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 : أمسا٤ اخلسجيني ٚاملهسَني  ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ 

  شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف عًِ األَساض 
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  (عًِ أَساض ايدّ )تٗاْٞ عبداهلل ايٓحاز  .6

  (عًِ األحٝا٤ ايدقٝك١ )َٗا حمُد حاشّ عًٞ  .7

  (عًِ  األحٝا٤  ايدقٝك١ )ْسَني نُاٍ حطٔ ضعٝد  .8

  (عًِ األحٝا٤ ايدقٝك١ )فاط١ُ فؤاد ضًُإ احلًًٝٞ  .9
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   ّٛٓشَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف ايتدصص ايدقٝل طب اي

  ٟ ايعصٜص املصًٝح خايد حطٔ عبد .1

  شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف ايتدصص ايدقٝل جساح١ االذٕ ٚعصب ايطُع 

 إبساِٖٝ حمُد عًٞ ايػاَٞ  .1

 

  ًٞدبًّٛ جاَع١ املًو ضعٛد يف عًِ ايٛبا٥ٝات احلك 

  فٗد ضًُٝإ اجلاضس  .1

 حمُد حطني حطٔ ايعُسٟ  .2

 زاغد حمُد حي٢ٝ ايصًُٝٞ  .3

 حي٢ٝ عًٞ حمُد َطًُاْٞ  .4

 حطني عبداهلل ايبدٝت  .5

  ْغِ خايد عبدايسمحٔ   .6

 دبًّٛ جاَع١ املًو ضعٛد يف األغع١ ايصٛت١ٝ يًٓطا٤ ٚايٛالد٠ 

 آ١َٓ حمُد املطًل  .1

 بدزٜ٘ عبداهلل املايهٞ   .2

 َازٜا أدٜتا ٜٛزٚتٝا  .3
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 شَاي١ جاَع١  املًو ضعٛد يف طب  ايتددٜس 

 حطني حمُد أبٛ مج١ًٝ .1

 شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف طب ايباط١ٓ 

 

 حاَد حمُد ايغُٝدٟ .1

 ْادز عٝط٢ ايعطعٛضٞ  .2

 حمُد عبداهلل ايغاَدٟ  .3

 ْٛف عبدايعصٜص ايعٓصٟ  .4

 عٝٓا٤ إبساِٖٝ زاغٝد ايػسٜدٟ  .5

 ٜطس٣ حمُد امحد ايهباب  .6

 شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف األغع١ ٚايتصٜٛس ايطيب 

 

 ضًطإ زباح صاحل احلسبٞ  .1

 زاغد ْاصس عبداهلل اجلسٜإ  .2

 َساّ عبداهلل حمُد املربا  .3
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 شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف طب االَساض اجلًد١ٜ 

 

 ٢َٓ عبدايسمحٔ عبداهلل ايهالبٞ  .1

 آَاٍ فسحإ ضًُإ ايسًٜٚٞ  .2

 

 شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف طب ٚجساح١ االْف ٚاالذٕ ٚاحلٓحس٠

 فسٜد زَصٟ ايغاَدٟ  .1

 أَني صاحل امحد بٔ ْاصس  .2

 طازم َرتٚى ايعتٝيب  .3

 شٜد عبدايعصٜص شٜد ايػعالٕ  .4
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 شَاي١ جاَع١ املًو ضعٛد يف طب ٚجساح١ ايعٕٝٛ 

 

 حمُد ْاصس ايكفازٟ  .1

 ضعٝد فٗد ايٛدعاْٞ  .2

 ضامل غسّ اهلل صاحل املايهٞ  .3

 عادٍ خبٝت خًف احلازثٞ  .4

 ضًُٝإ حمُد ايطًُٝإ  .5

 شن١ٝ حمُد حطني ايطاد٠  .6

 اهلاّ ضعٝد ايكحطاْٞ  .7

 ْٛاف َٓٛز ايعٓصٟ  .8

 بساَخ اهل١٦ٝ ايطعٛدٜ٘ يًتدصصات ايصح١ٝ

 بسْاَخ طب ايطٛازئ 

 عبداهلل دٚاع ايدٚاع 

 طب ايٓطا٤ ٚايٛالد٠ 

 ضريات فاط١ُ دمشذ 

 عًِ أَساض ايكًب 

 غسٜف حمُد َصطف٢ طاٌٜ
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 طازم عًٞ إبساِٖٝ احلطني  

