اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 23122دمشق

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

خدوج

 2389جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

سحر

 2385جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

أسامه خلدون جنبالط

رابيا

 2377جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

بشار فادي سلوم

وصال

 2365جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 6946درعا

فادي منهل الخوري

مياده

 2364جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 9448درعا

نور عدنان الشحشوح

حليمه

 2364جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 11310درعا

أماني احمد رشيد

نعمات

 2356جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 11733طرطوس

دينا محمد فادي ازهري

منى

 2355جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 11735طرطوس

راما مكرم رشيد

رحاب

 2355جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 8808القنيطرة

أحمد محمد غيظة

حنان

 2354جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 27311ريف دمشق رامه وليد يوزباشي

صفاء

 2354جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الطب البشري-ريف دمشق

 41844دمشق

مارال ميشيل عبسي

لميس

 2387الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 10493درعا

رغد عالء الدين الحلقي

ناديا

 2385الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 25753ريف دمشق نايا هيثم ابراهيم

رانيا

 2380الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

آسيا مفيد العباس

زينب

 2376الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 7096درعا

محمد خالد الزعبي

عائده

 2374الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 7087درعا

عبد الرحمن محارب المحارب

لبنه

 2372الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

اسماء محمد معتز النوفي

محاسن

 2372الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

مها

 2370الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 26557دمشق

عبد هللا منذر شياح

أسماء

 2369الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

 40657دمشق

غنى بسام المصطفى

اسماء

 2365الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

لما

 2362الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الطب البشري-دمشق

هيفاء

 2383جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

منذر عجاج حيدر

 24102ريف دمشق سرى ناصر الشامي
 3524السويداء
 16919حماة

 10572درعا

 40354دمشق

 27761ريف دمشق ميري عماد نخله

 27570ريف دمشق ماسه باسم بيتموني
 13301طرطوس

ماريا فادي صايغ
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 8102طرطوس

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

جورج الياس سمعان

غريده

 2379جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

جعفر محمد سالمة

ريم

 2375جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 9769طرطوس

علي حسن مهنا

روعه

 2372جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 7434طرطوس

بهاء رامز الجمل

اقبال

 2371جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 11749طرطوس

ساره ياسر ديب

غوى

 2369جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 13257طرطوس

سلدار وفيق اسماعيل

سالفه

 2368جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 13419طرطوس

لينه عبدالرزاق حمزه

على

 2363جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 13073طرطوس

مايا ايمن شلوف

انعام

 2360جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 17987ريف دمشق علي فؤاد حسن

فوزه

 2360جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 14151طرطوس

سالف محمود عباس

اميره

 2358جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الطب البشري-طرطوس

 11785طرطوس

نور يقظان عباس

ابتسام

 2375جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

 12925حمص

جورج ميشيل حداد

هديل

 2360جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

 12992طرطوس

اليسار علي حسن

سهيله

 2356جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

 7740طرطوس

عيسى محمود قاسم

نهله

 2351جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

 12102طرطوس

سراب احمد حسين

 11753طرطوس

سهى جيزيل مؤنس غانم

غيساء
فاتمه
ليليان

 2348جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص
 2348جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

أمجد جمال الفندي

سهام

 2342جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)  -االطب البشري-حمص

سوزان موفق الغصين

اسمهان

 2360جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

 3982السويداء

مصطفى حسن صعب

أميره

 2357جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

 7925درعا

بشار عماد العيد

انعام

 2354جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

آالء عبد اللطيف الهايس

خولة

 2348جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

 23094ريف دمشق بيرال ناجي يبرودي

روعه

 2347جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

 22844ريف دمشق رهف موسى الخصابه

حلوه

 2345جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -الطب البشري)-دمشق

 17866حماة

 7045درعا
 10140درعا

 10511القنيطرة
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 25938حماة

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

سحر

 2343جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الصيدلة-ريف دمشق

 24013ريف دمشق ميس منذر أحمد

جميله

 2321جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الصيدلة-ريف دمشق

 26447ريف دمشق بشرى اكرم عينيه

حنان

 2320جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الصيدلة-ريف دمشق

عائشه

 2316جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الصيدلة-ريف دمشق

 46364دمشق

هديل ذكي محمود

نهله

 2299جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-الصيدلة-ريف دمشق

 10330درعا

نور محمد هاشم

منور

 2335الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 41933دمشق

أنا ماريا انطون الجال

مي

 2320الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 9059درعا

ريم تيسير الشناعه

لميس

 2315الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 6446دير الزور

نور جمال حج حسين

ليندا

 2315الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

سميره

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

هند

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

شيرين

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

مودة محمود علي ديب

نائله

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 9502درعا

وعد محمد جمال الحريري

آسيا

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 9118درعا

راما علي المسالمه

عفاف

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

غاده

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

آيه محمد االطرش

سوسن

 2299الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

تيماء مصطفى الحاج علي

يسره

 2313الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

والء

 2305الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 40745دمشق

مايا مازن شطط

ايمان

 2301الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 47299دمشق

هناء صالح شحرور

ُحسن

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 20070دمشق

سامي محمدعزت الحريري

غصون

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

مريم

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

بشرى حسام سلوم

 6298دير الزور راما عبد الكريم العبادي

 16738ريف دمشق ابراهيم عماد بعيون
 9668درعا

ثريا فاروق الحاج علي

 16977ريف دمشق محمد ماجد طلي
 44347دمشق

 22364ريف دمشق هدى عبد الباري الشلبي
 6021السويداء
 11206درعا

 27590ريف دمشق مرام نضال حافظ

 22616ريف دمشق رنيم أحمد مريمه
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 17863ريف دمشق محمود محمد غنام

فاطمه

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 18031ريف دمشق عقيل رئيف االحمد

