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد كرم عبود السراج

16512التخدير واألنعاش361محمد كفاح محمد تيسير الكردي الباراوي

12238امراض االطفال174محمد كليدو عبد الرحمن الحايك

5974التوليد وأمراض النساء وجراحتها47محمد كمال احمد الجمعات

14915التعويضات السنية الثابتة302محمد كمال الشريباتي

11441امراض االطفال144محمد كمال حسن

15188الجراحة البوليةدوراتمحمد كمال حسن

3852التشخيص الشعاعي/ االشعة 40محمد كمال زيات

23542الجراحة العامةدوراتمحمد كمال سليمان العطيه

21380األمراض الداخليةدوراتمحمد كمال ضرار حنيش

16813جراحة الفم والفكين371محمد كمال محمد ثابت دويدري

8293أمراض األطفال73محمد كمال هاني الحاج زين

21349الجراحة الصدريةدوراتمحمد كنان بسام جابر

11867التعويضات السنية الثابتة162محمد كنان عدنان سيروان

1628الجهاز الهضمي12محمد كنان محمد زهرى حبوس

18719الدمويات المناعية425محمد كنان محمد عدنان سومان

16010أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد كنان محمد غزوان حماميه

246جراحة الفم والفكيندوراتمحمد كنان محمد غياث سمسمية

2078صناعة االسنان الثابتة10محمد كنج الحاج

7285الجراحة البولية59محمد لبيب موسى هزاع

16430جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد لطفي محمد ياسر قصيباتي

5798الجراحة التصنيعية التجميلية46محمد لطفي نور الدين حسن

20179الجراحة العظمية470محمد لؤي احمد عراط

12437الصيدلة الصناعية164محمد لؤي أسامه صندوق

22900أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمد لؤي بسام عبد الرؤوف

25270تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد لؤي زاهد

1151التشخيص المخبري3محمد لؤي زياد طباخ

4068الجراحة العظمية28محمد ماجد احمد بشير نايفه

17202جراحة القلبدوراتمحمد ماجد التغلبي

5668الجراحة العامةدوراتمحمد ماجد المقداد

13574الجراحة العظمية234محمد ماجد صفيه

24640مداواة األسنان572محمد ماجد صياح الصحن

15541أمراض النسج حول السنية335محمد ماجد عبد الرزاق
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15008طب األورام305محمد ماجد محمد

11724أمراض األطفال157محمد ماجد يحيى يازجي

11724أمراض األطفال157محمد ماجد يحيى يازجي

405أمراض األطفالدوراتمحمد مازم محمود البكور

10653التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي120محمد مازن احمد منير مصلح

15167الجراحة البوليةدوراتمحمد مازن اكرم ابو جيب

5969األمراض الداخلية46محمد مازن اكرم الكنج العبسة

11298التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي139محمد مازن بدر الدين مجاهد دويدر

363األمراض الداخليةدوراتمحمد مازن تيسير سريول

13726التوليد وأمراض النساء وجراحتها241محمد مازن عبد العزيز دايه

3421طب الطوارئ24محمد مازن عدنان فضلي

5063الجراحة العامة42محمد مازن محمد جالل حاج رشيد

5219امراض اللثة44محمد مازن محمد خالد قباني

8063امراض العين وجراحتها70محمد مازن محمد زهير السباعي

9542األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس94محمد مازن محمد طيب البني

5581طب االسرةدوراتمحمد مازن محمد عاصى

2966تعويضات االسنان المتحركة20محمد مازن محمد عدنان قنوت

3704جراحة الفم والفكين28محمد مازن محي الدين النابلسي

23172التوليد وأمراض النساء وجراحتها549محمد مازن ياسين الحمصي

12814أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد مالك العاني

25698أمراض القلب واألوعية585محمد مالك عبد المعطي شغاله

5236أمراض العين وجراحتها41محمد مالك محمد العابد االتاسي

16027الجراحة العامة352محمد مالك ياسين

1737تقويم االسنان2محمد مامون عيد المحمد

11716أمراض العين وجراحتها162محمد ماهر احمد الزايد

4977امراض االطفال32محمد ماهر احمد رمضان

3314التخدير22محمد ماهر اسعد الضاهر

10390التعويضات السنية الثابتة112محمد ماهر بدوي الخباز

10430الكيمياء الحيوية113محمد ماهر توفيق عقاد وتار

1634طب االسرة11محمد ماهر حيدر العشا

17195التوليد وأمراض النساء وجراحتها387محمد ماهر شريف محمداه

11396األمراض الداخلية142محمد ماهر عبد العزيز عبد ربه

19913الجراحة العظمية462محمد ماهر عبد هللا األعرج

3250الصحة والطب الوقائي20محمد ماهر عدنان قتالن

22020أمراض الجهاز التنفسي521محمد ماهر عمر طحان

16991أمراض العين وجراحتها376محمد ماهر فتح هللا علوش

15865األمراض الهضمية عند األطفال348محمد ماهر محمد الطياره

3170التيجان والجسور20محمد ماهر محمد بشير الصفدي

11976التخدير واالنعاش164محمد ماهر محمد بهجت الساعاتي

14325الكيمياء الحيوية السريرية267محمد ماهر محمد راشد القطيني

19900الجراحة العظمية461محمد ماهر محمد سمير الطرح

12911جراحة الفم والفكين199محمد ماهر محمد نذير الكمشة

18579أمراض الجهاز التنفسي421محمد ماهر محمد نوري الحاج حسين

17783أمراض القلب واألوعية395محمد مأمون العيس

12947عين201محمد مأمون محمد حسني المهايني

18716التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي425محمد مأمون محمود قباني

8714الجراحة العظميةدوراتمحمد مبروك السعيد

+ نقص شهادة الجراحة التجميلية :2019-11-21بتاريخ محمد مجاب جمال عوض

22002الجراحة التجميلية للوجه521محمد مجاب جمال عوض عوض
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2098جراحة الفم والفكين13محمد مجتبا بالل

12942التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد مجتبى محمد رياض علوان

2661امراض االطفال19محمد مجد احمد قاضي

3595تقويم االسنان26محمد مجد الدين هشام الحوراني

22633أمراض األطفال534محمد مجد جمال عموره

1177االمراض العينية وجراحتها2محمد مجد خالد الزيتاوي

15156أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد مجيب رمضان

3978علم االورام ومعالجتها31محمد محروث قادري

9058المعالجة الشعاعية لالورام86محمد محروث قادري

21590الجراحة العظميةدوراتمحمد محسن اسماعيل

17165أمراض الغدد الصم واالستقالب384محمد محسن الحاتم

18072أمراض األطفال408محمد محسن الحاتم

1963أمراض الغدد الصم2محمد محسن الصالح

11913التوليد وأمراض النساء وجراحتها162محمد محسن دياب

9607الجراحة العظمية95محمد محسن صبوح

11550التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي149محمد محسن عمر االبراهيم

18367أمراض األطفال414محمد محسن منصور

23613التشخيص المخبري555محمد محمد احسان أبو شعر

10815جراحة األطفالدوراتمحمد محمد احمد الضريبي

10548امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد محمد اسعد دباغ

7834الجراحة العظمية67محمد محمد الخضر

22152تقويم األسنان525محمد محمد الغزاوي

14120أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها256محمد محمد أمين الشلق

10029التوليد وامراض النساء وجراحتها103محمد محمد أنور مستت

11616أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها151محمد محمد بدر عواد

16631الجراحة العامة365محمد محمد برهان الدين الخطيب

17781أمراض النسج حول السنية396محمد محمد بسام القوتلي

10462الجراحة العظميةدوراتمحمد محمد بكار

25150جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد محمد بها صغير

6422االمراض العينية وجراحتها50محمد محمد توفيق فتيح

2006امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9محمد محمد جمعه ابو محرم

17721التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي393محمد محمد جميل كيالي

15880الجراحة العصبية350محمد محمد حمدي قاضي

1442الكيمياء الحيوية والسريرية11محمد محمد خالد شيخ القصابين

17759الصحة المهنية وطب العمل396محمد محمد رسالن الحلبي

14472الجراحة البولية278محمد محمد رضوان شريف

23756جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد محمد رضوان طرابلسي

629جراحة الفم والفكين1محمد محمد رفيق العقاد بني المرجى

1703االمراض الداخلية9محمد محمد سعد الدين زيتون

9352الجراحة العامة91محمد محمد سعيد درويش

13543تقويم األسنان والفكيندوراتمحمد محمد سعيد زهره

14874جراحة الفم والفكين299محمد محمد شمس الدين العطار

2110التوليد وامراض النساء وجراحتها13محمد محمد صالح الشب

20351أمراض الكلية477محمد محمد صبحي صليبي

20350األمراض الداخلية477محمد محمد صبحي صليبي

16160أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد محمد طالل بازيدو

11250امراض القلب139محمد محمد طه االبراهيم

14761األمراض الداخلية295محمد محمد طه االبراهيم

21173طب األسرةدوراتمحمد محمد عدنان بدوي
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21173طب األسرة504محمد محمد عدنان بدوي

3136تقويم االسنان21محمد محمد عدنان موصلي عبد هللا

1246امراض االطفال3محمد محمد عربي حديفه

5737صناعة االسنان الثابتة45محمد محمد عز الدين عربي كاتبي

24042الجراحة العظميةدوراتمحمد محمد علي أبو السباع

13040أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد محمد علي خورشيد

2840جراحة الفم والفكين17محمد محمد علي شويحنه

9742الجراحة العامة97محمد محمد علي صرصر

985جراحة االوعية1محمد محمد علي غنام

2354الجراحة العامة10محمد محمد علي غنام

18443أمراض الدم418محمد محمد علي كلتا

18442طب األورام418محمد محمد علي كلتا

1620جراحة الفم والفكين11محمد محمد عيد حساني

15422تقويم األسنان327محمد محمد غره

21245الجراحة الصدريةدوراتمحمد محمد فاروق السمان

19778جراحة الفم والفكين458محمد محمد فاروق عتقي

10634االمراض الداخليةدوراتمحمد محمد فايز قويدر

10743امراض العين وجراحتها121محمد محمد كامل الحاج صالح

4901األمراض الداخلية42محمد محمد كالهو

15011التوليد وأمراض النساء وجراحتها305محمد محمد ماجد مرتضى

9004تقويم االسنان والفكين86محمد محمد مامون صادقلي

5642الجراحة العصبية52محمد محمد مأمون سواس

4218أمراض اللثة27محمد محمد مروان مصاصاتي

20017التوليد وأمراض النساء وجراحتها464محمد محمد معمو

10581الكيمياء الحيوية السريرية171محمد محمد ممدوح نسيمي

2408مداواة االسنان18محمد محمد نادر الدكاك

8269امراض االطفال73محمد محمد نحاس

16281التعويضات السنية الثابتة355محمد محمد نذير الحموي

24672طب أسنان األطفال572محمد محمد نذير القصار

10460الجراحة العظميةدوراتمحمد محمد نصر الرحال

4567الجراحة البوليةدوراتمحمد محمد هشام سرور

6655التخدير واالنعاش52محمد محمد هالل

10545الجراحة العامةدوراتمحمد محمد هيثم الحموي القنواتي

14535مداواة األسنان281محمد محمد هيثم الريحاوي

22295أمراض القلب واألوعية527محمد محمد هيثم قاضي

3368االمراض العصبية21محمد محمد وحيد حلبية

10905الجراحة العامةدوراتمحمد محمد ياسر مرشحة

23372الجراحة العامةدوراتمحمد محمود ابو حمده

12538جراحة الفم والفكين174محمد محمود احمد

2580أمراض النسج حول السنية15محمد محمود البوش

25602امراض العين وجراحتهادوراتمحمد محمود الخن

6813جهاز التنفس/الجراحة الصدرية55محمد محمود السوده

8049امراض الجهاز الهضمي70محمد محمود الشايب

24127الجراحة البوليةدوراتمحمد محمود العبدهللا

1375الجراحة العامة5محمد محمود العلي

24290أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد محمود العلي

4092التوليد وامراض النساء وجراحتها28محمد محمود العيناوي

14592التشخيص المخبري283محمد محمود المخبر

16862التخدير واإلنعاش372محمد محمود المخلوف
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11106الجراحة العامة131محمد محمود المصري

12340جراحة األوعيةدوراتمحمد محمود المصري

10972األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد محمود المطرود

5627طب الطوارئ44محمد محمود الموسى

4473الجراحة البولية36محمد محمود النابلسي

2197الجراحة العامة13محمد محمود بدور

16617جراحة الفم والوجه والفكين364محمد محمود بيطار

23529الجراحة العامةدوراتمحمد محمود تركمان

3958الطب الشرعي28محمد محمود جفران

8776طب الطوارئ83محمد محمود جمعه

9887الجراحة البولية100محمد محمود حاج حسن

22228التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد محمود حاج حسين

11276توليد138محمد محمود حرب

18098جراحة الفم والفكين407محمد محمود حمزه

13089تقويم األسنان والفكين209محمد محمود خديجه

18302أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها412محمد محمود خليل

22419أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد محمود رسالن

25713الجراحة العامة585محمد محمود سحيل

6764الجراحة العامة55محمد محمود سليمان

19820الجراحة العامة459محمد محمود شوبك

23269أمراض العين وجراحتها550محمد محمود صنديد

17554أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد محمود صهريج

13708االمراض الداخلية241محمد محمود ضميريه

13356الجراحة العصبية222محمد محمود عبد الرحمن

3864جراحة الفم والفكين31محمد محمود عبد الرحمن شلبي

17899الجراحة العصبية399محمد محمود علي

5024أمراض األطفال43محمد محمود عمار

4034التخدير واالنعاش28محمد محمود لحلوح

24308األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس568محمد محمود متيني

18782العناية المشددة427محمد محمود مقداد

23890الجراحة العامةدوراتمحمد محمود ناصيف

17806أمراض النسج حول السنية397محمد محمود نديم الشيخ

16760أمراض الجهاز التنفسي368محمد محمود يوسف

20434أمراض الجهاز الهضمي481محمد محمود يوسف

19149التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي441محمد محي الدين الدريعي

18663تقويم األسنان والفكين423محمد محي الدين الدكاك

20502أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد محي الدين المحمد

24683أمراض العين وجراحتها377محمد محي الدين حسن

14991أمراض األطفال305محمد محي الدين محي الدين

2836جراحة الفم والفكين17محمد محي الدين محي الدين توتونجي

12965األمراض الداخلية208محمد مخلف محمد المخلف

19029أمراض األطفال437محمد مخللف الرمضان

23299الكيمياء التحليلية التطبيقية551محمد مدحت أحمد صفوان سراج

17908الجراحة العامة399محمد مدحت شاكوش

25823التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد مدين عيسى

7265امراض القلب58محمد مراد كردي

16802الجراحة البولية370محمد مراد محمد حنان

6395علم النسج حول السنية49محمد مراد محمد طالب

13821أمراض األطفال241محمد مراد محمد يونس فالحة
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9816الجراحة العظمية98محمد مرهف احمد العقبي

17651األمراض الداخلية392محمد مرهف أنور ماشطه

6269جراحة الفم والفكين49محمد مرهف محمد خير التبان

2216الجراحة العامة13محمد مرهف محمد نزار الزهراوي

10138الجراحة العظمية107محمد مرهف محمود عبدي

1964مداواة االسنان9محمد مروان القداح

1723جراحة الفم والوجه والفكين71محمد مروان القدسي

23800أمراض الجهاز الهضمي557محمد مروان النجم

6689التشخيص الشعاعي/ األشعة 52محمد مروان سليمان الجاجة

4695صناعة االسنان الثابتة33محمد مروان سليمان شموط

19452أمراض الغدد الصم واالستقالب448محمد مروان عبد الغني الخجا

12205امراض الجهاز التنفسي174محمد مروان فهيم بركات

18088جراحة األطفال406محمد مروان محمد جميل النحاس

17019أمراض األطفال375محمد مروان محمد صبحي صباغ

3231تقويم االسنان20محمد مروان منجد

12768أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد مسعف الكوكو

2153الحروق وجراحتها13محمد مسلم محمد زيوار االتاسي

3430جراحة الفم والفكين23محمد مصطفى ابو حسن

18031الجراحة العامة404محمد مصطفى احمد

15465التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي عند األطفال332محمد مصطفى االشرم

12959التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد مصطفى البيطار

1038الجراحة العامة1محمد مصطفى الحاج مصطفى

1059الجراحة الصدرية جهاز التنفس1محمد مصطفى الحاج مصطفى

1119التوليد وأمراض النساء وجراحتها2محمد مصطفى الخليل

25510التوليد وأمراض النساء وجراحتها583محمد مصطفى الصالح

4437امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها36محمد مصطفى الطياوي

8020التوليد وامراض النساء وجراحتها70محمد مصطفى العبيد

13772الجراحة العامةدوراتمحمد مصطفى القاري

5606الجراحة العامةدوراتمحمد مصطفى المحمد

20102الجراحة البولية469محمد مصطفى المسقوم

2418الجراحة البولية15محمد مصطفى امين زيتوني

5272الجراحة العظميةدوراتمحمد مصطفى جوبان

22626التوليد وأمراض النساء وجراحتها534محمد مصطفى حاج محمد

10334طب الطوارئ111محمد مصطفى حيرب

422أمراض المفاصلدوراتمحمد مصطفى خليل

20770أمراض األطفال487محمد مصطفى ربيع

20823التشخيص المخبري492محمد مصطفى عادل حيدر

25902أمراض الجهاز التنفسي586محمد مصطفى عباس

583الجراحة العامة1محمد مصطفى عبد الحميد الحبش

23312التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد مصطفى عبد القادر

20672األمراض الداخلية486محمد مصطفى عبد هللا

20676أمراض الكلية485محمد مصطفى عبد هللا

18003أمراض الجهاز الهضمي401محمد مصطفى عبده

21722الجراحة العامة511محمد مصطفى عبدو

9885األمراض الداخلية100محمد مصطفى علي

25241أمراض الجهاز التنفسي579محمد مصطفى عيسى

25088أمراض العين وجراحتها377محمد مصطفى فطراوي

23497الجراحة العامةدوراتمحمد مصطفى قرمو

13346التوليد وامراض النساء وجراحتها221محمد مصطفى محمود مطر السيلم
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3117امراض جهاز الهضم21محمد مصطفى مال عثمان

24418أمراض القلب واألوعية568محمد مصطفى نجا

18056أمراض العين وجراحتها404محمد مصطفى نجار

20554األمراض العصبية486محمد مصطفى وني

24761جراحة الفم والوجه والفكين377محمد مصعب حسان شرف الدين

16342األمراض الداخلية357محمد مصلح محمد سليم قطرنجي

17575التشخيص المخبريدوراتمحمد مضر ابراهيم رفاعي

5281الجراحة العامةدوراتمحمد مضر محمد نبيل مكانسي

3180الجراحة العامة20محمد مضر هاشم الخطيب

17768أمراض العين وجراحتها396محمد مطيع عودة

6845امراض األطفال55محمد مطيع محمود بادنجكي

5168امراض اللثة44محمد معاذ محمد راتب القطمه

14759أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها294محمد معاويه ابراهيم الخطيب

15953التخدير واإلنعاشدوراتمحمد معتز الحريري

981الجراحة البولية2محمد معتز بدر المصري

15426زرع الكليةدوراتمحمد معتز بدر المصري

2894التوليد وامراض النساء وجراحتها20محمد معتز بدرالدين اللحام

4731الطب المخبري41محمد معتز حسن شاكر

21394الجراحة العامة506محمد معتز عبد الحق األتاسي

16675الجراحة العامة366محمد معتز عبد الرحمن ترجمان

21539أمراض الكلية508محمد معتز عبد الرزاق الموالدي

25093األمراض الداخلية578محمد معتز عبد الرزاق الموالدي

4398امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34محمد معتز عبد الستار عباس

19586تقويم األسنان والفكين453محمد معتز عبد الكريم الغزي

535جراحة الصدر والقلب واألوعية1محمد معتز موسى الزعبي

14664أمراض األطفال289محمد معتز نديم شربك

7849األمراض الداخلية67محمد معتز نذير األسطواني

9722التخدير واالنعاش96محمد معتصم عبد الكريم الدريس

11899أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها162محمد معتصم عبد المناف سحلول

4765أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها40محمد معد المسالخي

20932أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها496محمد معال حسن

16819أمراض العين وجراحتها371محمد معال معال

15769التشريح المرضي345محمد معال منصور

17660تقويم األسنان والفكين392محمد معال يونس

2714التخدير واإلنعاش17محمد معمر محمود فاعور

4725الجراحة البوليةدوراتمحمد معن ابراهيم

21237الجراحة العظميةدوراتمحمد معن حسن

20618التعويضات السنية الثابتة482محمد معن غالب المارديني

3860الجراحة العظمية31محمد معن فؤاد الزعيم

13641جراحة الصدر والقلب واألوعية235محمد معين حسن الترجمان

21837التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد مفيد احمد

12408مداواة األسنان164محمد مفيد حبيب

2049امراض االطفال10محمد مكرم عارف الموشلي

15992أمراض األطفالدوراتمحمد ملحم عجي

20110جراحة الفم والفكين470محمد ملهم محمد وليد طباخ

23101الجراحة العامةدوراتمحمد ملهم مصباح الحمامي

24243الجراحة العظميةدوراتمحمد ممتاز مصطفى الحنش

23205جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد ممدوح البيك

17293تقويم األسنان والفكين386محمد ممدوح زينو
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7073التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي57محمد ممدوح شيخ الغنامه

20683األمراض الداخلية484محمد ممدوح محمد كمال كريدي

5134الجراحة العصبية44محمد ممدوح نبهان

14378األحياء الدقيقة270محمد منار راتب عبد الهادي

19766الجراحة العظمية457محمد منال مصباح شاهين

محمد منذر اسعد شعيريه
دورات

تقويم االسنان والفكين
10698

10698تقويم االسنان والفكيندوراتمحمد منذر اسعد شعيريه

406أمراض األطفالدوراتمحمد منذر عواد عوده

25410مداواة األسنان582محمد منذر غسان مكانسي

3884علم النسج حول السنية26محمد منذر محمد غالب الصباغ

13843أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمد منصور عبد الحميد حنيظل

12311التوليد وأمراض النساء وجراحتها161محمد منصور محمد كنان فتاحي

13938أمراض األطفالدوراتمحمد منقذ عبد اللطيف الزين

24621تقويم األسنان والفكين377محمد منهل عياش

17898أمراض العين وجراحتها400محمد منهل هاشم ورقوزق

8000الجراحة العظمية70محمد منيب اسعد زين الدين

9409امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها92محمد منير ابراهيم

4084امراض جهاز الهضم33محمد منير حسن الواو

7497التخدير63محمد منير طه برنيه

3857االمراض الداخلية28محمد منير ظافر اخرس

24839التعويضات السنية الثابتة574محمد منير ماهر عثمان

24293أمراض األطفال568محمد منير محمد العتر

3414جراحة الفم والفكين24محمد منير محمد نهاد حموي

1414التوليد وامراض النساء وجراحتها3محمد مهاب حاتم الحسامي

6603امراض االطفال51محمد مهدي صالح داخل

14953أمراض الكليةدوراتمحمد مهدي طالل النايف

9503الجراحة العامة93محمد مهند حسن بطل

16743جراحة األطفال367محمد مهند حسن بطل

11200طب االسرة135محمد مهند محمود بدوي

2863تقويم االسنان والفكيندوراتمحمد مواهب محمد اسعد حلوى

24539الجراحة البولية570محمد موسى العلي

1725امراض االطفال9محمد موسى غزال

10641االمراض الداخليةدوراتالحجار.محمد موفق 

6904امراض جهاز الهضم55محمد موفق عبد الحميد طرابلسي

8167االمراض الداخلية71محمد موفق عبد الحميد طرابلسي

13620تقويم األسنان والفكين235محمد موفق محمد عدنان السيد حسن

2706جراحة الفم والفكين17محمد مؤمن محمد فوزي فيض هللا

4025الجراحة البولية29محمد مؤيد بهاء الدين القصير

2226جراحة الفم والفكين12محمد مؤيد محمد ديب غندور

22720أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد مؤيد محمد هيثم الملك

20203األمراض الداخلية471محمد مياد عبدالحسيب النجار

22506الجراحة العظميةدوراتمحمد ناجح عمران

7656االمراض الداخلية64محمد ناجي تيسير السقا اميني

7657امراض جهاز التنفس67محمد ناجي تيسير السقا اميني

24816التشخيص المخبري574محمد ناجي عبد الرحمن فحام

2415التيجان والجسور18محمد نادر ناهد سعد الدين

25233التعويضات السنية المتحركة579محمد ناصح الفجر الحمد

8574الجراحة العامةدوراتمحمد ناصر ابراهيم الصوفي
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14815األمراض الداخلية296محمد ناصر الخطيب

8018امراض االطفال70محمد ناصر المرعي

23376أمراض األطفال553محمد ناصر دعبول

2798الجراحة العظمية16محمد ناصر عبد القادر منصور

7121التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي57محمد ناصر ناصر

6226طب الطوارئ49محمد ناظم محمد أديب أبو طراب

10038الجراحة العامة103محمد ناظم محمد خير الدين مهروسه

21814األمراض الداخلية514محمد نافع الفرج

4788األمراض الداخلية42محمد نافع عبد الكريم شامي

4789امراض جهاز الهضم42محمد نافع عبد الكريم شامي

4508التجميلية/ الجراحة التصنيعية 39محمد ناهل محمد هالل

5214الجراحة العامة35محمد ناهل محمد هالل

4819الجراحة العامة42محمد نايف زريق

1705امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9محمد نايف كامله

16526أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها361محمد نبوغ محمد عادل العوا

4447الجراحة العظميةدوراتمحمد نبيل ابو عمشة

24701أمراض النسج حول السنية572محمد نبيل ابوطراب

18248طب االورام410محمد نبيل احمد راجح

18247امراض الدم410محمد نبيل احمد راجح

24934تأهيل وتجميل الفم واألسنان576محمد نبيل الطرشان

13132طب أسنان األطفال214محمد نبيل أحمد حامض

4308الجراحة البولية29محمد نبيل جمال الصباغ

19617التوليد وأمراض النساء وجراحتها454محمد نبيل عبد الرحمن الحجار

17919الكيمياء الحيوية399محمد نبيل محمد حسن اللحام

19063الجراحة البولية438محمد نبيل محمد مطيع المصري

3322امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها22محمد نبيل محمد وليد دندشلي

18249امراض االطفال410محمد نبيل محي الدين رستم

14538الجراحة البولية281محمد نجدت القطيني

15097الجراحة العامة309محمد نجم العلي

15098جراحة األوعية309محمد نجم العلي

11180الجراحة العظمية132محمد نجيب عبد القادر طرشة كردي

4812الجراحة البولية41محمد ندير احمد منير الشهابي

23431الجراحة العظميةدوراتمحمد نديم احمد طه

22142الجراحة العصبية524محمد نديم حسين

15671تقويم األسنان342محمد نذير بشير بكوره

22476األمراض الداخليةدوراتمحمد نذير صبح

13953أمراض األطفال243محمد نزار احمد احمد

16084الجراحة العظميةدوراتمحمد نزار اليوسف

6062أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها80محمد نزار أديب سمان

21314أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمد نزار بكري

13943جراحة األوعية243محمد نزار سلوم

22577أمراض الكليةدوراتمحمد نزار محمد بيضة

11055امراض العين وجراحتهادوراتمحمد نزار محمد تيسير نور الدين

6730األمراض الداخلية53محمد نزيه داغستاني

13773الجراحة العامةدوراتمحمد نزيه رضوان

9969التوليد وامراض النساء وجراحتها102محمد نشاة جالل الدين عبد الكريم

752أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها1محمد نصر الزير

4692االمراض الهضمية40محمد نصر إبراهيم

10295الجراحة العظمية110محمد نصر بدر الدين العمر
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4106الجراحة العظمية27محمد نصر درويش

25269الجراحة العامةدوراتمحمد نصر عيسى

5355امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها44محمد نصر محمد خير نايفه

24043أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد نصوح عماد الدين الحلواني

2083امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها6محمد نضال ابراهيم رحمه

25692أمراض األطفالدوراتمحمد نضال المزعل

23003التخدير واإلنعاش547محمد نضال محمد ديب موسى

20635الجراحة العظمية485محمد نضال محمود سيروان

20828التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي489محمد نضال موسى زينه

6203التشخيص الشعاعي/األشعة49محمد نعمان محمد نصوح مراد

25558التعويضات السنية الثابتة583محمد نعيم امجد السعدي

17176أمراض الجهاز التنفسي387محمد نعيم خالد شحرور

17175األمراض الداخلية387محمد نعيم خالد شحرور

1371جراحة الفم والفكين6محمد نعيم محمد السويداني

5129امراض األطفال44محمد نمير احمد كالل المراد

15571األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس336محمد نمير عبد الكريم شحادة

25813طب األورام586محمد نمير محمد نزير االفندي

8266الجراحة العامة73محمد نهاد احمد ادنا

7313الجراحة البولية59محمد نهاد عبد الحميد العقله

14934أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد نوار توفيق قواس

25511أمراض النسج حول السنية582محمد نواف طاهر

4478امراض القلب36محمد نواف عبد الوهاب كنعان

10823األمراض الداخليةدوراتمحمد نور  موفق عوده

2919التشخيص المخبري20محمد نور احمد االحمد

9384امراض العين وجراحتها92محمد نور الدين العبيدي

5061التوليد وأمراض النساء وجراحتها42محمد نور الدين بليدي

3967امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها28محمد نور الدين حابس

10343االحياء الدقيقة111محمد نور الدين حيدر

25792التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمد نور الدين عدنان حوراني

17087طب األسرة383محمد نور الدين عدنان كعكه جي

12531الجراحة البوليةدوراتمحمد نور الدين عزام

7971امراض العين وجراحتها69محمد نور الدين محمد مخملجي

24950الجراحة العظمية377محمد نور هللا أحمد األسود

19011األمراض الداخلية436محمد نور أنور قادري

4002جراحة الفم والفكين31محمد نور سهيل خربوطلي

10136االمراض الداخلية107محمد نور شكري موصللي

17258الجراحة العامةدوراتمحمد نور عبد الحميد قضماني

24119الجراحة العامةدوراتمحمد نور عبد الكريم بادي

13332أمراض النسج حول السنية218محمد نور عبد الهادي النابلسي

5605تقويم االسنان والفكيندوراتمحمد نور عدنان الصمودي

11720التوليد وأمراض النساء وجراحتها162محمد نور عيسى العلي

25838أمراض األطفالدوراتمحمد نور غازي طربين

25812التشخيص المخبري586محمد نور غزوان الجزار

19977الجراحة العظمية465محمد نور محمد التنجي

17531طب أسنان األطفال390محمد نور محمد حسن الحلبي

25231تقويم األسنان والفكين579محمد نور محمد مؤمن اهدلي

2842األمراض الداخلية17محمد نور محمد نائل امانه

20583الجراحة العامة486محمد نور مصطفى قواس

2664الجراحة البولية13محمد نور منير الليل
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23366جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد نور نور الدين الميداني

24544الجراحة العظمية377محمد نور يوسف زيتون

22923أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد نورس علي

23652األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمد نوري بركات

6740التشخيص المخبري53محمد نوري حسن آغا

1154امراض القلب3محمد هاجم الخطيب

1604االمراض الداخلية11محمد هاجم الخطيب

1929االمراض الصدرية10محمد هادي محمد العقاد

6414االمراض الداخلية50محمد هادي محمد العقاد

18497الكيمياء التحليلية التطبيقية417محمد هادي محمد زهير الصعيدي

24669طب أسنان األطفال572محمد هادي محمد نذير الحريري

18463الجراحة العظمية420محمد هاشم احمد العيناوي

18462طب الطوارئ420محمد هاشم احمد العيناوي

16883التخدير واإلنعاش373محمد هاشم بدور

15068الجراحة البوليةدوراتمحمد هاني محمد جمال المزور

4659الجراحة العظمية34محمد هايل نزار شيخ الغنامه

8024امراض جهاز الهضم70محمد هبة هللا محمد شقحان

2832التشخيص المخبري17محمد هبة هللا مؤنس محمد ربيع حياني

21714األمراض الداخلية511محمد هزاع الهزاع

3838االمراض الجلدية والزهرية27محمد هشام اديب الصواف

3752أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها27محمد هشام اسماعيل صابوني

15359الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمحمد هشام التقي

شهادة خارجية : 2017-12-12بتاريخ محمد هشام الخيمي

8157جراحة الفم والوجه والفكين71محمد هشام الطيان

8300مداواة األسنان73محمد هشام الطيان

16341األمراض الداخلية357محمد هشام حسان الصواف

1829التوليد وامراض النساء وجراحتها8محمد هشام خليل الدبس

19118التوليد وأمراض النساء وجراحتها440محمد هشام صالح الدين التيزيني

11588الطب الفيزيائي واعادة التاهيل153محمد هشام محمد ابراهيم تنبكجي

15308الجراحة البولية323محمد هشام محمد الفرا

4057جراحة القلب27محمد هشام محمد نظمي جميل

10160التشخيص المخبري107محمد هشام منير طالو العلبي

7309الجراحة العامة59محمد هالل الطحان

20438الجراحة البولية481محمد هلو العلي

22522جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد همام محمد هشام قاسم

16604جراحة الفم والفكين363محمد همام محمود الغميان

2633جراحة الفم والفكين16محمد هيثم ابراهيم قباني

1379تقويم األسنان والفكين3محمد هيثم الطويش

5431امراض القلب واالوعيةدوراتمحمد هيثم الميداني

22675التشخيص المخبري535محمد هيثم إسماعيل آل كمال

11026التعويضات السنية الثابتة128محمد هيثم بشير البلبيسي

10267التخدير واالنعاش109محمد هيثم بشير عويجه

4740الجراحة العامة41محمد هيثم رضوان الويسي

1108االمراض الداخلية1محمد هيثم عادل الكردي

1690طب الطوارئ12محمد هيثم عمر فرحات

3938العناية المشددة31محمد هيثم عمر فرحات

7794صناعة االسنان الثابتة67محمد هيثم محمد الحمصي

9581األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95محمد هيثم محمد ساني اسماعيل

19565الجراحة العظمية452محمد هيثم محمد عز الدين نضر

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  596 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

5073جراحة الفم والفكين43محمد هيثم محمد ناصر حجالوي

19632الجراحة العظمية454محمد هيثم محمد يوسف

23174التشخيص المخبريدوراتمحمد هيثم مرهج

11583األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس149محمد هيثم موسى الكاظم الحسيني

24172أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد واسم غنيمه

15283تقويم األسنان والفكين319محمد وائل أسامة قاسم آغا

1143التشخيص المخبري3محمد وائل تيسير دعبول

17513أمراض الكلية عند األطفال390محمد وائل حسان شحاده

6096الجراحة العظمية49محمد وائل راسم الصدقة

20798طب األسنان التجميلي488محمد وائل سميح الحصني

6178التشخيص المخبري48محمد وائل محمد راتب تسابحجي

6199الجراحة العامة49محمد وائل محمد رياض الخالدي

7925امراض االطفال68محمد وائل محمد عبد الرحمن الدغلي

5257االمراض الصدرية44محمد وائل محمد فاتح عرجة

14914الجراحة البولية302محمد وائل مروان قضماني

19464الجراحة البولية449محمد وائل نبيه النجار

7705جراحة الفم والفكين65محمد وائل وليد سرحان

10394االمراض الداخلية112محمد وجيه سليمان

2699التوليد وامراض النساء وجراحتها17محمد وجيه منير كراسي

15285األمراض الداخلية319محمد وحيد حمدي رجب بك

2778الجراحة العظمية16محمد وحيد عبد الوهاب دقاق

16428طب الطوارئدوراتمحمد وسام محمد احسان شعيب

6363جراحة الفم والفكين49محمد وسام هشام الحلبي

20622أمراض القلب واألوعية483محمد وسيم احسان سكري

20621األمراض الداخلية483محمد وسيم احسان سكري

8053مداواة االسنان70محمد وسيم احمد نمر

11141امراض العين وجراحتها132محمد وسيم عبد القادر سيد عيسى

20874الجراحة البولية494محمد وسيم عبد الوهاب الحداد

14014تقويم السنان251محمد وسيم فواز اللحام

14015جراحة الفم والفكين251محمد وسيم فواز اللحام

11815الجراحة العامةدوراتمحمد وسيم محمد كالل الخطيب

1423أمراض اللثة3محمد وسيم محمد وليد الخولي

2300تقويم االسنان14محمد وسيم محمد ياسر قره بال

3353تقويم االسنان22محمد وسيم مروان العقاد

4053مداواة اسنان االطفال27محمد وسيم مروان العقاد

6843طب الطوارئ55محمد وسيم نادر عبد البر الفاخوري

11332تقويم االسنان140محمد وضاح محمد هشام صابوني

18370أمراض النسج حول السنية413محمد وفيق سلطان

17245أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمد وليد الحاج علي

13942أمراض األطفال241محمد وليد الشعيبي

3907امراض القلب31محمد وليد الفنار

23918أمراض العين وجراحتهادوراتمحمد وليد المفتي

12193التوليد وأمراض النساء وجراحتها175محمد وليد خالد العبيد

23674الدمويات المناعية556محمد وليد خالد شبيب

1079الجراحة العامة2محمد وليد صبحي حموي

9390امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها92محمد وليد عادل عويرة

1458الجراحة البولية9محمد وليد عبد الحميد الديري

2531االمراض الداخلية15محمد وليد عبيد

5113أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد وليد عبيد
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3986األمراض الداخلية28محمد وليد علي ريما

3896االمراض العصبية27محمد وليد قاسم السخيطه

8187التخدير واالنعاش72محمد وليد قاسم القاسم

10381طب االسنان التجميلي112محمد وليد قباني

8530األمراض الداخلية79محمد وليد قدور بعجوري

18356أمراض القلب واألوعية413محمد وليد قدور بعجوري

25005أمراض الجهاز الهضمي377محمد وليد مأمون العاصي

7816مداواة أسنان األطفال67محمد وليد محمد السعدي

1460الجراحة البولية9محمد وليد محمد عابدين

4278امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31محمد وليد محمد واصف عثمان

9373التوليد وامراض النساء وجراحتها91محمد وليد محمود قبالوي

21098التخدير واإلنعاش498محمد وليد نوري عبد هللا الشيخ

232الجراحة العامةدوراتمحمد وهيب درويش

1908االمراض العينية وجراحتها6محمد وهيب محمد انور وهبه

14733جراحة الفم والفكين293محمد وهيب يوسف العوده

24068الجراحة العظميةدوراتمحمد وئام أيمن قره بوالد

4814األمراض العينية وجراحتها41محمد ياسر ابراهيم قصاب

19844طب أسنان األطفال460محمد ياسر احمد الرباط

17853طب األسنان التجميلي398محمد ياسر السروجي

25508طب أسنان األطفال583محمد ياسر أسامة الفرا

12231االمراض الداخلية174محمد ياسر حسين الثلجي

12232امراض الكلية174محمد ياسر حسين الثلجي

19218طب األسرة443محمد ياسر خليل الصمادي

25656التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي584محمد ياسر زهير العطائي

11203الجراحة العامة135محمد ياسر صبحي أندوره

11204الجراحةالعظمية135محمد ياسر صبحي أندوره

8639الجراحة العامة81محمد ياسر عبد الغفور كوراني

3064التوليد وامراض النساء وجراحتها22محمد ياسر قاسم اسماعيل

13953مداواة أسنان243محمد ياسر محمد رياض عيون

12868الدمويات المناعية196محمد ياسر محمد زكي حاج رشيد

5710أمراض األطفال45محمد ياسر محمد سعيد القاضي

9575أمراض األطفال95محمد ياسر محمد ضياء الدين الداغستاني

7283التشخيص المخبري60محمد ياسر محمد فهد المخلالتي

20647أمراض القلب واألوعية484محمد ياسر محمد ماجد حامد

5803امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها46محمد ياسر منير الخجا

19631األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس454محمد ياسين الرفاعي

1942امراض القلب واالوعية9محمد ياسين الزعبي

570أمراض القلب1محمد ياسين بدر بني المرجه

5472األمراض الداخلية42محمد ياسين بدر بني المرجه

7638التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمحمد ياسين جبان

17965الجراحة البولية403محمد ياسين ديب

17965الجراحة البولية412محمد ياسين ديب

16939الجراحة العامة374محمد ياسين سعيد صبحا

9046امراض العين وجراحتهادوراتمحمد ياسين شبلوط

6158أمراض األطفال48محمد ياسين صالح ابو ديل

14265التخدير واإلنعاش265محمد ياسين عوض

1931الجراحة البولية10محمد ياسين فايز لطفي

25690التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمد ياسين محمد عيد عرفه

1532صناعة األسنان المتحركة12محمد ياسين محي الدين الحلبوني
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11437امراض االطفال145محمد ياسين ميهوب

11531جراحة الفم والوجه والفكين148محمد يامن ايمن الشربجي المزيك

7395الجراحة العصبية61محمد يامن عبد الغفور كوراني

782االمراض الداخلية1محمد يحيى الفروح

8612أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد يحيى الفروح

23562التشخيص المخبريدوراتمحمد يحيى سبحان

3013امراض العين وجراحتها20محمد يحيى عبد الرحمن جفا

19440األمراض الداخلية448محمد يحيى عبد اللطيف شخيص

17078طب الفم379محمد يحيى محمد سالم ركاب

21213أمراض األطفال502محمد يحيى مرعي

24519أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمد يحيى مصطفى البسطاطي

24519أمراض القلب واألوعية377محمد يحيى مصطفى البسطاطي

22342التوليد وأمراض النساء وجراحتها529محمد يزن مامون السعدي

25584مداواة األسنان584محمد يزن محمد عيد البزره

3022الجراحة البولية20محمد يزن نبيل زرزر

20890تقويم األسنان493محمد يمان احمد نذير سويد

236جراحة الفم والفكين1محمد يمان أحمد كنعان

11855مداواة األسنان162محمد يمان عدنان سيروان

10700جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد يمان محمد حسان مجركش

10700جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمد يمان محمد حسان مجركش

22145تقويم األسنان والفكين525محمد يمان محمد صالحي االصبحي

19097األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس439محمد يوسف احمد

25029أمراض العين وجراحتها577محمد يوسف الحرك

16995األمراض الداخلية378محمد يوسف السحلي

7836التوليد وأمراض النساء وجراحتها67محمد يوسف السلمان

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-8-24بتاريخ محمد يوسف الشعار

201الجراحة العظميةدوراتمحمد يوسف الوسوف

10852امراض الجهاز التنفسي126محمد يوسف حسن

14095الجراحة العظمية254محمد يوسف حمود

20634الجراحة العامة483محمد يوسف درويش

2052الجراحة البولية9محمد يوسف ديب

12497الجراحة العامة169محمد يوسف ديب

14485جراحة القلب277محمد يوسف ريحان

19005األمراض الداخلية436محمد يوسف سليمان

12053الجراحة البولية174محمد يوسف شعار

2502التوليد وامراض النساء وجراحتها11محمد يوسف صمادي

25674الجراحة البولية585محمد يوسف عبد القادر نعال

622األمراض الداخلية1محمد يوسف عتمه

6656التوليد وأمراض النساء وجراحتها53محمد يونس جماله

15401الجراحة العامة328محمد يونس دله

7123التشخيص االشعاعي/ االشعة 57محمد يونس شدود

25630جراحة الفم والوجه والفكين584محمد يونس علي

18432أمراض العين وجراحتها416محمدأنس محمد وهيب وهبه

17286التوليد وأمراض النساء وجراحتها386محمدبالل رياض الشميط

17291طب األسنان التجميلي386محمدحسان عدنان شوربه

16361أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمدداود سليمان العبدالرحمن

22591تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمحمدسامح خالد عرابي

1374التوليد وامراض النساء وجراحتها5محمدسعيد محمد خير عيون

216الجراحة العامةدوراتمحمدسليمان عبد العزيز قديح
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4097التخدير27محمدعادل عبد الرؤوف بقله

24603العقاقير والنباتات الطبية571محمدعبد هللا أحمد حرح

18568أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421محمدعيد يوسف سليمان

1894التخدير11محمدغسان محمود دعبول

9453الجراحة العامة92محمدلؤي جمال عنبي

1745االمراض الرثوية11محمدهيثم احمد بيرقدار

1746االمراض الداخلية11محمدهيثم احمد بيرقدار

1927االشعة التشخيص الشعاعي11محمديقظان محمد حسون النجار

11984امراض العين وجراحتها166محمود ابراهيم جعمور

5904تقويم األسنان46محمود ابراهيم رجب

2549الجراحة العظمية14محمود ابراهيم طالب

8482التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمود ابراهيم علوش

1242الجراحة العامة3محمود ابراهيم نتوف

11941الجراحة العامة166محمود احمد الدرويش

5182الجراحة العامة43محمود احمد السقا

963الجراحة العامةدوراتمحمود احمد العسكر

9014التشخيص المخبري86محمود احمد بدر

19094أمراض الجهاز التنفسي438محمود احمد حامد

16350الجراحة العظمية358محمود احمد حماد

24755تقويم األسنان والفكين377محمود احمد حماد

9171تقويم االسنان والفكين87محمود احمد حموده

21691أمراض الجهاز التنفسيدوراتمحمود احمد حميدي

15536أمراض العين وجراحتها334محمود احمد رجب

13653تقويم األسنان272محمود احمد رهبان

3537االمراض الداخلية25محمود احمد شاكر

4487الجراحة العظمية36محمود احمد عبد الرحمن

نقص شهادة خارجية: 2020-3-5بتاريخمحمود احمد عدي

21567التوليد وأمراض النساء وجراحتها509محمود احمد عدي

16651أمراض العين وجراحتها365محمود احمد قصاص

11431امراض العين وجراحتها144محمود احمد مامون مرعشي

19847أمراض األطفال460محمود احمد محمد صباغ

17928طب الطوارئ399محمود احمد منصور

23552الجراحة العظميةدوراتمحمود احمد منصور

2533طب الطوارئ18محمود احمد ناجي

6127طب الطوارئ48محمود احمد ونوس

403أمراض األطفالدوراتمحمود اسعد العطيه

16051األمراض الداخليةدوراتمحمود اسماعيل فتوح

11225امراض العين وجراحتهادوراتمحمود اصف شعبان

17528أمراض النسج حول السنيةدوراتمحمود اكرم ملحم فاعوري

10069االمراض الداخلية103محمود الدين خلف العيسى

10228امراض الجهاز الهضمي108محمود الدين خلف العيسى

7044تقويم االسنان57محمود الكردي

9177أمراض األطفال88محمود الهندي الهندي عمر هالل

9178أمراض الكلية عند األطفال88محمود الهندي الهندي عمر هالل

25022الجراحة العامة576محمود انس عبد الكريم بيازيد

2666الجراحة العظمية19محمود اياد عمر بهجت مرعشي

3083امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20محمود ايوب مللي

7015التشريح56محمود ايوب مللي

14281طب الطوارئدوراتمحمود أحمد  األحمد
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8781التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83محمود أحمد برهان الزعبي

12091األمراض الداخلية171محمود أحمد ريشان

6636الجراحة العامة52محمود أحمد عباس

20388الجراحة العامة478محمود أحمد قره علي

7015التشريح والجنين479محمود أيوب مللي

23223التشخيص المخبريدوراتمحمود آصف صخر

5641الطب النفسي43محمود بدرخان علي

25604األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمحمود برهان قاروط

13885األمراض العصبيةدوراتمحمود بسام الحلواني

25804تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمحمود بسام سويقات

25136جراحة األوعيةدوراتمحمود بشير احمد

4787الجراحة العامة31محمود بكري يوسف السقعان

5995أمراض األطفال47محمود بكور ديب

22388أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمود تحسين الحسن

19315جراحة القلبدوراتمحمود تحسين الطه الحسيني

11162تقويم االسنان132محمود توفيق حوري

8164أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها71محمود توفيق نقري

20675أمراض الكلية485محمود جاسم جمعه

13649طب الطوارئ235محمود جبر الغزاوي

13344طب األسنان التجميلي221محمود جميل  الحرش

18144األمراض الداخلية406محمود جميل علي

14137أمراض األطفالدوراتمحمود جواد العبد الجبول

9619األمراض الداخلية95محمود حبيب احمد

11410األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142محمود حبيب دلول

8745امراض العين وجراحتهادوراتمحمود حسن األحمد

24144األمراض الداخلية565محمود حسن القاري

1816جراحة الفم والفكين8محمود حسن المصطفى

5412التشخيص الشعاعي/ االشعة41محمود حسن تحسين كلش

22177جراحة الفم والفكين525محمود حسن طعمه

12657الجراحة العظمية182محمود حسن عساف

16546التخدير واإلنعاشدوراتمحمود حسين االمين

15674تقويم األسنان والفكين342محمود حسين الحسين

22200التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمحمود حسين الصباح

10023التوليد وامراض النساء وجراحتها102محمود حسين العبد

4632أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها41محمود حسين العبد هللا