 طب األطفاٍ 

 فاٜص ممًٛح ًَٝح ايعصَٞ 

 ٖاجس شٜٔ ايعابدٜٔ عُس 

 أَساض اجلٗاش اهلضُٞ يألطفاٍ 

 ٢َٓ َبازى ايعاصُٞ 

 جساح١ ايه٢ً ٚاملطايو  ايبٛي١ٝ 

 عبداهلل ضامل احلازثٞ 

 جساح١ ا ألطفاٍ 

 طازم إبساِٖٝ ايطدٝظ 

 جساح١ ايتحٌُٝ 

 تغسٜد زٜاض  احلُصٞ  

 األَساض اجلًد١ٜ

           ٖدٌٜ امحد َتٛيٞ
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-بعد ذيو مت تهسِٜ أفضٌ عضٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ ٚطبٝب َكِٝ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ  : 

 ايكطِ  عضٛ تدزٜظ  أفضٌ  أفضٌ طبٝب َكِٝ 

  ايتددٜس  أَري خبؼ تػاْا/ د. أ  حطاّ حطٔ ايػٗساْٞ /د

 طب ٚجساح١ ايعٕٝٛ عبداهلل حمُد ايفٛاش/د ضًُٝإ حمُد ايطًُٝإ / د

 األَساض اجلًد١ٜ  َسٚإ حمُد اخلٛاج٢  / د ْاٜف ضامل ايػٗساْٞ / د

جساح١ األْف ٚاألذٕ  خايد حطني ايكحطاْٞ/ د أَني صاحل بٔ ْاصس/ د

 ٚاحلٓحس٠

غٗاب امحد جاضِ / د َٓصٛز ضاَس اجلربٟ / د

 املػٗداْٞ

 عًِ األَساض 

 عًِ االغع١   امحد عُسٚ ايبكاعٞ/ د غسٜف١ خايد ايدزٜيب /د

 قطِ اجلساح١  عبدايعصٜص عبداهلل ايطٝف / د ثاَس عبداهلل بٔ تسٜهٞ / د

عبد ايهسِٜ عبُس / د حمُد عبداهلل ايغاَدٟ/ د

 ايطٜٛدا٤ 

 طب ايباط١ٓ 
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 طب األطفاٍ   تسنٞ حمُد اخلسيف / د غر٣ ٜٛضف احلُدٟ /د

أمحد عبد ايٖٛاب ايعبد /د عبري قاضِ امحد حمُد / د

 ايهسِٜ 

 طب ايٓطا٤ ٚايٛالد٠ 

ٜاضس عبد ايهسِٜ / د

 االصك١

 طب ايطٛاز٤ٟ  شٖري امحد عًٞ ايعطريٟ  / د

 طب اجملتُع   أمحد املٓدٌٜ / د.أ حطٔ عبداهلل ايبدٝت /د

 طب ايعا١ً٥  ْٛزٙ ايسٜٚظ / د حمُد عًٞ باتٝظ / د

 جساح١ ايعظاّ   خايد عبداهلل بانسَإ / د فٗد ضعٛد احلصميٞ / د

 طب ايكًب  حمُد عسف٘ / د .أ ٜاضس حمُٛد قاضِ / د

 



10 
 

 ّ 2011 يعاّ املكُٝني األطبا٤ َٔ املكد١َ األحباث أفضٌ تهسِٜ

 أفضٌ حبث َكدّ 

  فًٛٙ ايصاٜد َٔ قطِ عًِ ٚظا٥ف األعضا٤ 

  ٕٛٝفاط١ُ احلُاد  َٔ قطِ طب ٚجساح١ ايع 

  أمحد ايسٚقٞ َٔ قطِ طب ٚجساح١ األْف ٚاألذٕ ٚاحلٓحس٠ 

 

 أفضٌ حبث َعسٚض 

  حمُد ضًُٝإ احلًٛاْٞ َٔ قطِ طب ٚجساح١ األْف ٚاألذٕ ٚاحلٓحس٠ 

   ًٞضامل محد ضٝف ايبٛضعٝدٟ َٔ قطِ عًِ ايٛبا٥ٝات احلك 

  ًٞفٗد اجلاضس  َٔ قطِ عًِ ايٛبا٥ٝات احلك 

 

 

 

 

 