منتهى

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ايهاب كمال صعب

اميمه

 2299الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ثناء

 2298الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 40419دمشق

بتول رضوان النبويه

باسمه

 2298الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 46435دمشق

مريم سامر صافيه

باسمه

 2298الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 43981دمشق

ريم ابراهيم الوعري

فاطمه

 2343الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 41699دمشق

راما ابراهيم الراوي

احسان

 2341الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 14202الحسكة

فرح كمال تونج

ايمان

 2336الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ثناء

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 41399دمشق

يارا بسام سليم

نوال

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 42918دمشق

تقى موفق بني المرجه

روضه

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 25749ريف دمشق رند علي اليوسف

سوسن

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 25768ريف دمشق سدره بسام ناعوره

رنه

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 26350دمشق

نمر صالح زغبي

خزنة

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 46208دمشق

دانيه وليد زعموط

ربيعه

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 43951دمشق

ماسه محمد عقيد

سهير

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

رانيه

 2299الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 6476طرطوس

غدي حسام علي

رفيف

 2364جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 15718طرطوس

رغد وفيق سالمه

خديجه

 2348جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 25971حماة

ريما سمير ضاهر

سحر

 2319جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 12351طرطوس

تانيا ممتاز دباشي

أميره

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 28035حماة

غاليه محمد الدبيات

عبير

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 3988السويداء

 24360ريف دمشق سهر علي زين الدين

 26817ريف دمشق هديل باسل شلحه

 25726ريف دمشق كارول ماجد نعمه
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 19027حمص

نور أحمد الحسين

سحر

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 21314حمص

شهد محمود السليمان

فدوى

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 18545حمص

أماني فيصل الصالح

هيام

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 18010حمص

خديجه سامر خير بك

بسمه

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 16978حماة

مجد سامي سلوم

ثناء

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 20347حمص

ساندي مشهور ديب

روعه

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

فلاير

 2298جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الصيدلة-حمص

 23166حلب

خيرالدين محمد العيسى

مريم

 2299جامعة ايبال الخاصة (إدلب –سراقب)-الصيدلة-حلب

 13589طرطوس

لين مازن حسن

ايمان

 2374جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 13975طرطوس

حال محمود سودان

هناء

 2368جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 19069الالذقية

أماني حسان عمر

هند

 2361جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 13970طرطوس

جلنار علي حمود

سناء

 2349جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

امجد علي علي

غيداء

 2344جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 26795حماة

هيا احمد طه

سمر

 2339جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 14119طرطوس

سوسن رياض العلي

وفاء

 2338جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 12412طرطوس

مايا عاطف سلوم

ياسره

 2332جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 18899الالذقية

عال عبدو سليمان

صفا

 2326جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 13048الالذقية

عيسى ابراهيم حسن

لقاء

 2321جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 14070طرطوس

مروى غسان سلطون

سهيله

 2304جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 13995طرطوس

عال مصطفى المعروف

عمشه

 2303جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الصيدلة-طرطوس

 40701دمشق

ليان محمد عبد المنعم الشتيوي

ريما

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 46661دمشق

روز ايمن قره جنه

صفاء

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

عز الدين محمد القويدر

نوال

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 27128ريف دمشق أماره سالم صالح

 8518طرطوس

 7252درعا
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

 25860ريف دمشق ساندي نورالدين مصطفى

االم

مجموع
التفاضل

القبول

مديانا

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ابتسام

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ثناء

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

شهد فريد الديري

رأفت

 2298جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

عبد السميع محمد رائد سماقيه

نهله

 2297جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

ليلى

 2297جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

آيه فراس شهيب

غنا

 2297جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 42667دمشق

ساره محي الدين غوراني

فايزه

 2297جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

 22776حمص

ريم عبد هللا الزين

فاطمه

 2297جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الصيدلة-دمشق

مالك أسعد عكله

امتثال

 2297جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 40520دمشق

رؤى احمد نادر

ايمان

 2296جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 14609طرطوس

زينب حكمت أحمد

تغريد

 2296جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 48054دمشق

رهف عاصم العلوه

فاطمه

 2296جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

فاطمه

 2296جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 46969دمشق

لجين رضوان نتوف

امتثال

 2295جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 14610حمص

أحمد عبد العزيز العساف

مها

 2295جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

كميال

 2295جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 46014دمشق

امنه عبدهللا االبراهيم

جيهان

 2294جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 10055حمص

راتب حسان الفاخوري

كنوز

 2294جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 33437ريف دمشق جولي انطون العصفور

سمر

 2294جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 21544دمشق

فادي ماجد عابده

ريم

 2293جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الصيدلة-دمشق

 15538الالذقية

رشا يوسف حليبيه

سهيله

 2345جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 19103الالذقية

جمانه سميح غالونجي

سمر

 2341جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 42190دمشق

بتول ايسر علوش

 37188ريف دمشق تسنيم محمد أحمد
 9828درعا
 25624حلب

 16746ريف دمشق أحمد محمود عربية
 5692السويداء

 6164دير الزور

 22926ريف دمشق رهف علي العر

 25651ريف دمشق ريما نضال صوان
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 16840الالذقية