نقص براءة ذمة:2020-1-26بتاريخمحمود حسين غزال

22153جراحة الفم والفكين525محمود حسين غزال

5593الجراحة البوليةدوراتمحمود حسين ميمه

6795امراض االطفال55محمود حمد صادق

20317طب الطوارئ476محمود حمدو البكري

24812التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي574محمود حمدي دياب

5013جراحة الفم والفكين42محمود حمدي عالء الدين عداس

19994أمراض القلب واألوعية464محمود حمدي ملحيس

5809التشخيص المخبري46محمود حميد العلي الجوار

23359األمراض العصبيةدوراتمحمود حميدي الجمعه

21215الجراحة العصبية500محمود خالد المحمد

2260االمراض الداخلية9محمود خالد النكده لي

23500الجراحة البوليةدوراتمحمود خالد حسين

21334األمراض الداخلية505محمود خالد قزاح
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15814األمراض الداخلية346محمود خلف المطلق

15815أمراض القلب واألوعية346محمود خلف المطلق

23153أمراض الجهاز الهضمي549محمود خلف كياص

19759تقويم األسنان457محمود خليل هزيمه

6586امراض القلب واالوعية51محمود ديبو ماردنلي

11756التوليد وأمراض النساء وجراحتها157محمود راغب قسومة

11756التوليد وأمراض النساء وجراحتها157محمود راغب قسومة

5608امراض الدمدوراتمحمود رجب مرشد

19101الجراحة العصبية439محمود رضوان الحالق

2304جراحة الفم والفكين9محمود رياض عدنان جاموس

24226التوليد وأمراض النساء وجراحتها567محمود رياض محمد توفيق قلعه جي

14830التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي297محمود زاهي قواص

23342الجراحة العامة552محمود زكريا غريب

25535أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمود زهير فياض

25083الجراحة التجميلية والتصنيعية377محمود زهير محمد

13969أمراض األطفالدوراتمحمود سامر الكسار

10837امراض العين وجراحتهادوراتمحمود سامي االستنبولي

642العناية المشددة1محمود سامي محمد

659طب الطوارئ1محمود سامي محمد

659طب الطوارئ583محمود سامي محمد

642العناية المشددة583محمود سامي محمد

4386الجراحة العصبية31محمود سلمان الصفدي

3842امراض االطفال31محمود سليم اسبر

2180التخدير15محمود سليمان الحمور

19017أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436محمود سليمان الرستم

18320األمراض الداخلية412محمود سليمان يوسف

18321أمراض الجهاز الهضمي412محمود سليمان يوسف

5324الجراحة العظمية43محمود سمير شحاده الحريري

15655طب الطوارئ339محمود سمير شحاده الحريري

14511التشخيص المخبري280محمود شريف زعرور

9423طب الطوارئ92محمود شهدا شهدا

25914الجراحة التجميلية والتصتيعية586محمود صالح العبد الرحمن

19708أمراض األطفال456محمود صالح المحيمد

6703أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52محمود صالح شاويش

20961التعويضات السنية الثابتة495محمود صبحي االفندي

15267أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها318محمود صبحي سرحيل

18244امراض االطفال410محمود طاهر ابراهيم

5340تقويم األسنان43محمود طاهر محمد نصوح الباكير البرازي

16069الجراحة العظميةدوراتمحمود عامر االنكليزي

23158جراحة األوعيةدوراتمحمود عباس الحمود

20860التوليد وأمراض النساء وجراحتها491محمود عباس السلمو

17564جراحة القلبدوراتمحمود عبد االله العبد الغني

17564جراحة القلب510محمود عبد االله العبد الغني

3009جراحة الفم والفكين20محمود عبد الجليل السيد

19088التخدير واإلنعاش438محمود عبد الحفيظ السهلي

10550جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمود عبد الحميد صالح

19674األحياء الدقيقة456محمود عبد الرحمن الطيب

11127جراحة الفم والفكين132محمود عبد الرحمن سكر

24158األمراض الداخليةدوراتمحمود عبد الرزاق الخطيب
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14805طب أسنان األطفال296محمود عبد الرزاق العواد

2774االمراض الباطنة16محمود عبد العظيم حمال

15105أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتمحمود عبد العظيم حمال

17010أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود عبد القادر السعدي

17023األمراض الداخلية378محمود عبد القادر السعدي

19636األمراض الداخلية454محمود عبد الكريم الخليلي

3822امراض الكلية26محمود عبد الكريم العلي

15093التشخيص المخبريدوراتمحمود عبد الكريم كرنازي

8448التخدير واإلنعاشدوراتمحمود عبد الكريم كفري

7582أمراض القلب عند األطفال64محمود عبد اللطيف الصوفي

8902أمراض العين وجراحتها84محمود عبد اللطيف تفنكجى

7847أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها67محمود عبد اللطيف عنقه

7847امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها67محمود عبد اللطيف عنقه

17951أمراض األطفال403محمود عبد اللطيف غبور

24808أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377محمود عبد هللا الحسن

25814األمراض الداخلية586محمود عبد هللا الحماده السويج

15785التشخيص المخبري345محمود عبد هللا طويله

6505امراض اللثة50محمود عبد المجيد بركات

24294التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمحمود عبد المنعم كالسي

20305الجراحة العظمية476محمود عبد الهادي الشيخ احمد

3729الجراحة العظمية26محمود عبد الهادي بكري

10081امراض الكلية104محمود عبد الوهاب قباني

4212التوليد وامراض النساء وجراحتها27محمود عبد شناتي

23521الصحة العامة554محمود عبود الخلف

22022أمراض العين وجراحتها521محمود عدنان المقداد

6373أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها49محمود عدنان دوله

11296تقويم االسنان والفكين138محمود عدنان سبسبي

25075الجراحة العامة577محمود عدنان سليمان

11091التخدير واالنعاش131محمود عز الدين محمد

21471أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود عزات القطيش

6073أمراض األطفال48محمود عزو الحسن

4807التوليد وأمراض النساء وجراحتها43محمود عفيف فاعور

11291امراض العين وجراحتها139محمود عالء الدين مصطفى قوجه نحال

6808امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها55محمود علي احمد

15613الجراحة العامة338محمود علي االحمد

9118التوليد وامراض النساء وجراحتها87محمود علي الحمد

19352التوليد وأمراض النساء وجراحتها448محمود علي العلي االحمد

14959أمراض الجهاز الهضميدوراتمحمود علي الكرين

22265الجراحة العامة526محمود علي حمود

1444الجراحة البولية11محمود علي سليمان

12762زرع الكليةدوراتمحمود علي سليمان

19178األمراض الداخلية442محمود علي سليمان

23157أمراض األطفالدوراتمحمود علي سليمان

5663أمراض األطفالدوراتمحمود علي شاهين

4395التشخيص المخبري31محمود علي صالح

6710أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53محمود علي عجي

6075الجراحة العامة48محمود علي محمد

282أمراض األطفالدوراتمحمود علي محمود

702التعويضات الثابتة4محمود علي مفلح
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17267الجراحة العظمية386محمود علي ونوس

6692الجراحة العامة52محمود عمر العمر البرازي

25036الجراحة العظمية377محمود عمر جحا

4431التوليد وامراض النساء وجراحتها30محمود عمر سبسوب

يرجى استكمال االوراق الدراسات العليا : 3الملف معلقمحمود عمر شحاده

22030التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي521محمود عمر شحاده

4490تقويم االسنان39محمود عمرو مروان المالح

24263أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمود عوض العتر

14525التوليد وأمراض النساء وجراحتها281محمود عوض اللباد

16101أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمود عيسى احمد

10393التخدير واالنعاش112محمود عيسى جاكيش

13525تقويم األسنان232محمود غازي آل فخري

933امراض االطفال1محمود غازي عريم

21764أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود غسان جوبي

15965أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمود فاروق االحمد المصري

23502الجراحة العامةدوراتمحمود فاضل كنو

14808أمراض األطفال296محمود فرحان اوسو

2186الجراحة البولية15محمود فضيل فرهود

18805الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل429محمود فهد سعده

14312أمراض القلب واألوعية265محمود فواز جابر

17120الجراحة العامة381محمود ماجد بركات

5940التوليد وأمراض النساء وجراحتها46محمود محمد الحاج محمد

8944جراحة االوعية85محمود محمد الحجازي

17025الجراحة العظمية376محمود محمد الحمصي

14174أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود محمد الخضر

4627امراض االطفال40محمود محمد الرمضان

19375الجراحة العامة448محمود محمد الساعور

19275الجراحة البولية445محمود محمد الشاهر

1187تقويم االسنان3محمود محمد الشيشكلي

25406األمراض العصبية582محمود محمد الصباغ

20284التوليد وأمراض النساء وجراحتها476محمود محمد الفنير

19321التشخيص المخبري445محمود محمد النحالوي

18780الجراحة البولية428محمود محمد الهنداوي

5277االمراض العصبيةدوراتمحمود محمد الهواري

24953تأهيل وتجميل الفم واألسنان377محمود محمد اورفه لي

699أمراض جهاز التنفس4محمود محمد باكير

700األمراض الداخلية4محمود محمد باكير

13522أمراض العين وجراحتها232محمود محمد توفيق فرمان

10208الجراحة العظمية109محمود محمد تيسير الطبال

3519االمراض الداخلية23محمود محمد جالغي

نقص دراسات:2019-10-9بتاريخ محمود محمد حسن

20196الجراحة العامة473محمود محمد حسن

11534الطب النفسي148محمود محمد حسن زعيتر

18755أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها427محمود محمد حلواني

16599مداواة األسنان363محمود محمد خالد نعساني

12392الجراحة العامة169محمود محمد دبرها

20735األمراض العصبية487محمود محمد دندل

4305الجراحة العظمية28محمود محمد ديب الشيخ عمر

18277األمراض الداخلية411محمود محمد رمضان
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6276الجراحة العامة49محمود محمد سعيد زيتون

6325جهاز التنفس/ الجراحة الصدرية49محمود محمد سعيد زيتون

13446أمراض القلب واألوعية227محمود محمد سعيد سعدون

4997الجراحة العامة48محمود محمد سكاف

15539األمراض الداخلية335محمود محمد سليم العجاج

16565أمراض العين وجراحتها362محمود محمد سمان

11639امراض العين وجراحتها153محمود محمد سمو

2081الجراحة العامة11محمود محمد سواس

17875الطب الشرعي400محمود محمد سواس

23449جراحة القلب553محمود محمد شمالي

12013الجراحة العظمية171محمود محمد شميط

24933جراحة الفم والوجه والفكين576محمود محمد طرقجي

23765طب الطوارئ557محمود محمد عبد العال

19690الجراحة العامة456محمود محمد عربى األجهر

23358أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمحمود محمد علي علي حسن

19225طب الطوارئ444محمود محمد عنقا

488جراحة الفم والفكيندوراتمحمود محمد غريبي

19220أمراض األطفال443محمود محمد فخر

2930االمراض الجلدية والزهرية21محمود محمد كامل كريم

21979الصحة العامة520محمود محمد كامل كريم

10471التشخيص المخبري114محمود محمد كالل المنال

10606تقويم االسنان والفكين118محمود محمد مدراتي

13581طب الطوارئ234محمود محمد مراد

25578الجراحة البوليةدوراتمحمود محمد مزعل

21640جراحة الفم والفكين510محمود محمد موصللي

8236الجراحة العظمية72محمود محمد نحاس

13818التصوير الطبي والتشخيص الطبي241محمود محمد واصف عبد العزيز

4850تقويم االسنان42محمود محمد وحيد الغميان

9624التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي95محمود محمود مخلوف

5951جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمحمود محيميد المحمد

13560التوليد وأمراض النساء وجراحتها234محمود مصطفى العريان

16273الجراحة العظمية355محمود مصطفى الالفي

8452الجراحة العامة76محمود مصطفى دعبول

8453الحروق76محمود مصطفى دعبول

5021األمراض الداخلية42محمود مصطفى شايب

4820أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها41محمود مصطفى فحام

19658أمراض الجهاز الهضمي454محمود مصطفى محمد

12737التوليد وأمراض النساء وجراحتها186محمود مصطفى مطلق

11194امراض النسج حول السنيةدوراتمحمود نادر شيخ دبس

8270امراض القلب واالوعية73محمود نجيب السويد

943الجراحة العظميةدوراتمحمود هاني غانم

15663التشخيص المخبري341محمود هدبان الخلف

6114األمراض العصبية64محمود هشام مندو

20468أمراض األطفال481محمود هولو بوظو

5474االمراض العصبية42محمود وسيم سعيد

3660األحياء الدقيقة25محمود وليد شعار

17266الجراحة البولية386محمود ونوس ونوس

2864أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود ياسين المسطو

13467أمراض القلب واألوعيةدوراتمحمود يحيى الحمدو
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5838أمراض األطفالدوراتمحمود يحيى حيدر

25189زراعة األسناندوراتمحمود يوسف النجار

16690أمراض األطفال366محي الدين حسين كلزلي

12527امراض االطفالدوراتمحي الدين خليفه الخلف

22701الجراحة العظمية536محي الدين ديندار احمد

4243االمراض الداخلية46محي الدين عبد القادر يعقوب الجزائرلي

15463جراحة الفم والوجه والفكين331محي الدين علي عمام

10269الجراحة البولية109محي الدين علي عيسى

6046أمراض القلب47محي الدين محمود حجيج

21987األمراض الداخلية520محي الدين محمود حجيج

3929تقويم االسنان28محي الدين نذار اله رشي

14036أمراض األطفال251محي الدين يونس الحسين

13743امراض االطفال241محيا سميع كنعان

22166أمراض األطفال525محيا ناصر شاهين

19098الجراحة العامة438مخايل سليمان الداود

1456التشخيص المخبري3مخائيل ابراهيم بيطار

24295أمراض القلب واألوعيةدوراتمخائيل اديب سمعان

16676الجراحة العامة366مخائيل جرجس يوسف

512الجراحة البولية1مخائيل حبيب حنا

4687امراض جهاز التنفس40مختار صالح الموصلي

8324التوليد وأمراض النساء وجراحتها73مخلص حامد علي

4376التوليد وامراض النساء وجراحتها33مخلص حسين خميس

10982التوليد وامراض النساء وجراحتها126مخلص دياب الياس

3549امراض االطفال25مخلص شريف عدي

6865الدمويات والمناعيات55مخلص عبد الرحيم طرابلسي

20699التعويضات السنية المتحركة484مخلص عز الدين فرج

14227جراحة الفم والفكين264مخلصه حسن عباس

15423األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس328مخلف تراك الحماد

2392الجراحة العظمية13مخيبر حسن قنص

1447الجراحة العظميةدوراتمدحت صالح صادق

9621األمراض الداخلية95مدحت محمد سعيد

11728الجراحة العامة162مدحت مصطفى كمال تللو

11729جراحة األطفال162مدحت مصطفى كمال تللو

18665األمراض الداخلية424مدحت هاشم إبراهيم

2741جراحة الفم والفكين17مدى اسامه نجدت وفائي

4916التوليد وأمراض النساء وجراحتها43مدى جورج سعد

21693أمراض األطفال510مدى محمد عصيفوري

9005امراض االطفال86مديح محمد محسن

23435التوليد وأمراض النساء وجراحتها337مديحة عبد الكريم النجم

11304االمراض الداخلية138مديحه محمد شحاده بركات

20855أمراض الغدد الصم واالستقالب491مديحه محمد شحاده بركات

1508التوليد وامراض النساء وجراحتها5مديحه محمود رجب

17316األمراض العصبيةدوراتمدين احمد الخطيب

10637الجراحة العظميةدوراتمدين الياس يوسف

4334التوليد وامراض النساء وجراحتها31مدين جهاد زهر الدين

9449الجراحة البولية92مدين رافع محمد

25218التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمدين عادل الفرحان

22210الجراحة العامة526مدين علي امرير

15688جراحة الفم والفكين342مدين علي غنام
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18272أمراض الجهاز الهضمي411مدين علي محمد

12236االمراض الداخلية174مدين عيسى سلهب

12237امراض الجهاز الهضمي174مدين عيسى سلهب

14683أمراض األطفال289مدين فواز سرحان

21027التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي497مدين محمد التركاوي

3773األمراض الداخلية27مدين محمد جنوب

20702التخدير واإلنعاش485مدين نديم ضاهر

21752أمراض القلب واألوعيةدوراتمدين ياسين الراضي العنزي

12835الجراحة البولية192مراد زكي علي

24470إدارة النظم الصحية569مراد سعيد المسره

18936أمراض األطفال433مراد عبد اللطيف األحمد

14146أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمراد عقل دعكور

25597األمراض الداخليةدوراتمراد غازي الجبر ابو فخر

2644الجراحة العامة96مراد غازي نيازي

19255الجراحة العظمية444مراد كاسر الدو

11334الجراحة العامة140مراد كوركيس مراد

21913أمراض األطفال517مراد نواف الخنسه

25629جراحة الفم والوجه والفكين584مراد هاشم حسون

19615أمراض األطفال453مراد يعقوب كورئيل

11750التخدير واالنعاش161مرام احمد القناطره

20130التخدير واإلنعاش469مرام احمد فهمي البرنجي

25893أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمرام حسن مشرقي

13857التصوير الطبي والتشخيص الطبيدوراتمرام ركن الدين موسى

19714األمراض الجلدية455مرام صفوان ريحاوي

12256التوليد وامراض النساء وجراحتها174مرام عبد اللطيف قاضي

13960أمراض األطفالدوراتمرام عبد الهادي قزعور

3438التوليد وامراض النساء وجراحتها24مرام علي عمران

13158األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس212مرام كمال ابو قويدر

16421أمراض العين وجراحتهادوراتمرام محمد جهاد بحبوح

مرام محمد نبيل المصري
68

تقويم االسنان والفكين
7554

6155التوليد وامراض النساء وجراحتها48مرام محمود كركر

25616التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمرام مسعود سليمان خالد

17289طب األسنان التجميلي386مرام موفق اللحام

22572أمراض الجهاز التنفسيدوراتمرام نزار علوش

3627امراض القلب26مران احمد الحواط

6262مداواة األسنان49مرتضى سعيد شحاده

20555التوليد وأمراض النساء وجراحتها485مرح احمد الفقير

25421مداواة األسنان582مرح احمد يسير

25120التشخيص المخبريدوراتمرح بسام السعدي

5085التوليد وامراض النساء وجراحتها44مرح حسن مرقا

22779مداواة األسنان540مرح خضر زمريني

2589االمراض الداخلية19مرح راتب سكر

22650أمراض األطفالدوراتمرح طاهر منصور

24566تأهيل وتجميل الفم واألسنان570مرح عامر كرباج

23864التوليد وأمراض النساء وجراحتها558مرح عبد المنعم ريا

20797األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس488مرح عهد الدالي

6444أمراض األطفالدوراتمرح محمد قداحة

19160التشخيص المخبري442مرح محمد نبيل الصرصر القضماني
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24428أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمرح محمود العوابده

23474التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمرح محمود عسلي

9862التشخيص المخبري100مرح نبيل بركات

4555التشخيص المخبريدوراتمرسل حسن الخلف

252جراحة الفم والفكيندوراتمرشد راكان مرشد

18951التوليد وأمراض النساء وجراحتها435مرشيده بالل احمد

15119أمراض األطفال312مرعي حسن المحيسن

8775األحياء الدقيقة83مرعي حسن سالم

472الجراحة العظميةدوراتمرعي حمدي سمير

17392التشريح المرضي387مرعي طالل عقيل

11487امراض االطفال147مرعي عبد هللا الخطيب

17262الجراحة العامةدوراتمرعي عبدالرؤوف عبد اللطيف

17369أمراض األطفال388مرعي عزيز لوش

7846الجراحة العظمية67مرعي كاسر معتوق

25318التشخيص المخبري581مرعي محسن مرعي

11341التشخيص المخبري140مرفان عبد الرزاق محمد

13740التخدير واالنعاش241مرفانا عبد المعين فاعور

272التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمرفت اسماعيل اسماعيل

16297األمراض الجلدية356مرفت عدنان محمد علوش

21864التخدير واإلنعاش516مرفت محمد اسعد زكور

1362التوليد وامراض النساء وجراحتها3مرفت محمود معاد

10869أمراض األطفال125مرفه حنا سلوم

24032طب األورام563مرمر سميع كنعان

15244أمراض األطفال318مرهج نجيب فرحه

13910الجراحة العظميةدوراتمرهج يوسف محمد

10427امراض الجهاز التنفسي113مرهف احسان حلبي

24930الجراحة العظمية377مرهف حافظ العسكري

8352األمراض الداخلية73مرهف حسين ابراهيم

5528الجراحة العامة43مرهف سعيد بوصعب

21348أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمرهف شعيب خليل

22321أمراض العين وجراحتها528مرهف عبد اللطيف قنيني

5815التوليد وامراض النساء45مرهف فاروق القاضي

5429التشخيص المخبريدوراتمرهف كيوان كيوان

10086الجراحة العامة104مرهف محمد العساف

5898أمراض الكلية46مرهف ميسل خزام

1781امراض االطفالدوراتمرهف هالل الدبوس

6918الجراحة البولية54مرهف ياسين مهرات

4679الجراحة العامة40مرهف يوسف الحالل

17804التوليد وأمراض النساء وجراحتها397مروا محمد نديم المهدي

1366التوليد وأمراض النساء وجراحتها5مروان ابراهيم الطالب

19096األمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس439مروان احمد األحمد

11905األمراض الداخلية162مروان احمد الحواط

22949التعويضات السنية المتحركة546مروان احمد المنيني

3979الجراحة العصبية27مروان احمد زهراء

18341الجراحة الصدرية413مروان احمد قادر

18340الجراحة العامة413مروان احمد قادر

4436االشعة والتشخيص الشعاعي36مروان احمد مدخنه

6065التوليد وأمراض النساء وجراحتها48مروان اديب الحوراني

20866أمراض األطفال491مروان امين ماضي
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3627أمراض القلب261مروان أحمد الحواط

4115أمراض القلب27مروان أسعد نصري

3730التوليد وأمراض النساء وجراحتها26مروان أنطون زيات

1204االمراض الداخلية3مروان بدر الدين عرنوس

25526أمراض القلب واألوعيةدوراتمروان بشار الطرن

18546الجراحة العظمية421مروان توفيق صبوره

8946امراض االطفال86مروان جرجوره عكاري

16220أمراض القلب واألوعية353مروان جرجي شاميه

942التوليد وامراض النساء وجراحتها1مروان جميل الحلبي

3365االمراض الداخلية20مروان جميل قلفه

11776أمراض القلب واألوعية162مروان جوزيف دياب

10894األمراض الداخلية125مروان حسين كحول

11076امراض القلب واالوعيةدوراتمروان حسين كحول

12684الجراحة العامة182مروان خلوف الخلوف

15733طب األورام344مروان دعاس بشور

يرجى مراجعة الهيئة: 2019-8-6بتاريخ مروان رزقو ايليا

20396أمراض القلب واألوعية477مروان رزقو ايليا

848امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1مروان سعدون خليل

13219أمراض الجهاز الهضمي214مروان سليم شكور

20470الجراحة البولية481مروان سليمان الخاني

2903الجراحة التجميلية التصنيعية21مروان صياح الدعبل

7545تقويم االسنان63مروان عبد الرزاق زغيب

3195تقويم االسنان21مروان عبد العزيز العلي

24957التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي377مروان عبد هللا عبود الحاج

24523الجراحة العظمية377مروان عبد الملك موصلي

833جراحة الفم والفكين1مروان عبدو وطفي

18140الجراحة العظمية407مروان علي الخطيب

6411االشعة والتشخيص المخبري50مروان فياض الشامي

20026التخدير واإلنعاش464مروان قاسم خليل

12032جراحة االوعية174مروان محفوض الرحال

846التوليد وامراض النساء وجراحتها1مروان محمد حميد

2628األمراض العينية وجراحتها19مروان محمد سعيد سبسبي

21102التخدير واإلنعاش498مروان محمد عبد هللا

21103العناية المشددة498مروان محمد عبد هللا

6669التوليد وأمراض النساء وجراحتها53مروان محمد منصور

20200تقويم األسنان والفكين471مروان محمد موقع

212الجراحة العامةدوراتمروان محمد وليد السمان

12083الجراحة العامة171مروان مخائيل سلوم

9308أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91مروان مصطفى آغي

12200أمراض العين وجراحتها175مروان مصيوت سويد

4491التشخيص الشعاعي/ االشعة 35مروان مطلق القواريط

10127االمراض الداخلية107مروان يوسف رزوق

10128امراض الكلية107مروان يوسف رزوق

14884التوليد وأمراض النساء وجراحتها300مروة خالد الغزول

23416تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتمروة شحاذه الغضبان

13611األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمروة عمر حاج عمر البطحيش

284أمراض األطفالدوراتمروة منذر موسى

25730األمراض الداخليةدوراتمروة هيثم حنارة

8664التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81مروة يونس جاسم
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19074الجراحة العامة439مروه احمد الجباوي

16552أمراض األطفال362مروه احمد الوادي

24349التشخيص المخبريدوراتمروه احمد ظاظا

16423أمراض الدمدوراتمروه ايمن بالن

25333أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتمروه حسن علي

24711أمراض النسج حول السنية377مروه حسين علي

25118األمراض الداخليةدوراتمروه خالد الخجا

7327تعويضات االسنان الثابتة60مروه رضوان عبدو

12157التوليد وأمراض النساء وجراحتها171مروه رضوان مزنوق

13412أمراض األطفال226مروه زهير الطرح

254جراحة الفم والفكيندوراتمروه زهير رقيه

22570التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمروه زياد غزال

11605التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمروه عباس محمد

23779أمراض الجهاز الهضميدوراتمروه عبد الحميد العلي الخليل

24093التشخيص المخبري564مروه عبد الحميد جعبان

25100التعويضات السنية الثابتة578مروه عدنان بيضه

6588االمراض الجلدية والزهرية51مروه عدنان دعبول

7669األمراض الداخلية66مروه عز الدين حمدان

7670أمراض الغدد الصم66مروه عز الدين حمدان

17160التوليد وأمراض النساء وجراحتها384مروه عصام ادريس

18447أمراض األطفال418مروه عماد برجس

15505أمراض األطفالدوراتمروه عيد المحروس

23266طب األورامدوراتمروه غسان الست الخباز

21601التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمروه فيصل حسن

20429أمراض األطفال479مروه قاسم السيد احمد

24406األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمروه مالك جباره

25422أمراض األطفال582مروه محمد بجبوج

4345طب االسرة31مروه محمد بعلبكي

24863أمراض األطفال377مروه محمد علي العساوده

25322طب أسنان األطفال581مروه محمد مروان البرشه

21769األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس513مروه محمود إسماعيل

9833طب األسنان التجميلي99مروه مصطفى شنشو

22239التشخيص المخبري526مروه نذير الحبش

25665التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمروه نورس الديري

22687التعويضات السنية الثابتة535مروه يوسف زرزور

25386التشخيص المخبري582مروى راغب عنتر

23872طب الفم560مروى محمد خليل

6498التوليد وأمراض النساء وجراحتها50مريام ادكار زكرت

10165الكيمياء الحيوية السريرية107مريان انطون قروشان

16426األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمريانا عماد رزق

18306مراقبة األدوية412مريانا يحيى سالمه

21424أمراض األطفالدوراتمريم ابراهيم االحمد

2449أمراض الجهاز الهضمي42مريم ابراهيم غنيم

15033التوليد وأمراض النساء وجراحتها307مريم احمد الحنيدي

21554التشخيص المخبري508مريم اندراوس سعود

21554التشخيص المخبري509مريم اندراوس سعود

25609أمراض األطفالدوراتمريم أحمد شحاده

22216التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي526مريم بدر الدين الدعاس

24250التعويضات السنية المتحركة567مريم بسام عيسى
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3433طب األسرة23مريم حسن احمد

22995جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمريم حسين الحجي

24026التوليد وأمراض النساء وجراحتها563مريم حسين الدخيل

13897أمراض النسج حول السنية243مريم حمد قطيط

19861التوليد وأمراض النساء وجراحتها459مريم خضر العلو

23331األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمريم زكريا رحمه

7352االمراض الداخلية60مريم سعيد حجيج

20344الصحة العامة474مريم سليم درويش

12771التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمريم سمير الصالح

21151التشخيص المخبري500مريم ظافر احمد

22642أمراض الدمدوراتمريم عبد الحكيم احمد

17506أمراض األطفالدوراتمريم عبد الرحيم احمد

22681التوليد وأمراض النساء وجراحتها535مريم عبد الرزاق المواس

24401أمراض األطفالدوراتمريم عبد الفتاح طعمه

8726طب االسرةدوراتمريم عبد هللا األسعد

5451األمراض الجلدية والزهرية43مريم عبد هللا رجا

4087االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتمريم عوده الغزالي

14354التشخيص المخبريدوراتمريم غسان شربجي

25772أمراض العين وجراحتها586مريم غناطس ديب

8316األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73مريم فرحات كريمستي

21968التشخيص المخبري519مريم محمد الحسن

7549تقويم األسنان والفكين64مريم محمد الطوخي

25053أمراض الدم577مريم محمد العبدو

8407تقويم األسنان والفكين75مريم محمد سعيد صافي

6443التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمريم محمد سيد صالح

16767التوليد وأمراض النساء وجراحتها369مريم محمد عكاش

11239جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمريم محمد يوسف

14106التشخيص المخبريدوراتمريم محمود جمعه

24547الصيدلة الصناعية570مريم محمود ماهر البخاري

23742تقويم األسنان والفكين557مريم مروان معسعس

4768التشخيص المخبريدوراتمريم مسعود النسر

14647أمراض األطفال288مريم مطانس عبد النور

24159األمراض الداخليةدوراتمريم مظهر داود

19488األمراض الداخلية451مريم ممدوح الشيخ

22104أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتمريم ممدوح الشيخ محمود

10077التوليد وامراض النساء وجراحتها104مريم ناصر احمد

18628أمراض األطفال424مريم نعوم شموط

21338التشخيص المخبري505مريم وجيه عدره

898االمراض الداخلية1مزاحم نصري العلي العباوي

1018أمراض جهاز التنفسدوراتمزاحم نصري العلي العباوي

24561أمراض األطفال570مزن محمد خليل

21433أمراض الدمدوراتمزن منير الشومري

22802التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي541مزنة محمد الدريس

7893التشخيص المخبري68مزنه بشر السمان

18765الصيدلة الصناعية427مزنه محمد نزار الخاني

1046التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي1مزنه محمد نعناع

2488الجراحة البولية14مزيد علي احمد

20883التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي494مزيد علي الشريده

15460الجراحة العامة331مزيد ممدوح الشوفي
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12984جراحة عظمية205مساعد حسين المحيمد

2792التوليد وامراض النساء وجراحتها16مسره جمعه جمعه

7567األمراض العينية وجراحتها64مسره محمد عدنان الخطيب الحسني

14276أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها264مسعد محمد ابراهيم

15556طب أسنان األطفال336مسعف صالح الدين بريجاوي

4830التوليد وامراض النساء وجراحتها41مسعف مصطفى كالس

24383أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها568مسعود احمد احمد

5222الجراحة العامة44مسعود إسماعيل كلكوش

10932الجراحة البولية126مسعود رشيد رشيد

3683التشخيص الشعاعي/ االشعة 31مسعود سامي ضميرية

2688الجراحة العامة17مسعود محمود محمد

14476أمراض االطفالدوراتمسعود يوسف حمو

16542التعوضات السنية المتحركة362مسلم اسامه منصور

5895أمراض جهاز الهضم46مسلم رشيد الكيال

11015الجراحة العامة127مسلم عبد الباسط القيصر

18429التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي418مسلم محمد الشامي

19781الجراحة البولية457مشتاق سيف عقالن محمد

7159االمراض الداخليه57مشرف اسعد الست

8441أمراض القلب واألوعيةدوراتمشرف أسعد الست

23940الجراحة العظميةدوراتمشعل احمد قاسم

12858الجراحة العظمية195مشعل امين نعمان

18342الجراحة الصدرية413مشعل سعيد بشر

6494تقويم االسنان50مشلين الياس ايشوع

13059األمراض الداخلية209مشهور علي عراج

9188األمراض الداخلية88مشهور مخلف سيد

1945علم االورام ومعالجتها11مشير صياح العمار

5097أمراض جهاز الهضم43مصباح احمد الحاج حامد

16134أمراض العين وجراحتها353مصباح الدين حسين البطل

7935األمراض الداخلية76مصباح أحمد العلوان

6120أمراض اللثة48مصباح خضر حاج خليل

19279التشخيص المخبري445مصباح محمد عارف غندور

13632أمراض الجهاز التنفسي235مصطفى ابراهيم البرغوث

20275التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي476مصطفى ابراهيم الشيخ علي

2777الجراحة الصدرية16مصطفى ابراهيم كريم

1237التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمصطفى ابراهيم منصور باشا

5060أمراض جهاز الهضم42مصطفى احمد تركماني

23899أمراض الجهاز الهضمي561مصطفى احمد جالل السعيد

5420الجراحة العامة41مصطفى احمد حسن

3881امراض االطفال27مصطفى احمد حسين

17467الجراحة التجميلية والتصنيعية389مصطفى احمد حمدي

4623جراحة الفم والفكين31مصطفى احمد داخل

23902األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس561مصطفى احمد شبار

10864تصميم ومراقبة األغذية125مصطفى احمد صبيره

5213الجراحة العامة35مصطفى احمد غره

20943أمراض األطفال496مصطفى احمد غريب

9426التخدير واالنعاش92مصطفى احمد نذير سماني

1672التشخيص المخبري4مصطفى اسماعيل العموري

21794أمراض األطفالدوراتمصطفى إبراهيم الدنيفات

17478الجراحة العصبيةدوراتمصطفى أحمد السعيد
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7603أمراض الدم64مصطفى أحمد شاهين

4083امراض العين وجراحتها30مصطفى بشير الدعاس

17421التشخيص المخبريدوراتمصطفى بكري حلو

16937أمراض األطفال373مصطفى تركي الحسون

4105االمراض الباطنة27مصطفى جهاد كفى

17261أمراض القلب واألوعيةدوراتمصطفى جهاد كفى

275الجراحة العصبيةدوراتمصطفى حسن مومني

20685طب الحروق وجراحتها483مصطفى حسين النجار

21918جراحة الفم والفكين517مصطفى حسين بسو

6412جراحة الفم والفكين50مصطفى حمدان حمدان

12656أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها182مصطفى حمزه ابراهيم

4862امراض العين وجراحتها43مصطفى حيدر اغي

10149االمراض العصبية107مصطفى خالد سبعاوي

1595الجراحة العظميةدوراتمصطفى خليل بغور

24419أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها568مصطفى خليل عبدي

11800الجراحة العامة161مصطفى درويش األبيض

10781امراض االطفال123مصطفى رمضان المطر

9266األمراض الداخلية89مصطفى رياض مزنرة

9267أمراض الكلية89مصطفى رياض مزنرة

12558جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمصطفى زهير عبد هللا

16670التشخيص المخبري366مصطفى ساريه دعبول

8949االمراض الداخلية86مصطفى سالم جاموس

8952امراض القلب واالوعيةدوراتمصطفى سالم جاموس

1012الجراحة العامة97مصطفى سامح يوسف البوسن

2084جراحة األوعية97مصطفى سامح يوسف البوسن

20235أمراض النسج حول السنية472مصطفى سليم سريول

19356أمراض العين وجراحتها446مصطفى صالح عبد الكريم

6436امراض األطفال58مصطفى عادل بلبيسي

1591امراض االطفالدوراتمصطفى عبد الرحمن ابراهيم

2309تقويم االسنان والفكيندوراتمصطفى عبد الرحمن كساره

2758أمراض األطفالدوراتمصطفى عبد العزيز العلي

22735الجراحة العصبيةدوراتمصطفى عبد القادر التناري

7878التشخيص الشعاعي/األشعة67مصطفى عبد القادر أشقر

11145امراض االطفال132مصطفى عبد القادر خفاجي

13540التوليد وامراض النساء وجراحتها232مصطفى عبد القادر شقيفه

17249أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمصطفى عبد هللا حاج سليمان

1467الجراحة العامةدوراتمصطفى عبد المجيد قصاص

17518الجراحة البولية390مصطفى عبد المنعم حربا

11787أمراض العين وجراحتها161مصطفى عبد الهادي تيمورخان

9429امراض االطفال92مصطفى عبدو عبد اللطيف

23728أمراض الجهاز الهضمي557مصطفى علي البرهوم

22233الطب النفسيدوراتمصطفى علي المصطفى

15717األمراض الداخلية343مصطفى علي النمر

10335االمراض الداخلية111مصطفى علي حمود

17225أمراض الجهاز الهضمي385مصطفى علي راغب قبطان

15891الجراحة العظمية350مصطفى علي فطامة

17876طب الطوارئ399مصطفى علي قصير

6115تقويم األسنان48مصطفى عمر الحرفي

15088أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمصطفى عمر عنتر
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18393التخدير واإلنعاش413مصطفى عمر كلش

24340الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمصطفى عميد الدين األحمد

3051جراحة القلب20مصطفى فاضل نوح

3413الجراحة العامة24مصطفى فاضل نوح

6519الجراحة العظمية50مصطفى فائز معاد

يرجى المراجعة لبيان االقامة الجديد:2018-11-18بتاريخمصطفى قاسم القاسم

18772أمراض األطفال427مصطفى كامل ابراهيم

8998تقويم االسنان والفكين86مصطفى محمد احسان الدوير

651األمراض الجلدية1مصطفى محمد الحصيني

21303التخدير واإلنعاش504مصطفى محمد المصطفى العيسى

15561مداواة األسنان336مصطفى محمد اليوسف

25762أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها586مصطفى محمد إسماعيل

22819جراحة الفم والوجه والفكين542مصطفى محمد بسام منافيخي

3470طب الطوارئ25مصطفى محمد بشير سكر

3546الجراحة العظمية26مصطفى محمد بشير سكر

3344الجراحة العامة22مصطفى محمد توفيق عالي العطار

6323التعويضات المتحركة49مصطفى محمد جمال الدين قطان خياطه

14960أمراض العين وجراحتهادوراتمصطفى محمد جمعه االمام

23708أمراض الجهاز الهضمي557مصطفى محمد جمعه علولو

5215الجراحة العظمية72مصطفى محمد جميل زمزم قزق

2375التوليد وامراض النساء وجراحتها11مصطفى محمد خرما

20993الجراحة العصبية495مصطفى محمد خير الرهونجي

12516الجراحة العظميةدوراتمصطفى محمد درويش المصطفى

7626جراحة االطفال64مصطفى محمد زعبي عبد الجليل

16371أمراض الغدد الصم واالستقالب358مصطفى محمد شوا

8155تقويم األسنان والفكين71مصطفى محمد شيبان

25168الجراحة العظميةدوراتمصطفى محمد عابده

15742التعويضات السنية المتحركة344مصطفى محمد عادل خير الدين

3584أمراض األطفال413مصطفى محمد علي االحمد اليوسف

3584امراض األطفال40مصطفى محمد علي األحمد اليوسف

12523التشخيص المخبريدوراتمصطفى محمد علي جبس

11070امراض العين وجراحتهادوراتمصطفى محمد فاضل دملخي

25775أمراض الجهاز التنفسي586مصطفى محمد فائق الرنه

16208األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمصطفى محمد قبالن

14962التوليد وأمراض النساء وجراحتها303مصطفى محمد قوجه

6852الجراحة البولية55مصطفى محمد لطفي جبل

6665أمراض جهاز الهضم52مصطفى محمد مخلوف

2691الجراحة العامة17مصطفى محمد ناصر حجالوي

11882التخدير واالنعاش162مصطفى محمد وليد زعتيني

25399طب أسنان األطفال582مصطفى محمد ياسر أسود

2161األمراض الداخلية15مصطفى محمود المحمد

7912االمراض الداخلية68مصطفى محمود سرميني

283أمراض األطفالدوراتمصطفى مروان ناعسه

2959امراض جهاز التنفس20مصطفى مفلح الجوابره

3726االمراض العصبية26مصطفى نزار شقره

6682األمراض الداخلية53مصطفى نزار شقره

23179أمراض العين وجراحتها550مصطفى نعسان حسون

15622طب األسنان التجميلي338مصطفى هشام حويجه

6440التشخيص المخبري50مصطفى وجيه محمد
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20207الصحة العامة474مصطفى ياسين مسالمه

4650امراض االطفال39مصطفى يوسف ابو زرد

22607أمراض األطفال532مصطفى يوسف اكر

16972التشخيص المخبري378مصطفى يوسف حنيفه

10784االمراض الداخلية122مصعب احمد العيسى

25230أمراض القلب واألوعيةدوراتمصعب احمد العيسى

2985التخدير واالنعاش20مصعب احمد المحمد

20126أمراض الجهاز التنفسي470مصعب اسعد الخلف

20125األمراض الداخلية470مصعب اسعد الخلف

25208أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها579مصعب اكرم الحريري

20509الطب النفسي480مصعب بهجات فروخ

20654جراحة الفم والفكين485مصعب توفيق جلول

12028التوليد وامراض النساء وجراحتها166مصعب جميل جنيد

1825امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها6مصعب حسن الضامن

12825أمراض الجهاز الحركيدوراتمصعب خلف السالم

7523األمراض الداخلية64مصعب خليل خاليلي

25631التعويضات السنية الثابتة584مصعب رياض ناصر الدين

9442الطب النفسي92مصعب شريف قوقو

20184أمراض األطفال472مصعب صادق الحموي

1614امراض العين وجراحتها2مصعب طه المغربي

18996طب األسنان الشرعيدوراتمصعب عدنان المحمد الشيخ

8662جراحة الفم والوجه والفكين82مصعب عز الدين عرواني

4403التوليد وامراض النساء وجراحتها31مصعب عيسى وطفى

25339التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمصعب محمد بدر الدين

2477األمراض الداخلية15مصعب محمد عيد موسى

9987الجراحة البولية102مصعب محمود الرفاعي

21843تقويم األسنان515مصعب محمود صالح أبو شقير

1093التخدير واالنعاش2مصعب ناظم الشحود

7516أمراض األطفال64مصون حسام السعدي

14998أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها305مصون سعيد حنا

19170مداواة االسناندوراتمصون سليمان الجبه

12395جراحة القلب واالوعية169مضر ابراهيم عبد اللطيف

12560امراض االطفالدوراتمضر احمد ابراهيم

16684الجراحة البولية366مضر الياس حداد

23112األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمضر بدران الرميض

8353أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73مضر جابر زهره

7700الجراحة العصبية65مضر جميل حمامه

23501الجراحة العامةدوراتمضر جندل الحليبي

9230تقويم األسنان والفكين88مضر حسان بركات

25503التعويضات السنية الثابتة583مضر حسن الشناعه

14264الجراحة العامة265مضر حكمت سعيد

4477الجراحة البولية36مضر زهير اليونس

21574الجراحة العصبية509مضر سليمان شكور

25212الجراحة العامةدوراتمضر سليمان مقصود

22314أمراض القلب واألوعيةدوراتمضر صالح األسعد

5540الجراحة العامة43مضر صالح الدين صيادي

22548المعالجة الشعاعية لألورام532مضر طه بكور

20793أمراض الجهاز الحركي488مضر عادل الحسن

24069األمراض الداخليةدوراتمضر عاهد الخليل
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5592جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمضر عبد الحكيم الفالح

7223طب األورام59مضر عبد الرزاق أبو نبوت

23923أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمضر عبد الكريم خليل

22706أمراض العين وجراحتها537مضر عبد اللطيف طهماز

4806االمراض الداخلية42مضر عبد هللا ادريس

16263أمراض العين وجراحتهادوراتمضر عبد هللا القاسم

15986الجراحة العظميةدوراتمضر عبد المطلب الشوا

11429الجراحة البولية145مضر عدنان ابراهيم

10861التعويضات السنية الثابتة125مضر عز الدين أحمد

19091التوليد وأمراض النساء وجراحتها440مضر علي ريشه

19295األمراض الداخلية445مضر عيسى اإلبراهيم

22653تقويم األسنان والفكيندوراتمضر غازي ضو

21839أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمضر فوزات الجباعي

4107الجراحة العظيمة27مضر محمد سلمان

1192التخدير واالنعاش3مضر محمد سليمان

6590االمراض الداخلية51مضر محمد فاتح نيازي

14491جراحة الفم والفكين277مضر محمود ابراهيم

17386الجراحة العامة388مضر ناجي المحميد

2941تقويم االسنان20مضر ناصر الدين ناصر

16647جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمضر نديم نبهان

13876الجراحة البوليةدوراتمضر هيثم عيد

17465الجراحة العامة389مطانس اليان عبد النور

1803جراحة الفم والفكين8مطانس بطرس غيث

16680الجراحة العظمية366مطانس مهدي كاسوحة

20078األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس468مطانيوس حنا كوسى

18349أمراض األطفال413مطيع ذكي الكرم

8833االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتمطيع محمد علي العيساوي الحويري

1794طب االسرةدوراتمطيعه عبد القادر صوراني

22105أمراض األطفالدوراتمطيعه محمد حيدر

13497التوليد وامراض النساء وجراحتها230مظفر خير الدين عبد الصمد

13886أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها243مظفر وهاب الحاج

25265الجراحة العامةدوراتمظلوم محمد عيسو

25575الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمظهر تركي امرير

25129الجراحة العظميةدوراتمظهر جمال جدعان

11599الجراحة العامة151مظهر عزيز خيربك

8876التشخيص المخبري84مظهر مسعود شاهين

7869الجراحة البولية67مظهر منير شعيا

13357التخدير واالنعاش222معاد رشيد المهنا

4667امراض االطفال40معاد عبد الحليم السويدان

9047جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمعاذ احمد حاج احمد

13926أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمعاذ اخليف الزرزور

9258التوليد وأمراض النساء وجراحتها89معاذ الياس عثمان

695الجراحة العامة1معاذ انور صيداوي

10588جراحة األوعيةدوراتمعاذ انور صيداوي

25542الجراحة العظمية583معاذ جمعه العبدون الحسن

4223الجراحة العظمية27معاذ جواد زنداقي

6111تقويم األسنان48معاذ حسام السعدي

24342الجراحة العظميةدوراتمعاذ خالد زغبوب

4562االمراض الداخليةدوراتمعاذ زهير العبد الوهاب
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21461أمراض الجهاز الهضمي507معاذ زهير العبد الوهاب

11440امراض االطفال144معاذ سليمان ابو زيد

16133الجراحة العامة353معاذ عبد الحميد شهوان

21119أمراض العين وجراحتهادوراتمعاذ عبد السالم البقاعي

11805االمراض الداخلية157معاذ عبد الكريم الفتيح

11806امراض الجهاز الهضمي157معاذ عبد الكريم الفتيح

24314التشريح المرضيدوراتمعاذ علي الخرفان

8727الجراحة العظميةدوراتمعاذ عمر الشريف

25317األمراض العصبية581معاذ فاروق النامس

2105التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي14معاذ محمد الطيب االبراهيم

23109طب أسنان األطفال549معاذ محمد جمال الخولي

25628طب أسنان األطفال584معاذ محمد زياد الجابي

365أمراض العين وجراحتهادوراتمعاذ محمد صفوح الجنيدي

18133الجراحة البولية406معاذ محمد نوري المحمد السعران

19311تقويم األسنان والفكيندوراتمعاذ محمد ياسر شياح

12585التعويضات السنية الثابتة180معاذ محمود الحوراني

21378أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمعاذ مصطفى الكنج

2510االحياء الدقيقة16معاذ معتز العجالني

1231االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتمعالي عيسى عبود

779الدمويات والمناعيات1معاوية محمد الشحادات

16870الجراحة العظمية372معاويه شاكر الخلف

11124الجراحة العظمية132معاويه صالح الرحال

24246الطب النفسيدوراتمعاويه فوزي الناصير

5994األمراض الداخلية47معاويه محمد ديب الخطيب

14299التوليد وأمراض النساء وجراحتها265معاويه محمد قصيراوي

14684أمراض األطفال289معاويه محمود الغزالي

12910التعويضات السنية المتحركة199معتز ابراهيم ابو سعد

10720االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس123معتز ابراهيم الحول

18251التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي410معتز احمد الحمامي الشهير بالحواصلي