سوزانا محمد الخطيب

زينب

 2330جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 16103الالذقية

لين ماهر خيربك

نغم

 2308جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 15048الالذقية

آالء فراس ست الدار

آسيا

 2299جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 19391الالذقية

سالي جالل درويش

هيام

 2299جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 17309الالذقية

آية شمس الدين الشيخ

منال

 2299جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 13791طرطوس

جوزفينا أنيس معوض

رانيا

 2299جامعة المنارة (طرطوس)  -الصيدلة-الالذقية

 6565طرطوس

فجر رامز عسكور

فاطمه

 2319جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 8554طرطوس

خضر حسان محمود

يسرى

 2310جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 17236حمص

حال محمد طالل جنيات

سمر

 2303جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 27610حماة

غنوه ابراهيم جوهره

ابتهال

 2299جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 17706حمص

بتول محمد بشير الجندلي

لمى

 2299جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 11237طرطوس

صبا شعيب ياسين

خلود

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 26298حماة

جمانة ميمون عيسى

مديحة

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 11889طرطوس

آالء خالد حموده

نهى

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -الصيدلة-حمص

 22136دمشق

عمار عهد الكنج

سمر

 2302جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)  -االصيدلة-دمشق

وفاء

 2298جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)  -االصيدلة-دمشق

ميسون

 2296جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)  -االصيدلة-دمشق

هاجر

 2295جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)  -االصيدلة-دمشق

 11146القنيطرة

براءه ايمن جمعه

ايمان

 2295جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)  -االصيدلة-دمشق

 10606درعا

نور الهدى زكريا الحلقي

ابتسام

 2298جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 36007حلب

نور محمد سرميني

ايمان

 2298جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 10248درعا

دعاء راتب الغوثاني

حليمه

 2298جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 40405دمشق

آيه محمد ماجد النابلسي

أميره

 2297جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 22608ريف دمشق راما عبد الناصر الكيالني
 3538السويداء

صادق نزير ابوفخر

 36457ريف دمشق رنيم عبد المولى حيدر

7/25

اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 9126درعا

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

ساره حسان الحوراني

رغده

 2297جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

محمد عباده محمد ايمن تيناوى

بشرى

 2297جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

رشا

 2297جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

فيرجين

 2297جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 17704ريف دمشق مجد فايز شيخ البساتنه

ماجده

 2296جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 32002ريف دمشق اسراء طلعات الميسر

جمانه

 2296جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 41693دمشق

دالل محمود شرف

مونانا

 2296جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

 15264الالذقية

سالي يحيى السعيد

نزهه

 2296جامعة قاسيون الخاصة ( -درعا )  -الصيدلة-دمشق

نجود

 2299جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

روال

 2299جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 27060ريف دمشق اية حسن عبد العزيز

حنان

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 32666ريف دمشق دالل رؤوف االعرج

خلود

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

سدير وهيب الرفاعي

صفا

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 5677السويداء

إلين عبد الرؤوف الشوفي

جهينه

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 7164درعا

محمد عبيد الطياسنه

يسرى

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 31804دمشق

مؤيد مطيع عثمان

خديجه

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 6713درعا

مجد قاسم الصبيح

ابتسام

 2298جامعة الشام الخاصة ( -التل  -ريف دمشق)  -صيدلة-دمشق

 27151دمشق

علي فؤاد حبيب

كروان

 2350جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -صيدلة-الالذقية

 16644الالذقية

اليسار سالمي عديره

عبير

 2318جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -صيدلة-الالذقية

 9780الالذقية

محمد عثمان بيلونه

صفى

 2318جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -صيدلة-الالذقية

 17623الالذقية

هديل جابر اسماعيل

ليلى

 2298جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -صيدلة-الالذقية

 17241الالذقية

ريم ايمن علي

هاله

 2298جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -صيدلة-الالذقية

 25933حماة

آنا فائز داود

سهام

 2360جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 23011دمشق

 27391ريف دمشق زينه عبد الغني ناقيشه
 35606حلب

نيللي نايا سهيل ترزي

 22499ريف دمشق شمس بدر الدين يوسف
 23135دمشق

 41738دمشق

ميشيل عيسى الياس
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 17141ريف دمشق محمد ابراهيم صمادي

فاطمه

 2344جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 24458ريف دمشق امنه محمد القديمي

فاطمه

 2340جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

لين منال عبدهللا

ابتسام

 2339جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

همام غسان مرشد رضوان

روال

 2334جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 13250حمص

ميخائيل الياس جبور

غاده

 2329جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 20586دمشق

محمد عمران محمد جمال قطيط

هزار

 2325جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 23504دمشق

زياد جاسم الحميد

امل

 2319جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 16974حماة

ليث مرهف الخوري توما

مايله

 2316جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 25997حماة

غزل بشار دويب

هناء

 2308جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

 16922حماة

تاج حسام بطرس

سوسن

 2306جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-طب األسنان-ريف دمشق

محمد احمد العقله

عبير

 2372الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 32726ريف دمشق رهام أحمد الطناني

هبا

 2362الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 27350ريف دمشق رنيم خالد خطاب

زهور

 2355الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 11320القنيطرة

ليليان كمال محمود

انتصار

 2340الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 11417درعا

جلنار ياسر البلخي

منى

 2337الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 8038درعا

محمد نضال الفتيح

تغريد

 2330الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 7100درعا

محمد خير ماهر العتمه

رنا

 2326الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

آيه علي المصري

حنان

 2326الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 27332ريف دمشق رغد منصور طه

فايزه

 2321الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

قصي ثامر ابو فخر

الفت

 2320الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

مايا محمد عرفان الرحبي

شيرين

 2317الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

خلود

 2317الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

جميله

 2355الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 26017حماة
 3681السويداء

 8587القنيطرة

 10243درعا
 4532السويداء
 40332دمشق

 27343ريف دمشق رند مدين عبد هللا
 21289دمشق

ميالد طوني حريز
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

مجموع
التفاضل

االم
ماري
كلير

 2353الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 40488دمشق

حنين وليد عايدي

سوسن

 2347الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 23269دمشق

عبد الرحمن فؤاد كوزلي

هدى

 2321الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

ريم

 2316الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 31856دمشق

محمد عماد منور

سهير

 2314الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 11098القنيطرة

منيار عصام علي

شهرزاد

 2311الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

هاله

 2311الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 40603دمشق

ساره هادي شحاده

رشا

 2311الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 11365درعا

لمى عبد الحكيم العبود

لينا

 2305الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 24216ريف دمشق فاطمه خالد خشفه

فضيله

 2303الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)-طب األسنان-دمشق

 12970الالذقية

يوسف زيد غصه

لميس

 2343جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 12757طرطوس

راشيل الياس وسوف

غيثاء

 2334جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 6204طرطوس

علي عدنان معيطه

سهام

 2327جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 13753طرطوس

ريتا نزيه جرجس

رنا

 2315جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 13100طرطوس

يارا منذر نده

تغريد

 2314جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

زكية

 2311جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 8185طرطوس

غدير عصام صالح

يسيره

 2309جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 3799السويداء

عالء منير نادر

ميسون

 2299جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

ايمان عبد الرحمن هرموش

وداد

 2299جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 9722الالذقية

فارس حسان واحدي

مها

 2299جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 6834السويداء

تيماء دانيال العماطوري

سها

 2299جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 12118الالذقية

علي يحيى العلوني

فيروز

 2299جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-طب األسنان-طرطوس

 21166حمص

فرح عدنان قاسم

نزيهه

 2341جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 17328ريف دمشق سهيل صفوان لقطينه

 23945ريف دمشق نور محمد الشبيب

 16142ريف دمشق يوسف جورج ابراهيم

 10211دير الزور عبدالرحيم عبدالكريم خضر

 18738الالذقية

القبول
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 16698حماة

يوسف حبيب زحلوق

ميسون

 2336جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 20490حماة

نايف عبد الرزاق رزوق

غدران

 2327جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 25942حماة

تيماء لويس اسكاف

سمر

 2319جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 13243حمص

بيير رائد سيف

شهال

 2316جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 7672طرطوس

أيهم أحمد عجيب

رانيه

 2310جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 11526طرطوس

يمن رياض كروم

بهيه

 2305جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

موسى جرجس عطا هللا

رانيه

 2302جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 14604طرطوس

حنين نضال مصطفى

سوسن

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 12472حمص

أحمد سليمان اسماعيل

لمياء

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

ليث سمير ابو فخر

يمامه

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 10440حمص

مرتضى ماهر رحال

كونول

 2299جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-طب األسنان-حمص

 16915حماة

بشار أيمن البطرس

سلمى

 2326جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

خالد يوسف الجمال

غاده

 2299جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

 18267حمص

رهف منيب النقري

اسمهان

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

 18605حمص

غزل اسامه الصالح

سناء

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

 14824حمص

بشار عادل عوض

جاكلين

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

 29727حلب

احمد محمد الهليل

عزيزه

 2298جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-طب األسنان-حمص

 26054حماة

هيما جرجس منصور

مجد

 2331الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 25957حماة

دالل عماد سنكري

سماح

 2327الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 23645حماة

هبه عبد الرحمن العمري

ميساء

 2314الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 16914حماة

ايهم نورس يعقوب

ريم

 2310الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 24384حماة

نور أيمن خاني

شهامه

 2299الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 17734حمص

دعاء فايز القاسم

دالل

 2299الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 9776طرطوس

 3727السويداء

 3774السويداء
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 23633حماة

مريم عزام الكردي

سميره

 2299الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 29274حماة

حنان عبدالحميد السيد محمد

صفية

 2299الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 23973حماة

آمنه محمد القاسم قنبر

ندى
عصر
يه

 2299الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة
 2298الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 11367حمص

علي عقل السليم

سهير

 2298الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 25435حماة

سعاد محمد الحمدان

فطيم

 2298الجامعة الوطنية الخاصة (حماة  -غور العاصي)  -طب االسنان-حماة

 37606حلب

بتول محمد غياث حايك

غاده

 2299جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -طب االسنان-حلب

 36755حلب

نور محمد وضاح نيال

نهله

 2299جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -طب االسنان-حلب

 38958حلب

شادن محمد كيوان

ناديا

 2299جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -طب االسنان-حلب

 25589حلب

حسين أكرم وتي

زبيدة

 2299جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -طب االسنان-حلب

 37227حلب

سدرة احمد لوزي حباب

ضحى

 2299جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -طب االسنان-حلب

 30289دمشق

محمد غيث اسامه شبيب

روضه

 2327جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

 21438دمشق

محمد بشير عبد الرحمن اللحام

سوسن

 2312جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

سعاد

 2311جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

سناء

 2309جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

رنده

 2308جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

محمد ازهر وليد الجاعوني

فاطمه

 2304جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

مايا محمد امين الخطيب

هدى

 2302جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

 6689درعا

خالد جمال القداح

نهال

 2300جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

 6179درعا

مازن فيصل الملحم

سمية

 2299جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

 10094درعا

سجى شكري النجم

اميمه

 2299جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

مها

 2299جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

نور

 2299جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق )  -طب األسنان-دمشق

 24572ريف دمشق موضي حمد جباره

 16570ريف دمشق خلدون وليد عزو
 5172دير الزور

يوسف محمدخير العسكر

 22834ريف دمشق حنين راتب الشويتي
 7463درعا
 10260درعا

 23179ريف دمشق ضحى محمد الحسن
 44284دمشق

ساره محمدسعيد العدس
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 19856الالذقية