21481الجراحة العامةدوراتمعتز احمد الفالح

17275التخدير واإلنعاشدوراتمعتز اسامه تركماني

571جراحة الفم والفكين1معتز أحمد الخن

571جراحة الفم والوجه والفكين444معتز أحمد الخن

21006الجراحة البولية500معتز باهلل زكريا فضليه

24211الجراحة العامة566معتز حمود الحمود

9952امراض النسج حول السنية101معتز سامي عبد المجيد

7695األمراض الداخلية65معتز سلمان غنوم

7547مداواة االسنان68معتز سمير العيد

18564التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي421معتز صابر المعاز

22223الجراحة البوليةدوراتمعتز صباح أبودية

9189األمراض الداخلية88معتز طه حمد

9837أمراض الجهاز الهضمي99معتز طه حمد

5943التوليد وأمراض النساء وجراحتها46معتز عبد الرحيم طوقاتلي

20971التعويضات السنية المتحركة495معتز عبد الرزاق الحريري

16215الجراحة العامةدوراتمعتز عبد العزيز عاصي

18658جراحة الفم والوجه والفكين423معتز عبد القادر خير هللا

22336الجراحة العامة529معتز علي الحاج حسين

1198التوليد وامراض النساء وجراحتها3معتز غالب ابي زمر

19260الجراحة البولية444معتز محمد اديب شحاده
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1940تقويم االسنان6معتز محمد سعيد الكوسا

797االمراض العينية وجراحتها1معتز محمد صفوان العبد الرزاق

2877امراض االطفال19معتز محمد كديمي

2475الجراحة العامة15معتز محمد نوري باغ

21666الجراحة البولية510معتز محمد يحيى شويش

21358الجراحة العامةدوراتمعتز محمود ادريس

14069أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمعتز محمود حسن

21031التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمعتز محمود شحادة

7172أمراض العين وجراحتها57معتز مشاري الهادي

4426األمراض العينية وجراحتها37معتز مصطفى سعد الدين

9386امراض العين وجراحتها92معتز نجدت قواس

19966جراحة القلب463معتز يوسف المجذوب

17976أمراض األطفال401معتصم اجود العبد

17976أمراض األطفال408معتصم اجود العبد

15907التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمعتصم باهلل فائز الفراح

23914الجراحة البوليةدوراتمعتصم باهلل منصور موسى

11029امراض الجهاز الحركي127معتصم توفيق ابو واصل

1188امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34معتصم حسن الدندن

19466أمراض العين وجراحتها448معتصم حسن بركات

1203الجراحة العامة3معتصم عبد الجبار الملقي

21555الجراحة العصبية508معتصم عبد الرحيم الزعبي

23496الجراحة البوليةدوراتمعتصم عبد القادر قابل

20911أمراض األطفال493معتصم فيصل النوفل

23896الجراحة العامةدوراتمعتصم محمد حسن

19523تقويم االسنان450معتصم محمد سليم الحلبي

1106الجراحة البولية1معتصم محمد قبالن

3861امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31معتصم محمد قره بيلو

16145األحياء الدقيقة353معتصم نور الدين السعدي جباوي

20008الجراحة العامة465معد خليفه تامر

18656طب الطوارئ423معد شعبان الحسين

15713مداواة األسنان343معد عبد العزيز حسن بو عيسى

16285أمراض األطفالدوراتمعد عثمان العبدهللا

9617األمراض الداخلية95معد علي شربيه

20929األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس496معد محمد شوباصي

1933األمراض الصدرية10معد ميكائيل ياسين

4860الجراحة العامة43معروف احمد سعيد

936أمراض الجهاز الهضميدوراتمعروف محمد الحلبي

13234التشخيص المخبري214معروف محمد علي فرمان

11722امراض االطفال164معروف محمد فواز الموصللي

322التخدير واالنعاشدوراتمعروف مخائيل اسطفان

13685الجراحة العظمية241معروف يوسف صبح

4333االمراض الجلدية والزهرية33معضاد محمد العماطوري

5337الجراحة العظمية44معلى صالح ابراهيم

23069التشخيص المخبريدوراتمعمر سليمان برهوم

20473طب الطوارئ480معمر عمر الخطيب

20474العناية المشددة480معمر عمر الخطيب

3376تقويم االسنان23معمر محمد عدنان النحاس

9163الجراحة العظمية87معن ابو السعود بريجاوي

8900األمراض الداخلية84معن اسماعيل الحسين
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11585التوليد وأمراض النساء وجراحتها153معن اسماعيل حسن

11153التوليد وامراض النساء وجراحتها132معن اليان االزون

8196الجراحة العامة72معن إبراهيم يوسف

22130التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمعن ثابت مايله

20376جراحة الفم والوجه والفكين478معن جرجس طنوس

19340أمراض األطفال450معن جرجس عبد هللا

14523الجراحة العظمية281معن حامد غصون

19211الجراحة العامة443معن حسن حيدر

6126طب الطوارئ48معن حسن زويهد

14371الجراحة البولية272معن خليفه تامر

18914التخدير واإلنعاش433معن خليل بيطار

2956االمراض الداخلية21معن ذوقان قرقوط

13426التوليد وامراض النساء وجراحتها226معن رزق محمد

16086التخدير واإلنعاشدوراتمعن رشيد المنصور

9130امراض االطفال87معن سامي حسون

2867التصنيعية- الجراحة التجميلية 16معن سلمان العيسمي

3019الجراحة العامة21معن سلمان العيسمي

4089تقويم االسنان والفكيندوراتمعن سليمان برهوم

17265التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي386معن سهيل احمد

13803االمراض الداخلية241معن شفيق اسماعيل

9526امراض الجهاز التنفسي94معن صالح حفار

20589أمراض األطفال486معن عبد الكافي عامر

17473الجراحة العامة389معن عبد الوهاب الطيب

17474جراحة األطفال389معن عبد الوهاب الطيب

507الجراحة العامة1معن عدنان حيدر

19951أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها462معن عدنان صليبي

13433أمراض العين وجراحتها226معن علي المقداد

11275االمراض الداخلية139معن عماد قبالوي

784التوليد وامراض النساء وجراحتها67معن فايز النصير

7848التوليد وأمراض النساء وجراحتها67معن فايز النصير

6796امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها55معن فدعة حداد

15728الجراحة العظمية343معن فريد األشهب

9391امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها92معن فؤاد خوري

2846الجراحة العامة17معن محمد أمين العيدو

16229التشخيص المخبري355معن محمد خضر الجمالي

16033الجراحة العصبية352معن محمد خليل طرشة كردي

681طب الطوارئ3معن محمد زريق

1859الجراحة العظمية5معن محمد زريق

نقص شهادة خارجية: 2018-5-15بتاريخمعن محمد سعد

15501التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمعن محمد طالل عز الدين

2643الجراحة العامة89معن محمد عدنان دبا

9262جراحة األطفال89معن محمد عدنان دبا

3087االمراض الباطنية20معن محمد ناظم بارودي

569جراحة القلب1معن محمد هزي

11379الجراحة العامة142معن محمود عبود

4699الجراحة العامة34معن محمود فهد

19437الجراحة العامة449معن موفق المالكي

9119امراض الجهاز التنفسي87معن هاجم فلوح

6999امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها56معن يعقوب كريمه
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11915أمراض العين وجراحتها162معن يوسف حسين

18510التخدير واإلنعاش418معن يوسف خوري

12397الجراحة العظمية169معين ابراهيم سليم

9858الجراحة العامة99معين احمد ابراهيم

يرجى استكمال  : 2016-2-24---- 2الملف معلق شهرمعين جوريه

16731التخدير والعناية المشددة370معين حسن جوريه

2931جراحة الفم والفكين38معين خالد العيناوي

25543أمراض القلب واألوعية583معين طاهر سميا

538األمراض الجلدية والزهرية1معين محمد بدر الدين الهزاع

19099األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس438معين محمد بدر الدين الهزاع

7010التوليد وأمراض النساء وجراحتها56معين محمد منير عباس

19800أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها458معين منيف حميره

20955أمراض الجهاز التنفسي495معين ميخائيل عبود

4669التخدير40معين نايف األشقر

11485التشخيص المخبري147مفتخر ماجد سليمان

7184الجراحة العظمية57مفدى محمد سعيد زهور عدي

8835امراض العين وجراحتهادوراتمفلح احمد الفياض

20757أمراض الكلية490مفيد احمد علي اغا

12573الجراحة العصبية178مفيد احمد محفوض

12653الجراحة العامة182مفيد احمد محفوض

11880التخدير واالنعاش162مفيد جميل المسيحي

11736جراحة االطفال161مفيد حسن البودي

18200أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها409مفيد حسين اسعد

18376جراحة القلب واألوعية414مفيد سالم عامر

18376جراحة القلب واألوعية428مفيد سالم عامر

17227الجراحة العظمية385مفيد سليمان درويش

20013أمراض األطفال464مفيد شحاده جليس

6838الجراحة العامة55مفيد عبد الخالق رجوب

14469االمراض الداخلية278مفيد علي محمد

7772الجراحة البولية66مفيد عيسى حريقص

22144طب الطوارئ525مفيد عيسى سلوم

5938الجراحة العظمية46مفيد فوزات حاتم

11973امراض االطفال166مفيد لطفي الشب

18822الجراحة العظمية429مفيد محمد مسلماني

14127التوليد وأمراض النساء وجراحتها257مفيد نديم فلوح

12250األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس174مفيده محمود ديوب

24660طب الفم572مقداد اديب بربهان

23436الجراحة التجميلية والتصنيعية337مقداد حبيب حبيب

23410الجراحة البوليةدوراتمقداد عيسى شعبان

10983امراض العين وجراحتها131مقداد محمد عبد الحسين الرضوي

1970أمراض األطفال2مكرم أحمد الحسن

1967صناعة االسنان الثابتة10مكرم محمد قبالن

12379مداواة األسنان162مكسيم ابراهيم حمامه

10836الجراحة العظميةدوراتمكسيم محمد جديد

7250التوليد وامراض النساء وجراحتها58مكه موفق الصوص

8698طب الفم84مكين محمد الشيخ حمود

2662الجراحة العامة13مالذ عدنان ترسيسي

2855جراحة االوعية15مالذ عدنان ترسيسي

24702مداواة األسنان572مالذ معين محرز
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19087األمراض الداخلية438مالذ يوسف يبرودي

25394األمراض الداخليةدوراتمالك عبد هللا المسالمه

7126التوليد وأمراض النساء وجراحتها57مالك عمر علو

2255تقويم االسنان9ملحم محمود ضميريه

14024البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية251ملدا عبد الحميد صافي

15573التشخيص المخبري337ملده ايمن دياب

3057األحياء الدقيقة22ملك انور المنديلي

24848تأهيل وتجميل الفم واألسنان377ملك جمال دروبي

9399التوليد وامراض النساء وجراحتها92ملك حسن الشيخ حسن

2791التوليد وأمراض النساء وجراحتها16ملك طه احمد

9570األمراض الداخلية95ملك علي اليقة

9622أمراض القلب واألوعية95ملك علي اليقة

4147طب األسرة31ملك عمر فاروسي

20292التشخيص المخبري475ملك مصطفى الصمصام

9082امراض الصدر87ملك معين ميهوب

21145التشخيص المخبري502ملكه محمد ثابت الحسين

10482التوليد وامراض النساء وجراحتها115ملكون جورج قاليجيان

20448التوليد وأمراض النساء وجراحتها481ملكي كوريه صومي

16444الجراحة العظميةدوراتملهم ابراهيم الحسون

21053التعويضات السنية الثابتة498ملهم إسماعيل البعيني

25293الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتملهم بدر الموعي

14154أمراض العين وجراحتها257ملهم جابر معال

1815جراحة الفم والفكين7ملهم زياد النجمي

2086الطب المخبري11ملهم زين العابدين فياض

24019طب أسنان األطفال563ملهم سالم الحسن

25764أمراض الجهاز الهضمي586ملهم صفوان جمال الدين

1738امراض الجهاز الهضميدوراتملهم عبد الرزاق الحسن

21593أمراض الجهاز الهضميدوراتملهم عبد العزيز علي

23284العقاقير والنباتات الطبية551ملهم عبد اللطيف حميده الناصر

17457طب الفم واألسنان الوقائي389ملهم عثمان حلفاوي

5112الجراحة العامةدوراتملهم مامون عبد الباقي

4698االمراض العصبية39ملهم محمد ضيا الملوحي

14330أمراض النسج حول السنيةدوراتملهم محمد فؤاد قزموز

4875التشخيص المخبري43ملهم محمد نجاح طرقجي

25921(الخمجية)األمراض المعدية دوراتملهم نديم الخطيب

17921التعويضات السنية الثابتة400ملهم هشام كزكز

4635تقويم االسنان31ملهم ياسين فاعور

12003أمراض الجهاز الهضمي162ملوك رفعت مصطفى

25645تأهيل وتجميل الفم واألسنان584ممتاز رائد الحماده

6372الجراحة العامة71ممتاز عطيه الكسار

18328أمراض الجهاز الهضمي412ممدوح احمد بدرو

4715الجراحة العظمية34ممدوح احمد زيتوني

19015أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436ممدوح إبراهيم أمون

20253أمراض الغدد الصم واالستقالب473ممدوح إبراهيم حسن

3776التوليد وامراض النساء وجراحتها24ممدوح جمعه عبد السالم

14292التوليد وأمراض النساء وجراحتها264ممدوح حسين محفل

18611أمراض الجهاز الهضمي422ممدوح رياض الخالد

7539االشعة التشخيص الشعاعي63ممدوح عبد الحليم شيخو

12658التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتممدوح عبد الرحمن الساعاتي
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2710امراض القلب16ممدوح عبد الرزاق الضاهر

5515األمراض الداخلية43ممدوح عبد الرزاق الضاهر

18282الجراحة العامة411ممدوح علي سويدان

13211التوليد وأمراض النساء وجراحتها213ممدوح محمد السليمان

19334التوليد وأمراض النساء وجراحتها445ممدوح مصطفى الزيبق

14807أمراض األطفال296ممدوح يسين عرابي

9572طب األسرة95منا عبد السالم ياسين

21432تقويم األسنان والفكيندوراتمنار ابراهيم بسطي

4522التوليد وأمراض النساء وجراحتها39منار احمد السعيد

306أمراض األطفالدوراتمنار احمد القيسي

8841التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمنار احمد جعفر

24785التوليد وأمراض النساء وجراحتها573منار احمد صطوف

14955التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمنار احمد طلب

3839امراض االطفال31منار احمد كامل

11283التشخيص المخبري138منار ادور بيطار

2092امراض الجهاز الحركي11منار بسام محمد

13233أمراض العين وجراحتها214منار ثابت سلطان

13941أمراض األطفالدوراتمنار جريس الخوري

17844مداواة األسنان398منار جهاد االشقر

8242التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72منار خليل اسماعيل

23886التوليد وأمراض النساء وجراحتها560منار خليل عقل

10763التوليد وأمراض النساء وجراحتها121منار خليل محمد شيخي

1384التشخيص المخبريدوراتمنار ديب عبدوش

19258أمراض النسج حول السنية444منار رياض حلواني

10411التوليد وامراض النساء وجراحتها112منار سيف الدين اخصيم

21832األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمنار شاكر زيتون

16293أمراض العين وجراحتها356منار شعبان قاسم

11321التشخيص المخبري140منار عادل زريق

23440التوليد وأمراض النساء وجراحتها553منار عامر حاج علي

19544تقويم األسنان451منار عبد الرحمن الطوير

20375الجراحة العامة478منار عبد السالم األسود

20259التوليد وأمراض النساء وجراحتها474منار عبد الكريم عبيد

21372الجراحة العصبيةدوراتمنار عبد الكريم عساف

23233العقاقير والنباتات الطبية550منار عصام مداح

15745التخدير واإلنعاش344منار علي ابراهيم

19236التعويضات السنية الثابتة444منار علي الخليل

428طب الطوارئدوراتمنار علي الشهابي

24456تأهيل وتجميل الفم واألسنان569منار علي خلوف

6392التعويضات الثابتة49منار علي موصللي

22045التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنار غسان العقايله

21891التشخيص المخبريدوراتمنار غسان سحلبجي

7307أمراض القلب59منار فواز فلوح

14395األمراض الداخلية272منار فواز فلوح

23357أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمنار كاسر الضرف

20925أمراض األطفال496منار لطفي صوان

23602أمراض النسج حول السنيةدوراتمنار مالك زريقه

22229أمراض األطفالدوراتمنار محسن محمد

1045االمراض الداخليةدوراتمنار محمد االسود

23393األحياء الدقيقة553منار محمد الصعبي
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4570امراض القلب واالوعيةدوراتمنار محمد حسن العقاد

1788االمراض العصبية2منار محمد خير غزال

19911التخدير واإلنعاش463منار محمد سعيد بكايه

14220أمراض النسج حول السنيةدوراتمنار محمد سويد

4327امراض االطفال31منار محمد صالح الحامضه

21549أمراض األطفال508منار محمد عبد هللا

17044التعويضات السنية المتحركة379منار محمد عوده

527التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنار محمد عيسى

17283التوليد وأمراض النساء وجراحتها386منار محمد عيسى

12153التوليد وأمراض النساء وجراحتها171منار محمد كالل منال حسن

22248تقويم األسنان والفكيندوراتمنار محمد مختار الجدي

9640جراحة الفم95منار محمد نوري خربوطلي

21524أمراض القلب واألوعيةدوراتمنار مراد كدالم

21890التشخيص المخبريدوراتمنار مرعي المشعل

2458صناعة االسنان الثابتة15منار مصطفى الموصلي

7323االمراض الداخلية60منار موفق ابو الشامات

18819امراض الجهاز الهضمي429منار موفق ابو الشامات

18226التوليد وأمراض النساء وجراحتها409منار نعمان عيسى

18276أمراض النسج حول السنية410منار هشام الشمص

8040امراض االطفال70منار يوسف احمد

21684أمراض الجهاز الحركيدوراتمناره ابراهيم معروف

24269أمراض األطفالدوراتمناس فوزي المحاميد

22288التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمناضل محمد صقر

14270أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها264مناضل منير خليل

10906جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمناع وائل الحسين

25169الجراحة العظميةدوراتمناف اجود أبو رايد

6182جراحة الفم والفكين13مناف اسماعسل اسماعيل

9122التخدير واالنعاش88مناف جودت عبد هللا

12769أمراض العين وجراحتهادوراتمناف رفيق الحماده

7649االمراض العينية وجراحتها64مناف سلمان معروف

19047الجراحة العظمية439مناف عامر شرباجي

11281االمراض الداخلية138مناف عبد الودود العبد الحنان

22502األمراض الداخليةدوراتمناف عواد الدنيفات

3551امراض الكلية عند االطفال26مناف محمد عسكر

3553امراض االطفال26مناف محمد عسكر

25291مداواة األسناندوراتمناف محمد ناجي العبد هللا العليوي

17347أمراض القلب واألوعيةدوراتمناف وليد العبدهللا

11871العقاقير والنباتات الطبية166منال ابراهيم درويش

14463طب االسرة278منال ابراهيم فريره

15122التشخيص المخبري312منال احمد المقداد

9236أمراض األطفال88منال احمد جليال

7108طب المخبري57منال احمد روميه

11365التوليد وأمراض النساء وجراحتها143منال احمد قنجراوي

23442األمراض العصبية553منال اكرم ندم

6405امراض االطفال50منال إبراهيم الحمد

23198األمراض الداخلية550منال أحمد البدر

17066أمراض األطفال380منال جودت عبدهللا

8514أمراض الدمدوراتمنال حامد درويش

8514أمراض الدم516منال حامد درويش
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8970التوليد وامراض النساء وجراحتها86منال حسن سليمان

17139التعويضات السنية المتحركة383منال حسين كحلوس

2519االمراض الجلدية والزهرية12منال خالد القادري

14058أمراض النسج حول السنيةدوراتمنال خالد باكير

2555التوليد وامراض النساء وجراحتها15منال راغب الخانكان

1036أمراض األطفالدوراتمنال زكريا طاهر

13244التوليد وامراض النساء وجراحتها214منال سابا خوري

14651األمراض الداخلية289منال سامي عباس

14652أمراض الجهاز الهضمي289منال سامي عباس

13567التشريح المرضي234منال سميح الدغالوي

1542طب االطفال12منال شحود االسود

9413التخدير واالنعاش92منال شحود صالح

1669االمراض الجلدية والزهرية12منال صالح الدين محمد

13440التوليد وامراض النساء وجراحتها226منال ظهير اقجه

23649التشخيص المخبري556منال عبد الكريم الشماع

15637الطب الشرعي339منال عبد هللا  جدع

16206التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنال عبدو األكرم

19956طب األسرة462منال عمر بابا

19484األمراض الداخلية452منال فاضل اعرج

19485أمراض الجهاز التنفسي452منال فاضل اعرج

19115أمراض العين وجراحتها440منال فريد عطيه

10172مداواة االسنان108منال قاسم السحلي

12136التخدير واالنعاش171منال قيس ديب

8359التخدير واإلنعاش73منال كمال أبو فخر

6580التخدير51منال محسن صالح

420األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمنال محمد الشيخ ديب

18372الطب النفسي413منال محمد القاسم

17846األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمنال محمد أمين

1748امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمنال محمد ديب شيخاني

24338أمراض األطفالدوراتمنال محمد عادل األحمر

17056التوليد وأمراض النساء وجراحتها380منال محمد فائز المقداد

13762االمراض الداخليةدوراتمنال محمد قصير

24690أمراض الجهاز الهضمي377منال محمد قصير

1025جراحة الفم والفكين1منال محمد قطيني

13716التوليد وامراض النساء وجراحتها241منال محمد كشتو

19921األحياء الدقيقة463منال محمد نبهان

21672طب األورامدوراتمنال محمد نزار أبو الشامات

7758التوليد وأمراض النساء وجراحتها66منال محمد نويالتي

17008طب األسرة378منال محمد وليد دندشلي

21954أمراض األطفال520منال محمد يونس

11802األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس161منال محمود الصباغ

18157التشريح المرضي408منال محمود إبراهيم

5880أمراض جهاز الهضم48منال محمود حميد

6934التوليد وأمراض النساء وجراحتها54منال محمود سالم

11034التشخيص المخبري128منال محمود علي

726الدمويات والمناعيات1منال محمود يوسف

22325أمراض الدم528منال مروان شيخي

8543طب األسرة79منال مصطفى العم

7986امراض االطفال69منال مصطفى درويش
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22573التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنال مصطفى ليال

9571المعالجة الكيماوية لألورام95منال مظهر قهوه جي

12175التشخيص المخبري171منال منيف شهله

12274طب االسرة174منال وجيه حسن

16509التخدير واألنعاش361منال يحيى حمدان

6488التوليد وأمراض النساء وجراحتها50منال يوسف البني

13447جراحة القلب227منتجب احمد صالح

7134التوليد وأمراض النساء وجراحتها57منتهى محي الدين حسين

5499التخدير واالنعاش42منجد عبدو عفور

9896التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي100منذر ابراهيم جابر

7736الجراحة العامة66منذر ابراهيم ضرف

14557جراحة الفم والفكين281منذر احمد البلخي

9682الجراحة العظمية96منذر احمد شهاب الدين

20063مداواة االسنان468منذر الياس حداد

19642أمراض األطفال454منذر إبراهيم عكله

8207طب الطوارئ72منذر أحمد درويش

757الجراحة العامة1منذر أحمد كرم

12787جراحة الفم والفكين186منذر بدر أسعد

16139الجراحة العامة353منذر حسن سليمان

10452امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها115منذر حسن كاسو

17684أمراض العين وجراحتها393منذر حسين بصل

18132الجراحة العامة407منذر خرفان دغيم

10237االمراض العصبية108منذر سلمان حسين

2605الجراحة العصبية19منذر سليمان محمد

10879التشخيص المخبري125منذر سمير صباغ

15286تقويم األسنان والفكيندوراتمنذر طه السيد

16686التشخيص المخبري366منذر عادل العويل

4515امراض القلب30منذر عبد الغني الصيادي

997أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها1منذر عبد الكريم شله

6754التوليد وأمراض النساء وجراحتها53منذر عبد الكريم غانم

25109أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها578منذر عبد الهادي المنزلجي

4720امراض القلب واالوعية36منذر عبدو محمود شعبان

17418أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها388منذر علي حرفوش

1808التوليد وامراض النساء وجراحتها5منذر علي خليل

17969جراحة األوعية403منذر علي عبد هللا

21786الصحة العامة513منذر علي قصير

223أمراض جهاز الهضم1منذر عمر الشغري

22589تقويم األسنان والفكيندوراتمنذر فايز السيد

19453أمراض األطفال449منذر فهمي خضير شيخ الحدادين

8678الجراحة العامةدوراتمنذر قاسم عوض

ال يحق له : يرجى استكمال االوراق  : 50الملف معلقمنذر قصير

4712الجراحة العظمية41منذر قنبر بغداد

10236التخدير واالنعاش108منذر محمد الحكيم

16691الجراحة العامة366منذر محمد العباس

22539الجراحة الصدريةدوراتمنذر محمد حسان البقجه جي

8768الجراحة العامة83منذر محمد حسن

6771التوليد وأمراض النساء وجراحتها53منذر محمد عبود

20603أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها486منذر محمود إبراهيم

7295أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها70منذر مرهج اليوسف
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4810األمراض الداخلية41منذر وهبي شكور

14871التوليد وأمراض النساء وجراحتها299منصف جميل البديوي

3555صناعة االسنان الثابتة25منصف رياض القطرنجي

3626امراض الغدد الصم25منصور اسد ابو عساف

12065أمراض األطفال171منصور الياس حلبي

22859أمراض الجهاز التنفسي543منصور أحمد حسن

24760جراحة الفم والوجه والفكين377منصور حامد عمران

21091األمراض الداخلية500منصور طعمه الشحادات

21092أمراض القلب واألوعية500منصور طعمه الشحادات

17710األمراض الداخلية393منصور عباس خطيب

1872امراض االطفال10منصور عيسى الخطيب

21341األمراض الداخلية505منصور فاضل بحصاص

17959األمراض الداخلية401منصور فضل هللا ناصر الدين

17960أمراض الجهاز الهضمي401منصور فضل هللا ناصر الدين

2401الجراحة العامة11منصور فضل هللا نوفل

7502تعويضات االسنان الثابتة63منصور فواز ابو القصب

21352أمراض العين وجراحتهادوراتمنصور محمود اليوسف

9853التوليد وامراض النساء وجراحتها99منقذ بو غوص سراج

16884التخدير واإلنعاش373منقذ حنا سلوم

2044الطب الشرعي10منقذ عزيز شموط

20299أمراض الجهاز الهضمي475منقذ فهد الياس الضاهر

418تقويم األسنان والفكيندوراتمنهل ابراهيم العليوي

9024امراض االطفال86منهل ابراهيم عفور

14362الجراحة العظمية267منهل احمد بركات

18986الدمويات المناعية435منهل إبراهيم محمد

9377طب الطوارئ92منهل جرجس مقطش

15752الجراحة العامة345منهل حسن الشيخ حسن عواد

2308امراض الجهاز الهضمي13منهل خالد الضاهر

22296أمراض القلب واألوعية527منهل صالح المصري

15469الجراحة العظمية332منهل عبد الجليل االعرج

15040الجراحة العامة307منهل عبد السالم حسن

7405امراض القلب62منهل عبدهللا الخليل

5967الجراحة العامة46منهل علي المعمار

شهادة – يرجى استكمال االوراق  : 2017-9-10بتاريخ منهل غازي شعبان

20724جراحة الفم والفكين486منهل فاضل حزوري

7997جراحة الفم والوجه والفكين70منهل محمد االحمد

1437امراض االطفالدوراتمنهل محمد السالمه

24480طب األسنان الشرعيدوراتمنهل محمد درويش

12753أمراض الجهاز الحركيدوراتمنهل محمد صالح الشاهر

9867الجراحة العامة100منهل محمود سليمان

3396االحياء الدقيقة24منهل محمود شباط

14831مراقبة وتحاليل األغذية298منهل نبيل يوسف

9790أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمنهل يحيى خدام

12932أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها201منوال عبدو حرب

9408التشخيص المخبري92منور عمر خياط نقو

17996أمراض الغدد الصم واالستقالب401منى ابراهيم المحمد

7512االمراض الداخلية63منى ابراهيم راهب

7513أمراض الكلية67منى ابراهيم راهب

12271أمراض األطفال175منى احمد اسكندر
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4397التوليد وامراض النساء وجراحتها34منى احمد سليمان

16761أمراض األطفال369منى احمد عدنان كيالني

10921التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمنى اديب ظريف

20598التوليد وأمراض النساء وجراحتها482منى الياس بصمه جي

24903األمراض الداخلية575منى إسماعيل فخور

7617أمراض األطفال64منى أحمد القواريط

13742التشخيص المخبري241منى أحمد النجار

17005أمراض األطفال378منى بشير البشير

22541األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتمنى جابر نوفل

8789أمراض األطفال83منى جبر ديب

4609االمراض العينية وجراحتها34منى جرجي قطيني

5886التشريح المرضي46منى جعفر الشلبي

20918التعويضات السنية الثابتة495منى جورج الشعار

15714األمراض الهضمية عند األطفال343منى حامد الحاج ابراهيم

15534أمراض األطفال334منى حسن جليالتي

12740التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي186منى حسن جمام

23411التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنى حسين الحسين

2397التوليد وامراض النساء وجراحتها15منى حسين فرهود

24962تقويم األسنان والفكين377منى خالد العلي

18405أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها414منى داود الجفال

15269الدمويات والمناعيات319منى داود روفائيل

13053التوليد وأمراض النساء وجراحتها208منى رمضان شداد

2769التوليد وامراض النساء وجراحتها15منى زاكي حاج حميدي

12916أمراض الغدد واالستقالب199منى زين العابدين ليال

14310التوليد وأمراض النساء وجراحتها265منى سعيد ديوب

9660التخدير واالنعاش96منى سليم شياح

20718تقويم األسنان والفكين482منى سهيل الرستم

7189امراض االطفال57منى صالح احمد

3624التخدير واالنعاش26منى صالح بهيج

17871التوليد وأمراض النساء وجراحتها399منى صالح حرو

6599التوليد وأمراض النساء وجراحتها53منى صالح يونس

2874امراض اللثةدوراتمنى صبحي قشقش

15680التشخيص المخبري342منى عباس حسون

22010التوليد وأمراض النساء وجراحتها521منى عبد الرحمن الشاغوري

14243التوليد وامراض النساء وجراحتها264منى عبد الرزاق سلطان

24774األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377منى عبد الساتر خضور

15061أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمنى عبد الفتاح سعود

5643أمراض جهاز التنفس52منى عبد الكريم شدود

7583أمراض القلب64منى عبد هللا المتني

3432مداواة االسنان24منى عبد هللا بطرش

11212امراض االطفال138منى عبد هللا رجب

22080أمراض الدمدوراتمنى عبد المنلن عرابي

14745التشخيص المخبري293منى عز الدين بالي

6596التوليد وأمراض النساء وجراحتها53منى عزيز المحمد

13388أمراض الجهاز الهضمي225منى علي الخليل

13724التصوير الطبي والتشخيص الطبي241منى علي الشاغل

1645التشخيص المخبري11منى علي العطيه

21470التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمنى علي جديد

9645التخدير واالنعاش95منى علي عمام
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25737االمراض العصبيةدوراتمنى عماد الدين عباس

17234أمراض الجهاز الهضمي385منى عمر كشكه

8712التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمنى عمر موسى

18173التوليد وأمراض النساء وجراحتها407منى غانم غانم

21767أمراض األطفال515منى غسان حامشلي

4988االمراض الجلدية والزهرية42منى غسان عبد السالم

12432أمراض األطفال164منى فهد سرميني

17094أمراض األطفال381منى كامل حاج بي

5141الطب المخبري43منى كامل علي

11499التشخيص المخبري147منى كبرئيل كوريه

8845أمراض األطفال84منى محمد الحاج حسين

17218أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها385منى محمد الحناوي

7363التوليد وامراض النساء وجراحتها59منى محمد العلي

10561التوليد وامراض النساء وجراحتها116منى محمد رياض الريس

2765التوليد وامراض النساء وجراحتها15منى محمد زكريا ناطور

20345الصحة العامة474منى محمد ساحلية

540التشخيص المخبري1منى محمد سعيد الخطيب

6252التوليد وأمراض النساء وجراحتها49منى محمد سليمان

14957طب األسرةدوراتمنى محمد سيف الدين المقداد

11516التشخيص المخبري147منى محمد علي عنجريني

2170امراض القلب عند االطفال7منى محمد كنعان

6467االمراض الجلدية والزهرية50منى محمد نور الحموي

13624أمراض الدم235منى محمود سعد

20900األمراض الداخلية496منى محمود سعد

18974تقويم األسنان434منى محمود هبره

13865أمراض الجهاز التنفسيدوراتمنى مرعي ديوب

4248التوليد وامراض النساء وجراحتها29منى مصطفى الصادق

4158األمراض الجلدية والزهرية31منى مصطفى شرف

3029التوليد وأمراض النساء وجراحتها20منى مطيع عودة

1675امراض الغدد الصم11منى موريس دكر

9783التخدير واالنعاش97منى موسى ربز

5367طب الطوارئ39منى نايف مظلوم

5368العناية المشددة39منى نايف مظلوم

7581التخدير64منى نعيم قريط

20781أمراض الغدد الصم واالستقالب490منى يحيى بركات

21821التوليد وأمراض النساء وجراحتها514منى يوسف غريبي

11155التخدير واالنعاش132منى يونس عيسى

19192التوليد وأمراض النساء وجراحتها443منيب فرحان العواد

3213امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21منيب يوسف العوده

14801طب الطوارئ296منير   مصطفى الضماد

17691األمراض الداخلية393منير أحمد زيد

3874جراحة الفم والفكين26منير بدر حرفوش

17815أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها397منير بشاره حزي

9735الجراحة العصبية96منير جابر اسماعيل

3655الجراحة العامة26منير حسن الحبشي

5290الجراحة العامة43منير حيدر الطلب

9500االمراض الداخلية93منير داؤود ريا

15437أمراض الجهاز التنفسي330منير رملي الطريف

6162امراض األذن واألنف والحنجرة72منير شاليش حسن

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  628 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

11247الجراحة العظمية138منير شريف الزوري

22497الجراحة البوليةدوراتمنير عدنان يعقوب

12535الجراحة العظميةدوراتمنير علي سليمان

21192االحياء الدقيقة502منير علي فرج عشيش

18213أمراض العين وجراحتها406منير عيسى محمد

25352أمراض العين وجراحتهادوراتمنير غالب عبود

15217أمراض األطفال317منير كامل شاهين

2965األمراض العينية وجراحتها21منير مبدى العطا هللا

15896أمراض األطفال350منير محمد الغزاوي

20681أمراض الجهاز الهضمي483منير محمد وسوف

14802العناية المشددة296منير مصطفى الضماد

19552تقويم األسنان451منير منير اشلق

17814األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس397منير نعوم حايك

2908جراحة الفم والفكين21منير هاني الغجري

14680طب األسرة289منيره احمد غيالنه

2576الداخلية العامة15منيره خزاعي سكيكر

15940أمراض األطفالدوراتمنيره رامز ناصر

25767التشخيص المخبري586منيره عامر قوجه

3591التوليد وامراض النساء وجراحتها26منيره معين درويش

16874الجراحة العامة373منيف الياس ابوحامضه

11503الجراحة العامة147منيف توفيق القطامي

15615الجراحة العامة338منيف حسين منذر منذر

10880التوليد وأمراض النساء وجراحتها125منيف رضوان سليمان

19712طب الطوارئ456منيف علي قرنفلي

11801جراحة الفم والفكين162منيف يزبك مرعي

21523أمراض األطفالدوراتمها ابراهيم رسالن

8375التشخيص المخبري73مها ابراهيم عمران

18950التوليد وأمراض النساء وجراحتها435مها احمد الخطيب

10093امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها105مها احمد القناطره

777التوليد وامراض النساء وجراحتها1مها احمد ضاي

13391أمراض الدم225مها اسماعيل بوبو

3292التخدير واإلنعاش21مها أحمد فياض

25240التشخيص المخبري578مها توفيق جديد

9795التخدير واالنعاش97مها جرجي رضوان

17748التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي394مها جورج ابو شعر

15942أمراض األطفالدوراتمها حمد يوسف

9392التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي92مها خليفة العقيلي

13542التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمها خليل حزوري

22683أمراض العين وجراحتها535مها رضوان البابولي

5403التوليد وأمراض النساء وجراحتها40مها رفيق فتيح

10176التخدير واالنعاش108مها سعيد صالح

2457تقويم االسنان والفكين18مها سعيد عكاري

6006األمراض العينية وجراحتها47مها سلمان ابراهيم

6149التوليد وأمراض النساء وجراحتها48مها سلوم الحاج كسار

7827األمراض الجلدية والزهرية67مها سمير طرابلسي

6579امراض االطفال51مها عادل عجان

18953التوليد وأمراض النساء وجراحتها435مها عبد الجواد الحراكي

1773امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتمها عبد الرحيم ياسين

14512العقاقير والنباتات الطبية280مها عبد القادر  االسطواني
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9166امراض االطفال87مها عبد القادر فرحات

7351االمراض الداخلية60مها عبد اللطيف عالء الدين

7661جهاز التنفس/االمراض الصدرية64مها عبد اللطيف عالء الدين

8379أمراض األطفال73مها عبد هللا المحمد العجيلي

17137طب األسنان التجميلي383مها عبد هللا عبد هللا

8460تقويم األسنان والفكين76مها عدنان الشاطر

18729أمراض العين وجراحتها425مها عدنان النحاس

5819التوليد وأمراض النساء وجراحتها46مها عطاهلل حسون

20563أمراض األطفال485مها علي غريب

24282جراحة الفم والوجه والفكين568مها عماد برجس

8387التشريح المرضي73مها فارس قطرب

3332امراض الدم22مها فرج هللا مناشي

19815التوليد وأمراض النساء وجراحتها459مها فرحان الخليل

23115األمراض العصبيةدوراتمها فرحان غانم

8937امراض االطفال86مها فهمي يوسف

13424أمراض األطفال226مها فؤاد خوري

10348امراض االطفال125مها محمد الخير

5753أمراض الجهاز الهضمي296مها محمد المنجويق

8964التخدير واالنعاش86مها محمد بصمه جي

21959التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمها محمد جمعه كردي

582التوليد وأمراض النساء وجراحتها1مها محمد دباس

15230طب األسرةدوراتمها محمد راتب الزين

5383التوليد وامراض النساء44مها محمد سبيالن النمر

6891التوليد وأمراض النساء وجراحتها55مها محمد عرابي

21236األمراض الداخليةدوراتمها محمد عصام النويالتي

11265امراض االطفال138مها محمد قاسم

8939الجراحة العامة86مها محمد كيتوع

5145التيجان والجسور45مها محمد منهل هبره

6564التوليد وأمراض النساء وجراحتها52مها محمود صقر

20018التوليد وأمراض النساء وجراحتها464مها محمود علي

17063أمراض األطفال380مها مصطفى البحرة

19749األمراض الداخلية456مها منير القاضي

22139التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمها موسى الحاجي

15158أمراض األطفال313مها نايف اللقيس

10358التشخيص المخبري111مها نجاتي النابلسي

14825األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس297مها يوسف الدبيات

نقص براءة ذمة من نقابة الصيادلة:2020-1-13بتاريخمها يونس وقاف

21916الكيمياء الحيوية517مها يونس وقاف

20592أمراض الجهاز الهضميدوراتمهاب جودت الحسين العيسى الخرابة

13972التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمهاب مشير عامر

22621التوليد وأمراض النساء وجراحتها533مهاد احمد علي

18844أمراض الغدد الصم واالستقالب430مهتدي محمد منصور

15993أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتمهجة عقيل عقيل

20445األحياء الدقيقة والدمويات المناعية481مهدي اسعد الست

23319الطب الشرعي551مهدي أحمد طحان

16076جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمهدي أسامة صندوق

1477طب االسرةدوراتمهدي بديع الحاج

9334أمراض العين وجراحتها91مهدي بشير شرف الدين

22344تقويم األسنان530مهدي حسن شحرور
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19894طب الطوارئ461مهدي حسين كاظم

23221الجراحة العامة550مهدي عبد الحميد يونس

21570األمراض العصبية509مهدي عبد الرحمن كنجو

21488الجراحة العظميةدوراتمهدي عبد الرزاق الكبب

8231التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72مهدي عبد العزيز بكور

6984أمراض االطفالدوراتمهدي عبدهللا مرتضىى

21498أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمهران بشار الطرن

16532الجراحة العظمية361مهران جميل يوسف

13573تقويم األسنان والفكين234مهران رحيل موسى

17403الجراحة العصبية387مهران عدنان قهواتي

18371طب األسرة413مهران عواد حمود

11577الجراحة العظمية149مهران غدير غدير

18479أمراض النسج حول السنية417مهران فضلله الزغير

737الجراحة العصبية1مهران مالك ضايع

2028تقويم االسنان والفكيندوراتمهران محمد العيسى

1432امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها5مهران مزيد جريس

10740الطب الشرعي121مهنا اسعد ملحم

2363الجراحة العظمية15مهنا حمد عبد الحي ابو فخر

نقص دراسات:2019-7-29بتاريخ مهنا سليمان يوسف

يرجى المراجعة لبيان االقامة الجديد:2018-11-18بتاريخمهنا عبد هللا عبد هللا

17132التخدير واإلنعاش383مهنا علي المحرز

20753الجراحة العامة487مهند ابراهيم حمود

4757الجراحة العظميةدوراتمهند احمد احمد

19535التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمهند احمد الحسون

2008الجراحة العامة9مهند احمد الذياب

10667أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمهند احمد درخباني

11333أمراض األطفال140مهند احمد محمود

5434جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمهند اسامه مارديني

20706األمراض الداخلية482مهند اسماعيل العبد هللا اليونس

279الجراحة العامةدوراتمهند اسماعيل النميري

17038جراحة الفم والوجه والفكين379مهند امين سيك

245جراحة الفم والفكيندوراتمهند انطوان حداد

24378الجراحة العظمية568مهند إسماعيل العلي

8205جراحة الفم والوجه والفكين73مهند أمين سليمان

25786أمراض العين وجراحتهادوراتمهند بشار حاتم

23303جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمهند تامر كرباج

8432التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمهند جاسم محمد الفرطوسي

3240مداواة اسنان االطفال21مهند جرجس لفلوف

8883التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمهند جمال سنجاب

7163الجراحة العظمية57مهند جهاد ابو عسلي

6198صناعة األسنان المتحركة49مهند حسام السعدي

23967أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمهند حسان الخلف الخرابه

11171االمراض الداخليةدوراتمهند حسن العلي

10946التوليد وأمراض النساء وجراحتها125مهند حسن شهاب

11626الجراحة العصبية153مهند حسن صالح

10862األمراض الداخلية125مهند حسن منذر

10913امراض القلب واالوعيةدوراتمهند حسن منذر

24132أمراض األطفالدوراتمهند حسين دحدوح

23047الجراحة البولية548مهند حمد العائد
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18065التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمهند حمدو سراج

23296الجراحة البوليةدوراتمهند حميد الكعيد

8325األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73مهند حميدي حسن الملقب زغير

8345أمراض العين وجراحتها73مهند زكريا الخطيب

11490عين147مهند زهير فيصل

20537األمراض الداخلية482مهند سرور العقله

20538أمراض الجهاز الهضمي482مهند سرور العقله

17643التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمهند سعيد سلهب

19720التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي456مهند سلمان ابراهيم

13130أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214مهند سليم تقي

21515جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمهند سليمان األحمد

4691التشخيص المخبري41مهند سليمان خضور

11875امراض العين وجراحتها166مهند سمير دهبر

6533تقويم االسنان50مهند سمير قزاز

12415األمراض الداخلية164مهند شريف اياس

13881أمراض العين وجراحتهادوراتمهند صالح العلي الدوله

23465الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمهند صالح عبد هللا

23946الجراحة الصدريةدوراتمهند صالح عربو

12220الجراحة العظمية174مهند صالح عكلة

4377امراض القلب31مهند صبحي الديواني

6353األمراض الداخلية49مهند صبحي الديواني

21391مداواة األسنان506مهند صبحي الهادي

3891الكيمياء الحيوية والسريرية26مهند طعمه الشحادات

3424الجراحة البولية24مهند طلعت سفر

5103طب الطوارئ44مهند طه العمر

312الطب النفسيدوراتمهند عبد الباقي خريمة

14855طب األورامدوراتمهند عبد الرحمن فخر الدين

20045التعويضات السنية الثابتة466مهند عبد الرزاق أيوب

17298أمراض األطفال386مهند عبد هللا الحيجي

19802أمراض النسج حول السنية458مهند عدنان الفرا

8556التخدير واإلنعاشدوراتمهند عدنان عفاره

5004الجراحة العصبية42مهند عزيز سليمان

4077الجراحة العامة28مهند عطا هللا سعد

3794الجراحة التجميلية التصنيعية30مهند علي احمد

3795الجراحة العامة30مهند علي احمد

17653األمراض الداخلية392مهند علي رعواني

18985التشخيص المخبري434مهند عمر الحمش

5124الجراحة العامةدوراتمهند عمر حسين

7800التوليد وأمراض النساء وجراحتها67مهند عيسى نصر هللا

22638األمراض الداخلية534مهند غازي التبان

8677أمراض العين وجراحتهادوراتمهند فاتح العبد الذياب

10123التشخيص المخبري106مهند فاضل السهو

25839جراحة القلبدوراتمهند فرزات الشرابي

4747امراض الجهاز الحركيدوراتمهند فريد ابو كرشه

10213الجراحة العظمية109مهند فهد سالمه

24229أمراض القلب واألوعيةدوراتمهند فواز ابو ذراع

13333التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتمهند فيصل الخالد

15050الجراحة العظميةدوراتمهند فيصل عبدو

16351أمراض األطفال357مهند قاسم الشاذلي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  632 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

463جراحة الفم والفكيندوراتمهند قاسم شنان

8993امراض االطفال86مهند قتيبه سلطان

22337الجراحة الصدرية529مهند قصي جباره

19272الجراحة العصبية444مهند كمال العواك

10340امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها111مهند لطفي بلوط

931التشخيص الشعاعي1مهند لطفي محمد الحامد

11514االمراض الداخلية148مهند محسن صالح

11515امراض الجهاز الهضمي148مهند محسن صالح

2918تعويضات األسنان الثابتة4مهند محمد البلخي

10002الطب الفيزيائي واعادة التاهيل102مهند محمد السلطي

2020تقويم االسنان والفكين10مهند محمد العبد هللا

909امراض العين وجراحتها1مهند محمد العيسى

17040أمراض النسج حول السنية379مهند محمد الملقي

9379امراض العين وجراحتها92مهند محمد توفيق العبد هللا القاطع

451الجراحة البوليةدوراتمهند محمد حسن

24411الجراحة العظمية568مهند محمد حسن

9417الجراحة العامة92مهند محمد خالد نعساني

12986تقويم األسنان208مهند محمد خير سميري

24239التخدير واإلنعاشدوراتمهند محمد رسول الكزكاز

6869الجراحة العظمية55مهند محمد زريقا

4063امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها27مهند محمد سالمه

11307التشخيص المخبري138مهند محمد عابدين

21503جراحة الفم والفكين507مهند محمد عادل حجازي

5070امراض العين وجراحتها42مهند محمد عصام البكري

1008جراحة الفم والفكين1مهند محمد قطيني

18428تقويم األسنان والفكين416مهند محمد كنعان كسرى حداد

24575التوليد وأمراض النساء وجراحتها377مهند محمد مخلص صليعي صليعي

14532أمراض الجهاز الهضمي281مهند محمد مروان سرميني

12686جراحة االطفالدوراتمهند محمد مفيد عرنوس

8454جراحة الفم والوجه والفكين76مهند محمد نذير البردان

4056التوليد وامراض النساء وجراحتها27مهند محمد نموره

19515الجراحة العامة450مهند محمد هشام صالحي األصبحي

15735األمراض الداخلية344مهند محمد وجيه الحراكي

13198التشخيص المخبري214مهند محمد وليد خليل

21295أمراض األطفالدوراتمهند محمود الشديدي

14836األمراض الداخلية298مهند محمود المنصور

14837أمراض الكلية298مهند محمود المنصور

17483أمراض العين وجراحتهادوراتمهند محمود زنوبة

6308الجراحة العظمية49مهند محمود زيود

6537الجراحة العامة50مهند محمود سعيد

3983الجراحة العصبية27مهند مروان زهراء

6172امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها48مهند مروان منجد

23490الجراحة العامةدوراتمهند مروان ناعسه

14134أمراض الجهاز الهضميدوراتمهند مصطفى السالم

6986الجراحة العظميةدوراتمهند مصطفى قنواتي

21271مداواة األسنان503مهند مصطفى كردي

7724األمراض الداخلية66مهند نبيل يوسف

17609أمراض القلب واألوعيةدوراتمهند نبيل يوسف

3021امراض العين وجراحتها21مهند نزار الويس
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12537التشخيص المخبريدوراتمهند نصر ابو دبيس

13166التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي212مهند نهاد الخطيب

4953الجراحة الصدريةدوراتمهند وجيه حسن

17372التشخيص المخبري388مهند وظيف حسن

13874الجراحة العامةدوراتمهند وليد كيوان

7276التشخيص المخبري67مهند ياسين السماره

12945الجراحة العامة201مهند يحيى المحمد الجاسم

12946جراحة األطفالدوراتمهند يحيى المحمد الجاسم

17198التعويضات السنية المتحركة384مهند يوسف يوسف

19267األمراض الداخلية445مهنى سليمان يوسف

2393مداواة االسنان18مهى ابو الهدى دياب

8178امراض العين وجراحتها71مهى اسماعيل محمد

10196التخدير واالنعاش108مهى حنا طعمه

18908التوليد وأمراض النساء وجراحتها432مهى عبد هللا حسين

14087التخدير واالنعاش252مهى كامل يوسف

3910امراض الغدد الصم26مهى محمد صبحي صباغ

4614االمراض العينية وجراحتها34مهى محمود عيسى

22807أمراض الجهاز الهضمي541مهيار إسماعيل البلخي

14524األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس281مهيار آدم متوج

23150الجراحة العامة549مهيار عبد الرزاق المقداد

23151جراحة األوعية549مهيار عبد الرزاق المقداد

12981أمراض العين وجراحتهادوراتمهيار غازي سليمان

22226جراحة الفم والوجه والفكيندوراتمهيار محمود عيسى موسى

278الجراحة العامةدوراتمهيار نزيه السليمان

24795التشخيص المخبري573مهيب عابد النجار

16318طب أسنان األطفال356مهيب مصطفى رضوان

478التوليد وأمراض النساء وجراحتها1مهيبه نصوح الدهان

11725الجراحة العامة162مهيدي صالح الكبع

14920األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس302مواهب توفيق مخلوف

3629التوليد وامراض النساء وجراحتها26مواهب شمس الدين القصير

8330التخدير واإلنعاش73موريس بولص لبس

19117تقويم األسنان440موريس سليمان صليبي

3692الجراحة العظمية26موريس صليبي مواس

3689التشخيص الشعاعي/ االشعة25موريس عبد المسيح العساف

18544أمراض الجهاز التنفسي421موريس عبد المسيح موري

18111التوليد وأمراض النساء وجراحتها408موريس يعقوب يعقوب

12990االمراض الداخلية203موسى حامد المسالمه

12991امراض الجهاز الهضمي203موسى حامد المسالمه

9654الجراحة البوليةدوراتموسى حميد عبد هللا

مراجعة الهيئة:2019-8-5بتاريخ موسى حنا النادر

21043الدمويات505موسى حنا النادر

18657أمراض الجهاز الهضمي423موسى حنا خليفه

22480التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتموسى سالم العثمان

18573أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421موسى عبد الرحيم الغزاوي

10400امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها112موسى عبد العزيز رحمه

20461طب الطوارئ479موسى عبد الفتاح الزعبي

5665امراض القلب واالوعيةدوراتموسى عبد الكريم اسماعيل

20116األمراض الداخلية470موسى عبد الكريم إسماعيل

882الجراحة البوليةدوراتموسى علي موسى عفانه
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1952امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9موسى عيسى العالن

3960جراحة القلب28موسى كمال الحج

14965األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس303موسى محمد اسعد

22632أمراض القلب واألوعية533موسى محمد الخالد االقرع

18773الجراحة العامة428موسى محمد الشيخ موسى

9296 طب االورامدوراتموسى محمد العلي

20751الجراحة العامة487موسى محمد علي

22367التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتموسى محمود الغزالي

18267الجراحة العظمية410موسى محمود سحيل

23085طب الطوارئ548موسى محي الدين النصر هللا

15558األمراض الداخلية336موسى محيمد المحمد

15559أمراض القلب واألوعية336موسى محيمد المحمد

12873التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي196موسى مرعش الجاسم

18332التخدير واإلنعاش413موفق احمد بلبيسي

5342جراحة االوعية44موفق احمد راتب العلبي

5157التشريح المرضيدوراتموفق احمد نعمان

4229تقويم األسنان27موفق أحمد عجاج

7287التوليد وأمراض النساء وجراحتها59موفق أحمد مبارك

2219امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها15موفق بدر الدين حماده

10277الجراحة البولية109موفق جاد هللا خير

12792أمراض األطفالدوراتموفق حسن الفاخوري

446أمراض األطفال1موفق حسن المالمة

16860األمراض الداخلية372موفق حسن وليد

11771األمراض الداخلية162موفق حسين عطوة

25740الجراحة البوليةدوراتموفق حكمت الصوص

4227طب الطوارئ34موفق زكي هالله

6997طب الطوارئ56موفق سليم الحايك

761الجراحة البولية1موفق عبد الحميد عبد هللا

5469صناعة األسنان الثابتة42موفق عبد الرحيم عدي

12880طب األورامدوراتموفق فايز العتر

4235الجراحة العظمية31موفق محمد الرفاعي

3845الجراحة العامة40موفق محمد بني المرجه

8561الجراحة العامة80موفق محمد خير األقرع

14038التعويضات السنية الثابتة250موفق محمد خير النشواتي

11401التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي142موفق محمد عبد اللطيف

24466أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها570موفق محمد محمد

13682األمراض الداخلية241موفق محمد مكيه

25050التوليد وأمراض النساء وجراحتها577مولود غالب الهبيان

3816الجراحة العظمية40مؤتمن محمد رقماني

16682جراحة القلب366مؤتمن محمد سميح اللبابيدي

4474امراض العين وجراحتها39مؤزر يوسف ثاني ابراهيم

18864التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي430مؤمن صالح الدين ريحاوي

23541الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتمؤمن فائز صراميجو

18062الجراحة البولية405مؤمن محمد طناطره

18118أمراض األطفال407مؤمن ياسين الوتار

6333التشريح المرضي للفم49مؤمنة محمد أكرم العطار الحداد

12152التوليد وأمراض النساء وجراحتها171مؤمنه علي جعبان

18215التوليد وأمراض النساء وجراحتها406مؤمنه معروف سالمه

20369أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها478مؤنس عبد هللا طلب
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1120امراض الدم2مؤنس منصور ابو منصور

15614جراحة الفم والفكين338مؤنس واصل كيوان

15229التخدير واإلنعاشدوراتمؤيد احمد الحسون

16147التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي353مؤيد إبراهيم الروح

13592التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي234مؤيد باهلل محمد خير الخشة

17816أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها397مؤيد جالل خيربك

2245التخدير11مؤيد صبحي محمود السعدى

18820الجراحة العظمية428مؤيد عبد الحليم كاظم

18820الجراحة العظمية527مؤيد عبد الحليم كاظم

25030أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها577مؤيد عبد الحميد الحجازي

2492الجراحة العظمية15مؤيد عبد المجيد مطرود

7692تقويم األسنان65مؤيد فاضل حسين زوين

11597أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها151مؤيد مامون الرفاعي

18880التشخيص المخبري431مؤيد محمد اسعد

9915جراحة الفم والفكين100مؤيد محمد حديد

25374التشخيص المخبري582مؤيد محمد رشاد المصري

4231االمراض العينية وجراحتها34مؤيد محمد فتحي قحف

24738تقويم األسنان والفكين573مؤيد محمد منقذ زكار

22484تقويم األسنان والفكيندوراتمؤيد محمد وليد حموده

764أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها1مؤيد مصطفى زريق

8428التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتمؤيد مفيد فوق العاده

7168امراض االطفال57مؤيد ممدوح العلي

13964أمراض األطفالدوراتمؤيد ناصر الشتيوي

18339مداواة األسنان413مؤيد هشام كزكز

2564امراض الجهاز الهضمي15مؤيد يونس احمد

10282طب االورام109مي احمد سلمان

5402التشخيص المخبري40مي اسامه المهايني

9902التوليد وامراض النساء وجراحتها101مي الياس غصن

18156التشريح المرضي408مي إبراهيم هوال

18017األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس404مي أحمد كمال مريم

19958التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي462مي جرجي عازار

13985التشخيص المخبريدوراتمي جمال   سالم

13099األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات214مي جميل البودي

16336التشخيص المخبريدوراتمي حافظ عجيب

3164طب االسرة21مي حمزه السعود

7056التوليد وأمراض النساء وجراحتها57مي خليفة تامر

5370األمراض العصبية43مي خليل خدام

5523االمراض الجلدية والزهرية43مي سمير الفيصل

13302مراقبة األغذية218مي طارق خليل

16363التشخيص المخبريدوراتمي عامر الجداري

23830األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس558مي عبد الخالق إبراهيم

3449التوليد وامراض النساء وجراحتها31مي عبد هللا حاج حسن

17502أمراض األطفالدوراتمي عزيز عروس

6712مداواة األسنان53مي عمر هيكل

17741األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس394مي فؤاد كويتر

6574التشخيص المخبري51مي كامل الحداد

22847التشخيص المخبريدوراتمي محمد العماري

15721التعويضات السنية المتحركة343مي محمد صالح الدين أحمدو

17888أمراض النسج حول السنية400مي محمد عرفان المالح
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3301االمراض العينية وجراحتها20مي محمد مصباح الشهابي

14078األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس252مي محمود زريقي

18524مراقبة االدوية419مي مصطفى خضر

15888األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس350مي معروف الخير

5449األمراض الجلدية والزهرية43مي منير مخول

4282امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها29مي نايف الشوفي

11257امراض االطفال138مي نبيل محمود

15218مراقبة األدوية317مي نزيه عبيد

7200الكيمياء الحيوية الطبية58مي وديع ديب

20977التخدير واإلنعاش496مياد الياس فالحه

9448الجراحة البولية92مياد نعمه مقطش

7266طب األطفال58ميادة احمد محمود

1704االمراض العينية وجراحتها4ميادة برهان العريب المرعي

7257امراض األطفال58ميادة حسن حسن

7601التوليد وأمراض النساء وجراحتها64ميادة رمزي بدران

19363التخدير واإلنعاش448ميادة سامي قدورة

16814التخدير واإلنعاش370ميادة علي ديب

16310أمراض الجهاز التنفسي356مياده حسين العلي

14300التوليد وأمراض النساء وجراحتها265مياده حميد طعمه

1561الجراحة التصنيعية التجميلية10مياده سلمان هنيدي

19490الكيمياء الحيوية451مياده شوكت عبدهللا

6236أمراض األطفال49مياده طه بو عيسى

12168التخدير واالنعاش169مياده عبد المجيد عبد المجيد

11149االمراض الداخلية132مياده عبد الوهاب افدار

15867التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتمياده عز الدين حزوري

11470عين147مياده عزيز االشقر

4796تقويم األسنان41مياده عالء الدين زيتون

22649أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتمياده غازي العماري

15771التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي345مياده محمد حيدر

19360األمراض الداخلية448مياده محمد شريف سوار

19361أمراض الكلية448مياده محمد شريف سوار

3150التوليد وامراض النساء وجراحتها20مياده محمد عزت يحيى

3440التوليد وامراض النساء وجراحتها24مياده نجيب روميه

20480تقويم أسنان األطفال480مياده وجيه عساف

18742األحياء الدقيقة426مياده يوسف الشيخ محمد

739التوليد وامراض النساء وجراحتها1مياده يوسف كتمتو

13474أمراض األطفل227ميار سهيل القوادري

22734جراحة الفم والوجه والفكيندوراتميار ناجي العلي

19937التوليد وأمراض النساء وجراحتها463مياس عبد الرحمن عاصي

11742جراحة األطفال157مياس علي يوسف

11742جراحة األطفال157مياس علي يوسف

25905األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس586مياسه ضاحي حبيب

17750أمراض العين وجراحتها394ميامي عبد الكريم شدود

8111امراض االطفال71ميثاء خليفه تامر

12675التوليد وأمراض النساء وجراحتها182ميثاق محمد موسى

14710التشخيص المخبري290ميثم عبد علي رخشاني

5243االمراض العينية وجراحتها44ميثم علي الخير

6958االمراض الجلدية والزهرية56ميثم معروف صقر

3256الجراحة التجميلية التصنيعية21ميثم نبيه اسماعيل
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15832أمراض العين وجراحتها347ميخائيل ابراهيم زحلوق

18731التشخيص المخبري426ميخائيل توفيق عبيد

10533امراض العين وجراحتها116ميخائيل جرجس خرستين

12561جراحة االوعيةدوراتميخائيل جورج شحود

12561جراحة األوعيةدوراتميخائيل جورج شحود

21307المراقبة الدوائية504ميخائيل عياد عيد

25539الجراحة العامة583ميخائيل محفوض زحلوق

25633الجراحة البولية584ميخائيل مرهج النادر

22015الجراحة العظمية521ميخائيل ملكي اسعد

13556أمراض العين وجراحتها233ميخائيل نكد نكد

7098أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها57ميديا عزيز جبيلي

21133أمراض العين وجراحتها501مير جورج كركور

24035األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتميرا طه اسعد

16825أمراض العين وجراحتها370ميراي انطانيوس جمل

2240االمراض الداخلية13ميرز محمود الحساني

19810التوليد وأمراض النساء وجراحتها459ميرفت احمد غانم

21922أمراض العين وجراحتها519ميرفت توفيق عيسى

20551األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس485ميرفت حسن شمس

20560أمراض األطفال485ميرفت زعل العزام

5155التشخيص المخبريدوراتميرفت سلمان الحمود

19979التشريح المرضي465ميرفت سليمان منصور

6451التوليد وأمراض النساء50ميرفت عبد الستار عياش

25397أمراض األطفال582ميرفت غسان شريبه

9216أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88ميرفت فرمز بازاري

2793الدمويات16ميرفت محمود سعيد

21368أمراض االطفال505ميرفت مصطفى حماده

12432التشخيص المخبري164ميرنا أحمد شلوف

18230الكيمياء الصيدلية التطبيقية410ميرنا جميل جبور

11064امراض العين وجراحتها128ميرنا جورج جرجس

12251مداواة االسنان174ميرنا جورج سركيس

20556التوليد وأمراض النساء وجراحتها485ميرنا حافظ عبد العال

14572أمراض األطفال283ميرنا رياض طعمه

18084التعويضات السنية الثابتة406ميرنا ريمون شاشاتي

12255التوليد وامراض النساء وجراحتها174ميرنا ظهران طعمه

24415األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس568ميرنا عيسى حبقه

24982التشخيص المخبري377ميرنا نزار علوش

1596التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتميرنه معن حسن

6195الجراحة العظمية49ميرو صبحي ميرو

11385علم السموم142ميريام بشير صوصانيه

12667التشخيص المخبريدوراتميريام سعد ابري

23868االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس559ميريام سهيل نجار

23825أمراض األطفال558ميريام عبد هللا حسكور

15117مراقبة األغدية312ميريام فؤاد الخوري

20983تقويم األسنان والفكيندوراتميريام الرا محسن حسين

884أمراض جهاز التنفس5ميريانا احمد البيضه

896االمراض الداخلية1ميريانا احمد البيضه

11983األمراض الداخلية162ميريال الياس حلبي

1751امراض الغدد واالستقالبدوراتميزر محمود الحساني

648التيجان والجسور1ميزر محمود عالف
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3834امراض الجهاز التنفسي28ميس ابراهيم خدوج

9611أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها95ميس ابراهيم سودان

23323التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتميس ابراهيم عباس

6475أمراض األطفالدوراتميس اجود ابو رايد

10759امراض االطفال123ميس احمد الفرقش

10903التشخيص المخبريدوراتميس احمد المسوكر

23927التوليد وأمراض النساء وجراحتها561ميس احمد صيوح

6612أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها53ميس انطانيوس طعمه

11646أمراض العين وجراحتهادوراتميس بسام عبده

15479(الخمجية)األمراض المعدية331ميس بوسف حواط

5298التشريح المرضي والخلويات المرضية38ميس جمال أبو عون

12729التشخيص المخبري186ميس جهاد يوسف

9696الكيمياء التحليلية التطبيقية96ميس حسن حزوري

7321امراض النسج حول السنية60ميس ديب نجمه

14142أمراض العين وجراحتهادوراتميس سمير حسن

12592التشخيص المخبري180ميس شفيق ابو ديب

21047النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان499ميس عادل الخضور

1471االمراض الجلدية والزهرية5ميس عبد القادر عرابي

10052امراض األطفال103ميس عبد الكريم القاسم

6921األشعة والتشخيص الشعاعي54ميس عبود عبود

6407التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي50ميس عفيف سلوم

12834التشخيص المخبري192ميس علي احمد

3276التوليد وامراض النساء21ميس علي حسن

5662التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتميس علي صالح

1489االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتميس علي وليدو

4610الصيدلة الصناعية35ميس عيسى مكاريوس لحام

8603أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها81ميس غالب الحوراني

19853العقاقير والنباتات الطبية460ميس فاروق نفاخ

21038التشريح المرضيدوراتميس فايز كزكز

23604أمراض النسج حول السنيةدوراتميس فؤاد سليمان

19382األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتميس فيصل الحلو

22191مداواة األسنان525ميس محمد أنور جبولي

14882علم تأثير األودية300ميس محمد بابللي

11664الصيدلة الصناعية155ميس محمد بدر الدين باش امام

3654التشخيص المخبري28ميس محمد ديب شحاده

2598امراض الجهاز الحركيدوراتميس محمد سمير كواره

21224األمراض الداخلية502ميس محمد سمير كواره

6009امراض الوليد والخديج47ميس محمود اسمندر

6175االمراض الداخلية48ميس محي الدين عيسى

14721أمراض األطفالدوراتميس مصطفى انور الشعار

21037أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتميس منصور علي

9538التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتميس منير علي

8341التوليد وأمراض النساء وجراحتها73ميس منيف حايك

3597التوليد وامراض النساء وجراحتها25ميس نبيل زرزر

4199امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31ميس نبيل مقدسي

12833طب الفم واالسنان الوقائي192ميس نزار قنبر

9140تقويم االسنان والفكين87ميس نضال رسالن

19730التشريح المرضي والخلويات المرضية455ميس واثق صالح

9439امراض العين وجراحتهادوراتميس ياسر دادود اغا
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16809أمراض الجهاز التنفسي371ميس ياسين ياسين

16892أمراض األطفال374ميساء ابراهيم الديوب

10198التوليد وامراض النساء وجراحتها108ميساء احمد حبيب

19167أمراض األطفال442ميساء احمد حسن

16400أمراض األطفال358ميساء احمد طوبال علي

4578التشخيص المخبري36ميساء احمد عرابي

13073أمراض األطفال208ميساء انطوان بازوعه

19370التخدير واإلنعاش448ميساء إبراهيم بركات

16918األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس373ميساء بهجت بركات إسماعيل

13241أمراض األطفال214ميساء جالل جهني

11340أمراض األطفالدوراتميساء جودت احمد

15768التشخيص المخبري345ميساء حامد البري

16893أمراض األطفال374ميساء حسن المصري

17820أمراض األطفال397ميساء حسن سراقبي

17938أمراض األورام عند األطفال401ميساء حسن سراقبي

9953التشخيص المخبري101ميساء حسن عبد الكريم

8794أمراض األطفال83ميساء حسين الخطيب

16254التوليد وأمراض النساء وجراحتها355ميساء حيدر محمود

298أمراض األطفالدوراتميساء خالد القجة

20643أمراض األطفال486ميساء ديوب زيد

3316التخدير20ميساء راغب علي

8258األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس73ميساء سالم دلول

5802التوليد وامراض النساء وجراحتها46ميساء سامي عفوف

19988التوليد وأمراض النساء وجراحتها465ميساء سعيد أبو اذان

9250التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتميساء سليم الفالح

9567أمراض العين وجراحتها95ميساء صالح احمد

20923التشخيص المخبري496ميساء عبد الرؤوف الحالق

4933صناعة االسنان الثابتة33ميساء عبد القادر الفحل

20988التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتميساء عبد الكريم النجار

11189جراحة الفم والفكين133ميساء عبد المعين الخالد

14489التوليد وأمراض النساء وجراحتها278ميساء عبد المنعم المصري

25040التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ميساء عدنان النجار

4877أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها41ميساء عزيز شحاده

11501االحياء الدقيقة147ميساء عزيز شحود

19987التشخيص المخبري465ميساء عزيز عدره

6942التشخيص المخبري54ميساء علي الحمود

1661التوليد وامراض النساء وجراحتها11ميساء علي المرعي

8036التوليد وامراض النساء وجراحتها70ميساء علي عمام

3012تقويم االسنان20ميساء عمر الكرمو

16309التخدير واإلنعاش356ميساء عيسى غزالن

2509التشخيص المخبري12ميساء فواز الغزالي

3018التشخيص المخبري21ميساء قاسم النسمه

21454التوليد وأمراض النساء وجراحتها507ميساء كاظم الجندي

6899طب األسرة55ميساء كامل الناصر

25483الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتميساء كامل الناصر

22059التخدير واإلنعاش522ميساء محمد اديب المغربي

2390التشريح المرضي15ميساء محمد بشير قابيل

10415االمراض الداخلية112ميساء محمد توفيق قباني

19606التوليد وأمراض النساء وجراحتها453ميساء محمد خير النجار
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10279امراض االطفال109ميساء محمد رياض الشواف

5031امراض االطفال42ميساء محمد سالمه

4525التوليد وأمراض النساء وجراحتها39ميساء محمد صالح سيد

17064أمراض األطفال380ميساء محمود الربداوي

16053أمراض األطفال352ميساء محمود علي

12972التوليد وأمراض النساء وجراحتها208ميساء مراد صافي

22767أمراض األطفال539ميساء مزداد المال

17430التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتميساء مصباح الريش

25009التوليد وأمراض النساء وجراحتها377ميساء مصطفى هويدي

9753التخدير واالنعاش97ميساء مطانس عبد اللطيف

25014التشخيص المخبري377ميساء نبيل حمدان

17597األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتميساء نبيه العزام

8298التشخيص المخبري73ميساء نصر الدرزي

5793امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها46ميساء هايل ابو زيد

6765التوليد وأمراض النساء وجراحتها53ميساء يوسف حمدان

4156االمراض الجلدية والزهرية31ميسان ابو الخير حموده

19240التشخيص المخبري444ميسان محمد وليد عرقسوسي

19148طب الطوارئ441ميسر حسن سقال

21329الجراحة العظمية505ميسر محمد شعبان

6581امراض االطفال51ميسر هالل المحمد

12676الجراحة العامة182ميسره اسكندر خضور

20692التوليد وأمراض النساء وجراحتها484ميسره زيد عفاش

13765األمراض الداخليةدوراتميسره محمد علوش

24568الجراحة العظمية377ميسم تميم الشوا

16131التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتميسم جمال المصلح

15995التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتميسم رعد السوادي

21419أمراض الجهاز الهضميدوراتميسم شاهين شاهين

8109امراض االطفال71ميسم عزت يلداني

3232جراحة القلب20ميسم علي عبود

12926الجراحة التجميلية والتصنيعية201ميسم عيسى ابراهيم

5282االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتميسم غالب رمضان

2617التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتميسم فواز ملحان

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-10-5بتاريخ ميسم محمد سالمي

2155امراض االطفال13ميسم محمود حسان

21420أمراض الجهاز الهضميدوراتميسم نزار سعود

23753الجراحة العصبيةدوراتميسم نزار عيسى

1769الجراحة العظمية6ميسم نورز حبيب

8604التعويضات السنية المتحركة81ميسه بسام حمشو

8099التوليد وامراض النساء وجراحتها71ميسون ابراهيم عبد الحميد نصار

2001األمراض الداخلية6ميسون احمد قدسي

20808أمراض األطفال492ميسون أحمد زنبوعه

23027أمراض الجهاز الحركي547ميسون أحمد قدسي

2738جراحة الفم والفكين17ميسون رشيد اختريني

18767التوليد وأمراض النساء وجراحتها427ميسون رضوان المدلوش

1573االمراض العينية وجراحتها5ميسون سميح الدغالوي

5921طب األسرة57ميسون صدقي اسماعيل

2937امراض االطفال20ميسون طارق قداح

19594التشخيص المخبري453ميسون طعمه الشحادات

13479التوليد وامراض النساء وجراحتها227ميسون عبد العزيز عثمان
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4204االمراض الجلدية والزهرية31ميسون عدنان بله

4204األمراض الجلدية والزهرية557ميسون عدنان بله

12539التوليد وامراض النساء وجراحتها174ميسون عزيز ديوب

14296األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس265ميسون علي ابو شاويش

13414األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس226ميسون علي عمران

11169جراحة الفم والوجه والفكين132ميسون علي ماضي

3066التوليد وأمراض النساء وجراحتها22ميسون فايز السايس

23383أمراض األطفال552ميسون فؤاد أبو الخير

16925التعويضات السنية المتحركة374ميسون محمد اديب شيخ عثمان

22884التخدير واإلنعاش544ميسون محمد السوسو

3278طب األسرة21ميسون محمد رياض آل رشي

14013الجراحة العامة251ميسون محمد سعيد شيخ سعيد

21196التوليد وأمراض النساء وجراحتها504ميسون محمد صالح عنبر أغا

14646التوليد وأمراض النساء وجراحتها288ميسون محمد علي المغربي

609التوليد وأمراض النساء وجراحتها1ميسون محمد محرز

16994التوليد وأمراض النساء وجراحتها375ميسون محمد مطر

8810التوليد وأمراض النساء وجراحتها83ميسون محمود رحيم

4369التوليد وامراض النساء وجراحتها31ميسون محمود عنقا

19944التوليد وأمراض النساء وجراحتها462ميسون محمود فالحة

14649أمراض األطفال288ميسون مصطفى سنكري

19862األمراض الداخلية460ميسون مصطفى فوزي كيالي

908الطب المخبري3ميسون مظهر ابوجيب

8911التخدير واالنعاش85ميسون ممدوح فرواتي

5439جراحة الفم والوجه والفكيندوراتميسون منصور الجاحد

16623تقويم األسنان364ميسون نبيه العشعوش

5816مداواة األسنان45ميسون نزار آله رشي

13240التوليد وامراض النساء وجراحتها214ميسون يوسف حبيب

5850الجراحة العظمية46ميشال يعقوب نصور

24114مداواة األسنان564ميشلين سليمان الحارث

10108تقويم االسنان والفكيندوراتميشلين عيسى هالل

24457إدارة النظم الصحية569ميشلين كمال القحط

2594التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتميشيل ارتين فيلبوس

2491تقويم األسنان والفكيندوراتميشيل انطوان حداد

2311تقويم االسنان والفكين12ميشيل بسام باخص

23989أمراض العين وجراحتها562ميشيل ثمين صباغ

19895طب الطوارئ461ميشيل جرج جالل

10735أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها121ميشيل جرجي مرجانة

17193األمراض الداخلية387ميشيل جميل خوري

7691أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها65ميشيل جورج حداد

11883التشخيص المخبري162ميشيل جورج عبد هللا

7133امراض االطفال57ميشيل حنا مطر

20720التخدير واإلنعاش489ميشيل خليل بيطار

23877الجراحة العامةدوراتميشيل سعيد إسحاق

5818التخدير46ميشيل طانيوس فرح

9023الجراحة العظمية86ميشيل عبد هللا سمعان

1110الجراحة الصدرية2ميشيل عدنان سلوم

1111الجراحة العامة2ميشيل عدنان سلوم

19719جراحة الفم والفكين456ميشيل عطا جبرا

9425التخدير واالنعاش92ميشيل مارسيل خياط
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5059التشخيص المخبري42ميشيل ممدوح مثال

1755تقويم االسنان6ميشيل يوسف عريش

12720االمراض المعدية عند االطفال186ميال سعيد سالم

374تقويم األسنان والفكيندوراتميالد اسكندر حمال

18130الجراحة العصبية408ميالد ألبير بحدي

15374أمراض القلب واألوعية325ميالد بسام االعور

4782امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها31ميالد جرجي جباره

17981أمراض األطفال403ميالد جورج صباغ

18912الجراحة العامة433ميالد حافظ محمد

9414التوليد وامراض النساء وجراحتها92ميالد حبيب صواف

9964التعويضات السنية الثابتة108ميالد حليم زين

9823الجراحة العامة98ميالد حمدان يوسف

11698امراض القلب واالوعيةدوراتميالد خضر الحموي

3242الطب المخبري20ميالد رئيف الصعوب

763الجراحة العامة1ميالد شهير االمير

17402الجراحة العامة388ميالد عطيه طعمه

9181أمراض الجهاز الهضمي88ميالد علي اسماعيل

677الجراحة العامة120ميالد فريد زحلوق

2645جراحة االوعية19ميالد فريد زحلوق

10150االمراض الداخلية107ميالد كريم فراشه

23987طب الفم562ميالد كمال زخريا

10406امراض العين وجراحتها112ميالد مجيد الشناعه

10605مداواة االسنان118ميالد محمد الزويل

19646األمراض الداخلية454ميالد محمود العمور

19647أمراض الجهاز الهضمي454ميالد محمود العمور

19114أمراض الجهاز الهضمي440ميالد مرشد انطانيوس

18825أمراض العين وجراحتها430ميالد منصور سموع

9421الجراحة العامة92ميالد موسى فرح

21100أمراض الجهاز الهضمي500ميالد ميخائيل حداد

21099األمراض الداخلية500ميالد ميخائيل حداد

6867أمراض األطفال55ميالد يوسف الزكيمي

7574أمراض األطفال64ميليا ابراهيم رزق

20956التشخيص المخبري495ميمون إبراهيم حاتم

11927التوليد وأمراض النساء وجراحتها162ميمي جميل فرحه

9736امراض الجهاز الهضمي96ميناس ارتين باليان

16117األمراض الداخليةدوراتميناس محمد ياسين

6468االمراض الجلدية والزهرية51ميوسن علي غانم

23554الجراحة العظميةدوراتنابغ مهنا احمد

12695أمراض الغدد واالستقالب182ناتالي عاطف الجندي

15434تقويم األسنان والفكيندوراتناتاليا سعيد محمود

19036أمراض األطفال437ناتاليا فاسيلي ياكوفليفش بوليكاربوف

17103أمراض األطفال382ناتاليا ميكوالي سريحيني

12214التخدير واالنعاش175ناجح شيخو مصطفى

14961التوليد وأمراض النساء وجراحتها303ناجح عبيد الشبلي

4069الجراحة البولية28ناجي الياس عبدوش

1941تقويم االسنان6ناجي اندره مسعود

8282األمراض الداخلية73ناجي بركات منيف

8283أمراض القلب واألوعية73ناجي بركات منيف

2235الجراحة العظمية3ناجي عبد العزيز ضاهر

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  643 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

25148التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتناجي عبد اللطيف الحمد

23424أمراض الكليةدوراتناجي محمد نافع الحميد

14729الجراحة العامة293ناجي محمود الغزالي

18475التشخيص المخبري420ناجي موريس صارجي

23843الجراحة التجميلية والتصنيعية559ناجي ميشيل الحالق

20901التشخيص المخبري493ناجي ميشيل سابا

6935امراض الغدد الصم55ناجيه خالد رمضان

6936امراض الكلية55ناجيه خالد رمضان

3491االمراض الداخلية25نادر ابراهيم البلخي

6212األمراض الداخلية49نادر ابراهيم خليفة

11653طب األسرةدوراتنادر انيس هزيم

11201الجراحة العامة133نادر توفيق ابوخير

12899جراحة الفم والفكين199نادر عبد الجليل مصطفى الحسني

5028أمراض األطفال42نادر عبده حبيب

16353أمراض الجهاز الهضمي358نادر عدنان جرمانس

16715األمراض الداخلية366نادر عدنان جرمانس

14151طب الطوارئ257نادر علي  حسين

14152الجراحة العظيمة257نادر علي  حسين

12749الجراحة البوليةدوراتنادر علي حسن

18489الجراحة البولية417نادر عمر الخليل

10536طب الطوارئ116نادر عيد الجفان

4433جراحة الفم والفكين39نادر عيسى سالمي

12196التوليد وأمراض النساء وجراحتها175نادر فارس الطه البريجع

9528امراض االطفال94نادر فرنسيس فرنسيس

19064الجراحة البولية438نادر محمد االسعد

25468أمراض األطفالدوراتنادر محمد الدندن

5492التخدير واالنعاش42نادر محمد الرفاعي

4560جراحة االوعيةدوراتنادر محمد زهير حنون

12857علم األورام195نادر محمد عبد هللا

23555الجراحة  العظميةدوراتنادر محمد عيسى العجاج

21563الدمويات509نادر محمود الفدعوس

17986التخدير واإلنعاش401نادر محي  الحيجي

11325الجراحة العظمية140نادر مرشد حمدان

22932الجراحة العصبيةدوراتنادر مصطفى عليا

18754الجراحة الصدرية426نادر نايف سعادة

18753الجراحة العامة426نادر نايف سعادة

17913التوليد وأمراض النساء وجراحتها399نادر نعيم سامو

10046االمراض الداخلية103نادره محي الدين مغربي

14408تقويم األسنان272نادن نجدت ميرزا

10661مداواة االسنان120ناديا ابراهيم اسماعيل

926التشريح المرضي والخلويات المرضية1ناديا احمد ابا زيد

18847التشخيص المخبري430ناديا احمد عيشه

16279طب األورام355ناديا إسماعيل العبد الواحد

21977أمراض الجهاز الحركي520ناديا جميل الجم

21976األمراض الداخلية520ناديا جميل الجم

14203امراض العين وجراحتها262ناديا زياد سخنيني

11671التوليد وامراض النساء وجراحتها155ناديا عبد الرزاق زعالن الحجي

2607االمراض الروماتيزمية19ناديا عبد اللطيف اسماعيل

5496الكيمياء الحيوية والسريرية43ناديا عبد اللطيف وليد
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24048أمراض األطفال564ناديا كبرئيل باعوث

18966أمراض الدم435ناديا مالك عساف

18965األمراض الداخلية435ناديا مالك عساف

3324امراض االطفال22ناديا محمد فاروق الجمالي

1391تقويم االسنان والفكين3ناديا محمود قاطوع

19941التوليد وأمراض النساء وجراحتها462ناديا مصطفى بيره جكلي

5300التشخيص الشعاعي/ االشعة44ناديا ملك إسحاق

10367االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس110ناديا موفق قيسر

17884أمراض العين وجراحتها400ناديا نبيل اسطفان

15826أمراض األطفال346ناديا نزار شمس الدين

2520التوليد وامراض النساء وجراحتها12ناديا يوسف ابراهيم

25695التوليد وأمراض النساء وجراحتها585ناديا يوسف بركات

1811التشخيص الشعاعي/ االشعة 5ناديجدا يوسف شاهين

2367التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنادين ابراهيم عقل

24092التوليد وأمراض النساء وجراحتها564نادين ازحيا فرح

10793امراض االطفال122نادين الياس السوقي

5601الطب الفيزيائي واعادة التاهيلدوراتنادين بدر قنجراوي

305الطب النفسيدوراتنادين بركات شماس

15572أمراض الكلية337نادين عبد القادر الجاسم

12426األمراض الداخلية164نادين عبد القادر محمد زين الحسين

17519أمراض األطفال390نادين عمر الزين

7204امراض االطفال57نادين محفوظ العبيد

24843التوليد وأمراض النساء وجراحتها377نادين محمد مخلص الورار

4273طب األورام37نادين محمود يونس

24967التوليد وأمراض النساء وجراحتها377نادين مطانيوس عثمان

1070تقويم األسنان والفكيندوراتنادين وليد حمدان

19384األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتناديه تركي خنيفيس

2282جراحة الفم والفكين14ناديه حاتم نيصافي

15091التشخيص المخبريدوراتناديه عبد هللا العليوي

12859أمراض األطفال195ناديه كامل علي

15134التوليد وأمراض النساء وجراحتها312ناديه محمد حقوق

25667تأهيل وتجميل الفم واألسنان585نارت عمر باغ

16609أمراض النسج حول السنية363نارت محمد امين جالحج

25097التشخيص المخبري578ناردين احمد إبراهيم

493أمراض األطفالدوراتناريمان احمد مطر

15386التوليد وأمراض النساء وجراحتها325ناريمان بشير حنان

5677االمراض العينية وجراحتها44ناريمان جهاد منصور

25162أمراض الكليةدوراتناريمان خالد الخطيب

15223تقويم األسنان والفكيندوراتناريمان صالح الحسن

3143التوليد وامراض النساء وجراحتها21ناريمان عبد القادر عوض

18791أمراض األطفال427ناريمان علي الرحمه

3944التوليد وامراض النساء وجراحتها27ناريمان عمر زهره

23572التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتناريمان محسن أبو حسون

12388رعاية الطفولة169ناريمان محمد السكري

14457التشخيص المخبري278ناريمان محمد بريكان

14123الجراحة العامة256ناريمان محمد بسام شيخ طالب

9791أمراض األطفالدوراتناريمان محمد شاهين األحمر

21172األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتناريمان مهدي احمد

9974تقويم االسنان102نارين احمد رشدان
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12096امراض االطفال169نارين محمد خليل

3935تقويم االسنان28نازك اسماعيل حويجة

18638أمراض األطفال424نازك حنا عبود

21118األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس499نازك نجيب جرجور

9249التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنازليه محمد عبدو

10134الجراحة البولية107ناصح ابراهيم عيسى

11078التشخيص المخبريدوراتناصر ابراهيم صوان

6131الجراحة العامة48ناصر ابراهيم ناصر

1286امراض الكلية3ناصر ادهم عكاش

8861الطب الشرعي84ناصر اسماعيل الشاهر

2192امراض جهاز الهضم14ناصر اصف بركات

18760أمراض العين وجراحتها427ناصر الدين مصطفى الناصر

15391األمراض الداخلية325ناصر جودت فضول

5719التخدير46ناصر حسين هالل

1913جراحة الفم والفكين9ناصر حمود البكفاني

16124الجراحة العامةدوراتناصر خالد حيدر

8088الجراحة العصبية71ناصر خليل خازم

5792الجراحة العظمية46ناصر داود الخطيب

4661االمراض العينية وجراحتها40ناصر رامز شقير

نقص شهادة خارجية :17/5/2022بتاريخ ناصر رجب افندي

24089الدمويات المناعية564ناصر رجب افندي

1416جراحة الفم والفكين2ناصر رفيق يونس

17495التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتناصر رياض ناصر

6917الجراحة العامة54ناصر سعيد ادريس

18081التعويضات السنية الثابتة406ناصر سمير القبق

2326امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها18ناصر شحاده غنام

9805الجراحة العامة98ناصر شريف خضر

9806جراحة القلب98ناصر شريف خضر

5206التوليد وامراض النساء وجراحتها44ناصر ضامن جنود

7481الجراحة العامة63ناصر عبد الفتاح المرعي

8763األمراض الداخلية83ناصر عبد هللا العلي

8817أمراض الجهاز الهضمي83ناصر عبد هللا العلي

19902طب الطوارئ461ناصر عزت دال

21657الصحة العامة510ناصر فضل هللا ناصر الدين

4439جراحة القلب36ناصر محمد ابو نقطه

2432طب االطفال15ناصر محمد احمد

6855الجراحة العامة55ناصر محمد العبد هللا

19376جراحة الفم والفكين448ناصر محمد خير الفارس

25681األمراض الداخلية585ناصر محمد خير المغربي

10222الدمويات والمناعيات153ناصر محمد سليم مهندس

5359جراحة الفم والفكين44ناصر محمد محمد

11619االمراض الداخلية151ناصر محمد نديم عدي

21207جراحة القلب503ناصر محمد واصل

18758أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها427ناصر محي الدين الملوحي

12409أمراض الدم164ناصر مزعل المزعل

10818جراحة الفم والوجه والفكيندوراتناصيف عفيف عيد

17786أمراض األطفال395ناظار يغيا دوكمه جيان

3167الجراحة العامة20ناظم ابراهيم زنجوس

20469الجراحة العصبية481ناظم انطانيوس حجل
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18519جراحة الفم والفكين418ناظم جمال عليان

18745الجراحة العامة426ناظم سلوم داده

14681الجراحة العامة289ناظم عبده الغزالي

10275الطب النفسي109ناظم فاضل هارون

13867أمراض العين وجراحتها241ناظم محمد الغزالي

6647الجراحة العظمية52ناظم محمود علي

7738أمراض الغدد الصم66ناظم نظير القوزي

24097الجراحة العامةدوراتناظم نور الدين حاج

7338التخدير60ناظمه سامي القصوات

4891األمراض الداخلية43نافع احمد النافع

17904أمراض األطفال399نافع جمعه ساكير

شهادة - يرجى استكمال االوراق  : 2017-7-11بتاريخ نافع محمد عبد الرحمن

5017أسنان األطفال42نافع نبيل فنصه

3504علم تاثير االدوية25نالدا احمد روميه

23962طب أسنان األطفال561نانسي خالد الزهر

4348طب وجراحة االذن واالنف والحنجرة31نانسي فوزي عيسى

2126التوليد وامراض النساء وجراحتها7ناهد احمد عدنان ابراهيم

19405التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتناهد اسماعيل زرزر

20604التخدير واإلنعاش482ناهد أحمد قصاب

6791التوليد وأمراض النساء وجراحتها55ناهد خلف علي طالب

16888التوليد وأمراض النساء وجراحتها374ناهد عبد الحليم كشاك

7332التوليد وامراض النساء وجراحتها60ناهد عدنان برادعي

3383التخدير24ناهد محمدعدنان مكيه

16648جراحة الفم والفكين365ناهد محمود ديب

16649مداواة األسنان365ناهد محمود ديب

18727التوليد وأمراض النساء وجراحتها425ناهد ممدوح بظ

2091التشخيص المخبري11ناهد منيب الداالتي

2945االشعة التشخيص الشعاعي21ناهد نبهان بغدادي

10120التوليد وامراض النساء وجراحتها106ناهد ياسين باشوري

1392امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها3ناهد يوسف ناعس

6738التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتناهده ابراهيم محفوض

24112االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس564نايا يمان خانجي

8521األمراض الداخلية79نايف حنا شاهين

20760األمراض الداخلية490نايف رشيد عبيد

5957طب الطوارئ47نايف عبدو حرب

17659التعويضات السنية الثابتة392نايف علي غانم

19229التوليد وأمراض النساء وجراحتها444نايف علي كريزان

7541األمراض الداخلية64نايف قاسم أبازيد

22259الجراحة العظميةدوراتنايف محمد الخليل

20965أمراض القلب واألوعية495نايف مدحت عرنوق

18614األمراض الداخلية422نايف ياسين سليمان

11666التشخيص المخبري155نايلة حنين جناوي

11666التشخيص المخبري155نايلة حنين جناوي

4972الجراحة العامةدوراتنائل الياس سرور

12109التشخيص المخبري171نائل جبرا نعمه

9544تقويم األسنان95نائل رافائيل جورج شيخو

8985االمراض الداخلية86نائل عبد القادر بازركان

4654الدمويات والمناعيات34نائل عبد القادر نعناع

12027الجراحة العامة166نائل عدنان شيط
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11824أمراض األطفال161نائل كوريس صارجي

7880الجراحة التصنيعية والتجميلية68نائل محمد طالب ريحاوي

7880الجراحة التصنيعية والتجميلية513نائل محمد طالب ريحاوي

9842امراض العين وجراحتها99نائل محمد عالن

3728جراحة القلب26نائل محمد كنعان

7382االمراض الباطنة61نائل محمود حريري

24371الجراحة العظميةدوراتنائل مصطفى العلي

837االمراض الداخلية1نائل مصطفى قريشي

7461األمراض الداخلية66نائل يوسف محمد

20570أمراض النسج حول السنية485نائله الياس نحاس

19095أمراض األطفال438نائله صالح قرا

25197التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنائله محمد مصطفى

19168األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس442نائله محي الدين محي الدين

16221أمراض الجهاز الهضمي353نائله معن البوز

22496التشخيص المخبريدوراتنبال احمد مجبل

14829علم السموم297نبال اليان الغرير

2523امراض العين وجراحتها12نبال سليمان سالم

22899األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنبال سليمان نصور

17504أمراض األطفالدوراتنبال شريف حمود

17084التوليد وأمراض النساء وجراحتها380نبال علي حسن

8361التخدير واالنعاش73نبال غانم ابراهيم

1998التشخيص المخبري9نبال محمد المتوالي

8385التوليد وامراض النساء وجراحتها73نبال محمد طالب

9765امراض االطفال97نبال محمد فتحي البيطار

8052امراض النسج حول السنية70نبال مصطفى سلمان

5539التخدير واالنعاش43نبال مصطفى فحام

24716التعويضات السنية المتحركة573نبال نبيل زينو

6427التخدير واالنعاش50نبراس الدين فارس عثمان

6457تقويم االسنان والفكين50نبراس سليمان ديوب

8474أمراض القلب واألوعيةدوراتنبراس شفيق حسن

13603األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس234نبراس عبد الفتاح االبراهيم

12701تقويم االسنان والفكيندوراتنبراس عبد الكريم صقر

6949الصيدلة الصناعية56نبراس عقيل عقيل

11017االمراض الداخلية127نبراس عيسى ابراهيم

12351أمراض القلب واألوعيةدوراتنبراس عيسى ابراهيم

5045األمراض الداخلية42نبراس محمد سلمان

3246امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها20نبراس محمود عبداللطيف

16887أمراض الجهاز الهضمي373نبهان محمد عيسى

3061التخدير واالنعاش20نبيل ابراهيم قاجو

20187أمراض الجهاز التنفسي473نبيل احمد اسماعيل

18308الجراحة البولية412نبيل احمد سوريتي

22897أمراض األطفال544نبيل احمد محيو

5986جراحة الفم والفكين47نبيل الياس خوري

21343الجراحة العامة505نبيل امير لقطينه

22925الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنبيل إميل خزام

25788الجراحة العصبيةدوراتنبيل أحمد المنصور

11222الطب النفسيدوراتنبيل بشير سمرجي

25049األمراض العصبية577نبيل تامر بجور

20744التوليد وأمراض النساء وجراحتها489نبيل توفيق عرنوق
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13466طب الطوارئدوراتنبيل جاد هللا الصحناوي

806الجراحة العامة1نبيل جرجس طعمه

2377الجراحة التصنيعية التجميلية11نبيل حسن نعمان

21205جراحة الفم والوجه والفكين500نبيل حنا خوري

19319أمراض الجهاز التنفسي445نبيل راغب الحكيم

6679أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52نبيل رزق هللا صفيه

3566طب الطوارئ25نبيل سالمة بو زين الدين

14007التخدير واإلنعاش250نبيل سليم  الشاهين

5135امراض األطفال44نبيل سليمان بركات

3177التخدير واالنعاش20نبيل سليمان نوفل

1629طب االطفال12نبيل سمعان سمعان

3192امراض الغدد الصم20نبيل شعبان حيدر

8940الجراحة العامة85نبيل شهدا ديبه

9237جراحة األطفال89نبيل شهدا ديبه

13157الجراحة العامة212نبيل عبد الرزاق شاكر

22186مداواة األسنان525نبيل عبد الغفور الدانا

13267أمراض العين وجراحتها217نبيل عبد الكريم عدي

15819الجراحة البولية346نبيل عبد هللا علي

5542االمراض الداخلية43نبيل علي حبابه

21533أمراض األطفال508نبيل علي حميد

7046جراحة االوعية57نبيل علي زمام

20503األمراض الداخلية481نبيل علي عبد السالم

20504أمراض الغدد الصم واالستقالب481نبيل علي عبد السالم

19065الجراحة العظمية438نبيل عيسى علوش

13462الجراحة العامة227نبيل غازي يوسف

1824الجراحة التصنيعية والتجميلية5نبيل فايز كرداوغلي

1826الجراحة العامة5نبيل فايز كرداوغلي

4510االمراض الجلدية والزهرية30نبيل فائز القاسم العرب

19976أمراض األطفال465نبيل فيليب هاللة

18836أمراض الجهاز الهضمي431نبيل قطب الدين حسين

19681أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها456نبيل كازم علي

11772الجراحة العظمية161نبيل كامل  السالك

23072أمراض العين وجراحتهادوراتنبيل محمد ابازيد

7292التوليد وأمراض النساء وجراحتها59نبيل محمد القادري

975االمراض العينية وجراحتها1نبيل محمد جازية

8289أمراض األطفال73نبيل محمد رامز استانبولي

23544التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنبيل محمد عدنان الوادي