صبا ثائر درويش

وداد

 2356جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 13554الالذقية

آصف وائل حمد

جومانا

 2356جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 17476الالذقية

نور العيون فداء كبيبو

رنا

 2339جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 15060الالذقية

الهام عبدالقادر مدنية

نهلة

 2299جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 10657الالذقية

مصطفى محمد زهير زكور

لنده

 2299جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 13317طرطوس

مريم يحيى محمد

سعاد

 2298جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 20745الالذقية

سمى خالد طيبه

أمل

 2298جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

محمد امين احمد العتمه

منار

 2298جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -طب األسنان-الالذقية

 37736حلب

روها غياث دبابو

تغريد

 2299جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 23223حلب

فادي محمدطالل شيخ القصابين

علياء

 2299جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 25759حلب

محمد نور إبراهيم خليل اوسو

سهام

 2298جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 38541حلب

روان طارق الجميل

ثناء

 2298جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 6598درعا

وائل محمد الرفاعي

وداد

 2298جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 37612حلب

بشرى محمود بهنسلي

فاتن

 2298جامعة الشهباء الخاصة (حلب جبل سمعان  -تلحدية)  -طب األسنان-حلب

 24973حماة

ريماز محمود الشحود

فوزه

 2298الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 17048الالذقية

الزهراء ايمن نجار

رنا

 2298الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 15378حماة

امير عبد القادر قادر آغا

لطيفه

 2298الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 22184دمشق

محمد احمد موسى

سوسن

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 24938حلب

محمدابراهيم محمد جمال الشهابي

نهاد

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

أحمد نور محمد فاتح مونة

سحر

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 27861حماة

رنيم هزاع غيبور

اسيمه

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 16779حماة

مصعب علي عشيش

نايفه

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 24104حماة

لمياء محمد مرهف العقبي

ديما

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 7099درعا

 9567الالذقية
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المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 25948حماة

جولي عماد بشور

روميندا

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 7019درعا

علي زياد البريدي

امل

 2297الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -طب األسنان-حماة

 16626حماة

طارق بسام زحلوق

مانيا

 2296جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-التجميل-حمص

 12155طرطوس

رويده حسن حمدان

نسرين

 2296جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-التجميل-حمص

 13016طرطوس

حال موسى سالمه

انتصار

 2296جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-التجميل-حمص

 24562حماة

مريم أيهم الموسى المكسور

غفران

 2314الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة  -تل قرطل)  -معلوماتية-حماة

عدال

 2272الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة  -تل قرطل)  -معلوماتية-حماة

يمان ياسر لقيس

لميس

 2348الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 27323ريف دمشق رغد جهاد عرب

سمر

 2334الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

علي محمد مرهج

دجانا

 2290الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 22492ريف دمشق روان اسامه اللحام

فاطمه

 2287الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 9907درعا

بتول عبد المجيد الشبالق

منى

 2281الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 42180دمشق

هبه رضوان تقي الصغير

غيداء

 2280الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

وفاء

 2274الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 26802دمشق

مهند موفق القادري

جمانه

 2273الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 22474دمشق

البراء خلوف السالم

هنادي

 2273الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

حياة

 2273الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 40395دمشق

ايه فجر الرحبي

رحبه

 2272الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-دمشق

 41570دمشق

جيهان جالل الخراط

الهام

 2285جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 27779دمشق

معاويه وليد شريدي

نداء

 2272جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 46262دمشق

غنى محمد غسان الشويكي

ريما

 2265جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 2829ادلب

حيدر عمر الجرك

ندى

 2255جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 8786الحسكة

عهد يوسف دبس

روضه

 2254جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 32420ريف دمشق وفاء مصطفى العكش
 8593القنيطرة
 22749دمشق

 33409ريف دمشق بشرى خالد عجم

 6399دير الزور ماسا محمود الزايد
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 11315القنيطرة

يمنى جهاد خضر

هناء

 2250جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 22885دمشق

محمد احمد بسام البعلي

ربى

 2241جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

مها

 2237جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

روان وائل اطلي

منى

 2237جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-الهندسة المعلوماتية-حلب

ياسر خضر الشيخ

شعلة

 2231جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-الهندسة المعلوماتية-حلب

فاطمه

 2266جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الهندسة المعلوماتية-دمشق

 5072ادلب

إسراء نديم سيفو

نهى

 2259جامعة ايبال الخاصة (إدلب –سراقب)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-حلب

 37712حلب

رغد يوسف بليد

نورا

 2231جامعة ايبال الخاصة (إدلب –سراقب)-الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-حلب

ابتسام

 2270جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية (ميكاترونكس)-دمشق

 6582درعا

محمد سعيد النهار

اسماء

 2255جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية (ميكاترونكس)-دمشق

 22771دمشق

عمر ايمن حربه

فاديا

 2241جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المعلوماتية (ميكاترونكس)-دمشق

شمسه

 2291جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

فرح علي سماحه

شذا

 2274جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

عالء أيمن الحمود

سوسن

 2269جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

وليد مأمون الحاج صالح العاني

روضه

 2265جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

 27124ريف دمشق ألفت ماهر يبرودي

ايمان

 2261جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

اسماء عدنان المدني

صفيه

 2261جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

فاطمه

 2258جامعة الشام الخاصة ( التل  -ريف دمشق ) -قسم الهندسة المعلوماتية-دمشق

حنان

 2284جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة تقانة المعلومات-ريف دمشق

 19264ريف دمشق عبد الهادي عبد الرزاق حيدر

نبيلة

 2263جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة تقانة المعلومات-ريف دمشق

 24105ريف دمشق سمر نذير مريمه

بثينه

 2260جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة تقانة المعلومات-ريف دمشق

 17333ريف دمشق كريم رغيد النجار

ايمان

 2301جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة االتصاالت وااللكترونيات-ريف دمشق

 24099ريف دمشق ساندي محمد جمعه

سحر

 2276جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة االتصاالت وااللكترونيات-ريف دمشق

 15934ريف دمشق احمد جمال البوش
 35073حلب
 8270الرقة

 4739دير الزور محمد عبدالرحمن العطيه

 33863ريف دمشق عائشه خالد صوفان

 22505ريف دمشق هبه هللا زكي يوسف
 40671دمشق
 4523السويداء
 23160دمشق
 41404دمشق

 16887ريف دمشق محمود ممدوح البكري
 22540دمشق

بهاء الدين احمد المصري
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 9809الالذقية

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

محمد مهدي مأمون جطل

إيمان

 2166جامعة المنارة (طرطوس)  -الهندسة  /ميكاترونيكس-الالذقية

 15437الحسكة

هيام جمال سليمان

مها

 2258جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا(القامشلي)-الهندسة والتكنولوجيا (هندسة تكنولوجيا االتصاالت)-الحسكة