9817الجراحة البولية98نبيل محمد مظهر العبيسي

17404الجراحة العامة387نبيل محمود الصفدي

18196تقويم األسنان407نبيل محمود ركاج

2904الجراحة العظمية21نبيل مزيد الجوهري

24591مداواة األسنان377نبيل مصطفى بلحس

20641أمراض األطفال483نبيل مصلح األحمد

20297أمراض الجهاز الهضمي475نبيل مطانس مثال

10928االمراض الداخلية125نبيل مطانس وهبي

22054أمراض القلب واألوعية522نبيل ميخائيل عطاهللا

21277أمراض األطفال503نبيل ميشيل صائغ

8737النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان83نبيل نادر قوشجي

8737النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان404نبيل نادر قوشجي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  649 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

24176التشريح المرضي للفم والوجه والفكين565نبيل نادر قوشجي

18710األمراض الداخلية425نبيل يوسف احمد

5590التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنبيلة محمد ديب السماعيل

9568األحياء الدقيقة95نبيله امين البوز

3933التوليد وامراض النساء وجراحتها27نبيله حامد السعد

16708جراحة األطفال367نبيله شحاده سلهب

19156التشخيص المخبري442نبيله محمد فارس

16554األحياء الدقيقة والدمويات المناعية362نبيله نبيل الصواف الشهير بالدوه جي

8165التخدير واإلنعاش71نبيه ابراهيم جريج

2505جراحة القلب18نبيه علي سليمان

2543الجراحة العامة15نبيه علي سليمان

6600امراض االطفال51نبيه فهد االخرس

20197التوليد وأمراض النساء وجراحتها473نبيه فؤاد الغجري

13605أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها235نبيه كامل جورج حنا

19706أمراض األطفال456نبيه محمد قاسم

10241االمراض العصبية108نبيه محمود نديم الشيخ

20143جراحة الفم والوجه والفكين469نبيه مطانيوس حنا

19839طب أسنان األطفال460نبيه يوسف رسالن

1364الجراحة العظمية3نبيه يوسف مخلوف

6490التوليد وأمراض النساء50نبيها عبد الناصر خلوف

6134الطب المخبري48نبيهه بركات بركات

24970أمراض األطفال377نبيهه عباس الحاج احمد

13805امراض االطفال241نتاشا كامل عباس

14716األحياء الدقيقة والدمويات المناعية290نتالي غسان السلوم

16180طب األسرة353نتاليا احمد األمين

5891التوليد وأمراض النساء وجراحتها46نتاليا اناتولي سيغنالوفا

19197تصميم ومراقبة الدواء443نتلي محمد موسى

16362الجراحة العامةدوراتنجاة علي العلي األحمد

10434االحياء الدقيقة113نجاة عمر كركوكلي

11683التشخيص المخبري155نجاة متري حداد

6614أمراض األطفال52نجاح بديع ملحم

16173األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس353نجاح بهيج باخوس

839االمراض الداخلية1نجاح جميل مرعي

22526أمراض القلب واألوعية532نجاح جميل مرعي

5808األشعة و التشخيص الشعاعي46نجاح خلف الدندل

19202التشخيص المخبري443نجاح رمضان محمد

7633التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنجاح زكريا العباس

3050امراض االطفال20نجاح سمير ايراني

15665التوليد وأمراض النساء وجراحتها341نجاح شكري مال خليل

10560امراض االطفال116نجاح صالح المحمد

8398أمراض النسج حول السنية74نجاح عبد المجيد غندور

13496األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس230نجاح عبدو خضور

21906طب الطوارئ517نجاح محمد حداد

22964أمراض األطفال546نجاح محمد عادل بقله

9533امراض االطفال94نجاح محمد عبد الخالق

18218التشخيص المخبري409نجاح محمد ميهوب

2618تقويم االسنان والفكيندوراتنجاح مصطفى المصري

2584الجراحة العامة15نجاح ياسين المصري

18255جراحة الفم والفكين410نجاد يوسف نعيسه
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10316التشخيص المخبري110نجاه الياس النعمه

22113الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتنجاه بسام السياله

6401التوليد وأمراض النساء وجراحتها50نجاه حسين عبد الصمد

19198مراقبة األغذية443نجاه سهيل حداد

4598الطب المخبري40نجاه محمد حجار

7672أمراض الكلية66نجاه محمود أبو زور

8031التشخيص المخبري70نجد محمد قدوره الروسان

17178أمراض األطفال387نجدة دياب نعمه

14702جراحة القلب290نجدت عبدو ناصيف

12896الطب النفسي198نجدت علي خلوف

13289التوليد وامراض النساء وجراحتها217نجالء سراج الدين قاسم

2097امراض االطفالدوراتنجالء سمير سلوم

14308األمراض الداخلية265نجالء عسكر السمرين

6568التشريح المرضي51نجالء غسان صوفان

24759أمراض األطفال377نجالء فيصل صقر

22148التوليد وأمراض النساء وجراحتها525نجالء محمد بن سهل

16583األمراض الداخلية363نجالء محمد سليمان تادفي

16584العناية المشددة363نجالء محمد سليمان تادفي

2672التخدير16نجالء محمد نزيه الدروبي

1273الجراحة العصبية3نجم الدين بطي السمران

14797الجراحة العظمية296نجم الدين سليمان عبد الكريم

8019الجراحة العامة70نجم الدين علي محمد

8160جراحة األوعية71نجم الدين علي محمد

1089التشخيص الشعاعي/ االشعة 2نجم الدين محمد نايف مندو

6854امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها55نجم إيليا مهنا

21644جراحة الفم والفكين510نجم محمد الذياب

8128التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71نجمه جبرا منجه

25911أمراض األطفال586نجوان محمد أمين خيزران

19945التوليد وأمراض النساء وجراحتها462نجود احمد فاخوري

3329االمراض الداخلية22نجود جوزيف سلوم

6169التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنجود عبد القادر غريب

22464أمراض األطفال531نجود علي العياش

13834امراض االطفال241نجود فارس الطويل

10513امراض االطفال114نجود فؤاد سرميني

22222التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنجود محمد المحاميد

12272أمراض األطفال175نجود يونس داؤد

419أمراض الغدد واالستقالبدوراتنجوى ابراهيم عباس

19969التشخيص المخبري463نجوى احسان الحاج

11854أمراض األطفال162نجوى احمد العلي

15705أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها343نجوى احمد المارديني

5381تقويم االسنان44نجوى جودت دواي

نقص شهادة دراسات:2019-10-28بتاريخ نجوى حسان الحاج

2585التخدير15نجوى خالد بشلح

719االمراض الداخلية1نجوى خليل الحاج

720االمراض الرثوية1نجوى خليل الحاج

15003أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها306نجوى درويش شيتي

3638الجراحة العامة26نجوى سامي كفري

21022التوليد وأمراض النساء وجراحتها497نجوى شيخموس دباغ

8793التوليد وأمراض النساء وجراحتها83نجوى علي علي
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13371أمراض العين وجراحتها223نجوى فايز كرداوغلي

4193التخدير31نجوى فجر رقماني

972أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنجوى فرحان النجاد

18534التشخيص المخبري419نجوى فهد الخوري

15121أمراض األطفال312نجوى محمد اديب اللحام كركي

11718أمراض األطفال157نجوى محمد الصياد

4946التوليد وأمراض النساء وجراحتها43نجوى محمد خرما

12273طب األسرة175نجوى محمد عبده

21014التوليد وأمراض النساء وجراحتها499نجوى محمد نبيه سنبلي

21557األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس509نجوى محمود البطل

10727التوليد وأمراض النساء وجراحتها121نجوى محمود ملحم

7476التوليد وأمراض النساء وجراحتها63نجوى مؤيد الحكيم

16851التشخيص المخبري372نجوى ناجي المشنوق

8972التخدير واالنعاش86نجوى هشام قباني

13501أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها230نجيب جورج منصور

15609مداواة األسنان338نجيب حافظ حميدوش

15609مداواة األسنان341نجيب حافظ حميدوش

5501تقويم االسنان42نجيب سالم الدعبل

22754أمراض الجهاز الهضمي538نجيب صالح عبد الرحمن

5096التوليد وامراض النساء وجراحتها44نجيب عمر العمر

4889التشخيص المخبري43نجيب فايز حسن فنري

2847الجراحة العظمية17نجيب كمال بشير

11711التشخيص المخبري162نجيب محمد السيد أحمد

7255التشخيص المخبري58نجيبه عبد النور قباني

نقص ترجمة شهادة الدبلوم الخارجية :2020-1-27بتاريخنجيبه محمود عيسى

24870التوليد وأمراض النساء وجراحتها574نجيبه محمود عيسى

16895التوليد وأمراض النساء وجراحتها373ندا محمد سعيد الحالق السقا

7527التوليد وأمراض النساء وجراحتها98ندا محمود العجي

10873تصميم ومراقبة األغذية125نداء أنيس موسى

18630أمراض العين وجراحتها423نداء جورج قاعي

19961التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنداء خالد كالوي

10564التوليد وامراض النساء وجراحتها116نداء عدنان داغستاني

15069األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنده رياض دحدل

11795التوليد وأمراض النساء وجراحتها161ندوة صالح المحمد

 صحة عامة ال يحق له بورد سوري51الملف ندا صايغ- ندى 

24286تقويم األسنان568ندى ابراهيم النجار

1659االشعة التشخيص الشعاعي11ندى احمد بدر الدين الكردي

22492أمراض األطفالدوراتندى احمد عثمان

4544االمراض الروماتيزمية36ندى احمد ناصر الشمعه

ال يحق له: يرجى استكمال االوراق  : 50معلق 111ندى الخطيب  

11208التشخيص المخبري135ندى انور الباشا

6255األمراض الداخلية49ندى أحمد األبيض

13443التخدير واالنعاش226ندى أكرم العسلي

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-9-4بتاريخ ندى برهان الدين العابد

15182التوليد وأمراض النساء وجراحتها315ندى جمال سلطان

5732مداواة أسنان األطفال45ندى جورج بشارة

1356التوليد وامراض النساء وجراحتها1ندى حسان جمعه

21701أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها511ندى حسن كنعو

22678التشخيص المخبري535ندى حسن مرسل

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  652 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

504أمراض العين وجراحتها1ندى حسن نعمان

3581امراض االطفال36ندى داود فرح

15323األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتندى سالم سلوم

16759طب األسرة369ندى سعدهللا السباعي

4922األمراض الجلدية والزهرية43ندى سليم هزيم

18021األمراض العصبية عند األطفال404ندى سمير التيناوي

20838الصحة العامة491ندى سيف الدين الخطيب

12149التوليد وأمراض النساء وجراحتها171ندى عادل الطبره

17840أمراض األطفال398ندى عبد الرزاق كنجو

7051التخدير57ندى عبد الكريم حسن

20897إدارة النظم الصحية494ندى عبد الكريم حسن

19161التخدير واإلنعاش442ندى عبد هللا نجار

9719التوليد وامراض النساء وجراحتها96ندى عثمان نوري الريس

8312التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73ندى عدنان العساف

1836تقويم االسنان والفكين6ندى عزام راجح

22350أمراض األطفال530ندى عزيز زاهر

19910التخدير واإلنعاش463ندى علي إسماعيل

9754الدمويات97ندى علي عمشه

2466امراض الغدد الصم19ندى فاروق شيخ يوسف

9154التوليد وامراض النساء وجراحتها87ندى فرحان العمري

17642التشخيص المخبريدوراتندى فريد صواف

5946أمراض األطفال46ندى فيليب فركوح

1096التشخيص الشعاعي/ االشعة 2ندى محمد الدروبي

821أمراض الجهاز الهضميدوراتندى محمد الشلبي

13713التخدير واالنعاش241ندى محمد الشيخ محمود

3742التوليد وامراض النساء وجراحتها26ندى محمد رياض ال رشي

18168أمراض الجهاز الحركي406ندى محمد زغيبه

19239أمراض األطفال444ندى محمد صالح وزان

548التخدير1ندى محمد صياح المعراوي

2328أمراض القلب14ندى محمد عيد الصباغ

17809التخدير واإلنعاش397ندى محمد فاروق الجابي

20638التوليد وأمراض النساء وجراحتها486ندى محمد فيصل المعاز

25708أمراض األطفال585ندى محمد منصور

19201التوليد وأمراض النساء وجراحتها443ندى محمد نافع النومان

1902التشريح المرضي6ندى محمود سيد رصاص

17029األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس376ندى مصطفى بلبل

24235األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس567ندى نزار صهيوني

22828الصحة العامة542ندى نقوال صايغ

20406طب الطوارئ478ندى يونس مصطفى

7079التخدير57نديم الياس الفارس

18515أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها420نديم الياس عطا هللا

10298التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي110نديم جورج حروق

15945أمراض القلب واألوعيةدوراتنديم حسين حيدر

5531الجراحة العامة43نديم حمود نوفل

723الدمويات والمناعيات1نديم راغب طراف

21058الصحة العامة498نديم راغب طراف

13428المداواة الشاعية226نديم عبدو زحلوق

9228أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88نديم عثمان خير بك

12793أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنديم فؤاد عثمان
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21298الجراحة البولية505نديم محمد سالمه

11596التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي153نديم مروان نديم كمال

23267التشخيص المخبريدوراتنديم ناهد حريري

16109أمراض الجهاز الحركيدوراتنديمه جورج جبلي

11151التخدير واالنعاش132نديمه ناصر عشمه

23883الدمويات المناعية560نذار رئيف ضومط

19659األمراض الداخلية454نذار محمد خضر

18113أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها408نذار محمد شفيق الفرا

878الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنذار منيف حداد

1343امراض االطفال2نذير حسن عنيزان

18848أمراض األطفال430نذير سليمان برهوم

12401جراحة القلبدوراتنذير عبد الرحمن العبد هللا

13150طب الطوارئ209نذير علي الستيوي

819الجراحة العصبيةدوراتنذير عيسى عبود

20419أمراض الجهاز الهضمي480نذير مجاهد األحمد

7028التخدير واالنعاش57نذير محمد حسن

5179االمراض الداخلية44نذير محمد ديب حمود

2442أمراض القلب15نذير محمد عبد الرحمن

6517االمراض الداخليه50نذير محمد عبد الرحمن

22132األمراض الداخليةدوراتنذير محمد عبد النبي

6105التوليد وأمراض النساء وجراحتها48نرجس سلمان خليل

11750أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها149نرجس عيسى حصاف

2287التوليد وامراض النساء وجراحتها19نرميز تيسير فارس غنام

2641االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتنرمين خليل غدير

21582أمراض الغدد الصم واالستقالب509نرمين رياض حجازي

17503أمراض األطفالدوراتنرمين سرحان عثمان

9467امراض االطفالدوراتنرمين سويد سويد

14004أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتنرمين ماهر ابو ذراع

17540الطب الشرعيدوراتنرمين محمد نافع الشماع

12125الكيمياء الحيوية السريرية169نريمان نديم الناصر

13930الجراحة العظمية243نزار ابراهيم حسين

1887الجراحة العامة11نزار احمد ابراهيم

18698االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس425نزار اسبر الشيخ

19498التشخيص المخبري452نزار الدين عمر كشكه

16431الجراحة العظميةدوراتنزار امين الكوز

12589مراقبة األغذية180نزار انطوان داوود

18676التوليد وأمراض النساء وجراحتها423نزار إبراهيم المقعبري

8244األمراض الداخلية73نزار أحمد حريري

15056أمراض الجهاز الهضميدوراتنزار أحمد حريري

4443الجراحة العامة36نزار بريك هنيدي

22742الجراحة العظميةدوراتنزار بشير العبد هللا

4690االمراض العينية وجراحتها31نزار توفيق يوسف

5132االمراض الداخلية44نزار توفيق يونس

5133امراض جهاز التنفس44نزار توفيق يونس

21165تقويم األسنان502نزار جرجس الياس

5887التشخيص الشعاعي/ األشعة 46نزار جرجس نصار

4435التخدير30نزار حنا حرب

21853تقويم األسنان والفكين515نزار رشيد محمد

20651جراحة الفم والفكين485نزار سعد هللا هيكل
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18708أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها425نزار سليمان ملحم

25896التشخيص المخبريدوراتنزار سمعان بجور

674أمراض األطفال1نزار صالح الحربات

19500الجراحة العامة452نزار صالح مسعود

17313أمراض الجهاز التنفسيدوراتنزار صالح عمران

19330جراحة االوعية445نزار عادل زريق

19329الجراحة العامة445نزار عادل زريق

4338امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34نزار عاطف تميم

5725تقويم األسنان46نزار عبد الرحمن حامد

23367الجراحة العصبيةدوراتنزار عبد الستار الشيخ أحمد

7433االمراض العصبية62نزار عبد الكريم شروف

673الجراحة العظمية2نزار عبد اللطيف الناصر

4763امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها40نزار عزيز اسماعيل

20644الجراحة العظمية484نزار عكرمه السليمان

21802الجراحة البوليةدوراتنزار عمار أبو الجدايل

2526امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها14نزار فواز مهنا

9450الجراحة العامة92نزار فيصل الرستم

18095الجراحة العظمية406نزار قاسم الربداوي

17877أمراض العين وجراحتها398نزار قحطان السيوفي

862أمراض الكليةدوراتنزار كبلاير عجرم

11676الجراحة الصدرية155نزار محسن عباس

15687أمراض األطفال342نزار محمد الشرع

17181أمراض األطفال387نزار محمد خضر اوزون

18633الجراحة العظمية424نزار محمد خير عدس

18632طب الطوارئ424نزار محمد خير عدس

13730االمراض الداخلية241نزار محمد رباط

18779الجراحة البولية428نزار محمد عيسى

25816أمراض العين وجراحتها586نزار محمد فؤاد كريزان

15866الكيمياء الحيوية السريرية348نزار محمد ممدوح بدير

10338امراض القلب111نزار مزيد حجير

2994امراض االطفال20نزار مصطفى الحمصي

17685أمراض العين وجراحتها393نزار نديم أبو الجدايل

444التوليد وأمراض النساء وجراحتها1نزار وهبه يازجي

6701صناعة األسنان الثابتة52نزار يوسف اسبر

3106جراحة الفم والفكين20نزار يوسف اسماعيل

16750التوليد وأمراض النساء وجراحتها368نزار يوسف مخايل

24110(الخمجية)األمراض المعدية 564نزال جروان حميد

11324الجراحة الصدرية140نزير صافي الحاج سعيد

3484طب الطوارئ30نزير محمد الجوجو

13444الجراحة البولية226نزيه ثابت احمد سعيد

21002التشخيص المخبري495نزيه خليل حرب

19963التوليد وأمراض النساء وجراحتها463نزيه دياب العوابده

7789صناعة االسنان الثابتة67نزيه شعبان عيسى

8114زراعة األسنان71نزيه شعبان عيسى

3528التوليد وامراض النساء وجراحتها40نزيه ظافر طواشي

20154طب الطوارئ471نزيه عباس المحمد

18577أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها421نزيه عبدي صالحه

5201الجراحة العامة44نزيه علي زغيبه

9886األمراض الداخلية100نزيه علي علي
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19016أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها436نزيه عيسى الديب

18001التشخيص المخبري402نزيه عيسى جرجس

13739الجراحة العامة241نزيه محفوض فالحه

3985التوليد وأمراض النساء وجراحتها28نزيه محمد االبراهيم

8284التخدير واإلنعاش73نزيه محمد األحمد اليوسف

6835الجراحة البولية55نزيه محمد العيسى

19649الجراحة البولية454نزيه محمود عثمان

6364امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها96نزيه وجيه ابراهيم

11344التوليد وأمراض النساء وجراحتها140نزيهه عبد الرحيم الخطيب

12178التوليد وأمراض النساء وجراحتها171نزيهه علي شيخو

7651االمراض الجلدية والزهرية64نسرين ابراهيم الصدير

18904التوليد وأمراض النساء وجراحتها432نسرين ابراهيم رشيد

12797أمراض األطفال192نسرين ابراهيم وزان

17240أمراض األطفال385نسرين احمد احمد

1856أمراض العين وجراحتها5نسرين احمد العليوي الشنتوت

14400أمراض النسج حول السنية272نسرين احمد القواريط

23574التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين احمد حمدوش العربو

19575أمراض العين وجراحتها453نسرين احمد نصر

21812جراحة الفم والفكين514نسرين إسماعيل الشيخ

12262امراض االطفال174نسرين بديع ديوب

3901أمراض العين وجراحتها27نسرين برجس حمشو

8888التوليد وأمراض النساء وجراحتها84نسرين بسام خضور

4919جراحة الفم والفكين43نسرين بهاء الدين يوسف

22543تقويم األسنان والفكيندوراتنسرين جاسم الزوري

17239التخدير واإلنعاش385نسرين جميل عبدوش

18018األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس404نسرين حسن غانم

12796التوليد وأمراض النساء وجراحتها192نسرين خالد كنجو

5920أمراض جهاز الهضم46نسرين خضر شيخ سليمان

6164المعالجة الكيميائية لالورام48نسرين رزق خازم

5839التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين رياض الزيبق

16640التعويضات السنية المتحركة365نسرين زكريا حساني

11512امراض الغدد الصم واالستقالب147نسرين زياد العثمان

7950امراض العين وجراحتها68نسرين سحبان الفياض

2556االمراض الداخلية15نسرين سلمان الطافش

12803التشخيص المخبريدوراتنسرين سليم الحرب

24368أمراض الجهاز الهضميدوراتنسرين سمير اسكافي

7760التوليد وأمراض النساء وجراحتها66نسرين شمس الدين بك

8899مراقبة االدوية85نسرين صالح الجمال

4196التوليد وامراض النساء وجراحتها33نسرين عبد الجبار حمود

17490األمراض الداخليةدوراتنسرين عبد الرحمن طياره

10178امراض االطفالدوراتنسرين عبد الرحمن عبدو

5671التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنسرين عبد الرزاق خليل

16414أمراض األطفالدوراتنسرين عبد القادر اليوسف

9755التشخيص المخبري97نسرين عبد الكريم سالمه

22076التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين عبد الكريم عمر النايف

10520االمراض الداخلية115نسرين عبد هللا نصر

22542تقويم األسنان والفكيندوراتنسرين علي جان غالم

15980األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس352نسرين علي درويش

22840التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين علي دله
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11834التوليد وأمراض النساء وجراحتها162نسرين علي علي

5009التشخيص المخبري43نسرين علي هدبة

24098أمراض الخدج وحديثي الوالدةدوراتنسرين عيسى الراشد

21630األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنسرين فيصل العمر

6251أمراض األطفال49نسرين فيصل معسعس

20409الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل478نسرين كامل طراف

21950التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين محمد الحجيري

15184طب األسرة315نسرين محمد الشامي

12418العقاقير والنباتات الطبية164نسرين محمد حسون

22455التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي531نسرين محمد حيدر

21465أمراض النسج حول السنية507نسرين محمد زهير تغلبي

14347األمراض الداخليةدوراتنسرين محمد سعيد حيدور

25707التوليد وأمراض النساء وجراحتها585نسرين محمد عباس

20124طب االسرة469نسرين محمد عبد البواب

12165األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171نسرين محمد هشام الراعي

24287أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتنسرين محمدسعيد حيدور

22743أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنسرين محمدشريف علي

25044أمراض القلب واألوعية377نسرين محمود النعيمي

18967األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس435نسرين مخيبر سعدو

13153التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنسرين مشهور االحمد

24447أمراض العين وجراحتها568نسرين مصطفى بري

13602األمراض الجلدية234نسرين معن صليبي

4944التوليد وأمراض النساء وجراحتها43نسرين نبيه جندلي

24842التوليد وأمراض النساء وجراحتها377نسرين نواف بشاره

547التشخيص المخبري1نسرين نوفل الموسى

18013أمراض األطفال402نسرين هشام سعيدان

20858أمراض األورام عند األطفال491نسرين هشام سعيدان

14782األحياء الدقيقة والدمويات المناعية296نسرين هيثم غانم

9931التوليد وامراض النساء وجراحتها101نسمة محمد رسالن

11579أمراض األطفال149نسمه محمد توفيق كراوي

22552أمراض العين وجراحتها532نسمه همام ناصر

2949الجراحة العامة20نسيب قاسم الشبلي

22307التشخيص المخبري527نسيبة مصطفى الصلح

25686األمراض الداخليةدوراتنسيبه جابر الناطور

2626التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنسيبه داعور حاج علي

6463االمراض الرثويه50نسيبه علي غانم

6464االمراض الداخليه50نسيبه علي غانم

925جراحة الفم والفكين6نسيبه مصطفى مال عثمان

25207مداواة األسنان579نسيل يزيد السمان

23373التخدير واإلنعاشدوراتنسيم احمد محمود

6779الجراحة التجميلية والتصنيعية55نسيم تركي ادنوف

21059الجراحة البولية498نسيم حسن القائد

20872التوليد وأمراض النساء وجراحتها491نسيم دياب العوابده

18609مداواة االسنان422نسيم زكريا بكر

10957التوليد وامراض النساء وجراحتها126نسيم عادل حمامه

21033الجراحة العامةدوراتنسيم عبد الفتاح ابراهيم

17201أمراض العين وجراحتها384نسيم علي حمزة

18343الجراحة العظمية413نسيم علي يوسف

22967التعويضات السنية المتحركة546نسيم غازي ابو حسون
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23148جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنسيم فايز ابراهيم

1982التخدير9نسيم محمد دلول

15605أمراض العين وجراحتها338نسيم منيف حسن

18629طب األسرة424نسيمه حمد زريفه

5344امراض القلب44نشات ذوقان الجبر ابو فخر

7660التوليد وامراض النساء وجراحتها64نشات زيدان الخطيب

3770صناعة االسنان الثابتة31نشات شهير منديلي

19026أمراض القلب واألوعية436نشأت زيد البني

14012أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها251نشأت سليمان الشاهين

17485أمراض العين وجراحتهادوراتنشأت عاطف طربوش

19971التشخيص المخبري465نشأت عبد الكريم البديوي

11507جلد147نشأت عطية خوري

24288جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنشأت محمود خليل

7712التوليد وأمراض النساء وجراحتها65نشأت ممدوح النجم

9079طب االسرة87نشمي سلوم العطيش

14455الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنشوان زيدان الخطيب

8239األمراض الداخلية72نشوان محمد الشيخ سعيد

12655التوليد وأمراض النساء وجراحتها182نشوان محمد يونس

16282الجراحة العظمية355نشوان ناظم مؤذن

7515االمراض العصبية63نشوان يحيى المسدي

1168جراحة طب االطفال3نشوة سليمان محمد النويجي

682التشخيص المخبري3نشيده بدوي صافي

5473الجراحة العامة42نصار محمد العبد هللا

5504جراحية األوعية49نصار محمد العبدهلل

7535طب أسنان األطفال64نصار محمد هشام سيفو

11782التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي179نصار مطانس نصار

14669األمراض العصبية289نصر ابراهيم درغام

9731الجراحة البولية96نصر الدين غصوب شعبان جوهر

8194التخدير واالنعاش72نصر الدين محفوظ الهندي

5361امراض االطفال44نصر الدين محمود علوان

9388طب الطوارئ92نصر جاسم الياسين الرداوي

7648التوليد وامراض النساء وجراحتها64نصر شفيق الجباعي

17154التوليد وأمراض النساء وجراحتها384نصر عبد الكريم الدروبي

780امراض االطفال1نصر عبد المجيد القداح

19782أمراض الدم458نصر عبدو حمود

15082أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنصر عدنان صالح

9451امراض االطفال92نصر محمد السقر

24556أمراض األطفال570نصر ياسين سعيد

23759طب الطوارئدوراتنصر يونس السمير

22090الجراحة البولية523نصرهللا حسن حسين

2655التخدير19نصرى خليل الحاج خليل

15664طب أسنان األطفال341نصوح محمد فواز ملص

18124التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي407نصير صالح الدين بركات

13457التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي227نصيف فارس عبيد

3518امراض االطفال25نضال احمد ابراهيم اغا

3955االمراض الداخلية28نضال احمد الخبي

900الجراحة العظمية1نضال احمد وسوف

11023الجراحة العامة128نضال اديب دعكور

20391تقويم األسنان478نضال اسبر سعدو
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5845التوليد وأمراض النساء وجراحتها46نضال الياس شماس

15364التشخيص المخبريدوراتنضال إبراهيم الشحادي

18545أمراض العين وجراحتها421نضال بهجت صالح

9302جراحة القلب90نضال جاهد حباق

7419امراض االطفال62نضال جرجس الشيخ

4076التخدير31نضال جرجي دير عطاني

17400الجراحة العامة388نضال جودات حنون

17401جراحة األوعية388نضال جودات حنون

19215التخدير واإلنعاش443نضال حسن جنبكلي

8204الجراحة العظمية73نضال حسن يوسف

6707الجراحة العصبية53نضال حسين مسعود

11964المعالجة الشعاعية لألورام162نضال حنا اسطفان

13210التوليد وأمراض النساء وجراحتها213نضال خليل عباس

1288الجراحة العصبية3نضال رمضان سطاس

17397أمراض األطفال388نضال سامي اسد

5263االمراض الجلدية والزهرية37نضال سعيد حمادي

1918االمراض الداخلية2نضال سليم ابو الهيجاء

2000أمراض القلب2نضال سليم أبو الهيجاء

633طب الطوارئ1نضال سميح عيسى

5684األمراض الداخلية74نضال شحاده الخوري

6055أمراض القلب74نضال شحاده الخوري

10514الجراحة العظمية115نضال عباس الحمود

8072الجراحة العصبية70نضال عبد القهار الصفوك

7524االمراض الباطنة64نضال عبد هللا فواز المغربي

16702أمراض القلب واألوعية366نضال علي حسن

9857الجراحة العامة99نضال علي ديوب

19297أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها445نضال علي عيسى

14176األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنضال عمر قشاش

11075التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنضال غسان الخالف

6860الطب المخبري55نضال فائز محفوض

850الجراحة العامة1نضال فهد الناقوال

5871األمراض النفسية46نضال فياض الحالق

9616األمراض الداخلية95نضال قاسم ابو جهجاه

1606التوليد وأمراض النساء وجراحتها11نضال كامل الشمالي

11968الجراحة العصبية166نضال محمد اسعد

10856الجراحة البولية125نضال محمد البردان

18186جراحة األوعية409نضال محمد الطحان

19851األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس460نضال محمد توفيق فتيح

3893امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها26نضال محمد جازيه

19234أمراض القلب واألوعية444نضال محمد حاتم المصري

19233األمراض الداخلية444نضال محمد حاتم المصري

11627االمراض الداخلية153نضال محمد خضر

11628طب االورام153نضال محمد خضر

1680امراض االطفال11نضال محمد زهير بيازيد

20178الجراحة العامة471نضال محمد سعيد الجندي

4479الكيمياء الحيوية السريرية36نضال محمد فريد قصيباتي

10557التوليد وامراض النساء وجراحتها116نضال محمد ياسين مفتاح

12209التخدير واالنعاش174نضال محمود ادم

15751األمراض الداخلية345نضال محمود شعبان
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13691الطب النفسي241نضال مطانيوس نقول

2474أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها15نضال معين محمد

15798أمراض األطفال345نضال ممدوح الخاني

19460أمراض القلب واألوعية449نضال موسى الزعبي

19459األمراض الداخلية449نضال موسى الزعبي

6428امراض االطفال50نضال ناصر العماوي

23815التصوير الطبي والتشخيص المخبريدوراتنضال نبيل داود

20995أمراض األطفال496نضال نجاح المجذوب

2642امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها16نضال نجيب شعار

9521الجراحة العصبية94نضال نزار الكسم

15521الجراحة البولية334نضال ياسين عوض

13484جراحة الفم  والفكين230نضال يوسف غانم

9745التوليد وامراض النساء وجراحتها97نضال يونس جمول

نقص دراسات:2019-7-17بتاريخ نظام ابراهيم نظام

4036األمراض الداخلية27نظام الدين محمود عناية

4038أمراض الغدد الصم27نظام الدين محمود عناية

25766أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها586نظام إبراهيم نظام

15544األحياء الدقيقة والدمويات المناعية335نظام محمد النفوري

6955التخدير واالنعاش57نظام محمد شحيده

9573أمراض األطفال95نظله يعقوب الشبطلي

716الجراحة العامة1نظير رشيد بركات

4934االمراض الداخلية33نعسان محمد ديب العوض

7100التوليد وأمراض النساء وجراحتها57نعم محمد يونس

21521التخدير واإلنعاشدوراتنعمات حسيب حالوه

12275طب االسرة174نعمات رياض ساحللي

7938االمراض الجلدية و الزهرية68نعمات عبد الرحيم الصغير

14522طب الفم280نعمات عز الدين حميش

23794أمراض األطفال558نعمات محمد عبد الوهاب

7024الجراحة البولية57نعمان احمد اقرع

23320الجراحة العامة551نعمان احمد دناور

نقص شهادة خارجية:2020-2-4بتاريخنعمان اسماعيل جبران

24698أمراض القلب واألوعية572نعمان إسماعيل جبران

8393امراض االطفال73نعمان حيدر ادريس

6090أمراض جهاز الهضم48نعمان عبدو زيدان

6091األمراض الداخلية48نعمان عبدو زيدان

8308الجراحة البولية73نعمان محمود طباع

2579التوليد وامراض النساء وجراحتها15نعمت احمد رزق

17033تقويم األسنان والفكين379نعمت عدنان القيسي

15533مداواة األسنان334نعمت عيسى عبود

4138التوليد وامراض النساء وجراحتها31نعمت محمد فواز مكحل

12974األمراض الداخلية208نعمه ابراهيم الفار

15899األمراض الداخليةدوراتنعمه انطون صطوف

14208التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنعمه ربيع السيد جميل

3046التوليد وامراض النساء وجراحتها20نعمه عبد المحسن هويدي

14483التشخيص المخبري277نعمه عيسى نعمان

14406األمراض الجلدية272نعمه محمد ابراهيم

10373االحياء الدقيقة112نعمه محمد فوزي عرنوس

10728التوليد وأمراض النساء وجراحتها121نعمى احمد حربا

16641مراقبة األغذية365نعمى توفيق اسعد
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9824األمراض الداخلية98نعمى توفيق يوسف

11065تصميم ومراقبة الدواء128نعمى علي حيدر

18821التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي428نعمى نزار سلوم

13660الجراحة العامة237نعيم اسماعيل السعيد

13916أمراض األطفالدوراتنعيم زكريا الناصيف

19062الجراحة البولية439نعيم سركيس سطمه

2080أمراض القلب واألوعية11نعيم سليمان اسعد

17216جراحة األطفال385نعيم شحاده ميدع

2827االمراض الداخلية17نعيم عبد الكريم حزوري

23746(الخمجية)األمراض المعديةدوراتنعيم فارس الزنيقه

10424التشخيص المخبري112نعيم فؤاد صائغ

20957الجراحة البولية495نعيم ناصر عشمه

-   يرجى استكمال االوراق   : 2016-9-4بتاريخ نعيم يوسف زيتون

6953الدمويات56نعيم يوسف قطريب

24712التوليد وأمراض النساء وجراحتها377نعيمه عبد الحليم ادريس

23239التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنعيمه عبد القادر عبد هللا

8668التوليد وأمراض النساء وجراحتها83نعيمه محمد موسى

17872أمراض األطفال399نعيمه نعيم اسعد

5820التشخيص المخبريدوراتنغم جرجس العم

19413أمراض األطفالدوراتنغم سلمان أبوخير

11261التشخيص المخبري138نغم سليم الشحف

4401التوليد وامراض النساء وجراحتها31نغم سليمان الكريدي

22679أمراض القلب عند األطفال535نغم عبد الكريم ديبه

23921أمراض األطفال560نغم عبد الكريم ديبه

21115طب األسنان التجميلي500نغم عطا شدهان الجعيفري

18634الدمويات المناعية واألحياء الدقيقة423نغم علي شاهين

17670مراقبة األغذية392نغم فيليب مخول

12355التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنغم ناظم عثمان

12355التوليد وأمراض النساء وجراحتها562نغم ناظم عثمان

23280طب أسنان األطفال551نغم نبيل خوري

24897طب األسنان الشرعي377نغم هايل وهب

24986التشخيص المخبري575نغم وائل الحلقي

15885التشخيص المخبري350نغم وليد شنار

21658أمراض العين وجراحتهادوراتنغم يونس احمد

3285االمراض الداخلية21نفات فيصل الحلو

7805التشخيص المخبري67نفير سطام اليوسف

12285امراض الجهاز الهضمي161نقوال ابراهيم شبير

20878الجراحة العظمية493نقوال أدوار حداد

20141الجراحة العامة470نقوال غنوم غنوم

23859طب أسنان األطفال559نقوال مطانس كتوب

20648الدمويات المناعية484نقوال ميشيل حالق

11152طب االسرة132نلي  سليمان راحيل

6724التوليد وأمراض النساء وجراحتها53نلي محفوظ الحساني

17682أمراض األطفالدوراتنما خسرون يوسف

13949تقويم األسنان243نمر عيسى يازجي

23317التشخيص المخبريدوراتنمي حسن الخليل

23317التشخيص المخبري583نمي حسن الخليل

9447امراض االطفال92نمير ابراهيم عبيدو

15163أمراض الجهاز الهضمي313نمير احمد دعبول
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8577الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتنمير عماد الدين سليمان

17210أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتنها حسان كريم

17097أمراض األطفال381نها عبد الرحمن مراد

14787طب أسنان األطفال297نها عبد الغني ريس

21898التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنها عبد الكريم عمر نايف

14713األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس290نها عيسى جلعود

25691أمراض األطفالدوراتنها محمد حيدر

9977الجراحة البولية102نهاب حسين النهاب

25424الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي582نهاد بكري خراط حلو

10509التوليد وامراض النساء وجراحتها115نهاد بهيج بسيط

4256امراض القلب31نهاد جميل عساف

2258الدمويات12نهاد حبيب مقصود

21089تقويم األسنان501نهاد حمدي الجواله

12654التوليد وأمراض النساء وجراحتها182نهاد دياب سلوم

18865أمراض الكلية430نهاد سعيد عساف

24490أمراض الجهاز الحركيدوراتنهاد سلمان أبو مغضب

23341مداواة األسنان551نهاد شريف البعيني

19027طب الطوارئ436نهاد عبد القادر الدياب

19028العناية المشددة436نهاد عبد القادر الدياب

9732امراض االطفال96نهاد عبد المجيد محمود

21230األحياء الدقيقة501نهاد عبد الهادي حمدكو

13191الجراحة العصبية214نهاد عدنان شومل

11590الجراحة العامة153نهاد عطية الخوري

19842التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي459نهاد عمر كركوكلي

12045طب االسرة166نهاد عيسى التكله

11705أمراض القلب واألوعية161نهاد كامل عمار

19346أمراض الغدد الصم واالستقالب448نهاد محمد خليفه

19345األمراض الداخلية448نهاد محمد خليفه

15853مراقبة األغذية347نهاد محمود الحاج سعيد

1955طب الطوارئ452نهاد محمود سليمان

21850الكيمياء الحيوية515نهاد محمود مشنطط

10511الجراحة العامة114نهاد مصطفى محلي

9907الجراحة البولية100نهاد مهنا ديوب

9944التوليد وامراض النساء وجراحتها101نهاد نايف قصبه

6827التوليد وامراض النساء وجراحتها55نهاد نذير غنيم

24883التوليد وأمراض النساء وجراحتها574نهاد يوسف االخرس الجنادي

4599االمراض العينية وجراحتها40نهال صالح الدين ابو اللبن

14404الجراحة العامة272نهال محمد حسام الدين ترمانيني

4591االمراض الجلدية والزهرية40نهال نقوال جبور

24559األمراض العصبية570نهال وليد محمد جابر

23573التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنهال ياسين عرنوس

1566امراض االطفال11نهل محمد الحوراني

3567االمراض العينية وجراحتها26نهال اسماعيل جبور

13825التشخيص المخبري240نهال حكمت مسوح

2790التوليد وامراض النساء وجراحتها16نهال عساف العساف

21879التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنهلة إبراهيم أكتع

2444التوليد وامراض النساء وجراحتها15نهلة خالد البالل

2595التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنهله احمد فطوم

10908التشخيص المخبريدوراتنهله جورج الحالق
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17096أمراض األطفال381نهله حسن الخياط

23075التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنهله خليل العابر الحسن

16182التخدير واإلنعاش353نهله رجب يتيم

21283الطب النفسي503نهله عبد الرحيم الحاج حسن

23846التعويضات السنية المتحركة559نهله عصام ملوحي

9861التوليد وأمراض النساء وجراحتها99نهله عيسى ابو سمره

19354التشريح المرضي448نهله فريد خزام

3639التوليد وامراض النساء وجراحتها28نهله محمد جنيدي

9957التوليد وامراض النساء وجراحتها101نهله محمد شاكر المصطفى

5913التوليد وأمراض النساء وجراحتها46نهله محمد صديق ناصر

1975التشريح المرضي9نهله محمد عبد الوهاب الخطيب

12146التوليد وأمراض النساء وجراحتها171نهله محمد نهاد الجابري

16475الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتنهله محمود البربري

15855التشخيص المخبري348نهى ابراهيم االبراهيم

394التشخيص المخبريدوراتنهى ابراهيم فياض

15681األمراض الداخلية342نهى اسعد المزين

17469أمراض األطفال389نهى اسماعيل خير بك

17441األمراض الداخلية387نهى أحمد كامل

17441األمراض الداخلية393نهى أحمد كامل

18438التعويضات السنية المتحركة416نهى أحمد معروف

13011توليد205نهى بشير كوسه

9874طب األسرة100نهى توفيق عثمان

15183أمراض األطفال315نهى جمال سلطان

20562أمراض األطفال485نهى حافظ الشريقي

19478األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس449نهى حنا عجي

5235امراض األطفال44نهى خالد المقت

23495التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنهى زاهي قنبس

13390أمراض الجهاز الهضمي225نهى سليم اسماعيل

18761األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس427نهى شفيق جركس

16186األمراض الداخليةدوراتنهى عبد الرحيم حيدر

24584أمراض الجهاز الهضمي377نهى عبد الرحيم حيدر

671التخدير واالنعاش1نهى علي حسين

4145طب األسرة31نهى عمر عبد الحليم عاشور

7105التخدير واالنعاش57نهى عمر منى

8548أمراض العين وجراحتها80نهى لطفي الفيومي

17524أمراض األطفال390نهى محمد السليمان

14085طب الطوارئ252نهى محمد العجي

11798التوليد وأمراض النساء وجراحتها161نهى محمد مفيد شومان

1026امراض االطفال3نهى محمد نهاد قاضي

18052أمراض األطفال404نهى محمود حسن

18870األمراض العصبية عند األطفال432نهى محمود حسن

12093التشخيص المخبري169نهى مطيع البدر

2750االمراض العصبية18نهى وديع طوبال

9497امراض االطفال93نهى ياسين ملص

18167طب األسرة406نهى يوسف العلي

11207االمراض الداخلية135نهيل عدنان طريفي

429األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنوار احمد المسلم

16164أمراض العين وجراحتهادوراتنوار احمد شحادة

2700امراض القلب17نوار برهان جمال الدين
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6661األمراض الداخلية52نوار برهان جمال الدين

4760امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتنوار بسام ملحم

23132الطب النفسيدوراتنوار بسام ملحم

16812الجراحة العظمية371نوار بالل علي

11182األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس132نوار جهاد جديد

21486الجراحة العظميةدوراتنوار جوزيف العزام

13015تقويم األسنان والفكيندوراتنوار سعدي طرويه

15952أمراض الجهاز التنفسيدوراتنوار سليمان عجي

21655التخدير واإلنعاشدوراتنوار سمير الصالح

15494تقويم األسنان والفكيندوراتنوار سهيل عالن

12293الجراحة العامة161نوار صالح درويش

15851التشخيص المخبري347نوار صالح الدين زعبالوي

12956التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتنوار عبد الحميد  علوان

19871التشخيص المخبري461نوار عبد العزيز اآلزون

14022األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس247نوار عبد الكريم حليمه

10353الكيمياء الحيوية الطبية111نوار عبد اللطيف سبع الليل

1484التوليد وامراض النساء3نوار عز الدين صقر

25077مراقبة األدوية577نوار علي احمد

25453التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنوار علي ديب

14823التوليد وأمراض النساء وجراحتها297نوار علي سعيد

7839الجراحة العامة67نوار علي مبيض

7840الجراحة التصنيعية والتجميلية67نوار علي مبيض

23226التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي550نوار عمر السلوم

8519الجراحة العظميةدوراتنوار فواز حسن

25689التشخيص المخبريدوراتنوار محمد رضا كنعان

3898الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنوار محمد سعيد

3862التوليد وامراض النساء وجراحتها27نوار محمد نبيه عبد العزيز

6482امراض الجهاز التنفسي50نوار مرعي البرادعي

10711الجراحة العصبية121نوار ميخائيل قسيس

11685التشخيص المخبري155نوار ميشيل حسواني

17690أمراض األطفال393نوار نايف األسعد

20034الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل466نوار نزار طهماز

15312التوليد وأمراض النساء وجراحتها323نوار نضال علي

18068طب أسنان األطفال404نوار نظمت عثمان

8041التخدير واالنعاش70نوار وجيه هدبا

3038االمراض الجلدية والزهرية20نوارة عطا العنيد

8721األمراض الداخليةدوراتنواره محمد وجيه القباني

21292أمراض الجهاز الهضمي503نواره محمد وجيه القباني

5942األمراض الجلدية والزهرية46نواف توفيق حمزه

19154جراحة األوعية441نواف صالح الدين قصاب

19153الجراحة العامة441نواف صالح الدين قصاب

2581جراحة الفم والوجه والفكين94نواف عبد الرزاق الحسين

21285مداواة األسنان503نواف علي السكيف

5036التوليد وأمراض النساء وجراحتها43نواف علي محمد

5956أمراض األطفال47نواف فواز البشير

4010امراض القلب28نواف محمد امين عكله

14390األمراض الداخلية271نواف محمد امين عكله

18945أمراض الغدد الصم واالستقالب434نواف محمد جازيه

13477مراقبة األغذية227نواف محمد مظفر
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4001التوليد وامراض النساء وجراحتها28نواف مصطفى الكريم

13169أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها212نواف نايف الباشا

18176األحياء الدقيقة والدمويات المناعية407نوال ابراهيم داود

24183التشخيص المخبري566نوال امين جلحه

20661األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس486نوال بدر بدر

20660التخدير واإلنعاش486نوال بدر بدر

4365أمراض جهاز الهضم31نوال بولس سلوم

2032امراض االطفالدوراتنوال جابر سعيد

11895التشخيص المخبري160نوال رياض كريم

9219أمراض العين وجراحتها88نوال سليمان شومان

20486أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها480نوال صبحي سلهب

18529امراض االطفال419نوال عدنان الساطي

4177الطب المخبري31نوال عزات القطيش

19938التوليد وأمراض النساء وجراحتها462نوال محمد غنام

5537أمراض األطفال43نوال موفق برغله

4991األمراض العينية وجراحتها43نوال يونس نعيم

17990الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل400نوبل توفيق ابو عاصي

11008األمراض الداخلية127نوح مدحت الدريبي

11009أمراض الجهاز الهضمي127نوح مدحت الدريبي

21595التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور ابراهيم بسطي

24050األحياء الدقيقة والدمويات المناعية563نور احمد األشقر

25184أمراض العين وجراحتهادوراتنور احمد الحكيم

20238جراحة الفم والوجه والفكين473نور احمد السعدي

22215أمراض الكلية526نور احمد ضيف هللا

12169التشريح المرضي171نور احمد مخلص صباغ

6783التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور اسماعيل الحريري

21620الجراحة العامةدوراتنور الدين احمد الحاج محمد

3694امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها28نور الدين احمد الحسن

11942الجراحة العامة166نور الدين احمد حجازي

9060جراحة الفم والوجه والفكين86نور الدين احمد يونس

7548مداواة األسنان64نور الدين أحمد حسين

17894أمراض الجهاز الهضمي400نور الدين حسن قاسم

17893األمراض الداخلية400نور الدين حسن قاسم

14596الجراحة العصبية285نور الدين حمي قاسم

11439امراض االطفال144نور الدين خليل عمران

17847طب األسنان التجميلي398نور الدين درويش جاموس

23189أمراض الجهاز الهضميدوراتنور الدين سرحان عثمان

3486الجراحة العامة30نور الدين سلمان عزام

18862الجراحة العامة430نور الدين سليمان ناصر

20762التعويضات السنية المتحركة487نور الدين صياح ابو ارشيد

14178األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس259نور الدين عبد القادر البشير

8917امراض العين وجراحتها85نور الدين عبد القادر خطيب

13251أمراض األطفال214نور الدين علي نيوف

17152جراحة الفم والوجه والفكين384نور الدين ماهر الخاناتي

22561األمراض الداخليةدوراتنور الدين محمد ديب عواطة

7235تعويضات االسنان الثابتة58نور الدين منير خربوطلي

15859أمراض الجهاز الهضمي348نور الدين يوسف العمارين

9884أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها100نور الصباح خالد عمار

8680أمراض األطفالدوراتنور الهدى ابراهيم بكوره
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12147التوليد وامراض النساء وجراحتها171نور الهدى اديب ابي الشامات

8107أمراض األطفال71نور الهدى حسين مصطفى

3575جراحة الفم والفكين26نور الهدى عبد الرحيم بله

14549أمراض األطفالدوراتنور الهدى محمد العجلوني

14746الجراحة العامة293نور الهدى محمد بوزيان

16416أمراض النسج حول السنيةدوراتنور الهدى محمد رياض فاخوري

22736التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور الهدى محمد عدنان طعمه

24120تقويم األسنان والفكيندوراتنور اياد عيسى

17315الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنور ايمن سليمان

13341التعويضات السنية الثابتة227نور أحمد الفقس

24289أمراض القلب واألوعيةدوراتنور أصف الغاشي

23470التوليد وأمراض النساء وجراحتها553نور أنس األبري

23470التوليد وأمراض النساء وجراحتها554نور أنس األبري

24152التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور أنور العبد الرجب

25357تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتنور باسل بشار

21446األمراض العصبيةدوراتنور بديع خاسكيه

9137مداواة االسنان87نور بسام حسن

4131التوليد وامراض النساء28نور جمال الخطيب

22915جراحة الفم والوجه والفكين544نور جمال سجيع

19534الطب النفسيدوراتنور جمال سواس

21664التشخيص المخبري510نور جمال سواس

5377مداواة االسنان44نور جمعة تتان

17842أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها398نور حسام اسد

22692تقويم األسنان والفكين535نور حسن بكيره

17666أمراض الغدد الصم واالستقالب392نور حسن سالمه

23893الجراحة العامة561نور حليم عكاري

23563المراقبة الدوائية555نور خالد الشامي

17335األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور خطاب مضحي

17142التعويضات السنية الثابتة382نور خلدون العبد الرزاق

15270تصميم ومراقبة الدواء319نور خليل معماري

23775الجراحة العصبية557نور خيرو خوالني

21441التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور رياض بدريه

15293أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتنور سليمان العبود

4283طب وجراحة االذن واالنف والحنجرة31نور سمير صوراني

24408األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور شهير كول علي

13335التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنور صادق شامي

18299األحياء الدقيقة والدمويات المناعية412نور صبحي عيون

14994األمراضل الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور صالح حسين

23754التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور عادل الحايك

17665األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس392نور عادل شليحه

22269التوليد وأمراض النساء وجراحتها526نور عبد الحليم االبراهيم

332األمراض الجلدية والزهريةدوراتنور عبد الخالق المسالتي

16663العقاقير والنباتات الطبية366نور عبد الرحمن ياسين

771التوليد وامراض النساء1نور عبد القادر كدرو

10672االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتنور عبد الكريم سيفو

22709التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور عبد المجيد عيد

3145التوليد وامراض النساء وجراحتها21نور عثمان الحاج كنامة

16657أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنور عدنان الشيخ علي

21785األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور عدنان الكريم
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25790التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور عدنان حسن

22120أمراض الدم523نور عصام حريب

9684مراقبة االغذية96نور علي االسعد

22097أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتنور علي إبراهيم

24907مراقبة األغذية575نور علي عشيش

14217جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنور علي غانم

6961تقويم االسنان56نور علي قطان

14588مراقبة األدوية283نور عماد الدين ايوب

17924أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها399نور عمر الزين

2577الجراحة العامة15نور عمر العيناوي

4458جراحة القلبدوراتنور عمر العيناوي

14255التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنور عمر الهبيان

8719األمراض الداخليةدوراتنور غسان خواجكيه

22111التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور غسان سعيد

230الجراحة العامةدوراتنور فرج هللا شماس

19536التشخيص المخبريدوراتنور فواز مصري

23458تقويم األسنان والفكين553نور فؤاد بسطاطي

14720أمراض النسج حول السنية290نور فيصل قاسم

15578طب أسنان األطفال337نور ماجد الباشا

19412أمراض األطفالدوراتنور ماجد قزح

25516التشخيص المخبري583نور ماجد ناصيف

22217التشخيص المخبريدوراتنور مازن مجاهد

25711تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتنور مأمون خليل

13984أمراض العين وجراحتهادوراتنور متعب األحمد

5522تقويم االسنان والفكين43نور محفوض العبيد

15972التشخيص المخبريدوراتنور محمد ابو خشريف

22263طب أسنان األطفال526نور محمد احمد

13410التعويضات السنية الثابتة226نور محمد الجزار

3030التعويضات السنية المتحركة20نور محمد الحالول

18867التوليد وأمراض النساء وجراحتها432نور محمد السيد

13054أمراض األطفالدوراتنور محمد الشحل

15021األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور محمد النابلسي

15585التشخيص المخبري337نور محمد امير شمس الدين

8822التشخيص المخبري83نور محمد أبو الخير الحنفي

1834التوليد وامراض النساء6نور محمد بدر الدين غزال اسود

22467التشخيص المخبري531نور محمد جمال مستت

9690االمراض الداخلية96نور محمد جميل قنبر

21126األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس499نور محمد دله

25056مراقبة األغذية577نور محمد رسالن

24029أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها563نور محمد سعد عاصي

21516جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنور محمد سليمان

1129مراقبة االدوية2نور محمد سمير يوسف اغا

25909األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس586نور محمد شكري جروة

23472األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور محمد عبد اللطيف فرفور

21235األمراض الداخليةدوراتنور محمد عدنان الحسيني

24001أمراض الجهاز التنفسي562نور محمد عرفان سبيني

25454التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنور محمد عكش

17638أمراض األطفالدوراتنور محمد فران

2592جراحة الوجه والفم والفكيندوراتنور محمد مازن يعقوب
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6142تقويم األسنان والفكين48نور محمد نبهان جمال الدين

17147البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية382نور محمد نبيل فرعون

24978أمراض األطفال576نور محمد نوري شيخ إسماعيل زاده

13459التعويضات السنية الثابتة227نور محمد هشام تميم

24335التشخيص المخبريدوراتنور محمد ياسين ابو ديل

8583التشخيص المخبريدوراتنور محمد ياسين قرطومه

10750امراض االطفالدوراتنور محمود احمد

25362الجراحة العامةدوراتنور محمود الحماده

8685أمراض الجهاز الهضميدوراتنور محمود الخليلي

4608امراض الغدد واالستقالب36نور محمود الشيخ بكري

24361تقويم األسنان والفكيندوراتنور محمود مسلماني

25035األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377نور محمود يونس

24170األمراض المعدية عند األطفالدوراتنور محي الدين الشحاده

11062األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور مروان اليوسف

25061أمراض األطفال577نور مصطفى البيك

8117الرقابة الدوائية71نور مصطفى العبد هللا الكفري

14552تقويم األسنان والفكيندوراتنور مصطفى الهنداوي

11607األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور مصطفى اليوسف

11273الجراحة العامة138نور مصطفى راشد

16772أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها369نور مفيد عبيد االحمر

24762تقويم األسنان والفكين377نور ممدوح خضور

18038مراقبة األغذية405نور ناصر شحرور

23638أمراض العين وجراحتهادوراتنور نبيل خانكان

14569أمراض الدم283نور نزار حاج محمد

25393األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور نزيه السراج

9252امراض النسج حول السنيةدوراتنور نسيم صوان

21284التشخيص المخبري503نور وليد سقباني

1048األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور وليد سمره

11216األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنور ياسر السباعي

22553أمراض العين وجراحتها532نور ياسر بركات

18071أمراض الجهاز التنفسيدوراتنور يحيى ديوب

11849أمراض األطفال162نور يوسف خليفة

11812أمراض األطفال161نور يوسف خياطه

20787أمراض الجهاز التنفسي489نور يوسف شعبان

16355تقويم األسنان والفكيندوراتنور يوسف محمد ضرغام

23473التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتنورا اسعد عاصي

24875أمراض العين وجراحتها574نورا جمال ناصر علوش

14519طب الفم280نورا جودت علي

8333طب اسنان االطفال86نورا حسن حزوري

22617أمراض األطفال533نورا حسن قرقماز

24527التعويضات السنية الثابتة570نورا حسين الدج

17045التعويضات السنية المتحركة379نورا خالد العلي

22904الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتنورا سليم حميد

11814التشخيص المخبري162نورا سهيل خضور

24007األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس562نورا شكري جمعه

2459االمراض الجلدية والزهرية15نورا طالل بركات

9946امراض العين وجراحتها101نورا طه الديري

25434األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتنورا عبد الكريم الشمالي

24380مراقبة األغذية568نورا عبد الهادي الكريدي
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16399األحياء الدقيقة والدمويات المناعية358نورا عدنان الزرزور

14484الكيمياء الحيوية السريرية280نورا غسان فرج

25258التوليد وأمراض النساء وجراحتها580نورا مازن درويش

14314األحياء الدقيقة والدمويات المناعية265نورا محسن برهوم

21124األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس499نورا محسن حرفوش

15889التوليد وأمراض النساء وجراحتها350نورا محمد ايمن شرفلي

12420الكيمياء الصيدلية التطبيقية164نورا محمد رجب  بيرقدار

2002تقويم االسنان6نورا محمد مظفر نوري

2805االمراض الباطنية17نورا محمد نور عجوري

19732أمراض الجهاز التنفسي455نورا محمود حديد

17937المعالجة الكيميائية لألورام399نورا محمود صبري لبابيدي

6804اشعةالتشخيص الشعاعي55نورا ممدوح القصير

25678أمراض القلب واألوعية585نورا منير كيالي

10516طب االسنان التجميلي115نورا نديم كاتبه

21800التشخيص المخبريدوراتنورا ياسر السلوم

17119التوليد وأمراض النساء وجراحتها381نورا ياسر جاموس

17124التوليد وأمراض النساء وجراحتها384نورا ياسر جاموس

17791أمراض القلب واألوعية395نورالدين محمد درويش

17790األمراض الداخلية395نورالدين محمد درويش

9650الكيمياء الحيوية السريرية96نوران زكي والي

20424أمراض األطفال481نوران محمد المصون الطرقجي

16210التشخيص المخبريدوراتنوران محمد ياسين جديبا

23792أمراض األطفال558نورة حسان شعيب

10402التعويضات السنية المتحركة112نورس احمد المحمد

5478الجراحة البولية42نورس احمد حسين

25552الجراحة البولية584نورس الياس الياس

23413الجراحة العظميةدوراتنورس أحمد المحمد

19571التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتنورس حامد حراكي

5397التخدير واالنعاشدوراتنورس حسن الشيخ

13231األمراض الداخلية214نورس حسن حسن

23110التعويضات السنية الثابتة549نورس راكان النعيمي

22195أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها525نورس سالم عزام

17348األمراض العصبيةدوراتنورس سليم سالمه

1481الجراحة العظمية3نورس سليمان العيسى

21885أمراض القلب واألوعيةدوراتنورس عبد الكريم تركمان

12206االمراض الداخلية174نورس عبد الهادي النشواتي

15381أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتنورس عبد الهادي النشواتي

24670األمراض الداخلية572نورس عالء الدين العريب المرعي

25312الجراحة الترميمية والحروق581نورس علم الدين الكردي

21084تقويم األسنان500نورس علي الرياحي

7930امراض النسج حول السنية68نورس علي خير هللا

11598زراعة االسنان153نورس علي خير هللا

1796الجراحة العامة11نورس كنعان بشخز

7221أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها59نورس ماجد الجيجكلي

12529التخدير واالنعاشدوراتنورس مازن حبال

5660الجراحة العامةدوراتنورس محمد اغا

23044أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها548نورس محمد الهوا

4274الجراحة الترميمية والحروق30نورس محمد صافي

23304جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنورس محمد عبد العال

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  669 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

25534جراحة الفم والوجه والفكيندوراتنورس محمد مالك الحاج احمد

1113الجراحة العامة5نورس مراد الدين سوزوك

2398طب األسرة15نورس نبيل جعفر

5299طب االورام39نورس نبيل جعفر

3989الجراحة العامة28نورس نبيل صالح

10315امراض االطفال110نورس نديم زهره

514األمراض الداخلية1نورس وجيه فلوح

24448األمراض الداخلية568نورس يحيى الحريري

11957الجراحة العامة164نورس يوسف يعقوب

24391تأهيل وتجميل الفم واألسنان568نورشان أيمن نيازي

24666أمراض األطفال572نورشان محمد حمزه

3706الطب المخبري40نورما توفيق موسى

10413التشخيص المخبري112نورما شلهوب القسام

4381طب االطفال30نورما كاسر تيشوري

24013التشخيص المخبري562نورما نبيل عباس

1495التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتنوره محمد خليل

7335طب األطفال60نوره نزار مير يوسف

17162التشخيص المخبري384نورهان محمد األبرص الشهير باألشقر

18926التشخيص المخبري433نورى ياسين الشلبي

8022امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها70نوري خالد الحسن

14063الجراحة البوليةدوراتنوري خالد جبس

22996أمراض األطفال547نوري زكريا العبد

13538التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي234نوري محمد سنيح المدرس

10189االمراض الداخلية109نوري محمد كالي

10191امراض الجهاز الهضمي109نوري محمد كالي

23882أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها560نوري مذري الدوش

مطلوب اخراج قيد: 2019-8-6بتاريخ نوري ياسين الشلبي

13148الجراحة العامة212نوفل احمد سفر

17796التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي395نوفل أديب الطربوش

6989التصنيعية/الجراحة التجميلية56نوفل رستم بلقيس

24507الجراحة العامة569نوفل رستم بلقيس

16142الجراحة البولية353نوفل عبد هللا الحسن

5365الجراحة العامة40نوفل محسن سليمان

23651الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتنيازي محمد إبراهيم

7023امراض االطفال57نيازيه سليمان حلوم

2760التخدير واالنعاشدوراتنيبال نبيل الكردي

2650الجراحة التصنيعية التجميلية13نيدر جرجس مسوح

9050امراض الجهاز التنفسيدوراتنيرمين الياس السوقي

22057التشخيص المخبري522نيرمين حسن المحمد

24149األحياء الدقيقة والدمويات المناعية565نيرمين سعيد األغا

10018امراض الكلية عند األطفال103نيرمين كمال القاري

17997أمراض األطفال401نيروز امين عيسى

17805التوليد وأمراض النساء وجراحتها397نيروز عبد الرحمن آلوجي

15792التوليد وأمراض النساء وجراحتها345نيروز عبد القادر مزكتلي

4992األمراض العينية وجراحتها43نيروز محمد علي

6837الدمويات والمناعيات55نيرون غصوب عبود

17837التشخيص المخبري397نيسم هيثم عزاوي

17686التخدير واإلنعاش393نيفادا يوسف شيخ الشباب

23181طب أسنان األطفال550نيفين احمد ظواهري
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19980األمراض الداخلية465نيفين مازن عدي

22442أمراض الجهاز التنفسي531نيفين مازن عدي

1172طب االطفال2نيفين محمود درويش

627األمراض الجلدية والزهرية1نيفين مصطفى عبد الهادي

19724التشخيص المخبري456نيقوال ايليا قنيزح

1145طب اسنان االطفال1نيلي الياس فاخوري

17612تقويم األسنان والفكيندوراتنينار يوسف سلمان

4195التوليد وامراض النساء وجراحتها27نينوى دافيد هرمز

4438جراحة الفم والفكين36هاجار محمد صالح حسن

3034طب الطوارئ20هاجر محمد انس نعساني

11400طب الطوارئ142هاجم فهد عزام

11227جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهادي احمد ابراهيم

15683طب الفم342هادي احمد سرور

3161الجراحة العظمية20هادي جميل السليمان

10817جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهادي رياض محمد

11352التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي142هادي صبحي سلوم

4497جراحة القلب35هادي عبد السالم ابو الجدايل

23685جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهادي عيسى جبر

16236الجراحة العامة356هادي محمود نديم مصري

18359طب األسنان الشرعيدوراتهادي وليد الفرحان الشنور

16360جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهادي يوسف الشحود

19107تقويم األسنان440هاديا احمد حسون

15385التشخيص المخبري325هاديا عبد الرحمن عز الدين

11272التعويضات السنية المتحركة138هاديا علي سفراني

22348التوليد وأمراض النساء وجراحتها530هاديه احمد رضوان ادريس

18884التشخيص المخبري431هاديه جميل سلوم

22234أمراض الجهاز الحركيدوراتهاديه حمدان حسن

9170طب أسنان األطفال88هاديه سمير طرابلسي

16905أمراض األطفال373هاديه عيسى الحالق

23835أمراض النسج حول السنيةدوراتهاديه ياسين عبد هللا

5240التوليد وامراض النساء وجراحتها44هاروتيون إيليا نظاريان

202الجراحة العظميةدوراتهارون نعيم العلي

25074التشخيص المخبري577هاشم احمد جوني

12247الطب الشرعي174هاشم احمد شالش

17514طب أسنان األطفال390هاشم اسماعيل ابراهيم

11970الجراحة البولية164هاشم اسماعيل سعيد

10772األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهاشم اسماعيل منذر

13694امراض االطفال241هاشم امين دغمان

21933الكيمياء التحليلية التطبيقية518هاشم أحمد ضبيط

17277التخدير واإلنعاشدوراتهاشم توفيق درويش

21035أمراض العين وجراحتهادوراتهاشم سلمان ابو عمار

5471التشخيص الشعاعي/ األشعة42هاشم طالب ياسين

23180أمراض الدم550هاشم عبد العزيز هاشم

21253الجراحة العظميةدوراتهاشم علي العلي االحمد

5626جراحة الفم والفكين44هاشم علي جمعه

18373الجراحة العامة413هاشم عواد حمينه

11637امراض الغدد الصم واالستقالب153هاشم محمد الحسين

11837جراحة القلب واالوعية158هاشم محمد صقر

25046جراحة الفم والوجه والفكين577هاشم محمد وليد نينو
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4475امراض االطفال36هاشم محمود مصطفى

12908أمراض الجهاز الهضمي199هاشم مشرف ابو فخر

20343الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل474هاشم نعمان السباعي

6119األمراض العين وجراحتها48هاشم وجيه عوض

8302األمراض الداخلية73هاشم يوسف مقداد

15417أمراض األطفال327هاكوب ارمين هرانت سيراداريان

15516التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتهاكوب أوهانس داويديان

12278التوليد وامراض النساء وجراحتها174هاال نصر يونس

15332الطب النفسيدوراتهالة البير قصير

8216أمراض النساء وجراحتها72هالة أحمد عقيل

7467التشخيص المخبري63هالة خليل شنار

24743مراقبة األغذية573هالة عبد الفتاح جحه

4187طب االطفال34هالة عبد هللا االسعد

4915امراض القلب43هالة عيسى الجودة

14018أمراض األطفال251هالة فوزي الرضا

7744التشريح المرضي66هالة نقوال بشور

13094األمراض الداخلية213هاله ابراهيم سعيد

9460التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهاله احمد الحسيان

22440الكيمياء الحيوية السريرية531هاله اديب عرفات

21024أمراض الغدد الصم واالستقالب497هاله الياس جقليص

20453التخدير واإلنعاش481هاله الياس معماري

13258أمراض األطفال214هاله اميل البركيل

24474الصحة العامة569هاله إبراهيم الهيبه

9207التشخيص المخبري88هاله بدر عبد هللا

1270االمراض الداخلية3هاله جهجاه مرقباوي

1361امراض الغدد الصم3هاله جهجاه مرقباوي

16018أمراض الغدد الصم واالستقالب352هاله حسن الحسن

20636التوليد وأمراض النساء وجراحتها486هاله دانيال داود

6719طب الطوارئ55هاله سهام طه

2440امراض االطفال14هاله طارق الخاير

9794طب األسنان التجميلي100هاله عبد األمير علوان

5230التوليد وامراض النساء وجراحتها44هاله عبد الرحمن الزناتي

15219األحياء الدقيقة317هاله عبد الغني شاكر

17939طب أسنان األطفال402هاله عبد الكريم بالل

17718أمراض الجهاز التنفسي393هاله عدنان القوتلي

2385التوليد وامراض النساء وجراحتها15هاله عز الدين مصطفى

10959التخدير واالنعاش126هاله عزيز باخوس

20294الجراحة العامة476هاله عقيل الخوري

7086التخدير57هاله علي شيبان

16551التشخيص المخبري362هاله فهمي صباغ

7239االمراض الجلدية والزهرية58هاله فوزي الجابر

13054طب األورام208هاله فؤاد الكحال

7982تقويم االسنان والفكين69هاله كمال الحمصي

14418الدمويات271هاله محمد اديب عدي

5080التوليد وأمراض النساء وجراحتها43هاله محمد التنجي

7612الطب المخبري64هاله محمد أبو حسن

2794الطب الفيزيائي والتاهيل16هاله محمد حجار

20488أمراض الجهاز التنفسي481هاله محمد سليم الرفاعي

1570االمراض الداخلية11هاله محمد عطفه
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18261أمراض األطفال410هاله محمد ونوس

18262أمراض الكلية عند األطفال410هاله محمد ونوس

19936التوليد وأمراض النساء وجراحتها462هاله محمد ونوس

10658التوليد وأمراض النساء وجراحتها120هاله محمود ابراهيم

21663التشخيص المخبري510هاله محمود الشريف

23506مداواة االسنان554هاله محمود شكو

21514التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهاني اكرم ياسين

3354االمراض العينية وجراحتها22هاني الياس االسعد

1896التخدير6هاني بركات مراد

10744الجراحة العامة121هاني بشير الطباخ

13531أمراض القلب واألوعية233هاني توفيق سعيد

12680امراض الكلية182هاني جرجس سلوم

7135التوليد وأمراض النساء وجراحتها57هاني حليم عيسى

16209أمراض القلب واألوعيةدوراتهاني حيدر شياح

17329جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهاني خالد حمدان

17329جراحة الفم والوجه والفكين389هاني خالد حمدان

7974جراحة الفم والوجه والفكين69هاني درغام سلوم

16755أمراض القلب واألوعية368هاني درويش الدرويش

3679الجراحة العصبية31هاني رشيد الغضب

21315أمراض الكليةدوراتهاني رفيق الحلبي

237الجراحة العظميةدوراتهاني رياض علوان

824االمراض العينية وجراحتها1هاني ريمون مسعود

22867أمراض العين وجراحتها543هاني سامي قنديل

6342التشريح المرضي49هاني سمير شيخ الشباب

14691الجراحة العامة290هاني صباح الفران

2343التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهاني صبحي العشاوي

15362الجراحة العامةدوراتهاني صالح الدين ميده

6318الجراحة البولية49هاني عبد الجبار حمود

2634الجراحة العصبية16هاني عبد الرزاق العواد

6994الجراحة العظمية56هاني عبد المسيح بابيك

8344تقويم األسنان والفكين73هاني عبد الهادي البني

14948طب أسنان األطفال305هاني عبد الوهاب العطا هللا

7228امراض جهاز الهضم58هاني عبدهللا عبدهللا

14995األمراض الداخلية305هاني عبود عبد اللطيف

7195التخدير واالنعاش57هاني عزيز نجار

25541الجراحة العصبية583هاني علي سعيد

21477أمراض العين وجراحتهادوراتهاني فواز الحماد

1159تقويم االسنان والفكين2هاني محمد اسامه هاشم

23265الجراحة العظميةدوراتهاني محمد الحساني

16324التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي356هاني محمد العبود

2266التشخيص الشعاعي/ االشعة 9هاني محمد بيطار

12742جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهاني محمد رفيق الصابوني

22285التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهاني محمد زلخا

25002الجراحة العامة377هاني محمد سالم األسود

5807الجراحة العظمية46هاني محمد صالح

6654الجراحة العظمية52هاني محمد صالح علوش

9628التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي95هاني محمد عدنان صقر

1923طب االطفال10هاني محمد نجدت الحراكي

14891أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها300هاني محمد هشام البرهاني
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24063الجراحة العامةدوراتهاني محمود مبدى

4784االمراض العينية وجراحتها31هاني مصطفى مستو

16471تقويم األسنان والفكيندوراتهاني معتز خرمه

21949الجراحة العصبيةدوراتهاني نبيل الطرشان

7213جراحة القلب58هاني نزيه قطان

4297جراحة الفم والفكين31هاني هاني القاسم

11393التشخيص المخبري223هاني وليد سخطه

23670الجراحة العصبية557هاني وليد عبد النور

13050أمراض الجهاز الحركيدوراتهانيه محمد رياض آل رشي

2566التخدير واإلنعاش15هانئ محمد نذير خرنه كاتبي

11360األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142هايك اغوب سروبيان

8960التشريح المرضيدوراتهايل سمير ديراني

25515جراحة الفم والفكين583هايل عبدالرحمن األحمد

6066الدمويات48هائل احمد قاسم

17112الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل382هائل حسين محمود

7012امراض االطفال56هائل خليل خندريه

11892األمراض الداخلية162هائل علي أسعد

25472العناية المشددةدوراتهائل كامل دنيا

18301أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها412هائل محمود يونس

17545أمراض األطفالدوراتهبا اكرم احمد

6501االمراض الداخليه50هبا انور الديري

22371المراقبة الدوائية530هبا جودة السليمان

11650أمراض األطفالدوراتهبا حيدر صالح

19427التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي447هبا سمعان مدني

24003مراقبة األدوية562هبا عبد الكريم زيني

18057أمراض الجهاز التنفسي405هبة اديب الحاج

25427التوليد وأمراض النساء وجراحتها582هبة هللا عبد المهدي الحمود

10535امراض الجهاز الهضمي116هبة هللا فاروق مسكجي

25745أمراض الجهاز الهضمي585هبة هللا محمد البكري

13383التشخيص المخبري223هبة هللا نبيل األيوبي

18028أمراض الجهاز الهضمي405هبة أحمد األحمد

25636التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبة حسين الزين

14741األمراض العصبية292هبة رياض سوسي

12707امراض العين وجراحتها182هبة عبد القادر االسطواني

25514التعويضات السنية الثابتة583هبة فواز الطويل

24840تقويم األسنان والفكين574هبة محمد االبراهيم

17824الكيمياء التحليلية التطبيقية397هبة محمد قصاب

13498التشخيص المخبري230هبة ناظم قاضي

14415األمراض الجلدية271هبه  احمد نذير داخل

14661تصميم ومراقبة الدواء289هبه ابراهيم سليمان

2755تقويم األسنان والفكيندوراتهبه ابراهيم مرهج

16620أمراض العين وجراحتهادوراتهبه احمد طراف

17157أمراض األطفال384هبه احمد عضل

24744مراقبة األغذية573هبه احمد كشور

24880التوليد وأمراض النساء وجراحتها377هبه ادريس ادريس

11179امراض الوليد والخديج132هبه اسعد العبدالفالح

16567التشخيص المخبري362هبه اصف ديوب

24726التشخيص المخبري377هبه هللا زهير حبو

23928التوليد وأمراض النساء وجراحتها561هبه ايمن شباني
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23616أمراض الجهاز التنفسي555هبه إبراهيم ميا

19539أمراض الغدد الصم واالستقالب451هبه أحمد زعبوب

9840األمراض الداخلية106هبه أكرم سليمان

5893طب أسنان األطفال46هبه بديع معروف

10280التشخيص المخبري109هبه بسام شيخ عثمان

23315التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه بسام وهبي

15770التشخيص المخبري345هبه توفيق حسن

4136تعويضات االسنان الثابتة31هبه جمال الحلو

22685أمراض العين وجراحتها535هبه جهاد حسن

17635تقويم األسنان والفكيندوراتهبه حبيب زحلوق

11751امراض االطفال161هبه حسن االحمد السماعيل

23489التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه حسن جوني

25435األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهبه حسن خضور

16154التشخيص المخبريدوراتهبه خالد سقا

21294األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس503هبه خالد مصري

15450أمراض العين وجراحتها330هبه رجب سليمان

20566جراحة الفم والفكين485هبه رضوان غنوم

17046مداواة األسنان379هبه رياض تقي

22808أمراض األطفال541هبه رياض حمدون

11033التشخيص المخبري128هبه رياض محمد

15092التشخيص المخبريدوراتهبه زياد شله

24296األمراض الداخليةدوراتهبه سالم الشيخ

24356التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه سالم الالبد

13610امراض الجهاز التنفسيدوراتهبه سليمان بالسم

11269طب اسنان االطفال138هبه سميح الشربجي

14353التشخيص المخبريدوراتهبه سهيل زغيبه

21382التوليد وأمراض النساء وجراحتها505هبه سهيل زكار

9984الجراحة العصبيةدوراتهبه شفيق ديب

24810التشريح المرضي للفم والوجه والفكين574هبه صفوان عبد الدائم

21619طب األسرةدوراتهبه صالح السلوم

21621أمراض العين وجراحتهادوراتهبه طارق الساعاتي

271التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه طالل أحمد

23338أمراض الدم552هبه طالل اليقه

24991التعويضات السنية الثابتة576هبه عبد الرحمن الخليف

24553التوليد وأمراض النساء وجراحتها570هبه عبد الرحمن سوسي

17381التشخيص المخبريدوراتهبه عبد الرحيم عميش

2446مداواة االسنان14هبه عبد الرزاق عبد العال

15633أمراض الجهاز الحركي338هبه عبد الكريم عيد

11680التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي155هبه عبد هللا المالح

11680التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي155هبه عبد هللا المالح

9475التوليد وامراض النساء وجراحتها93هبه عبد هللا سمعان

13606الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي235هبه عبدهللا العرفي

10981األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهبه عثمان حمدان

23675أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهبه عدنان سلطان

11919أمراض األطفال162هبه عدنان صيرفي

23980أمراض األطفالدوراتهبه علي سريول

5781التخدير واالنعاش ومعالجة األلم47هبه علي مرزا

4125طب االطفال31هبه عمر الحاج

25360التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه عمر هائب المشرف
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16188األمراض الداخليةدوراتهبه عيسى أيوب

23571التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه غسان الحمش

18016األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس404هبه غسان العلبي

24414األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس568هبه غسان المنصور

16060التشخيص المخبريدوراتهبه فائز برادعي

14335التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه فريد دمياطي

15171أمراض العين وجراحتهادوراتهبه فهد كشكيه

24265التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه فواز المحمد

25821أمراض األطفالدوراتهبه فيصل شاهين

17843تقويم األسنان والفكين398هبه مازن عرفه

2761األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهبه محفوظ حمويه

11184التوليد وامراض النساء وجراحتها132هبه محمد اعرار

15757التعويضات السنية المتحركة344هبه محمد االبرص

15763الكيمياء الحيوية السريرية344هبه محمد الحلبوني

6319التشخيص المخبري49هبه محمد العشاوي

7038التوليد وأمراض النساء وجراحتها57هبه محمد العيسى

7339االمراض الهضمية عند األطفال60هبه محمد امين الشديدي

6743طب األطفال53هبه محمد جمال رزوق

15020األمراض الداخليةدوراتهبه محمد خير شرف

8647األمراض الداخلية83هبه محمد رمزي قداح

8910جراحة االطفال85هبه محمد زهير مالحفجي

15861التعويضات السنية المتحركة347هبه محمد سمير شيخوني

12167األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس169هبه محمد علي عجان

24055تقويم األسنان والفكين564هبه محمد غياث الجنان

6215مداوة األسنان49هبه محمد فايز وهبة

22625التوليد وأمراض النساء وجراحتها534هبه محمد محمد

23231مداواة األسنان550هبه محمد مهيب هندي

23689التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهبه محمد ميبر

23190التشخيص المخبريدوراتهبه محمد نبهان

10519التوليد وامراض النساء وجراحتها115هبه محمد وليد السحار

22032أمراض األطفالدوراتهبه محمود الحفيان

23016األمراض الداخلية547هبه محمود العلي

20430تقويم األسنان481هبه محمود عيسى

9200تصميم ومراقبة الدواء88هبه محمود فاضل

24664تأهيل وتجميل الفم واألسنان572هبه مرعي اسعد العبود

2612االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتهبه مصطفى ايبش

11633تقويم االسنان والفكين153هبه مصطفى جزماتي

5964تعويضات األسنان المتحركة46هبه معتز الحمامي

4618التوليد وامراض النساء وجراحتها34هبه ممدوح اشتي

21774التوليد وأمراض النساء وجراحتها513هبه منذر طربيه

6380طب االسرة49هبه مهدي الحلبي

22270أمراض الكلية526هبه موفق بركسيه

22270أمراض الكلية527هبه موفق بركسيه

3026التوليد وامراض النساء وجراحتها20هبه مؤيد شيخ ابراهيم

18029األمراض الداخلية405هبه ناظم عيسى

12433طب أسنان األطفال164هبه نبيل الموصللي

19727األمراض الداخلية455هبه نزير علي

18456أمراض الجهاز التنفسي417هبه نصرهللا الطرشه

19930طب األسنان التجميلي463هبه نعيم شاكر
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25485أمراض القلب واألوعيةدوراتهبه هاني حسن

17520مداواة األسنان390هبه هيثم المصري

23676أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهبه وليد ملحم

8621التخدير واإلنعاشدوراتهبه يوسف بشور

8420االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس77هبه يوسف غانم

16997التوليد وأمراض النساء وجراحتها376هبى عبد الرحمن العداد

23078جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهبى محمد علي المحايري

14947طب األسرة303هتاف مناح األظن

17090أمراض األطفال381هتون محمد نور الدين الطواشي

7568امراض العين وجراحتها69هدا جرجي أوبر

4169االمراض العينية وجراحتها30هدايت درويش االبيض

19247التوليد وأمراض النساء وجراحتها444هدرين خليل خليل

24379أمراض القلب واألوعية568هدف عصام ناجي العابدي

5708األمراض الجلدية والزهرية45هدله محمد فوزي ابو شامه

895مداواة اسنان االطفال3هدون محمد صلحي القلعي

8498التوليد وأمراض النساء وجراحتها79هدى ابراهيم شاهين

12268التوليد وامراض النساء وجراحتها174هدى ابراهيم نجار

11071امراض النسج حول السنيةدوراتهدى احمد دياب البلوي

6335األمراض الداخلية49هدى احمد قطاع

3293التوليد وامراض النساء وجراحتها21هدى احمد محمد

11604امراض الدمدوراتهدى اكرم الحريري

نقص دراسات عليا:2018-12-18بتاريخهدى انس سبح

22673التشخيص المخبري534هدى أنس سبح

534التشخيص المخبري1هدى بدوي صافي

12627األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس182هدى برهان حماده طحالوي

7421التخدير62هدى بهاء الدين اتاسي

1024االمراض الجلدية والزهرية3هدى جبره االصيل

1506التوليد وأمراض النساء وجراحتها5هدى جوزيف غزي

8983التخدير واالنعاش86هدى حسام الدين اسماعيل

2546امراض الكلية عند االطفال12هدى حسن المظلوم

2548طب االطفال12هدى حسن المظلوم

14163أمراض الجهاز التنفسي257هدى حسن دوبا

12344األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهدى حسين حسن

2960طب االسرة21هدى حيد حامد

14478طب األسنان التجميلي280هدى خالد الموسى

12773التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهدى خالد ودح

22994أمراض العين وجراحتهادوراتهدى خلف النعسان

10369االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس110هدى خليل داغر

20729التشخيص المخبري486هدى خليل مدني

4537االمراض الداخلية39هدى زكريا االورفلي

2766األمراض الداخلية15هدى زهير المعمار

6486امراض االطفال50هدى سليمان حاتم

6013التوليد وأمراض النساء وجراحتها47هدى سليمان درويش

3634التوليد وامراض النساء وجراحتها26هدى سليمان علي

17862مراقبة األدوية399هدى سليمان مندو

12819أمراض العين وجراحتهادوراتهدى سمير اخرس

1507االمراض الروماتيزمية5هدى شفيق الحالق

4200االمراض الداخلية31هدى شفيق الحالق

23681الكيمياء الحيوية السريرية557هدى صبحي معطي
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19357التوليد وأمراض النساء وجراحتها448هدى طه تجور

11669االحياء الدقيقة155هدى عبد الرحمن الجمال

9597التوليد وأمراض النساء وجراحتها95هدى عبد الرحيم عثمان

1864االمراض الرثوية2هدى عبد الرزاق غنوم

25383األمراض الداخلية582هدى عبد الرزاق غنوم

14119التعويضات السنية المتحركة256هدى عبد الرؤوف يحيى

4799أمراض األطفال41هدى عبد العزيز الخالد

20568التعويضات السنية الثابتة485هدى عبد اللطيف حواصلي

12292االمراض الداخلية161هدى علي اسماعيل

17061أمراض األطفال380هدى علي داؤد

17598العناية المشددة عند األطفال391هدى علي داؤد

6496التوليد وأمراض النساء وجراحتها50هدى علي رضا

11264االمراض الداخلية138هدى علي عبد الهادي

18433تقويم األسنان والفكيندوراتهدى علي قصير

753التوليد وامراض النساء وجراحتها1هدى عمر جيكو

5441التوليد وأمراض النساء وجراحتها42هدى عمر زهره

18541التشخيص المخبري419هدى عمر شخاشيرو

5877التخدير48هدى عيسى الطعمه

13564التوليد وأمراض النساء وجراحتها234هدى فرج باره

6673أمراض األطفال52هدى كامل يوسف

15257التوليد وأمراض النساء وجراحتها318هدى ماجد سلوم

16401األحياء الدقيقة358هدى محمد اديب وتار

9489التوليد وامراض النساء وجراحتها93هدى محمد الحاج عبد هللا

25669التشخيص المخبري585هدى محمد الخرتلك

732تقويم االسنان1هدى محمد العلبي

9961التشخيص المخبري101هدى محمد الكنج

8828امراض االطفالدوراتهدى محمد المشعل

25820األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس586هدى محمد صفيه

23236التوليد وأمراض النساء وجراحتها551هدى محمد عتال

13175مداواة األسنان212هدى محمد فيصل الزعبي

7203التوليد وامراض النساء وجراحتها58هدى محمد مجاهد

25466أمراض األطفالدوراتهدى محمد ناصيف

10366التعويضات السنية المتحركة110هدى محمد نورس الدقاق

10517طب االسنان التجميلي115هدى محمد هيثم الخراط

21728التخدير واإلنعاش511هدى محمد وليد الحموي

8696األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات83هدى محمود الخوجه

23143التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهدى محمود الرفاعي

17803تقويم األسنان397هدى مصطفى الترك

19359التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي448هدى مطانيوس خطوف

12291االمراض الداخلية161هدى منير احمد

6064األمراض الجلدية والزهرية28هدى منير منيني

6189االمراض العينية وجراحتها48هدى ناجح مدني

15602التشخيص المخبري339هدى نبيل وكيل

5274االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتهدى نظام الدين ابو خميس

12089التشخيص المخبري169هدى يحيى طاهر نجار

20814التخدير واإلنعاش489هديل احمد قاضي

17574أمراض العين وجراحتهادوراتهديل اديب نظام

5495تصميم ومراقبة الدواء43هديل اسماعيل الجمعة

23451التشخيص المخبريدوراتهديل إبراهيم السالم
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22654تقويم األسنان والفكيندوراتهديل باسم المجاهد

24332أمراض النسج حول السنيةدوراتهديل بيان رضوان

6595طب االطفال51هديل تركي عبدالحميد

18242التوليد وامراض النساء وجراحتها410هديل تيسير جرار

15806أمراض األطفال346هديل جان مالو

21534طب أسنان األطفال508هديل حسن يونس

929االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات4هديل حسين شهابي

22091أمراض األطفال523هديل رضا بدوي

21698التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهديل زكريا حج علي

24318أمراض الدمدوراتهديل سالم الصحناوي

5446االمراض الجلدية والزهرية43هديل سمير عبدوش

21797التشخيص المخبريدوراتهديل شريف السيد

3640امراض االطفال26هديل طه محمد

23861أمراض األطفالدوراتهديل عبد الحكيم العمري

5438االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتهديل عيسى الديبان

16091الجراحة العامةدوراتهديل فاروق االحمد

12481امراض الدمدوراتهديل محمد بشير العقاد

14025أمراض القلب واألوعية251هديل محمد ماهر الشب

23185أمراض األطفال550هديل مصطفى بيطار

17886أمراض األطفال399هديل ناصر عدره

14359طب الطوارئدوراتهديل ناهي ابو ترابي

25746أمراض الجهاز الهضمي585هديل نجم البنيه

6465االمراض الجلدية50هديل هيثم منى

18869األمراض العصبية432هديل ياسين ابو علي

22610أمراض األطفال532هديل يوسف غانم

23503التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهديه احمد غره

1075أمراض األطفالدوراتهديه شحادة ديبه

10945التخدير واالنعاش125هديه عبد الكريم عبد الحي

24014أمراض األطفال562هديه مصطفى اللبون

16331الجراحة العظميةدوراتهرمز عدنان هرمز

440األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهزار احمد العلي

9724امراض االطفال96هزار احمد محمد

8912التوليد وامراض النساء وجراحتها85هزار احمد نحاس

22096أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهزار أنور الناشي

2736التخدير17هزار جاهد حباق

24245األمراض الداخليةدوراتهزار حسن يزبك

18683التوليد وأمراض النساء وجراحتها426هزار زكريا الحسن

23804الصحة العامة558هزار زهير فرعون

9661التشخيص المخبري96هزار سامي القزق

16093التشخيص المخبريدوراتهزار سامي خضور

8060التشريح المرضي70هزار سعيد عبود

4188امراض العين وجراحتها34هزار سهيل يونس

7066التخدير57هزار صالح الدين البدويه

19387التشخيص المخبريدوراتهزار عادل دغمه

21026التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي497هزار عبد الباسط تبان

22680التوليد وأمراض النساء وجراحتها534هزار عبد الرزاق الطويل

23402األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهزار عبد هللا العلوش

22623التوليد وأمراض النساء وجراحتها533هزار عدنان خضوره

10598أمراض األطفالدوراتهزار علي احمد
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11845التوليد وأمراض النساء وجراحتها162هزار عمر جيكو

9074امراض االطفال87هزار عمر قاسم

18512أمراض األطفال420هزار عيسى سابا

11935األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162هزار عيسى عودة

3506الطب المخبري25هزار فواز قسومه

13959أمراض األطفالدوراتهزار محمد بشير خانكان

14420التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهزار محمد سالم طقم

5864التشخيص المخبري46هزار محمد عاصي

9676امراض العين وجراحتها96هزار محمد فاروق عثمان رائف

21161األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس502هزار محمد نجم الشواف

15507األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهزار نزار الحلو

9838طب األسنان التجميلي99هزار نصوح نشاوي

1906تقويم االسنان6هزار هشام النشار

1044التوليد وامراض النساء وجراحتها1هزار هشام جندل الرفاعي

14244األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس264هزار يوسف أحمد

6272الكيماء الحيوية السريرية49هزاز انطانيوس الخوري

725التشخيص المخبري20هزاع حسن الخلف

6074صناعة االسنان الثابتة47هزاع حسين الحسين

6313التشخيص المخبري/األشعة49هزاع دانيال كوركيس

8809التعويضات السنية الثابتة83هشام ابراهيم الكيال

10684جراحة الفم والفكين120هشام ابراهيم صباغ

1619االمراض الداخلية11هشام احمد البريك

19885التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي461هشام احمد جبريل

25652التشريح المرضيدوراتهشام احمد حافظ

10264التخدير واالنعاش109هشام احمد يزبك

10175الجراحة البولية108هشام اسعد جروس

24922التخدير واإلنعاش377هشام انطونيوس غميض

947أمراض الكليةدوراتهشام أحمد البريك

19001أمراض األطفال436هشام بالل احمد

13836التشخيص المخبري241هشام حسام الدين سعيد

11768األمراض الداخلية162هشام حسين خلف زين الدين

- يرجى استكمال االوراق  : 1-12الملف معلق شهر هشام حمد

4019جراحة الفم والفكين34هشام خالد عبد الرحمن

22773طب األسنان التجميلي540هشام سعدو بو حسن

22773تأهيل وتجميل الفم واألسنان541هشام سعدو بو حسن

5401االمراض الداخلية40هشام سعيد حرب

2411التخدير18هشام سليمان سليمان

14917التوليد وأمراض النساء وجراحتها302هشام صالح فهد

14674التوليد وأمراض النساء وجراحتها289هشام صقر منصور

8123تقويم األسنان والفكين71هشام صالح الدين شخاشيرو

503الجراحة العامة1هشام عبد الحميد سنان

16195أمراض العين وجراحتها353هشام عبد الرحمن الرحمون

768امراض القلب1هشام عبد الرحمن القاسم

25601أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهشام عبد الرزاق الشويخ

13396أمراض العين وجراحتها226هشام عدنان حموليال

17984أمراض العين وجراحتها401هشام عصام الخطيب

22209أمراض القلب واألوعية526هشام علي الخللو

4791طب الطوارئ44.1هشام علي جبر

7319التوليد وامراض النساء وجراحتها60هشام علي سطايحي
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4660االمراض العينية وجراحتها41هشام فارس عبد الدين

4366الجراحة البولية31هشام فرج الخطيب ابو فخر

18675التوليد وأمراض النساء وجراحتها424هشام محمد الحمامي

19570األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهشام محمد الستيته

22283الجراحة العامةدوراتهشام محمد برهمجي

9298التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهشام محمد حديد

15015أمراض القلب عند األطفال303هشام محمد فياض

23275أمراض األطفال551هشام محمد فياض

2420الجراحة العامة18هشام محمود حمزه

2421جراحة االوعية18هشام محمود حمزه

7360امراض غدد الصم59هشام محمود علي

7176التوليد وأمراض النساء وجراحتها57هشام مصطفى البحاح

2136تقويم االسنان12هشام معن سالم

2469االمراض الجلدية والزهرية15هشام موسى حسن

23661األمراض العصبيةدوراتهشام ناهي القلعاني

17373أمراض القلب واألوعية388هشام نبيه قاسم

5261امراض القلب37هشام هندي حسون

23971األمراض الداخلية561هشام هندي حسون

22865تأهيل وتجميل الفم واألسنان543هشام وليد حالوه

24637التوليد وأمراض النساء وجراحتها571هشام يوسف محمد

14597التخدير واإلنعاش285هشيار شمس الدين علي

1394التشريح المرضي3هفاف احمد ابو قاسم

20423التشخيص المخبري479هفال محمد شريف شويش

13837األمراض الداخليةدوراتهال ابراهيم فالح

12770التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهال احمد الحمود

23530أمراض األطفالدوراتهال احمد الركاد

4371امراض االطفال34هال احمد بدر

16494التشخيص المخبري361هال احمد مصطفى

13829مراقبة األغذية241هال بديع معروف

25924التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهال بسام إسماعيل

6633تعويضات األسنان المتحركة52هال جمال ناصر

10821األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهال حسين القجمي

13242التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي217هال حكمت ابو خاطر

19694التوليد وأمراض النساء وجراحتها455هال خالد زريق

19827التعويضات السنية المتحركة459هال زياد الشمالي

1563الدمويات11هال سمير االمام

5931التعويضات السنية المتحركة46هال صالح الدين الشققي

13312أمراض الوليد والخديج218هال طالل األصيل

10480التشخيص المخبري114هال عبد الحميد علوان

16244أمراض األطفالدوراتهال عبد الرزاق منصور

14108أمراض النسج حول السنيةدوراتهال عطا يوسف

13052التشخيص المخبريدوراتهال علي ابراهيم

22164أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهال غالب عبود

13415األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس226هال ماجد الحوش

20402التخدير واإلنعاش477هال محمد امين زمار

16629األمراض الجلدية364هال محمد أيمن مكانسي

1602مداواة االسنان2هال محمد بسام الحلبي

4192امراض االطفال34هال محمد شهير داود

8248التشخيص المخبري72هال محمد غنيمه
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25033األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377هال محمد مسعف قطرنجي

1329االمراض الجلدية والزهرية2هال محمد موفق دبا

13405جراحة الفم والوجه والفكين226هال محمد نبيه مجني

12099امراض االطفال169هال محمد هيبه

400أمراض األطفالدوراتهال محمد وسيم المميز

3740طب االسرة26هال محمود طه

6968جراحة الفم والفكين56هال مصطفى قطان

14416أمراض النسج حول السنية271هال مصطفى محمود

17586التشريح المرضي والخلويات المرضية391هال منير شيخ األرض

7566التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي64هال نبيل زرزر

15170األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهال نصر هللا الطرشه

12289امراض االطفال161هال يعقوب يني

2871امراض االطفالدوراتهالل احمد داود

4705الجراحة البولية34هالل بهيج وهبي

21467الجراحة البولية507هالل تركي الكراد

18829التشخيص المخبري430هالل حامد وسوف

22027الجراحة العامة521هالل حسين حسن

19219أمراض األطفال443هالل عبدو الخضير

24624جراحة الفم والوجه والفكين377هالل نايف عبود

24298األمراض الداخليةدوراتهلبست صاروخان إبراهيم

22150األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس524هلن عبد الكريم خليل