 14348الحسكة

لورين سليمان سليمان

كلي

 2237جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا(القامشلي)-الهندسة والتكنولوجيا (هندسة تكنولوجيا االتصاالت)-الحسكة

 14015الحسكة

هيفاء حسين العيد

هناء

 2170جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا(القامشلي)-الهندسة والتكنولوجيا (هندسة تكنولوجيا االتصاالت)-الحسكة

 44334حلب

دانيا بكري كزه

فاطمه

 2160جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا(ريف حلب)-الهندسة والتكنولوجيا(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)-حلب

 34182حلب

محمود هشام عرب

مريانا

 2153جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا(ريف حلب)-الهندسة والتكنولوجيا(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)-حلب

 12850الحسكة

نتالي حسن الخلف

ختام

 2251جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 13802الحسكة

روفند ياسر اسعد

همرين

 2250جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 13561الحسكة

نجمه محمد العلي

هنوف

 2245جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 13762الحسكة

اللش نصر الدين عبدي

فاطمة

 2241جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 12832الحسكة

عبير عبدالرحمن شيخ مطر

رازيه

 2241جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 13798الحسكة

آمنه وليد حج علي

فاطمه

 2217جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)  -نظم الحاسوب-الحسكة

 36142حلب

سهام عبدالمحسن المحمد

حسناء

 2249جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)  -نظم الحاسوب-حلب

 16162حماة

عمار محمد الحسن

فريده

 2221الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)-هندسة الحاسوب واالتصاالت-حماة

 16983حماة

محمد واصل ابو عذاب

منى

 2207الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)-هندسة الحاسوب واالتصاالت-حماة

هديه

 2202الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)-هندسة الحاسوب واالتصاالت-حماة

 25032ريف دمشق ثريا احمد اشمر

ميساء

 2281الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة الحاسوب-دمشق

 19344ريف دمشق طارق محمد مازن فخري

دعاء

 2288الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة المعلوماتية-دمشق

رماز عصام محمد جاووش

هنادي

 2272الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة المعلوماتية-دمشق

شهد ابراهيم حفار

عفاف

 2270الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة المعلوماتية-دمشق

اسيمه

 2270الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة المعلوماتية-دمشق

 44193دمشق

اسراء سامي الحاج علي

رنا

 2268الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة المعلوماتية-دمشق

 46220دمشق

راما محمد ايمن عرفه

فاتن

 2279الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 5564دير الزور رامي تحسين العبد العزيز

 7575دير الزور
 41919دمشق

 24866ريف دمشق هبه محمد سمير راضي
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 20766دمشق

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

ميسون

 2275الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

امتنان

 2274الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 40054دمشق

ايناس محمد امين البغدادي

اميمه

 2271الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 40062دمشق

آيه محمد معتز الجزائرلي

هنادي

 2269الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 4189دير الزور كرم طريف الشيخ

رانيه

 2257الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 11006القنيطرة

لجين عطاهللا شبلي

وداد

 2256الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة الحاسوب والمعلوماتية-دمشق

 26328دمشق

منار الدين عارف حسان

فداء

 2267جامعة اليرموك الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة المعلوماتية واالتصاالت ( هندسة االتصاالت  /هندسة البرمجيات )-دمشق

منهل بشير السالمه

فائزه

 2267جامعة اليرموك الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة المعلوماتية واالتصاالت ( هندسة االتصاالت  /هندسة البرمجيات )-دمشق

انوار مهند يونس

صفاء

 2262جامعة اليرموك الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة المعلوماتية واالتصاالت ( هندسة االتصاالت  /هندسة البرمجيات )-دمشق

 6031دير الزور أنوار سليم الراوي

هدى

 2255جامعة اليرموك الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة المعلوماتية واالتصاالت ( هندسة االتصاالت  /هندسة البرمجيات )-دمشق

 9237درعا

النا عطاهللا الحسن

وسام

 2249جامعة اليرموك الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة المعلوماتية واالتصاالت ( هندسة االتصاالت  /هندسة البرمجيات )-دمشق

 19234حمص

زينب محمد جنيد

ثناء

 2247جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -هندسة المعلوماتية-حمص

 26625حماة

نهى عبد الحميد ابو شامي

جنان

 2233جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص  -وادي النضارة)  -هندسة المعلوماتية-حمص

 40599دمشق

ساره محمد جمال الخياط

ميساء

 2272الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة الكهرباء (اتصاالت والكترونيات)-دمشق

 6273دير الزور

جود فاضل كاظم

هاله

 2257الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا (اوتوستراد درعا)  -هندسة الكهرباء (اتصاالت والكترونيات)-دمشق

 9802الالذقية

محمد علي حسن داؤد

هال

 2293جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الهندسة الطبية-طرطوس

 6924طرطوس

يوشع آصف سعود

نوره

 2280جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الهندسة الطبية-طرطوس

 14128طرطوس

يمام رياض سويقات

ريم

 2279جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الهندسة الطبية-طرطوس

 11768طرطوس

لمى محمود يونس

 10141درعا

صفا عبد الناصر الغصين

لميس
عصر
يه

 2271جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-الهندسة الطبية-طرطوس
 2264الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

 41194دمشق

سيما ماهر الرفاعي

صفاء

 2262الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

 32267دمشق

موفق راشد الطير

هنا

 2261الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

سناء

 2261الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

طارق عبد الرحمن الال

 30096ريف دمشق رنيم عالء الدين عالء الدين

 4443دير الزور
 42882دمشق

 15635ريف دمشق مهند محمد ناصر ابو الهوا
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 40331دمشق