23678التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهلين صالح الدين شيخ ظاهر

10047التشخيص المخبري103هما خالد تالوي

23949تأهيل وتجميل الفم واألسناندوراتهمام احمد العبد هللا

16246جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهمام احمد عبد السالم

22697الجراحة البولية536همام إبراهيم إبراهيم

23858مداواة األسنان559همام أحمد كركوتلي

23042مداواة األسنان548همام بدر الدين العسالي

17608أمراض النسج حول السنيةدوراتهمام جورج خوري

14001أمراض القلب وألوعيةدوراتهمام حسان الفطايري

20338الجراحة العظمية474همام حسين بصل

22529أمراض النسج حول السنيةدوراتهمام زياد إبراهيم

13041أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهمام سجيع روجيه

9606الجراحة العامة95همام شوكت جعفري

23647التعويضات السنية الثابتة556همام صالح الدين النحاس

18360تقويم األسنان والفكين413همام عبد الحليم خواجه

16247جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهمام غسان العاشق

18045طب األورام405همام محمد الحمادي

17146أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها382همام محمد ايوب

1206الجراحة العظميةدوراتهمام محمد حجازي

5391التخدير واالنعاشدوراتهمام محمد رزوق

25183التشخيص المخبريدوراتهمام محمد زياد جوجو

9547الجراحة البولية94همام محمد سكر

24613الجراحة العظمية571همام محمد عزام الجندي

6125األمراض النفسية48همام موفق المصري عرفه

1133جراحة الفم والفكين1همام هشام الجندلي

24581زراعة األسنان377همام هشام الجندلي

21876األمراض الداخلية516همام يوسف إبراهيم

17681أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهمرين شيخموس فتاح
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9710التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهمرين صالح الدين شيخ ظاهر

2374االمراض العصبية15همسه زياد بارافي

24729جراحة الفم والوجه والفكين377همسه صالح صالح

17798التشخيص المخبري397همينة جميل هاجر

10940الدمويات125هنا اميل العاقل

10801التشخيص المخبريدوراتهنا عبد الرزاق بركات

4151الطب المخبري31هنا محمد الحمويه

7132طب االسرة57هناء ابراهيم حسن

9481االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس93هناء ابراهيم موسى

20137علم تأثير األدوية469هناء احمد األحمد

16899أمراض العين وجراحتها373هناء احمد الخدام

14336التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهناء احمد رامي قمر الدين

15847التعويضات السنية المتحركة348هناء احمد زهره

15934التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهناء أحمد الفارس

3328امراض الدم22هناء توفيق حسن

21030أمراض األطفالدوراتهناء جديع عطاهللا الملحم

2653االمراض الجلدية والزهرية31هناء حامد المسوكر

6577طب االطفال51هناء حبيب متوج

15065أمراض العين وجراحتهادوراتهناء حسام الدين الشيخه

10611التخدير واالنعاش119هناء حسن حمود

10723طب االسرة121هناء حسن نيصافي

10309التخدير واالنعاش110هناء حنيش الحمد

15042أمراض األطفال307هناء رائف صايغ

19479جراحة الفم والفكين449هناء سركيس دروج

13534التخدير واالنعاش232هناء عادل الكزبري

13100أمراض األطفال214هناء عبد الرزاق خراساني

16562التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهناء عبد العزيز علي

5654التخدير44هناء عدنان بارودي

971تقويم األسنان والفكيندوراتهناء علي حرفوش

19132التوليد وأمراض النساء وجراحتها440هناء علي محمد

15673طب األورام342هناء عمر المحمد

17237طب األسرة385هناء عوض جردو

12276طب االسرة174هناء فخر الوزه

11913أمراض الخدج وحديثي الوالدة162هناء فؤاد عبد الملك

22025أمراض األطفال521هناء كمال العلي

11831أمراض األطفال162هناء محمد  السكاف

24964التوليد وأمراض النساء وجراحتها377هناء محمد العبود

1681امراض الغدد الصم4هناء محمد الغانم

4615االمراض الداخلية34هناء محمد خير االدلبي

14436األمراض الداخلية272هناء محمد سليم تركماني

22361أمراض األطفالدوراتهناء محمد عواد

14348جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهناء محمد مازن الفوال

18437أمراض األطفال416هناء محمد نعيم الملقي

11465امراض االطفال147هناء محمد هشام وهبه

3644جراحة الفم والفكين28هناء محمود الحاصود

1835االمراض الباطنة22هناء مصطفى المسالمه

6785أمراض الدمدوراتهناء مصطفى المسالمه

19069أمراض االطفال439هناء مصطفى فرحات

21464أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها507هناء وجدي حافظ
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8195االمراض الداخلية72هناء يوسف الخطيب

22345التوليد وأمراض النساء وجراحتها529هناد جابر محمد

5622امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها44هناد نزار شيخ الغنامه

10896أمراض األطفال125هناده عبد االله الدروبي

9720التخدير واالنعاش96هناده عثمان نوري الريس

5447صناعة األسنان الثابتة53هنادى محمد عدنان الحسامي

24429التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهنادي  احمد بشير ريحاوي

8331أمراض األطفال73هنادي ابراهيم حسن

22901التشخيص المخبريدوراتهنادي احمد نافع لبابيدي

23796التوليد وأمراض النساء وجراحتها558هنادي انور يوسف

10989التخدير واالنعاش127هنادي انيس زغيبه

10118التشخيص المخبري106هنادي بهاء العوده

611التوليد وأمراض النساء وجراحتها1هنادي داؤد ابراهيم

12362تقويم األسنان والفكيندوراتهنادي رياض طواشي

25606األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهنادي زكي افرنجي

13516التوليد وامراض النساء وجراحتها230هنادي سليمان دعدع

25003األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377هنادي صبحي البدعي

14081التخدير واالنعاش252هنادي عارف سلوم

16821التشخيص المخبري370هنادي عباس عباس

2332التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهنادي عبد المسيح حداد

22278األمراض الداخلية527هنادي عبد المعين الحموده

4993التشخيص المخبري57هنادي عبد الهادي المطيط

2452مداواة اسنان االطفال14هنادي علي اصالن

16820أمراض األطفال370هنادي عيسى السمره

20596النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان485هنادي فارس السحار

19747التخدير واإلنعاش456هنادي فارس الشيخ بكري

17092أمراض األطفال381هنادي محمد اديب صيرفي

21226األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس502هنادي محمد عبد الرحمن

2747التوليد وامراض النساء وجراحتها17هنادي محمد قصاب

24550أمراض الغدد الصم واالستقالب570هنادي محمد ناجي علم الدين

7806التخدير67هنادي محمد نهاد الكزبري

23498الرقابة والصناعة الدوائيةدوراتهنادي مسلم العضم

3531صناعة االسنان المتحركة26هنادي هشام مؤيد

14403أمراض األطفال272هنادي وليد سكري

17468أمراض األطفال389هند احمد الصوص

18085الكيمياء الحيوية406هند احمد المصري

5384امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها44هند اسكندر شحاده

18741التشخيص المخبري426هند ايوب الحايك

18725طب أسنان األطفال425هند حسان دبيك

17838التشخيص المخبري398هند زهير اللو

9086التشخيص المخبري87هند عبد هللا طبالو

13853أمراض العين وجراحتهادوراتهند عبيدي حجي عيسى

5697أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها45هند عدنان عبد الحميد

نقص دراسات:2018-10-21بتاريخ هند علي القايض

1860الطب المخبري11هند عمر االبراهيم

2362تقويم االسنان15هند عمر جيكو

5700امراض العين وجراحتها45هند فواز الطويل

17636أمراض األطفال391هند مجلي القايد

18422األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس415هند محمد احمد
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2344التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهند محمد الفرج

5923األمراض العينية وجراحتها46هند محمد سعود الترك

18027التشخيص المخبري405هند محمد عبيد

14449أمراض األطفالدوراتهند معن محفوض

4581التوليد وامراض النساء وجراحتها34هند منذر االسعد

17301أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتهند يحيى األطرش

14740تقويم األسنان292هندرين محمد ناجي فحام

14242أمراض األطفال264هنى سلوم بولص

17294أمراض األطفال386هوازن مصطفى بيرقدار

21028التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي497هواش خليف العليان

23637أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتهوان ياسين عيسى

8476الجراحة العامة78هوزان عدنان مخلوف

16016التخدير واإلنعاش352هوشنك جميل حاجي

12126امراض النسج حول السنية174هوفيك جورج بالقجيان

17581تقويم األسنان والفكين391هوكر عمران الشيخو

1220التوليد وامراض النساء وجراحتها3هويدا عبدالكريم رزوق

717التخدير1هويدا كامل جامع

6593التشريح المرضي53هويدا محمد دباس

يرجى استكمال  : 2016-1-25 1الملف معلق شهرهويده شاهين

9260أمراض األطفال89هويده عصام نابلسي

18294أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها411هويده مالك شاهين

13599التوليد وأمراض النساء وجراحتها234هويده ميزر العبد العزيز الخليل الرداوي

22441األحياء الدقيقة والدمويات المناعية531هيا اياد سالمه

19772جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهيا خميس عيد

24548الصيدلة الصناعية570هيا طارق بركات

11670امراض االطفال155هيا عاصم الذيب

25862التوليد وأمراض النساء وجراحتها586هيا علي األحمد

415األشعة والتشخيص الشعاعيدوراتهيا محمد بشار العجمي

22919النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان544هيا محمد صالح اجليقين

19425مراقبة األدوية447هيا محمد كنعان الدروبي

24348التشخيص المخبريدوراتهيا نذير حمود

5647االمراض الداخلية43هيا هايل غبره

22422أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتهيا هايل غبره

7393التوليد وأمراض النساء وجراحتها61هيام احمد حرفوش

8980امراض الجهاز التنفسي86هيام احمد مهنا

20291األمراض العصبية476هيام توفيق نصره

14989التشخيص المخبري303هيام جميل البشاره

20288التوليد وأمراض النساء وجراحتها476هيام جميل سواد

18008التخدير واإلنعاش401هيام حافظ مصطفى

2437امراض االطفال11هيام خليفه نادر

3749التوليد وامراض النساء وجراحتها31هيام سليمان سلوم

6232التوليد وأمراض النساء وجراحتها49هيام شريف الخليف

16910التوليد وأمراض النساء وجراحتها373هيام صالح عفيفه

8586التوليد وأمراض النساء وجراحتها81هيام عبد القادر موسى

3279التوليد وامراض النساء وجراحتها23هيام عبدو بويدر

4884أمراض األطفال43هيام عبدو موسى

17807أمراض الجهاز الهضمي397هيام عثمان الرنكوسي

11836األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس162هيام عطا جبلي

11209امراض الجهاز التنفسي135هيام علي الريس
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1686االمراض الداخلية31هيام علي بالل

6253التوليد وأمراض النساء وجراحتها49هيام علي سلمان

3003امراض القلب عند االطفال21هيام علي محمود

7720أمراض األطفال65هيام عيسى سلمان

17231األمراض العصبية385هيام محمد الكردي

17079األحياء الدقيقة380هيام محمد اليونس

6941أمراض الكلية54هيام محمد امين النجار

8062االمراض الداخلية70هيام محمد امين النجار

23250زراعة األسناندوراتهيام محمد جوهر

5043التوليد وأمراض النساء وجراحتها42هيام محمد خضر

8134األمراض الداخلية71هيام محمد سعيد عبد المعطي

8275أمراض الكلية73هيام محمد سعيد عبد المعطي

12288امراض االطفال161هيام محمد قاسم

17241أمراض الجهاز التنفسي385هيام محمود حمود

18009األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس401هيام نديم حبقه

5044التخدير واالنعاش43هيام نقوال بيطار

1144التوليد وامراض النساء وجراحتها1هيام يونس الديري

8564أمراض العين وجراحتها80هيثم ابراهيم عون

5159الطب الشرعي34هيثم ابراهيم عيسى

3228تقويم االسنان20هيثم احمد النابلسي

4281االمراض العينية وجراحتها34هيثم احمد بشير

10010االمراض الداخلية102هيثم اسماعيل ناصر

10011امراض الجهاز الهضمي102هيثم اسماعيل ناصر

8198التوليد وامراض النساء وجراحتها72هيثم إبراهيم حسن

18834أمراض األطفال430هيثم أحمد الصالح

6987التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهيثم أحمد عبود

16537تقويم األسنان362هيثم بحري احمد

3676االمراض الداخلية40هيثم بدر بشاره

5329التوليد وأمراض النساء وجراحتها39هيثم بديع ملحم

20879أمراض الجهاز التنفسي493هيثم توفيق عرنوق

22213أمراض الدم526هيثم حسان العويل

5511التشخيص المخبري43هيثم حسن حمدان

11412أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها142هيثم خالد الصالح

15281التخدير واإلنعاشدوراتهيثم ديب نقوال

12677الجراحة العظمية182هيثم رأفت القاضي

16941أمراض الدم374هيثم رزق ندور

22948التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي546هيثم رصين سليمان

8945التوليد وامراض النساء وجراحتها86هيثم رضوان خراط

464جراحة الفم والفكيندوراتهيثم زبير داوود

20633الجراحة العامة483هيثم سالم كربوج

11139التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي132هيثم سراج الدين قاسم

2038الجراحة البولية11هيثم سعيد نكد

9780طب الطوارئ97هيثم سليمان ابراهيم

657جراحة الفم والفكين1هيثم شاهر نصرت

8880أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84هيثم شعبان حسن

2201امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها13هيثم صابر ابو سعدى

13224األمراض الداخلية214هيثم صالح الشاهر

6566التوليد وأمراض النساء وجراحتها51هيثم صالح جعفر

24101أمراض العين وجراحتها564هيثم صفوان اميرداش
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20863طب الطوارئ491هيثم طاهر سليمان

14734الدمويات293هيثم طه الحموي

786االمراض العينية وجراحتها1هيثم عبد الحافظ موعد

20315التشريح المرضي475هيثم عبد الحليم كسيبي

18746الجراحة العظمية426هيثم عبد الرحمن منصور

10372الجراحة العامة118هيثم عبده الخليلي

25152الجراحة العظميةدوراتهيثم عدنان الداود

4755الجراحة العظميةدوراتهيثم علي الصالح

11277الجراحة العامة138هيثم علي حيدر

10257امراض القلب109هيثم علي شاش

17055أمراض العين وجراحتها380هيثم فاروق ابراهيم

10777األمراض الداخليةدوراتهيثم فؤاد أحمد

20835الصحة العامة492هيثم فؤاد جبور

20835الصحة العامة501هيثم فؤاد جبور

14950أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهيثم محمد ابو علي

5225الجراحة العظمية44هيثم محمد اشقر

11532امراض الجهاز التنفسي148هيثم محمد البكري

16085التخدير واإلنعاشدوراتهيثم محمد الدرزي

12583طب أسنان األطفال180هيثم محمد المارديني

8183أمراض األطفال72هيثم محمد أسعد

380الجراحة البولية1هيثم محمد حسين

نقص شهادة خارجية:2019-8-6بتاريخ هيثم محمد خدام الجامع

20219الجراحة العصبية473هيثم محمد خدام الجامع

14667األمراض الداخلية289هيثم محمد ريحان

14668أمراض الجهاز التنفسي289هيثم محمد ريحان

20587التخدير واإلنعاش486هيثم محمد سامي كالوي

5750التخدير46هيثم محمد سعيد محروس

4643التشخيص الشعاعي/ االشعة 39هيثم محمد طقم

2593امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتهادوراتهيثم محمد عطا الدنبزة

9924الجراحة العصبية101هيثم محمد علي

10212الجراحة العظمية109هيثم محمد علي

11502الجراحة العامة148هيثم محمد وجيه جحجاح

21571أمراض األطفال509هيثم محمود ابراهيم

7610التشخيص الشعاعي/األشعة64هيثم محمود أبو شعر

13876الجراحة العظمية243هيثم محمود أحمد

20381أمراض القلب واألوعية478هيثم محمود حسن

18245الجراحة البولية410هيثم محمود غانم

13714االمراض الداخلية241هيثم محمود قربي

22072جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهيثم محمود قالجو

22100تقويم األسنان والفكين523هيثم مصطفى التجار

22101جراحة الفم والوجه والفكين523هيثم مصطفى التجار

3078التوليد وامراض النساء وجراحتها21هيثم وليد عباسي

3889امراض الجهاز الهضميدوراتهيثم يوسف العسس

1871االمراض الداخلية10هيثم يوسف عثمان

25278جراحة الفم والفكين580هيسم عرسان الزامل

756الطب المخبري1هيف عبد الرحمن الحسين

14479أمراض األطفال277هيفاء ابراهيم شيخ علي

18179األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتهيفاء احمد الجمعه

23524أمراض األطفالدوراتهيفاء احمد كومي
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6231التوليد وأمراض النساء وجراحتها49هيفاء أحمد درويش

24502الصحة العامة569هيفاء أنور نصري شيخ البزوريه

4361التوليد وامراض النساء وجراحتها30هيفاء جميل ابو طبيخ

7248امراض األطفال58هيفاء جميل عباس

3802األمراض العصبية26هيفاء حسن برهوم

15336التخدير واإلنعاش324هيفاء حسين مسعود

397أمراض األطفالدوراتهيفاء حنا بيطار

24259التعويضات السنية الثابتة568هيفاء خالد خضير

16659األمراض الداخلية366هيفاء سليمان محمد

5518التوليد وأمراض النساء وجراحتها43هيفاء عيسى اسعد

13804التوليد وامراض النساء وجراحتها241هيفاء عيسى نظام

8181التوليد وامراض النساء وجراحتها72هيفاء فياض التوبه

25460التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهيفاء مأمون امصدر

6052جراحة الفم والفكين28هيفاء محمد توفيق جراد

19235التوليد وأمراض النساء وجراحتها444هيفاء محمد جمو

14828الدمويات297هيفاء محمد زيدان

14487األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس277هيفاء مخائيل حنينو

16615أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتهيفاء نورالدين إبراهيم

24685أمراض الغدد الصم واالستقالب377هيفين منير حسين

8458مداواة األسنان76هيال عبد هللا الفالح

22095أمراض األطفالدوراتهيالن إبراهيم المحمد

8585األمراض الداخلية81هيالنه ابراهيم داؤد

2515االشعة والتشخيص الشعاعي12هيالنه احمد السيد

10877التعويضات السنية الثابتة125هيالنه رضوان زهوري

19163التشخيص المخبري442هيالنه محمد محمد

17050التخدير واإلنعاش380هيلدا سليم خيجو

331األمراض الجلدية والزهريةدوراتهيلين أحمد سلمان

15304جراحة الفم والوجه والفكيندوراتهيلين حنا هيلون

1575مداواة األسنان5هيلين رشدي ايوبي

12988التشخيص المخبري208هيلين زكريا يونس

13336التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهيلين عبد الرحمن خليل

2116التوليد وامراض النساء وجراحتها14هيلين كروم عريج

5565التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتهيلين محمد رسول

18452طب أسنان األطفال417هيلين وصف الدين ابراهيم

24845التشخيص المخبري377هيمى جهاد حنا

1831التشخيص المخبري6هيمى سمير حمود

23259أمراض الجهاز التنفسيدوراتهيمى عبد العزيز ناصر

25664التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتهيوم سليمان الخالد

6206الجراحة البولية49واثق أسعد الغوثاني

4328طب الطوارئ33واثق كمال سلوم

7728األمراض العينية وجراحتها66واثق محمد صالح

25799أمراض الجهاز الهضميدوراتواصل عبد الكريم النعسان

21592أمراض الجهاز الهضميدوراتواصل غزوان يعقوب

2021الجراحة البوليةدوراتواصل فؤاد الكالوك

15360األمراض الداخليةدوراتواعد محمد نوفل قاق

17223أمراض العين وجراحتها385وافي محمد ميهوب

11554جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوافي موفق المسوتي

4670طب الطوارئ34وافي نظام سيده

12024الجراحة البولية166واقد محمد العتر
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5066التوليد وأمراض النساء وجراحتها43وانيس سركيس مقيسي قاليجيان

3753التوليد وامراض النساء وجراحتها27وانيك ستراك قره بده بديان

13507أمراض القلب واألوعية230واهان قره بت سارايداريان

21108أمراض القلب واألوعية498وائل ابراهيم الخلف الغبن

21211الجراحة البولية500وائل ابراهيم عبد هللا

18391الجراحة البولية413وائل ابراهيم يازجي

8860تقويم األسنان والفكين84وائل احمد الخليل

18330الجراحة البولية412وائل احمد الشوملي

15128أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتوائل احمد اليوسف

10608امراض العين وجراحتها118وائل احمد رومية

19763الجراحة البولية457وائل احمد سليمون

24370طب األسنان الشرعيدوراتوائل احمد نبيل الرافعي

8777جراحة الفم والوجه والفكين83وائل ادوار الظريف

6056جراحة األوعية48وائل اسامات عبد الصمد

6112الجراحة العامة48وائل اسامات عبد الصمد

7315مداواة األسنان59وائل اسحق سمارة

944طب الطوارئ1وائل اسكندر الحنتوش

2597امراض االطفالدوراتوائل اسماعيل الخليفه

11158الجراحة العظمية132وائل اسماعيل بركات

20498تقويم األسنان والفكين480وائل الرشيد احمد عمر

14100األمراض الداخلية254وائل الياس ابراهيم

9980الجراحة البولية102وائل الياس طنوس

20070أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470وائل ايلي بغدان

21107األمراض الداخلية498وائل إبراهيم الخلف الغبن

20374الجراحة العامة478وائل أنور عباس

24996أمراض األطفال576وائل بدور بدور

234الجراحة العامةدوراتوائل تيسير بريك

20732الصحة العامة487وائل تيسير بقاعي

9605الجراحة البولية95وائل جابر طه

4694امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها40وائل جرجس جبور

19326األمراض الداخلية445وائل جميل السعدي

8740الجراحة العامةدوراتوائل جهاد محمود طافش

20991جراحة األوعيةدوراتوائل جهاد محمود طافش

7973الجراحة العامة69وائل جودت طحموش

6293الجراحة العظمية49وائل حبيب عمار

6223الجراحة العامة49وائل حديدان حسن بو عيسى

3203علم النسج حول السنية21وائل حسام الدين المهدي

3204تقويم االسنان21وائل حسام الدين المهدي

13838األمراض الداخليةدوراتوائل حسن العلي

2124الجراحة العامة15وائل حسن شامي

4952جراحة االوعيةدوراتوائل حسن شامي

2035امراض االطفال10وائل حمود جحا

18649التوليد وأمراض النساء وجراحتها423وائل راجي فلوح

19960الجراحة العامةدوراتوائل رشيد العكاري

19960الجراحة العامة579وائل رشيد العكاري

19516التوليد وأمراض النساء وجراحتها450وائل رفيق محسن

4668طب الطوارئ34وائل رياض مصري

18610الجراحة البولية422وائل زهير الحسين

375أمراض القلب و األوعيةدوراتوائل زهير المحمد
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17299األمراض العصبية387وائل زهير معروف

8492أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتوائل سامي المطر

11821األمراض الداخلية161وائل سعيد العساف

16756أمراض العين وجراحتها369وائل سليمان العلي

20800التشخيص المخبري488وائل سمير االسدي

13975التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتوائل سمير غندور

7215الجراحة العصبية59وائل شحادي القاسم

14363التوليد وأمراض النساء وجراحتها267وائل شعبان ابراهيم

5541أمراض القلب43وائل شعبان الحجل

5588األمراض الداخلية43وائل شعبان الحجل

6642الجراحة العامة52وائل عادل أسعد

17861التشخيص المخبري398وائل عبد الباسط شرف

18947طب الطوارئ434وائل عبد الحكيم حماده

8528تقويم األسنان والفكين79وائل عبد الحي اليوسف

11112امراض االطفالدوراتوائل عبد الرحمن صالح

7873الجراحة العظمية67وائل عبد القادر مليس

19967تقويم األسنان465وائل عبد الكريم احمد

14986األمراض الداخليةدوراتوائل عبد الكريم الحاج كريم

23311أمراض القلب واألوعيةدوراتوائل عبد الكريم الحاج كريم

7611التشخيص المخبري64وائل عبد الكريم مسلماني

2970امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21وائل عبد هللا ياسين

1784التجميلية/ الجراحة التصنيعية 7وائل عبد المحسن البرازي

4075االمراض الجلدية والزهرية29وائل عبدالهادي ابودياب

17617التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتوائل عبدو السلوم

20659التوليد وأمراض النساء وجراحتها483وائل عجاج عازر الزهر

25894أمراض العين وجراحتهادوراتوائل عدنان األحمد المحمد

522التشخيص المخبريدوراتوائل عدنان جبور

24462أمراض الجهاز التنفسي569وائل عدنان عبيد طه

15689الطب النفسي342وائل علي البودي

23671الجراحة العظمية556وائل علي الجيجان

6812التوليد وأمراض النساء وجراحتها55وائل علي تفاحه

14150الجراحة العظميةدوراتوائل علي جفول

10703امراض العين وجراحتهادوراتوائل علي حموده

15176الجراحة العصبيةدوراتوائل علي شحاده

8881التوليد وأمراض النساء وجراحتها84وائل علي غنوم

3017التوليد وامراض النساء وجراحتها21وائل غالب نصار

20144أمراض الغدد الصم واالستقالب469وائل فارس حنا

15214الجراحة البولية317وائل فهد افرنسيس

16327أمراض األطفالدوراتوائل فهد العطواني

384التشخيص المخبريدوراتوائل فواز رمضان

16081أمراض الجهاز التنفسيدوراتوائل فيصل العجي

10580جراحة الفم والوجه والفكين117وائل فيصل المصري

20904طب الطوارئ493وائل فيصل بنيان

10220امراض العين وجراحتها108وائل كمال بريك هنيدي

7594طب األسرة64وائل كمال محمد

9033جراحة الصدر والقلب واالوعية86وائل لطفي الريشان

20025طب الطوارئ465وائل مالك محمود

13236أمراض الغدد الصم واالستقالب214وائل محمد  دنده

9145امراض العين وجراحتها87وائل محمد ابو ربيع
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17568التشخيص المخبريدوراتوائل محمد االحمد

14839الجراحة العامة298وائل محمد السعدو

5414الجراحة العامة41وائل محمد العبد هللا

22536طب األورامدوراتوائل محمد بحبوح

11641التخدير واالنعاش153وائل محمد برهوم

466تقويم األسنان والفكيندوراتوائل محمد خلوف

7219الجراحة العظمية59وائل محمد خليل

7942جراحة الفم والوجه والفكين68وائل محمد رضوان الجبان

7943التعويضات السنية المتحركة68وائل محمد رضوان الجبان

13747أمراض النسج حول السنيةدوراتوائل محمد زريقه

7528تقويم األسنان64وائل محمد سامي العاقل

8660مداواة األسنان82وائل محمد سالمة

9133التوليد وامراض النساء وجراحتها87وائل محمد صبح

13609التخديرواإلنعاش235وائل محمد صيوح

16114األمراض العصبية353وائل محمد كامل الرباح

15766األحياء الدقيقة344وائل محمد منصور

20471الجراحة العامة480وائل محمود االبراهيم

13471الجراحة العامة227وائل محمود السعران

3162طب االسرة20وائل محمود محرز

11482االمراض الداخلية147وائل مرهج اسماعيل

11483امراض القلب واالوعية147وائل مرهج اسماعيل

266التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوائل مصطفى عابدين

4213طب األسرة27وائل مصطفى عباس الخليفه

14131جراحة الفم والفكين257وائل مصطفى مصطفى

22652تقويم األسنان والفكيندوراتوائل مصطفى هنيدي

11475جراحة الفم والفكين147وائل مطيع رجوب

9940الجراحة العصبيةدوراتوائل مطيع طالق

1487جراحة االوعيةدوراتوائل مظهر حسين

6702الجراحة العامة53وائل مظهر حسين

24377األمراض العصبية568وائل ملحم ملحم

7042جراحة الفم والفكين57وائل مهنا ونوس

9787امراض العين وجراحتها97وائل ميخائيل سكريه

4406امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها34وائل ناجي فريسان

13192مداواة األسنان214وائل نبيل لطفي

11154التوليد وامراض النساء وجراحتها132وائل نصر عبود

304الطب النفسيدوراتوائل نقوال شاهين

7652الجراحة العصبية64وائل نواف جريره

7762األمراض الداخلية66وائل وفيق بدور

18348طب األسرة413وائل يوسف عز الدين

1779االمراض العصبية8وائيل حافظ تجور

12290التشخيص المخبري161وجد علي عثمان

15845التوليد وأمراض النساء وجراحتها348وجدان عبد الحساني

6561التوليد وأمراض النساء وجراحتها51وجدان عبد الحميد جواده سقا

8551األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوجدان علي البردان

5973التوليد وأمراض النساء وجراحتها47وجدان مناع الحمصي

15154التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوجدي خالد خضره

11769طب األسرة161وجدي سامي العقل

4434التوليد وأمراض النساء وجراحتها39وجدي محمد علي عبده

4047االمراض الباطنة28وجدي يحيا الخطيب
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4867التوليد وأمراض النساء وجراحتها41وجيه بركات بركات

20362أمراض القلب واألوعية477وجيه تمين العاموره

25438الجراحة البولية582وجيه صالح الدين خوام

4098امراض االطفال27وجيه علي شعبان

12227جراحة األطفال175وجيه محمد  علي

24783الجراحة العامة573وجيه محمدسعيد عبدالقادر

12829أمراض الكلية192وجيه محمود خطيب

12160األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس171وجيها ابراهيم زيني

17452التوليد وأمراض النساء وجراحتها389وجيهه خالد عثمان

11303الجراحة البولية138وحيد احمد ابو الورد

1763امراض الكلية5وحيد بولس باغوس

5293امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها39وحيد صقر مالك

13048التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتوحيد مهنا صيموعه

21450التوليد وأمراض النساء وجراحتها507وحيده أحمد البكوري

8033التوليد وامراض النساء وجراحتها70وحيده محمد المظعن

18220أمراض األطفال409وداد سليمان عثمان

758التوليد وامراض النساء1وداد سيف الدين الحساب

1676االمراض الروماتيزمية11وداد صالح عاجي

1677االمراض الداخلية11وداد صالح عاجي

6660أمراض القلب52وداد عبد الرحمن راجح

3806امراض االطفال40وداد عبد الرحمن نوفل

5450التوليد وامراض النساء وجراحتها43وداد علي الخليلي

3699التوليد وامراض النساء وجراحتها27وداد محمد الحريري

15095التخدير واإلنعاشدوراتوداد محمد غنام

4180طب االطفال34وداد محمود الصباغ

17599األحياء الدقيقة والدمويات المناعية391وداد هيثم يازجي

8549التوليد وأمراض النساء وجراحتها80وداد يونس زلف

16639التوليد وأمراض النساء وجراحتها365وداع عدنان جبور

7187تقويم االسنان57وديان توفيق قواس

18195الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل406وديد نقوال سمعان

9232األمراض الداخلية88وديع اسحاق قاطرجي

9233أمراض الجهاز الهضميدوراتوديع اسحاق قاطرجي

20279أمراض األطفال476وديع اليان عوض

4414االمراض الجلدية والزهرية34وديع سليم يمين

16224الجراحة العظمية355وديع منصور منصور

5191الجراحة العامة44وديع نقوال الحالق

1526االمراض الداخلية12وديعه جميل عروس

1866االمراض العصبية10وديعه جميل عروس

18486الجراحة البولية418ورد إسكندر علي

25874أمراض األطفالدوراتورد حاتم محمد

25142الجراحة العظميةدوراتورد عبد المجيد شريف

20937الجراحة العصبية496وردان زيد الميرتامر

20072أمراض الغدد الصم واالستقالب468ورده نقوال رزق

6628التوليد وأمراض النساء وجراحتها53ورقاء علي رضا نيازي

964التوليد وامراض النساء1ورود رضوان محرم

24271الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي568ورود لؤي اسماعيل الخليل

2563الدمويات14ورود محمد سعيد شعبان

25567التشخيص المخبريدوراتورود محمد سعيد شعبان

21960أمراض القلب واألوعيةدوراتورود محمد منصور
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13791التوليد وامراض النساء وجراحتها240ورود نادر النادر

21873التشريح المرضي516وريف احمد المرعي

1643امراض اللثة9وسام احمد عباس

22426الجراحة البوليةدوراتوسام الدين صالح الدين أبو السل

مطلوب - يرجى استكمال االوراق  : 7الملف معلق شهر وسام الفحيلة

6376التوليد وامراض النساء وجراحتها49وسام الياس الزهر

3226الجراحة العظمية21وسام انطوان الحاج

15125التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوسام انطون طراد

15849التعويضات السنية الثابتة348وسام ايمن نيازي

11715أمراض العين وجراحتها162وسام ايوب السهوي

5130امراض األطفال44وسام إبراهيم الخدام

22070التشخيص المخبريدوراتوسام أسامة منصور

13882االمراض الداخليةدوراتوسام بركات عيسى

25055أمراض الجهاز التنفسيدوراتوسام بركات عيسى

16211أمراض العين وجراحتهادوراتوسام بشار مطرود

22452تأهيل وتجميل الفم واألسنان531وسام تحسين المصفي

24346الجراجة البوليةدوراتوسام تمام األشقر

14008األمراض الداخلية252وسام جرجس دبوره

14009أمراض الجهاز الهضمي252وسام جرجس دبوره

12659جراحة األطفالدوراتوسام جمال التمر

6898التوليد وأمراض النساء55وسام جمال طعمه

21815التشخيص المخبري514وسام جميل كنوزي

23992األمراض الداخليةدوراتوسام حسن نبهان

950التشريح المرضي1وسام حكمت اسعد

11660الجراحة العصبية155وسام حكمت مخلوف

22790الطب النفسي541وسام حمزه محاسنه

13760األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوسام حنا حداد

22320أمراض العين وجراحتها528وسام خالد صوان

8825االمراض الداخليةدوراتوسام خضر الحسن

7423التخدير62وسام خضر السباعي

8377أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73وسام رامز صالح

14916أمراض األطفال302وسام صالح العبد هللا

7148االمراض الباطنيه57وسام طالل دلول

14768الجراحة العصبية295وسام عادل كحل

9466التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتوسام عادل نصر

17761الجراحة العامة395وسام عادل هنيدي

14776األمراض الداخلية295وسام عبد الرحمن رسالن

13199مراقبة األغذية214وسام عبد السالم عليال

14345الجراحة العامة267وسام عبد اللطيف ديب

7967التوليد وامراض النساء وجراحتها69وسام عبد المصطفى

10537التوليد وامراض النساء وجراحتها116وسام عبد الوهاب الزير

13569األمراض الداخلية234وسام عدنان سلوم

18398التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي413وسام غسان الفقيه

1974طب األسرة2وسام قاسم الماوردي

16986جراحة األوعية378وسام كاسر متوج

16985الجراحة العامة378وسام كاسر متوج

23787التخدير واإلنعاش557وسام كامل احمد

11778التوليد وأمراض النساء وجراحتها161وسام ماجد نداف

6971الجراحة العامة56وسام محمد الخليلي
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21134المعالجة الكيميائية لألورام501وسام محمد الرز

9920التشخيص المخبري101وسام محمد محمد

8941االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنس85وسام محمد محمود

2609امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها19وسام محمد منير حسن

9699االمراض العصبية96وسام محمد هشام الشلق

15645التوليد وأمراض النساء وجراحتها339وسام محمود الحماد

15356أمراض األطفال325وسام محمود عبد هللا

7222الدمويات والمناعيات59وسام مزيد سلوم

24249التشخيص المخبري567وسام مصطفى أبو خلف

2179أمراض العين وجراحتها13وسام نادر البيطاري

14809التعويضات السنية الثابتة296وسام نبيل العيسمي

11095التوليد وامراض النساء وجراحتها131وسام نصر ابراهيم

3237األمراض الداخلية75وسام نعمه بيطار

3260أمراض الكلية75وسام نعمه بيطار

7271طب الطوارئ59وسام هاني أبو عاصي

24917تقويم األسنان والفكين575وسام وليد صهيوني

15058الجراحة العظميةدوراتوسام يوسف الحاطوم

24895الجراحة العظمية377وسام يوسف الحناوي

16816أمراض العين وجراحتها370وسام يونس محمد الوادي

19444التوليد وأمراض النساء وجراحتها447وسن عبد المعطي األحمد

23701األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس557وسنى حمود ديب

18798طب األسرة428وسيم ابراهيم الحامد

20080تقويم األسنان والفكين468وسيم ابراهيم ديب

9415التوليد وامراض النساء وجراحتها92وسيم ابراهيم ديوب

18187الجراحة الصدرية406وسيم ابراهيم علي

4724المعالجة الشعاعية لالورامدوراتوسيم احمد الحاجي جاسم

1535االمراض الباطنة12وسيم احمد اللقيس

19499التخدير واإلنعاش452وسيم احمد حسن

8168الجراحة العامة71وسيم احمد حالوه

23789جراحة األطفال558وسيم امير شاطر

21426جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوسيم أنيس حداد

864الجراحة العامةدوراتوسيم بديع احمد

8869التوليد وأمراض النساء وجراحتها84وسيم جميل عبدوش

857الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتوسيم جودات طربوش

21605طب الفم509وسيم حافظ الخطيب

13259األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس218وسيم حبيب سرور

8718التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوسيم حسن الفارس

25672األمراض العصبية585وسيم حسن عثمان

14670التوليد وأمراض النساء وجراحتها289وسيم حسين ابو احمد

14185جراحة الفم والوجه والفكين261وسيم حنا بيطار

2289علم النسج حول السنية9وسيم حيدر السعدي

22043الجراحة البوليةدوراتوسيم حيدر محمد

24854الجراحة البولية377وسيم خالد الصادق

22989التوليد وأمراض النساء وجراحتها546وسيم ديب الحموي

4045االمراض العينية وجراحتها31وسيم راضي الطرودي

8552الجراحة البوليةدوراتوسيم رشيد المقهور

18346طب األسنان الشرعي413وسيم ريحاوي محمد ريحاوي

15052الجراحة العظميةدوراتوسيم سامي سمعان

7699الجراحة البولية65وسيم سليم حداد
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9088التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي88وسيم سليمان شعبان

17296التشخيص المخبري387وسيم سميح لقطينه

11087جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوسيم سمير جوالق

19050األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس439وسيم سمير غندور

14803جراحة الفم والفكين296وسيم صالح الخياط

24619األمراض العصبية377وسيم طاهر البعلي

2972االمراض النفسية21وسيم عادل ملص

23137الجراحة العظميةدوراتوسيم عبد الرحمن سالمه

11445التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي144وسيم عبد الرحيم عمايري

14082التعويضات السنية المتحركة254وسيم عبد العزيز شغاله

17549الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتوسيم عبد العزيز عبد الكريم

10321تقويم االسنان110وسيم عبد هللا عبده العزي

13178أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها214وسيم عبد هللا كنجو

2320أمراض الكلية14وسيم عبد المسيح مقصود

13122الرقابة والصناعة الدوائية209وسيم عبد الناصر عبد الناصر

7356جراحة الفم والوجه والفكين71وسيم عبد الواسع سعيد المخالفي

6601طب االطفال51وسيم عبدهللا دحكول

6649األمراض العصبية52وسيم علي سليمان

6618الجراحة العظمية52وسيم علي صالح

22630أمراض العين وجراحتها534وسيم علي عاصي

2360التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي14وسيم علي علي

24358التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوسيم علي محمد

14175أمراض النسج حول السنيةدوراتوسيم علي يوسف

22301أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتوسيم غالب مراد

15103الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتوسيم فاروق درويش

12902األمراض الداخلية199وسيم فاضل اسعد

12982أمراض الجهاز الهضميدوراتوسيم فاضل اسعد

8281أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها73وسيم فايز سلوم

206الجراحة العظميةدوراتوسيم فرحان خنفور

3588التشخيص الشعاعي/ االشعة26وسيم فريد بن خضراء

23581التصوير الطبي والتشخيص الشعاعيدوراتوسيم فواز ديروان

10299امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها110وسيم محمد ابراهيم

11176طب الطوارئ132وسيم محمد االحمد

4468امراض الغدد واالستقالبدوراتوسيم محمد الشيخ حمود

25556تأهيل وتجميل الفم واألسنان583وسيم محمد العمور

13626األمراض الداخلية235وسيم محمد المرقبي

13369أمراض الجهاز الهضمي223وسيم محمد أسعد

13541أمراض الجهاز الهضمي232وسيم محمد أسعد

14093الجراحة العظمية254وسيم محمد بو  علي

10842التشخيص المخبريدوراتوسيم محمد خطيب

18303التخدير واإلنعاش412وسيم محمد خليفة

14065الجراحة العامةدوراتوسيم محمد صقر

19506الجراحة العامة452وسيم محمد طويل

9890أمراض النسج حول السنية100وسيم محمد علي القصاص

9891تقويم األسنان والفكين100وسيم محمد علي القصاص

2088جراحة الفم والفكين11وسيم محمد فارس

15351طب الطوارئ325وسيم محمد محمود

5573جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوسيم محمد نجاتي منجد

12721امراض العين وجراحتها186وسيم محمد هشام بكفلوني
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20069أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها470وسيم محمود عيبور

11785أمراض العين وجراحتها162وسيم مصطفى كحلول

6043جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوسيم معاوية حمامي

19012األمراض الداخلية436وسيم معال طراف

19013أمراض القلب واألوعية436وسيم معال طراف

10254الجراحة العظمية108وسيم منور االشهب

15857التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي348وسيم ناجد البيطار

736تقويم االسنان1وسيم نزيه العيد

12063التشخيص المخبري162وسيم هاشم  المحمد البطاح

1898تقويم االسنان6وسيم هايل وجوخ

9825طب األسرة98وسيم وجيه تفاحه

1787امراض الجهاز الهضميدوراتوسيم وحيد موراني

24410األمراض الداخلية568وسيم وحيد موراني

15612جراحة الفم والفكين338وسيم وفيق الهامش

5312التعويضات السنية الثابتةدوراتوسيم ياسر هدايا

8641الجراحة العامة81وشاح عبد الحميد الكفري

1357أمراض األطفال3وصال خالد سراج الدين

21262األمراض الداخليةدوراتوصال زياد الخطيب

7253التوليد وامراض النساء وجراحتها58وصال محمود حسن

16858التوليد وأمراض النساء وجراحتها372وصفي عبد المسيح سليمان

23103الجراحة العظميةدوراتوضاح جهاد خلوف

5558التشخيص الشعاعي/ األشعة42وضاح حسين جبوليه

9527امراض االنف واالذن والحنجرة وجراحتها94وضاح عبد الفتاح شحيبر

11359األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس142وضاح عبد القادر الحاج جمعه

2251امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها9وضاح عبد اللطيف السيد

7082األمراض العصبية57وضاح عبد المجيد كزكز

16514الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل362وضاح غازي الخطيب

23795جراحة الفم والوجه والفكين557وضاح محمد احمد غانم

21861الجراحة العامة516وضاح محمد شبارق

20333األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس474وضاح محمد ممدوح الكردي الزركلي

17623أمراض النسج حول السنيةدوراتوضاح محمد نصوح الجنيدي

20795طب الفم488وضاح محمود شاش

1014أمراض العين وجراحتها1وضاح محمود عقاد

2784الجراحة العامة16وضاح محمود قاج

22208الجراحة العامة526وضاح مشهور المشهور

14495الجراحة البولية277وضاح مصطفى كمال سيفو

19182االمراض العصبية442وضاح مظهر بجود

17501الجراحة العظميةدوراتوضاح منير ندي

6567االشعة التشخيص الشعاعي51وضاح يوسف حمدان

12277التخدير واالنعاش174وضحه صالح حلوم

25095التشخيص المخبري578وطفه رضوان شحاده

24725التشخيص المخبري377وعد إبراهيم عكاري

14257أمراض األطفالدوراتوعد تركي شهله

24600أمراض األطفال571وعد حسان الكويفي

نقص سنوات اقامة:2020-1-13بتاريخوعد سهيل الشيخ

21993العقاقير والنباتات الطبية520وعد سهيل الشيخ

22396أمراض الجهاز الحركيدوراتوعد صالح العبد الصياح

7346الجراحة العامة60وعد صالح كبيبو

10770األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوعد عبد الكريم  خلوف
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18919األحياء الدقيقة433وعد عدنان المحمد

24404التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوعد عيسى الحميدي

16660التشخيص المخبري366وعد غسان فاخوري

10148امراض االطفال107وعد محمد شعبان

9496التخدير واالنعاش93وعد مصطفى عوده

4160األمراض الجلدية والزهرية31وعد مظهر يوسف

23123الجراحة العامةدوراتوعد معن عمار

15338األمراض العصبية324وعد مفيد عيسى

17282األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس386وعد نصر الحسن

14967التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي303وفا  محمد عبدو حجازي

15723مداواة األسنان343وفاء  مرعي قاقات

15508أمراض األطفال331وفاء احمد الخطيب الكسواني

16917التوليد وأمراض النساء وجراحتها373وفاء احمد المحمد الحمدو

18959أمراض األطفال435وفاء احمد سليمان

3153طب االسرة20وفاء احمد موصللي

5079التوليد وأمراض النساء وجراحتها43وفاء اسكندر ابراهيم

4947التوليد وأمراض النساء وجراحتها43وفاء انور حاج ادريس

12151التوليد وأمراض النساء وجراحتها171وفاء بصراوي سلو

6386أمراض جهاز التنفس49وفاء بهجت صالح

15581التعويضات السنية المتحركة337وفاء توفيق الجمال

8419التوليد وأمراض النساء وجراحتها77وفاء حاتم سليمان

12254التوليد وامراض النساء وجراحتها174وفاء حبيب ابراهيم

24016طب األسرة562وفاء حسين الكسار

4383التشخيص المخبري38وفاء حسين حالوة

18943التخدير واإلنعاش433وفاء خليل الخليلي

19726األمراض الداخلية455وفاء خليل الشافعي

1641امراض االطفال11وفاء ديب الداؤود

11233التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتوفاء رضوان اعبيد

7225التشخيص المخبري58وفاء رفعات حسن

ال يحق بورد سوريوفاء رفعت السلوم

6398التوليد وأمراض النساء وجراحتها50وفاء سالم المغربي

11965األمراض العصبية162وفاء سعد الدين عبد العزيز

20980الصحة العامة496وفاء سليمان حلوم

20851التخدير واإلنعاش492وفاء سليمان عثمان

1553االمراض الداخلية12وفاء سليمان مندو

1554امراض الغدد الصم12وفاء سليمان مندو

7456الجراحة العصبية63وفاء صالح الشومري

8546علم السموم81وفاء عبد الحميد اليونس

4535امراض االطفال40وفاء عبد الرحمن هبطه

17836التشخيص المخبري397وفاء عبد الرؤوف مضاوي

17890طب األسرة400وفاء عبد القادر عبد السالم

8173امراض االطفال71وفاء عبد الكريم احمد

19982األحياء الدقيقة465وفاء عبد هللا عسكر

18720جراحة الفم والفكين425وفاء عبد هللا عيسى

16771التشخيص المخبري370وفاء عبد المنعم التجار

20840الصحة العامة492وفاء عبد المنعم التجار

17027األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس376وفاء عدنان سليمان

16171التشخيص المخبري353وفاء علي األبير

16306التشخيص المخبري356وفاء علي الحاج عبد هللا
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5309األمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتوفاء علي السالمه

13304أمراض األطفال218وفاء علي درويش

14367أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتوفاء علي غفر

22007أمراض األطفال521وفاء غازي الشحاده

11765التشخيص المخبري161وفاء غسان الحبال

20404النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان477وفاء فؤاد ابراهيم

25835أمراض العين وجراحتهادوراتوفاء كامل الحسن

4161األمراض الجلدية والزهرية31وفاء محمد الخطيب

1521جراحة الفم والفكين3وفاء محمد بديع طلس

4313امراض االطفال30وفاء محمد جابر

24284أمراض األطفال568وفاء محمد جبه جي

18175التشخيص المخبري407وفاء محمد دادوار خرساني

18740التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي426وفاء محمد سعيد

9829التوليد وأمراض النساء وجراحتها98وفاء محمد سلطانه

3024طب االسرة20وفاء محمد سيف الدين المقداد

19609أمراض الدم453وفاء محمد طير

25519التشخيص المخبري583وفاء محمد كامل قابل

6254التخدير49وفاء محمد مكرم فرج

20446األحياء الدقيقة481وفاء محمد ناجي الخضري

2800الطب المخبري16وفاء محمد ناشد

5455التوليد وامراض النساء وجراحتها43وفاء محمد نور الحمصي

20487أمراض األطفال481وفاء محمود الرجب

18305أمراض الغدد الصم واالستقالب412وفاء محمود ديب

14488الدمويات277وفاء محمود سلمان

12127التخدير واالنعاش169وفاء محمود عابدي

709أمراض األطفال5وفاء محمود عز الدين

2387االشعة والتشخيص الشعاعي18وفاء محي الدين حديدي

1498التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتوفاء محي الدين درخباني

2897االمراض الروماتيزمية20وفاء مرعي بطحه

5525االمراض الداخلية43وفاء مرعي بطحه

17070التوليد وأمراض النساء وجراحتها379وفاء مرعي مرعي

4128التوليد وامراض النساء وجراحتها28وفاء مصطفى الخباز

5953التوليد وامراض النساء وجراحتها46وفاء مصطفى فتاله

6140التوليد وأمراض النساء وجراحتها48وفاء معال ابراهيم

7741التشخيص المخبري66وفاء معال حمود

16904أمراض األطفال373وفاء موفق اوطه باشي

16595التوليد وأمراض النساء وجراحتها363وفاء نعيم سليم

21416أمراض الجهاز الحركيدوراتوفاء ياسين حمزه

17432أمراض األطفالدوراتوفاء يحيى الدرويش

17834التشخيص المخبري397وفاء يعقوب الصعيدي

22643األمراض الداخليةدوراتوفاء يوسف األشقر

22303التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوفاء يوسف علي

15144أمراض النسج حول السنية313وفاء يونس الشدود

1801االشعة والتشخيص الشعاعي5وفاء يونس عبود

1193التخدير واالنعاش3وفيق اسماعيل عوض

12115تقويم االسنان174وفيق رشيد اسماعيل حمود

21527جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوفيق فايز الشلبي

21527جراحة الفم والوجه والفكين549وفيق فايز الشلبي

16958الجراحة العامة376وفيق فايز رستم
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2861التصنيعية/ الجراحة التجميلية 18وفيق فياض عيد

20711الجراحة العامة482وفيق مصطفى صعيدي

5585الجراحة البولية74وفيق ناصر بركات

18812التشخيص المخبري429وفيقه محمد كامل زرزور

16927التخدير واإلنعاش373وفيه مهدي الحلبي

24189األمراض الداخلية566والء احمد سعد الدين دبو

7551طب أسنان األطفال64والء جمال نايف

17447طب أسنان األطفال389والء حسن خليل

23053الصيدلة الصناعية548والء خليل فواز

21618أمراض األطفالدوراتوالء زهير حمصي الجاسم العيسى

17673أمراض النسج حول السنية392والء سعيد السن

25402أمراض األطفالدوراتوالء سليمان الحسنه

21956أمراض األطفالدوراتوالء سليمان الشعار

14122طب األسنان التجميلي256والء سليمان دعبول

23826األمراض الداخلية558والء سيف ميهوب

25415التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوالء عبد الحكيم بقلة

22289أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتوالء عبد الحميد مياسا

17628األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوالء عبد القادر شفيع

6187الطب المخبري48والء عبد الكريم بديوي

21708االمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوالء عبد اللطيف اللحام

23723التوليد وأمراض النساء وجراحتها557والء عبدو الحسن

25559التوليد وأمراض النساء وجراحتها583والء عدنان طه

9875أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها100والء علي زهره

21912أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها517والء علي عيسى

25205أمراض النسج حول السنية579والء غازي العوض

291أمراض العين وجراحتهادوراتوالء غسان الجمل

21833التشخيص المخبريدوراتوالء غسان حسن

12021أمراض األطفال162والء فاضل ديوب

22906التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوالء فيصل الحارون

10676امراض العين وجراحتهادوراتوالء محمد السقا

21611األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتوالء محمد مراد يحيى

19237التعويضات السنية444والء محمد وجيه قدسي

16424التشخيص المخبريدوراتوالء ملهم بطرش

8082التعويضات السنية الثابتة70والء موسى الموسى

24084التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتوالء هايل عوض

21911التشخيص المخبري517والء يونس العلي

19207األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس443والده فوزي نادر

8588مراقبة األغذية81والده محمد وليد طعيمه

10185طب االسرة108وليد ابراهيم شعبيه

19661أمراض القلب واألوعية454وليد احمد رحمه

19660األمراض الداخلية454وليد احمد رحمه

8126األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس71وليد اسماعيل السعدي

14820الجراحة العظمية297وليد اسماعيل الفرحان الشنور

14451أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها278وليد الياس سلوم

23818الجراحة العظمية558وليد أحمد عبد

21080تقويم األسنان499وليد بهجت اسطفان

20697تقويم األسنان484وليد جرجس جرجس

11471الجراحة العظمية147وليد جمال صدقي

10378امراض االطفال112وليد جميل شويش
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7709التوليد وأمراض النساء وجراحتها65وليد جميل ملحم بشاره

1407الطب المخبري5وليد حاجم العبد هللا

25478الجراحة العصبيةدوراتوليد حسن الشيخو

20492أمراض األطفال480وليد خالد الحسين

19935التخدير واإلنعاش462وليد خالد المصري

574األمراض الجلدية والزهرية1وليد خالد خليلي

10090جراحة القلب105وليد خالد ديوب

12029الجراحة العامة166وليد خالد ديوب

1797االمراض الباطنة2وليد خالد عقيل

8121طب أسنان األطفال71وليد خالد مسلماني

2355امراض القلب12وليد خليل الفطايري

16724أمراض الغدد الصم واالستقالب368وليد درزي الجدوع

11622أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها153وليد سعيد سعاده

22605أمراض القلب واألوعية532وليد شهاب العضيب

2703الجراحة العامة17وليد شواخ المرتضى

863امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها1وليد صالح ميا

7280الطب المخبري59وليد عبد الرزاق هالل

3975امراض االطفال28وليد عبد العبد هللا

23941تقويم األسنان والفكيندوراتوليد عبد العزيز عيسى

14752امراض االطفال294وليد عبد الكريم الدندن

21434الجراحة العظميةدوراتوليد عبد اللطيف النجار

296أمراض العين وجراحتهادوراتوليد عبد المجيد عيسى

18466التشخيص المخبري420وليد علي الخطيب

19105التوليد وأمراض النساء وجراحتها440وليد علي الشهابي

4096الجراحة العامة31وليد علي بربش

5150الجراحة العامةدوراتوليد علي سلوم

21397جراحة الفم والوجه والفكيندوراتوليد علي علي

7828األحياء الدقيقة67وليد عيسى خدام

22789أمراض األطفال541وليد فاروق االبراهيم

21975طب الفم520وليد فؤاد سليمان

19627الطب النفسي454وليد فيصل العمر

1543جراحة الفم والفكين1وليد متري رعد

9979امراض العين وجراحتها102وليد محمد الجزائرلي

21760الجراحة العظميةدوراتوليد محمد حسن

22568الجراحة العظميةدوراتوليد محمد حسين

13168الجراحة البولية214وليد محمد حمود

13177التشخيص المخبري214وليد محمد دعاس

9608أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها95وليد محمد عدنان عكرمه

15863أمراض القلب واألوعية348وليد محمد نديم بساطه

23321الجراحة العامة551وليد محمود الكيال

5012الجراحة البولية43وليد مصطفى ابو ردن

2050تقويم االسنان9وليد منير زعيتر

6150التخدير48وليد ناجي ناجي

1753تقويم األسنان9وليد نافع لبس

15352التوليد وأمراض النساء وجراحتها325وليد نايف حمود

12779أمراض القلب واألوعيةدوراتوليد نصر فسخه

14887التشخيص المخبري300وليد هاشم محجوب

16005أمراض األطفال352وليد ياسر شحود

18997أمراض األطفال436وليد يعقوب الجابر
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9596التخدير واالنعاش95وليم عبد الحميد الشيخ

14311الجراحة العصبية265وليم علي دوير

18872طب األسنان التجميلي432وليم محمد الحسون

14256الجراحة العظميةدوراتوليم محمد حمود

3464الجراحة البولية25وليم محمد طيوب

16141الجراحة العظمية353وليم مخائيل خليل

17385األمراض الداخلية388وميض جمعه حاج عارف

24680الجراحة العظمية377وهاد احمد خضر

7296تقويم األسنان59وهب محمد زيود

25110الطب النفسي578وهب محمود دغمش

5681الجراحة العظمية44وهبي احمد فؤاد خياط

1009جراحة الفم والفكين1وهبي حسين زرزور

656الجراحة العصبية1وهبي مخائيل فرح

6776الجراحة العظمية53وهيب أحمد سلطان

18250االمراض العصبية410وهيب حامد ابراهيم

5205امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها44وهيب حمد الشعار

2373امراض االطفال11وهيب عبد الكريم االحمد

8370االمراض الداخلية73وهيب كمال ابو خير

19928األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس463وهيبه وليم سليمان

13559التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي233وئام جرجي مقدسي

22354األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس530وئام زيد ياغي

22713التوليد وأمراض النساء وجراحتها537وئام عبد القادر بليد

10596طب األسرةدوراتوئام محمد ابو ماضي

6336التشخيص المخبري60وئام محمد حسن

21507أمراض األطفال507وئام محمد رسالن

14554طب األسنان الشرعيدوراتوئام محمد منير شوبك

24443األمراض الجلدية568وئام محمد نبيه مجني

24468أمراض األطفال569وئام مصطفى الجساس

18059أمراض النسج حول السنية404وئام وليد الحصني

14766التشخيص المخبري295وئام يوسف حجازي

5582امراض الدمدوراتيارا ابراهيم الداود

24896األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس377يارا الياس حنا

22993أمراض األطفال546يارا بسام اسكاف

23457علم تأثير األدوية553يارا بسام األنوف

19417أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتيارا جرجس لطيفه

3453االمراض الجلدية والزهرية25يارا حسان المحمد

9487التوليد وامراض النساء وجراحتها93يارا حماده الرحمون

7083األمراض الجلدية والزهرية57يارا خليل ساحليه

21462أمراض العين وجراحتها507يارا رياض ضاهر

13185التشخيص المخبري214يارا سابا موسى

4167امراض العين وجراحتها31يارا سلمان علي

13568التشخيص المخبري234يارا سمير عبد النور

23634أمراض األطفالدوراتيارا سهيل إبراهيم

20225التوليد وأمراض النساء وجراحتها473يارا شوكات أحمد

25860التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي586يارا صالح الدين إسماعيل

15043أمراض الجهاز التنفسيدوراتيارا عدنان هدبه

3369امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21يارا علي حسن

12847التشريح المرضي193يارا علي درويش

25310التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتيارا عواد العواد
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20574األمراض الداخلية485يارا فائز عبد هللا

20575أمراض الكلية485يارا فائز عبد هللا

14943التوليد وأمراض النساء وجراحتها305يارا فضل الدين نده

2853امراض االطفال14يارا فوزي النجار

23127أمراض النسج حول السنيةدوراتيارا محمد اسماعيل

8787أمراض األطفال83يارا محمد أحمد

15318مداواة األسنان323يارا محمد محمد

24873طب أسنان األطفال574يارا مخلص فرج

25553الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي584يارا وليد الطويل

22300التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتيارا يحيى الشمالي

6378أمراض األطفال49ياره علي رنجوس

23520أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها554يازد رامز الشيخ

14913التشخيص المخبري302ياسر ابراهيم الحمش

1761التشخيص المخبري8ياسر ابراهيم حويجه

1625الطب الشرعي3ياسر ابراهيم علي

1626االشعة والتشخيص الشعاعي3ياسر ابراهيم علي

17627أمراض الجهاز الهضميدوراتياسر احمد ابو روميه السعدي

25717أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها585ياسر احمد الجراد

14560طب األسنان الشرعيدوراتياسر احمد القاسم

3991األمراض العصبية31ياسر احمد بدر

20674الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل484ياسر احمد جراد

12679التوليد وأمراض النساء وجراحتها182ياسر احمد حبيب

2224طب الطوارئ12ياسر احمد زينب

2353العناية المشددة13ياسر احمد زينب

9632التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي95ياسر احمد سعد

11019االمراض الداخلية127ياسر احمد صالح

11020االمراض العصبية127ياسر احمد صالح

7916الجراحة العامة68ياسر احمد عبد المحسن

24831تقويم األسنان والفكين377ياسر احمد علي المزعل

13055أمراض العين وجراحتها235ياسر احمد محمد صيمع

22810جراحة األطفال542ياسر احمد مصطفى

2996االمراض الباطنية20ياسر احمد هشوم

4564امراض القلب واالوعيةدوراتياسر احمد هشوم

3283طب الطوارئ20ياسر ادهم شققي

3786الجراحة العظمية20ياسر ادهم شققي

650طب الطوارئ1ياسر اسماعيل العمارين

23853األمراض العصبية559ياسر امين بكرو

9848امراض القلب99ياسر امين عبد الجليل شهاب

14210التوليد وامراض النساء وجراحتهادوراتياسر أحمد المفتاح

6946طب الطوارئ54ياسر أحمد رقماني

8214أمراض الغدد واإلستقالب72ياسر أحمد عباس

19188األمراض الداخلية443ياسر أحمد محمد

6910طب الطوارئ54ياسر أديب سمان

6912الجراحة العامة54ياسر أديب سمان

21361التشخيص المخبريدوراتياسر بدوي القيس

1640التخدير4ياسر بدوي لقيس

24822التخدير واإلنعاش574ياسر برجس العلي

8700الجراحة العظمية83ياسر جرجي سعد

3191الجراحة العظمية20ياسر حامد حسن
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21278األمراض الداخلية503ياسر حسن احمد

21279أمراض الكلية503ياسر حسن احمد

3351االمراض العينية وجراحتها22ياسر حسن الجرماني

20939الجراحة العامة496ياسر حسن إسماعيل

3984الطب المخبري31ياسر حسن بكرو

7518األمراض الداخلية64ياسر حسين الحصيني

7519أمراض جهاز الهضم64ياسر حسين الحصيني

8617أمراض الجهاز الهضميدوراتياسر حسين ديب

2163التخدير12ياسر حلمي القاسمي

21324الجراحة البولية505ياسر حماد العباس

4290الجراحة البولية31ياسر حمد ابو عمر

10655مداواة االسنان120ياسر حمكي الناصر

9087أمراض األطفال88ياسر حنيفي قره احمد

6225التشخيص المخبري49ياسر خضر العبيد الرحمو

12323الجراحة العظمية161ياسر خليل نعوم

16798التشخيص المخبري369ياسر خليل هالل

25887الجراحة العظميةدوراتياسر رضوان الحلبي

1685أمراض األطفال12ياسر رمضان العلي

12846أمراض العين وجراحتها193ياسر زكي محجوب

10636امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها119ياسر زهير السراقبي

315أمراض القلب و األوعيةدوراتياسر زياد حاج درويش

23944الجراحة العامةدوراتياسر زياد مدينه

12668 أمراض العين وجراحتهادوراتياسر سعود القدسي

430الجراحة العامةدوراتياسر سليمان الجعبو

3523امراض االطفال22ياسر سليمان عباس

9175تقويم االسنان والفكين87ياسر سليمان معروف

16004الجراحة التجميلية والتصنيعية352ياسر شعبان محمد

8496التشخيص المخبري79ياسر عارف العذبه

17788طب الطوارئ395ياسر عبد الحسيب اسماعيل

4641الجراحة البولية31ياسر عبد الحسيب مدور

18711األمراض الداخلية425ياسر عبد الحفوظه

5037امراض األطفال43ياسر عبد الحليم الخطيب

12476امراض االطفال169ياسر عبد الرحمن حجار

4389التخدير30ياسر عبد الظاهر مخزوم

25868الجراحة العامة586ياسر عبد العال النصيرات

23106جراحة الفم والفكين549ياسر عبد العزيز يونس

3665امراض جهاز الهضم31ياسر عبد العظيم جمعه

14369الدمويات270ياسر عبد القادر  االحمد

8080األمراض الداخلية71ياسر عبد القادر حوراني

25608أمراض األطفالدوراتياسر عبد القادر شكري

3345الجراحة العظمية22ياسر عبد الكريم اسكندر

1370التشريح المرضي3ياسر عبدهللا الخلف

10364تقويم االسنان110ياسر عثمان رشيدات

9147التوليد وامراض النساء وجراحتها87ياسر عجاج العلي

7062طب االسرة57ياسر عزيز خنيسه

1480العناية المشددةدوراتياسر عزيز مرعي

6759األمراض الداخلية53ياسر علي احمد

8852الجراحة البولية84ياسر علي اسماعيل

23307زراعة األسناندوراتياسر علي الرفاعي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  703 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

3670االمراض الجلدية والزهرية28ياسر علي الغفير

19611طب الطوارئ453ياسر علي بريه

19629أمراض األطفال454ياسر علي جورية

1691الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل4ياسر علي خيربك

نقص دراسات:2019-7-29بتاريخ ياسر علي محمد

22169أمراض األطفال525ياسر علي محمد

17797التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي395ياسر عمر الحسن العوده

1579امراض جهاز التنفس6ياسر عمر القصار

1891االمراض الداخلية9ياسر عمر القصار

12390الجراحة البولية169ياسر عمر خياط نقو

10379امراض الجهاز الهضمي112ياسر عواد الشحادات

3364جراحة الفم والفكين20ياسر عويد القاسم

3364جراحة الفم والوجه والفكين565ياسر عويد القاسم

13962أمراض األطفالدوراتياسر عيسى المطر

12794الجراحة العصبيةدوراتياسر غالب العيد

8360التخدير واالنعاش73ياسر فارس السليمان

11040الجراحة العظميةدوراتياسر فيصل السليمان

4921األمراض العينية وجراحتها43ياسر كامل علي

9983التعويضات السنية الثابتة102ياسر كمال الحصان

10756التشخيص المخبريدوراتياسر كمال دمياطي

20623األمراض الداخلية484ياسر ماجد زلف

18781الجراحة البولية428ياسر محابس حنا

13395الجراحة العامة226ياسر محمد ابراهيم

4423امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها30ياسر محمد ابودان

9443االمراض الداخلية92ياسر محمد االبراهيم

4413التوليد وأمراض النساء وجراحتها31ياسر محمد البلخي

7466التوليد وأمراض النساء وجراحتها63ياسر محمد الحالق

1278األمراض العصبية3ياسر محمد الصالح

20585الجراحة العامة486ياسر محمد المحمد الخليل

8212األمراض العصبية72ياسر محمد المسالمه

5916التوليد وأمراض النساء وجراحتها46ياسر محمد جحا

4759األمراض العصبيةدوراتياسر محمد جميل الحجوان

13149التخدير واالنعاش209ياسر محمد حاج علي بك

20029الجراحة العظمية466ياسر محمد حسن

6844الجراحة العظمية55ياسر محمد حسن قبالوي

2345تقويم االسنان10ياسر محمد خير القاضي

24699األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس572ياسر محمد ديب البيطار

2986علم النسج حول السنية20ياسر محمد رشاد الهندي

21270األمراض الداخلية503ياسر محمد زهير عيروض

6890جراحة الفم والفكين55ياسر محمد سعيد علي بك

21090أمراض القلب واألوعية500ياسر محمد سنبل

800امراض القلب1ياسر محمد شريف الحاج ابراهيم العكل

801األمراض الداخلية5ياسر محمد شريف الحاج ابراهيم العكل

7856تقويم األسنان67ياسر محمد شكيب حج حميد

2636التشخيص المخبري19ياسر محمد صادق االيوبي

9599التوليد وأمراض النساء وجراحتها95ياسر محمد عادل غادري

11593االمراض العصبية153ياسر محمد عثمان

21093الجراحة العامة498ياسر محمد عدنان غياض

15654األمراض الداخلية339ياسر محمد عزيز حمصي

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  704 الصفحة 






رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

24914أمراض الجهاز الهضمي575ياسر محمد غانم

25299الجراحة البولية581ياسر محمد فاتح شيخ حسن

25895أمراض العين وجراحتهادوراتياسر محمد فوزي جعرور

4888الجراحة العظمية43ياسر محمد لطفي الشيخ

10084امراض العين وجراحتها104ياسر محمد نهاد الهبراوي

21355أمراض االطفال505ياسر محمد يحيى القحف

5907الجراحة العظمية46ياسر محمود ابازيد

11748التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي162ياسر محمود الياسين

13731االمراض الداخلية241ياسر محمود حيزان

11438الجراحة العظمية144ياسر محمود شرمك

21040جراحة الفم والوجه والفكيندوراتياسر محمود عيسى

4357طب الطوارئ31ياسر محمود كابر

8430طب الطوارئ75ياسر مروان حمشو

8431الجراحة العظمية75ياسر مروان حمشو

21731الجراحة العظميةدوراتياسر مصطفى الموسى

25436التشخيص المخبريدوراتياسر مصطفى امين زيتوني

13590أمراض القلب واألوعية234ياسر مصطفى خليل

13232األمراض الداخلية214ياسر مصطفى غازي الوقاف

2621امراض الجهاز التنفسيدوراتياسر مصطفى يوسف

4099امراض الطفال27ياسر مطلق الدلي

17224أمراض األطفال385ياسر هليل المحو

8648جراحة الفم والوجه والفكين82ياسر ياسر المصطفى

8264جراحة الفم والوجه والفكين73ياسر ياسين المدلل

8489أمراض القلب واألوعيةدوراتياسر يوسف الفروح

17252الجراحة العظمية385ياسر يوسف عمران

13613األمراض العصبية235ياسمين اديب ابو راس

16392أمراض األطفال358ياسمين جميل داود

23466أمراض الغدد الصم واالستقالبدوراتياسمين حاتم حاتم

22129األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتياسمين حسن عبد هللا

19729التشريح المرضي والخلويات المرضية455ياسمين حنظل رحمه

5771جراحة الفم والفكين46ياسمين خليل فتيان

3331التشريح المرضي22ياسمين زهر شمس الدين الصغير

13799التشخيص المخبري241ياسمين سميع سليمان

22684أمراض العين وجراحتها535ياسمين سهيل زيدان

12651التوليد وأمراض النساء وجراحتها184ياسمين صبحي حنان

21633األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنسدوراتياسمين طارق الدرويش

11349امراض االطفال143ياسمين عبد القادر بحرو

23196التعويضات السنية الثابتة550ياسمين عبد القادر غالونجي

9659جراحة الفم والوجه والفكيندوراتياسمين عبد الكريم عثمان

13704امراض االطفال241ياسمين عبد الكريم مكيس

17821التشخيص المخبري397ياسمين عدنان الدلي

25907التعويضات السنية الثابتة586ياسمين علي السلطان

4912التخدير واالنعاش43ياسمين علي العيسى

3535مراقبة االدوية26ياسمين علي النقري

6532الصيدلة الصناعية50ياسمين علي رنجوس

24794أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها573ياسمين عيسى رومية

595الطب الفيزيائي وإعادة التأهيلدوراتياسمين فايز حماده

24677تصميم ومراقبة الدواء572ياسمين فؤاد جرجور

18322التخدير واإلنعاش412ياسمين كامل نبهان
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8832االمراض الجلدية واالمراض المنقولة بالجنسدوراتياسمين مازن عزام

6249طب أسنان األطفال49ياسمين ماهر طايع

17138طب األسنان التجميلي383ياسمين محمد المهدي السويركي

12777األمراض الداخليةدوراتياسمين محمد أيهم توتنجي

22106أمراض القلب واألوعيةدوراتياسمين محمد أيهم توتنجي

25323التوليد وأمراض النساء وجراحتها581ياسمين محمد زكريا حراق

18961األمراض الجلدية434ياسمين محمد صباح هالل

6469تعويضات االسنان الثابتة50ياسمين محمد عزام أبو علي

7420االمراض الداخلية69ياسمين محمد غياث طليمات

7425امراض الغدد واالستقالب69ياسمين محمد غياث طليمات

1541االحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات1ياسمين محمد مياسا

25768أمراض الجهاز الهضمي586ياسمين محمود الحامد

25099التعويضات السنية الثابتة578ياسمين محمود القليح

17585التوليد وأمراض النساء وجراحتها391ياسمين محمود دوبا

13373طب األسنان التجميلي223ياسمين مروان الدوير

7112طب االطفال57ياسمين مصطفى رمو

20905التوليد وأمراض النساء وجراحتها496ياسمين نجيب صندوق

5445االمراض الجلدية والزهرية42ياسمين نظير طمعه

22664أمراض العين وجراحتهادوراتياسين احمد السويحه

16938الجراحة البولية373ياسين احمد سليمان

18112األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس408ياسين احمد صالح

1141الجراحة العامة1ياسين اسعد العلي

5120الجراحة الصدريةدوراتياسين اسعد العلي

13768األمراض الداخليةدوراتياسين تركي الفندي

16969التوليد وأمراض النساء وجراحتها375ياسين حميدي جاسم الحجي

15569األمراض الداخلية336ياسين خليل الفرحان

318أمراض القلب و األوعيةدوراتياسين خليل فرحان

3350االمراض الجلدية والزهرية42ياسين عبد الحفيظ زكيه

20164أمراض األطفال470ياسين عبد الرحمن الخالدي

23839الجراحة العامةدوراتياسين عبد القادر الخليلي

14409أمراض األطفال271ياسين عبد هللا  المغربي

7589الجراحة العامة64ياسين علي يونس

8804التوليد وأمراض النساء وجراحتها83ياسين قدور الحسين

21583األمراض الداخلية509ياسين كمال العبدهللا

9025التشخيص المخبري86ياسين محمد الخميس

20472الجراحة العامة480ياسين محمد الطويل

4088التوليد وامراض النساء وجراحتها28ياسين محمد رجب جبان

4061تقويم االسنان والفكين27ياسين محمد سمير خضير

2319الجراحة البولية9ياسين محمد نعنوس

10858أمراض األطفال125ياسين محمد يونس

3825الجراحة البولية26ياسين محمود ابراهيم

320أمراض القلب و األوعيةدوراتياسين محمود الحسن

15998أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتياسين محمود حسن

3306االمراض الداخلية21ياسين محمود سويدان

3914طب الطوارئ31ياسين محمود شاهين

19548التوليد وأمراض النساء وجراحتها452يافع محمد علي

5485التوليد وأمراض النساء وجراحتها43يالي محمد تيسير سطاس

11781الجراحة البولية161يامن ابراهيم احمد

23327جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيامن ابراهيم حمود
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15881الجراحة البولية350يامن احمد جمال

10342التخدير واالنعاش111يامن احمد جمعه

13126أمراض النسج حول السنية214يامن أكرم الخطيب

15616طب األسنان التجميلي338يامن جهاد السمان

11165الجراحة العامة132يامن جودت احمد

9330الجراحة العامة91يامن خضر خضور

9341جراحة األوعيةدوراتيامن خضر خضور

14213جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيامن خليل صوان

22343الجراحة البولية530يامن دياب درويش

21218الجراحة العامة500يامن راجي المغوش

21219الجراحة التجميلية والتصنيعية500يامن راجي المغوش

11238تقويم االسنان والفكيندوراتيامن رمضان حسن

3832أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها27يامن سامي ونوس

1183امراض اللثة2يامن سعيد سالم

7768جراحة القلب66يامن شوكت خضور

2859الجراحة العصبيةدوراتيامن طه نور الدين

15969األمراض العصبيةدوراتيامن عبد الكريم السويداني

22317التشخيص المخبريدوراتيامن عدنان السلقيني

11391التشخيص المخبري142يامن عدنان رستم

15566الجراحة العظمية336يامن عدنان منصور

7711جراحة الفم والوجه والفكين65يامن علي عباس

15202األمراض الداخليةدوراتيامن غازي حسين

22729أمراض القلب واألوعيةدوراتيامن غازي حسين

17680الجراحة العصبيةدوراتيامن فواز يوسف

649التعويضات السنية الثابتة1يامن محمد علي رضا بشنقلي

12714الجراحة البولية184يامن معذى االحمد

21720الجراحة العصبية511يامن يونس عبد الرحمن

17450طب األورام389يانا محمد حسن

766االمراض الداخلية1ياني محمد فائد حاج حسن

970أمراض الدمدوراتياني محمد فئد حاج حسن

2026امراض الغدد واالستقالبدوراتياور نهاد ايوب

22376التشخيص المخبري530يثرب عبدالواحد احمد

25714الجراحة العظمية585يحي مدحت حسن

5413االمراض الروماتيزمية41يحيى ابراهيم الخطيب

15623الجراحة العامة338يحيى ابراهيم كرك

1863الجراحة العامة5يحيى احمد صالح

4965الطب الفيزيائي واعادة التاهيلدوراتيحيى احمد كيوان

23455أمراض العين وجراحتهادوراتيحيى ادهم دالي

13425التشخيص المخبري226يحيى اسماعيل العمار

1221أمراض القلب و األوعيةدوراتيحيى أحمد عطار

16737الجراحة العامة368يحيى أحمد مخزوم

13689االمراض الداخلية241يحيى حافظ حسون

24228جراحة الفم والوجه والفكين567يحيى حافظ عبد العال

24204تقويم األسنان566يحيى حسن الشرع

14565األمراض العصبية281يحيى حسين سعدون

20534التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي486يحيى حسين كجوك

25048التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي577يحيى حويجه الحميد

2128امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها14يحيى خالد جميه

12038أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها171يحيى خضر نوح
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23884التوليد وأمراض النساء وجراحتها559يحيى رامز ادريس

1363الجراحة التجميلية والتصنيعية235يحيى سعيد المشهور

13629الجراحة العامة235يحيى سعيد المشهور

10244التخدير واالنعاش109يحيى سلمان الشمالي

9615األمراض الداخلية95يحيى سلمان شهلى

19794طب الطوارئ458يحيى صالح العجيل

19795الجراحة العظمية458يحيى صالح العجيل

22558جراحة األطفال532يحيى صالح اليسقي

10352الجراحة العامة111يحيى عاصي محمد

10829الجراحة العامةدوراتيحيى عبد الحي رزوق

6870التخدير55يحيى عبد الرحيم النعسان

19025الجراحة العظميةدوراتيحيى عبد العزيز رميض مشهداني

221الجراحة العامةدوراتيحيى عبد الكريم شعار

12216الجراحة العامة175يحيى عبد هللا الضرير

13800الجراحة العامة241يحيى عبد هللا قصاب

8131الجراحة العامة71يحيى عبد المشرف

6906التوليد وامراض النساء وجراحتها55يحيى علي األحمد

11407أمراض الجهاز الهضمي142يحيى علي الحايك

22110التخدير واإلنعاشدوراتيحيى علي بلول

15710أمراض األطفال343يحيى عمار مرعي

9446امراض االطفال92يحيى عمر كنعان

22189مراقبة األدوية525يحيى عمر محمد

267التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتيحيى عيسى مسعود

24484الجراحة العظميةدوراتيحيى غسان سلطان

485تقويم األسنان والفكيندوراتيحيى فراس محمدنائل هاللي

689أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها3يحيى فواز الجهماني

3778امراض القلب28يحيى قطيش القبالن

4242االمراض الداخلية31يحيى قطيش القبالن

22319التشخيص المخبري527يحيى محمد النحاس

21559األمراض الداخلية509يحيى محمد حسان

2422الجراحة العامة11يحيى محمد طيفور

2423الجراحة الصدرية جهاز التنفس11يحيى محمد طيفور

2127جراحة القلب13يحيى محمد عماد ابراهيم

2207الجراحة العامة13يحيى محمد عماد إبراهيم

21319أمراض األطفالدوراتيحيى محمد عيد حجازي

14376التشخيص المخبري270يحيى محمد معال

5555امراض جهاز الهضم43يحيى مصطفى شحاده الشمري

1240تقويم األسنان والفكيندوراتيزن ايمن السيوفي

14046التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي250يزن ايهاب عبد هللا

24475تأهيل وتجميل الفم واألسنان569يزن توفيق حيدر

17828األمراض الداخلية397يزن راضي السرماني

3886امراض االطفال27يزن زهير صافي

21944أمراض الجهاز الهضميدوراتيزن سمير زلف

21374أمراض القلب واألوعيةدوراتيزن سمير عزام

25401تقويم األسنان والفكيندوراتيزن صالح احمد

2999تقويم األسنان20يزن طلعات جحجاح

23600أمراض النسج حول السنية555يزن عارف حديفه

21889تقويم األسنان والفكيندوراتيزن علي العبد هللا

15114التعويضات السنية الثابتة312يزن عيسى مصطفى
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22666التشخيص المخبريدوراتيزن غسان الناطر

16646جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيزن فندي احمد

24585الجراحة التجميلية والتصنيعية377يزن محمد مازن الحسامي

15491جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيزن معذى  رعد

19310تقويم األسنان والفكيندوراتيزن نبيل العيسمي

21000أمراض األطفال496يسار احمد عبد الرحمن

4078التوليد وامراض النساء وجراحتها31يسار محمد سمير سنوبر

21967جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيسر طالب اشقر

17479أمراض العين وجراحتهادوراتيسر غازي السليمان

20908أمراض األطفال496يسر محمد احمد

8751أمراض االطفالدوراتيسر محمد جمال الفاعوري

14735التوليد وأمراض النساء وجراحتها292يسرا توفيق صالح

11426التخدير واالنعاش145يسرى ابراهيم ابراهيم

22056التشخيص المخبري522يسرى احمد الدره

18514أمراض األطفال420يسرى احمد دفراوي

9574أمراض األطفال95يسرى احمد عبيدو

8800التوليد وأمراض النساء وجراحتها83يسرى أحمد عثمان

17334األمراض الداخليةدوراتيسرى جمعه العبد هللا التدمري

19555أمراض العين وجراحتها451يسرى حسن حده

6749األمراض العينية وجراحتها53يسرى عدنان العمر

7808التوليد وأمراض النساء وجراحتها67يسرى محمد درويش الخطيب

24257أمراض العين وجراحتها568يسرى محمد سليم الشعار

621التوليد وأمراض النساء وجراحتها1يسرى محمد كعبور

14910التوليد وأمراض النساء وجراحتها302يسرى محمد مجاب المرستاني

17865التوليد وأمراض النساء وجراحتها400يسرى مصطفى اعفارة

11107التشخيص المخبري131يسرى يوسف الفشتكي

19477الجراحة العامة449يسن مبارك محمد احمد عيسى

11293الجراحة العظمية138يسين حسين الرحل

13584جراحة الفم والوجه والفكين234يعرب  احمد غانم

11543التخدير واالنعاش149يعرب حبيب سخي

6438الجراحة العظمية50يعرب سليمان حاتم

3088الجراحة العظمية21يعرب عبد العزيز عزاوي

6263طب الفم49يعرب عبدالجليل المحمد العلي

462جراحة الفم والفكيندوراتيعرب محسن احمد

17873التوليد وأمراض النساء وجراحتها399يعرب محمد منصور

10420امراض العين وجراحتها112يعرب مصطفى يوسف

- يرجى استكمال االوراق  : 2016 - 3-9الملف معلق يعرب منصور

3259مداواة االسنان21يعرب وهيب شهيره

11684امراض العين وجراحتها155يعقوب جورج بوغوص

16266الجراحة العظمية355يعقوب راسم الحلو

20150التوليد وأمراض النساء وجراحتها470يعقوب سليم عبد االحد

18108التوليد وأمراض النساء وجراحتها407يعقوب عبد الكريم الجابر

1080التشخيص الشعاعي/ االشعة 2يعقوب عفبف جان اجي

11613االمراض الداخلية151يعقوب كابرو سفر

11697امراض القلب واالوعيةدوراتيعقوب كابرو سفر

21039الجراحة التجميلية والتصنيعيةدوراتيعقوب محسن العجي

19092أمراض القلب واألوعية439يعقوب محمد مرهج

18383األمراض الداخلية414يعقوب يوسف كوريه

13407مداواة األسنان226يغقوب نقوال دقاق
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4210الجراحة التصنيعية والتجميلية27يقظان محمد الحمد

23998الجراحة التجميلية والتصنيعية562يقظان محمد الحمد

23997الجراحة العامة562يقظان محمد الحمد

15608الجراحة العظمية338يمام امين حويجه

3154التشخيص المخبري21يمام بسام الحاج احمد الدللو

14826التشخيص المخبري297يمام محمد فطوم

16402الصيدلة الصناعية358يمام نواف صبيح

22466أمراض األطفال531يمامة محمد سعيد كعيد

24594التشخيص المخبري377يمامه محمود الحايك

22976األمراض الداخلية546يمان اسامه سلوم

5982االمراض العينية وجراحتها47يمان جهاد سيريس

5613امراض العين وجراحتها44يمان خالد النجم

4446تقويم االسنان والفكيندوراتيمان سهيل النوفي

8799جراحة الفم والوجه والفكين83يمان عبد العزيز شومل

4774تقويم االسنان والفكيندوراتيمان عبد الغفار الشعار

14911طب األسنان التجميلي300يمان عبد هللا الحداد

10575طب اسنان االطفال117يمان عدنان لبش

13171تقويم األسنان والفكين212يمان عزام رجوب

14937الجراحة العامةدوراتيمان علي حشمه

11319التوليد وأمراض النساء وجراحتها140يمان عماد الدين خانجي

25560تقويم األسنان والفكيندوراتيمان غازي الحسن

2665األمراض العينية وجراحتها20يمان فاروق شومان

23660تقويم األسنان والفكيندوراتيمان مأمون سلطان

25564أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتيمان محمد سعيد يسين

15642النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان339يمان محمد صبح

25028التخدير واإلنعاش577يمان محمد يحيى قزموز

19353األمراض العصبية446يمان موفق دعبول

15060أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتهادوراتيمان نضال احمد

22833جراحة األوعيةدوراتيمان يوسف الساره

3312الجراحة العصبية22يماني خليفه تامر

17664األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس392يمن عماد الدين القاطرجي

8904التوليد وأمراض النساء وجراحتها84يمن قدور العبيدان

23040التشخيص المخبري548يمن محمد أيمن مخزوم

18032األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس405يمن نادر روميه

9651األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس95يمن يحيى الحمد

16593التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي363يمنى حسين مصري

7750التوليد وأمراض النساء وجراحتها66يمنى محمد عدنان بيطار

7358الجراحة البولية59ينال شحاده الخوري

21057الصحة العامة498ينال صالح رمضان

1380مداواة االسنان6يوسف ابراهيم فرا

4742امراض القلب31يوسف احمد العيسى

1427الجراحة العامة3يوسف احمد رحال

16003األمراض العصبية352يوسف اسماعيل تلي

7751الجراحة العامة66يوسف اسماعيل رستم

10632التشخيص المخبريدوراتيوسف اليان الداود

12062التشخيص المخبري162يوسف امين زريق

25700أمراض القلب واألوعية585يوسف أحمد االسماعيل

8130األمراض الداخلية71يوسف بدرخان دقوري

17189أمراض القلب واألوعية385يوسف بدوي ريحان
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12204امراض الجهاز الهضمي174يوسف بشاره زغبور

3738التوليد وامراض النساء وجراحتها26يوسف توفيق بوزو المحمد

20107التخدير واإلنعاش470يوسف توفيق رستم

19517الجراحة العامة450يوسف جان خباز

18499أمراض األطفال418يوسف جرجس ابراهيم

7882الجراحة العصبية68يوسف جرجس حنا

23697الجراحة العظمية557يوسف جمعة حسن

2539االمراض الداخلية15يوسف جمعه يوسف

11188امراض النسج حول السنية133يوسف جميل عيسى

18750أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها425يوسف حامد وطفه

8021امراض الجهاز الهضمي70يوسف حبيب قيمر

14590الجراحة العامةدوراتيوسف حجي موسى

899جراحة الصدر1يوسف حسن البرازي

25748الجراحة العامة585يوسف حسن البرازي

6925الجراحة العامة56يوسف حسن حمدان

24375أمراض العين وجراحتها568يوسف حسن سقور

21719علم تأثير األدوية511يوسف حسن سالمه

7886جراحة الفم والفكين68يوسف حسن فرهود

14858األمراض الداخلية299يوسف حسن منذر

14859أمراض الجهاز التنفسي299يوسف حسن منذر

2493االمراض الداخلية15يوسف حسين جرجنازي

4633امراض القلب34يوسف حنا السلوم

18704التوليد وأمراض النساء وجراحتها426يوسف خضر الحسين

7259االمراض الجلدية والزهرية58يوسف خليل ضاهر

343أمراض الجهاز الهضميدوراتيوسف درغام جراد

21163األمراض الداخلية502يوسف رزق هللا فرحه

508الجراحة التجميلية و التصنيعية1يوسف رمضان باكير

18813التشخيص المخبري429يوسف رياض الدالل

23260جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيوسف رئيف خلوف

20954التشخيص المخبري495يوسف سالم شيخ الشباب

11793التوليد وأمراض النساء وجراحتها161يوسف سعيد قويدر

5421طب الطوارئ41يوسف سليم عبود

16699أمراض األطفال366يوسف سليمان ملحم

24975تقويم األسنان والفكين577يوسف شهير خرطبيل

9530االمراض الداخلية94يوسف صفوت انيس

19066الجراحة العظمية438يوسف صالح الدين عدنان سراج

17049تقويم األسنان والفكين379يوسف صالح زفر

17458الجراحة البولية389يوسف عبد الجليل بدا

6663أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها52يوسف عبد الفتاح حاج قاسم

3743الجراحة البولية28يوسف عبد الكريم الحطاب

5255الجراحة الصدرية44يوسف عبد الكريم خضري

16852التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي372يوسف عبد الكريم فراشه

12678أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها182يوسف عبد الكريم مفتي

23813تقويم األسنان والفكين557يوسف عبد هللا مظفر تللو

17712التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي393يوسف عبده العوض الجلقي

12584التعويضات السنية الثابتة180يوسف عرفان حامشلي

21174أمراض األطفالدوراتيوسف علي السكر

686الجراحة العظمية3يوسف علي أسعد

3942الجراحة العامة26يوسف علي دال
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19447األمراض الداخلية448يوسف علي شيخ سلو

25094التوليد وأمراض النساء وجراحتها578يوسف علي علي

25013أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها377يوسف علي قبيلي

21020تقويم األسنان والفكين497يوسف علي قصيص

6417االمراض الباطنه50يوسف علي يوسف

16412جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيوسف عمر زهره

21217الجراحة العامة499يوسف عناد الحماده

21306التشخيص المخبري504يوسف عيسى دوبا

24513الجراحة العظميةدوراتيوسف غسان حسن

24513الجراحة العظمية377يوسف غسان حسن

18591امراض العين وجراحتها422يوسف فاروق أبو حجله

11007التوليد وأمراض النساء وجراحتها127يوسف فندي العربيد

22280الجراحة العظميةدوراتيوسف فواز النجار

20673الجراحة العظمية483يوسف فوزي سبسبي

14973التشخيص المخبري303يوسف فوزي هنداوي

14711التعويضات السنية الثابتة290يوسف فيصل العباس

10135امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها107يوسف كاسر الخليل

21005أمراض العين وجراحتها499يوسف كاسر حنا

18705طب الطوارئ425يوسف كامل حماد

4500التخدير35يوسف كامل حيدر

15339الجراحة التجميلية والتصنيعية324يوسف ماهر بطرس

14434أمراض الجهاز الحركي271يوسف مبارك غانم

22892الجراحة العصبية544يوسف محسن الحاتم

18879التشخيص المخبري431يوسف محفوض أصبح

23228أمراض األطفال550يوسف محمد الحسن

8425الجراحة البولية75يوسف محمد الحماده

14504أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها280يوسف محمد الفراح

7775أمراض القلب66يوسف محمد أبو طبيخ

21561التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي509يوسف محمد برو

17217تقويم األسنان385يوسف محمد خير شامي

12310التشخيص المخبري161يوسف محمد ديب حاج يوسف

2100طب االطفال13يوسف محمد ديب سرور

13469أمراض العين وجراحتها227يوسف محمد سليمان

22012الجراحة العظمية521يوسف محمد عادل ضاهر

13983أمراض العين وجراحتهادوراتيوسف محمد عمران

9393التوليد وامراض النساء وجراحتها92يوسف محمد كمال زيتون

3932الجراحة العظمية31يوسف محمد محمد

3058االمراض الداخلية20يوسف محمد محمود

15973التشخيص المخبريدوراتيوسف محمد مروان نعساني

22088األمراض العصبية523يوسف محمد هارون

25210تقويم األسنان والفكين579يوسف محمد هاشم

3080التوليد وامراض النساء وجراحتها21يوسف محمود االشقر

2053جراحة األوعية9يوسف محمود حسن

8953امراض االطفال86يوسف محمود غانم

8962امراض القلب عند االطفال86يوسف محمود غانم

530الطب النفسي1يوسف محمود لطيفه

13282أمراض الغدد الصم واالستقالب217يوسف مصطفى رحال

24344الطب النفسيدوراتيوسف مطانس فاعور

13939أمراض األطفالدوراتيوسف ملحم السلطان
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19722الجراحة البولية456يوسف منير إبراهيم

13439التخدير واالنعاش226يوسف ميشال اندراوس

22436جراحة األطفال531يوسف ميشيل الحالق

17036تقويم األسنان والفكين379يوسف نايف عيسى

9418الجراحة العامة92يوسف نديم حاصود

9419الجراحة التجميلية والتصنيعية92يوسف نديم حاصود

25331جراحة الفم والوجه والفكيندوراتيوسف نزيه خضور

14918التوليد وأمراض النساء وجراحتها302يوسف نصار أبو عسلي

3716تقويم االسنان40يوسف نعوم بري

9007جراحة الفم والوجه والفكين86يوسف نقوال النقوال

14091الجراحة العظمية254يوسف يونس مصطفى

22403أمراض القلب واألوعيةدوراتيوشع ايمن حسن

19874الجراحة الترميمية والحروق461يوشع عالء الدين ديب

12838أمراض الجهاز التنفسيدوراتيوشع محمد العباس

6279الطب الفيزيائي واعادة التأهيل49يوشع محمد سليمان

937الطب النفسيدوراتيوشع محمود عمور

17141التوليد وأمراض النساء وجراحتها383يوشع يوسف غانم

11592االمراض الداخلية151يوال احمد احمد

3155امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها21يوال احمد يوسف

20650جراحة الفم والفكين485يوال توفيق غانم

567الجراحة العصبية1يوال حسين فارس

22614أمراض العين وجراحتها533يوال رفيق حنا

11656االمراض الداخلية155يوال قاسم مالك

25719أمراض العين وجراحتها585يوال متى الشمالي

5406التشخيص الشعاعي/ االشعة 40يوالند شاهين السكاف

3339األمراض الباطنة22يونس ابراهيم اشكي

7799الجراحة العامة67يونس احمد عثمان خضر

4014التوليد وامراض النساء وجراحتها31يونس اسماعيل حسن

18384األمراض العصبية414يونس جمعه حسين

12865الجراحة العظمية196يونس حبيب احمد

5038التوليد وأمراض النساء وجراحتها43يونس حسن علي

7731أمراض القلب66يونس خليل خللو

22364التوليد وأمراض النساء وجراحتهادوراتيونس داوود حسين

7503الجراحة العامة63يونس صالح ابراهيم السليمان

7507الجراحة الصدرية جهاز التنفس63يونس صالح ابراهيم السليمان

18153الجراحة العامة406يونس صالح يونس

11382الجراحة العامة142يونس طالب عيسى

20035الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل466يونس علي الصالح

2537امراض العين وجراحتها15يونس علي محمد

8372التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73يونس فيصل ناصر

19474أمراض األطفال449يونس محمد الحماده

23201األمراض الداخلية550يونس محمد الطايع

23202أمراض القلب واألوعية550يونس محمد الطايع

12326الجراحة البولية161يونس محمد سعيد حجو

1269تقويم االسنان والفكين3يونس محمد عبدالنبي

515الجراحة العظمية1يونس محمد علي درويش

15565التعويضات السنية المتحركة336يونس محمد غانم

483األمراض الداخلية192يونس محمد قبالن

12534الجراحة العظميةدوراتيونس محمود الحالوات
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رقم الشهادةاالختصاصرقم الدفعةاسم االختصاصي

9191التشخيص المخبري88يونس مصطفى يوسف

2573التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي15يونس نصر عبد الحميد

    http://www.syrianboard.sy:موقع الهيئة

 GD@syrianboard.sy ,  vice.SD@syrianboard.sy,  vice.AD@syrianboard.sy: البريد

      2453923 – 2453921 - 2210815 - 2211363:ارقام هواتف المقسم 

586 حتى الدفعة  15/05/2023   تاريخ 714من مجموع  714 الصفحة 