مايا محمد جهاد زريق

رشا

 2250الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

 22936دمشق

محمد نبيل الحبشي

سها

 2247الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

منى

 2245الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئة-دمشق

 31873دمشق

محمد محمد نبيل دعبول

ندى

 2284الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

 43927دمشق

سدره عبد القادر عبد القادر

فاطمه

 2275الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

جودي نوري الشويخ

تودد

 2268الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

هاله

 2265الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

 21449دمشق

محمد يزن محمد فؤاد فتال

نهله

 2260الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

 25271دمشق

احمد برهان محيسن

صفيه

 2257الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

 20802دمشق

قصي علي الموسى

باسمه

 2245الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية-دمشق

 11929طرطوس

زينب علي ديب

تهامه

 2273جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-الهندسة المدنية-حمص

 11003طرطوس

محمد حمدان احمد

ايمان

 2260جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-الهندسة المدنية-حمص

 15136طرطوس

ميار يوسف يوسف

أمل

 2246جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-الهندسة المدنية-حمص

محمد طالل النجرس

عفره

 2254جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الهندسة المدنية-دمشق

رنده

 2245جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الهندسة المدنية-دمشق

ايمان

 2235جامعة الجزيرة الخاصة (بادية دير الزور)-الهندسة المدنية-دمشق

رائده

 2253جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

وفاء سميح خالد

حمدة

 2245جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

 7007درعا

فادي هيسم الصويري

كلودين

 2239جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

 7971درعا

قصي مرشد القداح

هيام

 2232جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

احمد عماد الدين عثمان

منال

 2230جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

محمود مخلف الحماد

فلك

 2228جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

محمد محمود الخطيب

رويده

 2227جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

 23010ريف دمشق بشرى كمال الكويفي

 6274دير الزور

 16223ريف دمشق بسام محمد مصطفى محمود

 5649دير الزور

 6073دير الزور حنان مهيدي العلي الحسين
 4282دير الزور

محمود حيدر الشيخ

 26749ريف دمشق روال محمود الخطيب
 49017دمشق

 23696دمشق
 5673دير الزور
 30523دمشق
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 33248ريف دمشق حنين احمد نتوف

حنان

 2225جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

 7600دير الزور شام مالك العاليا

اعتماد

 2223جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المدنية والبيئية-دمشق

اكثم ناجي ياغي

رضيه

 2294جامعة القلمون الخاصة (دير عطية) -الهندسة المدنية-ريف دمشق

حميدة

 2263جامعة القلمون الخاصة (دير عطية) -الهندسة المدنية-ريف دمشق

 11088القنيطرة

سندس علي الحسين

غصون

 2246جامعة القلمون الخاصة (دير عطية) -الهندسة المدنية-ريف دمشق

 25905دمشق

زاهر محمد سعيد الشلبي

افراح

 2244جامعة القلمون الخاصة (دير عطية) -الهندسة المدنية-ريف دمشق

 10731الرقة

ساجدة عبد هللا العجيلي

رقيه

 2187الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة -تل قرطل)-الهندسة الكيميائية-حماة

 25057حماة

بشرى عوض السهوان

غاده

 2151الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة -تل قرطل)-الهندسة الكيميائية-حماة

 17069حماة

عمر جمال القدور

سعاد

 2160الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة -تل قرطل)-الهندسة البترولية-حماة

 12850الالذقية

عبد الحي احمد صوفان

صفاء

 2140الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة -تل قرطل)-الهندسة البترولية-حماة

 21910دمشق

بسام نورس زوده

ميساء

 2081الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة -تل قرطل)-الهندسة البترولية-حماة

 23612دمشق

محمد بدر الدين تيسير خضر

ايمان

 2260الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة البترول-دمشق

 7290درعا

محمد وسام محمود السويداني

ابتسام

 2219الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة البترول-دمشق

حسن ظافر مريم

اعتدال

 2210الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة البترول-دمشق

كليمه

 2208الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة البترول-دمشق

وداد

 2216الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 23773دمشق

محمد خير مأمون شيخه

سناء

 2215الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 44768دمشق

ساره محمد بسام سنان

مها

 2211الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 48181دمشق

راما هاني شيخ القصير

منال

 2210الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 33362ريف دمشق االء كامل القضماني

مها

 2210الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

ساره صالح عرابي

شذا

 2258جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة العمارة-ريف دمشق

 24314ريف دمشق حياه عمر حوريه

فاديا

 2212جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة العمارة-ريف دمشق

 39787ريف دمشق بيان احمد سليك

نهله

 2208جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-هندسة العمارة-ريف دمشق

 4237السويداء

 39725ريف دمشق منال عدنان محمد حمزات

 10319الالذقية

 4745دير الزور يحيى علي المسعود
 23873ريف دمشق تيما رضوان عقل

 23616حماة
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

االسم الثالثي

 39728ريف دمشق هدى محمد الكريان

االم

مجموع
التفاضل

القبول

شاديه

 2229الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

امنه

 2216الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

لميس

 2212الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

نغم

 2210الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 23310ريف دمشق لجين احمد حاج حمدو

منار

 2208الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 27810ريف دمشق هوازن هيثم نزال

نهله

 2206الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-هندسة العمارة-دمشق

 43773دمشق

تسنيم محمد عماد الحاوي المصري

عبير

 2200جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

 11237القنيطرة

راما مهدي الطويل

ايلين

 2199جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

 46277دمشق

لين محمد فواز بيرقدار

ميسون

 2194جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

رلى

 2183جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

 10571درعا

اسراء احمد ادريس

غاده

 2178جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

 40341دمشق

هايدي زياد دياب

رانية

 2161جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-هندسة العمارة-دمشق

فاطمه

 2146جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 36331حلب

سدرة المنتهى محمود مبيض

كوثر

 2130جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 24765حلب

طارق طه الفحل

آيال

 2130جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 35198حلب

جيسيكا سليم ازغن

ماريا

 2129جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 23711حلب

بشار محمد خالد الحسن

رانيا

 2128جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 46219حلب

ميس محمدهيثم قويضي

ضحوك

 2120جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 24424حلب

احمد عبد القادر حمال

زينة

 2114جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 32141حلب

عبد هللا ابراهيم السعيد

نهيدة

 2103جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 34089حلب

حسين عبد الرحمن بادنجكي

نسرين

 2103جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

حنان عمار عامر

شهيره

 2081جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

بشار عبد الفتاح الشغري

اعتدال

 2080جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 21090دمشق

محمد رامز عمر شعبان

 27619ريف دمشق ميسان محمد وسيم السادات
 42208دمشق

ديمه محمد أمير فتينه

 27147ريف دمشق ايمان محمد باسم النجار

 33348ريف دمشق اسراء ماهر العكله

 5585السويداء
 15455حماة
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 24689حلب

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

محمد نائل محمد موفق ابو اليسر قضيماتي

عائشه

 2069جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

محمد غسان السلخدي

كواكب

 2055جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 23127دمشق

مهند ماهر الصباغ

ايناس

 2042جامعة االتحاد الخاصة (منبج)-هندسة العمارة-حلب

 37936حلب

يقين محمد عالء دشق

هدى

 2108جامعة ايبال الخاصة (إدلب –سراقب)-هندسة العمارة-حلب

 46272حلب

هال حسن عبد اللطيف

ميساء

 2091جامعة ايبال الخاصة (إدلب –سراقب)-هندسة العمارة-حلب

 14295طرطوس

لونا نزار بيروتي

 14908طرطوس

ميراي هيثم شحم

لينا
نوال
فاطره

 2291جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-هندسة المعمارية-حمص
 2146جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-هندسة المعمارية-حمص

 41506دمشق

غزل عمر أندوره

روحيه

 2215جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-هندسة المعمارية-دمشق

 27675ريف دمشق هبه محمد الملحم

انعام

 2199جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-هندسة المعمارية-دمشق

 22203ريف دمشق آية منصور اقسيمي

زبيده

 2199جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-هندسة المعمارية-دمشق

 44800دمشق

نور عدنان األغواني

هناء

 2196جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-هندسة المعمارية-دمشق

 43760دمشق

اية عامر مسعود

ندى

 2183جامعة اليرموك الخاصة(اوتوستراد درعا)-هندسة المعمارية-دمشق

انس محمد حيمود

نوال

 2210جامعة الرشيد الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعمارية-دمشق

مرح

 2200جامعة الرشيد الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعمارية-دمشق

 48787دمشق

هاديه محمد حسام فواز

هنادي

 2190جامعة الرشيد الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعمارية-دمشق

 47247دمشق

مارية محمد فراس الصباغ

ميرفت

 2189جامعة الرشيد الخاصة(اوتوستراد درعا)-الهندسة المعمارية-دمشق

 41217دمشق

أمل محمد برتاوي

بدريه

 2213جامعة قاسيون الخاصة-الهندسة المعمارية-دمشق

 23245دمشق

زهير محمد عصام دعدوش

بدور

 2181جامعة قاسيون الخاصة-الهندسة المعمارية-دمشق

 31197حماة

نوره طاهر ورار

مروه

 2258الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -هندسة العمارة والتخطيط العمراني-حماة

 24197حماة

راما انس عبد الباقي

غزوة

 2247الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -هندسة العمارة والتخطيط العمراني-حماة

 23983حماة

آ يه عماد السمان

ريم

 2233الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -هندسة العمارة والتخطيط العمراني-حماة

 24108حماة

لينا جهاد الطرشه

رنا

 2224الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -هندسة العمارة والتخطيط العمراني-حماة

 18827الالذقية

اية مغير عبد الحميد

منتها

 2132جامعة المنارة (طرطوس)  -هندسة العمارة-الالذقية

 8287درعا

 8927القنيطرة

 17678ريف دمشق سامي انور جمال الدين
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اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 42421دمشق

ماريا رياض العواد

هاله

 2129جامعة المنارة (طرطوس)  -هندسة العمارة-الالذقية

 11630الالذقية

منجد فادي قدسيه

هند

 2129جامعة المنارة (طرطوس)  -هندسة العمارة-الالذقية

 6303دير الزور رحمة كاظم كاظم

هدنه

 2128جامعة المنارة (طرطوس)  -هندسة العمارة-الالذقية

 16316الالذقية

اليسار بسام السلوم

هدى

 2117األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (الالذقية)  -هندسة عمارة-الالذقية

 15816طرطوس

نور اسماعيل كفى

صفاء

 2108األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (الالذقية)  -هندسة عمارة-الالذقية

 3579السويداء

حمزه مروان صفايا

ماجده

 2133الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة تل قرطل)  -هندسة عمارة-حماة

 14129حماة

عمر محمد المبارك

هوازن

 2106الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة تل قرطل)  -هندسة عمارة-حماة

 20393حمص

جيسيكا سيمون منصور

هيفاء

 2245جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-هندسة العمارة-حمص

 26015حماة

ليليان وسوف سلوم

مانيا

 2239جامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-هندسة العمارة-حمص

 26455ريف دمشق حال صهيب االديب

حنان

 2219جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)  -تمويل وبنوك-ريف دمشق

 26459ريف دمشق حنين امين حاج حسين

فداء

 2181جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)  -تمويل وبنوك-ريف دمشق

 44803دمشق

هيالنه قورياقوس قورياكس

روزيت

 2227الجامعة السورية الخاصة(اوتوستراد درعا)-إدارة األعمال-دمشق

 49095دمشق

ساره حسين السيد شعيبي

منى

 2211الجامعة السورية الخاصة(اوتوستراد درعا)-إدارة األعمال-دمشق

 43710دمشق

ميرنا سمير عروس

سمر

 2214جامعة االتحاد الخاصة (الرقة)-إدارة األعمال-دمشق

 17707ريف دمشق محمد جاسم جاسم حمد

رابعه

 1981جامعة االتحاد الخاصة (منبج) -علوم إدارية-حلب

 23845ريف دمشق النا محمد ماجد سيف

رهف

 2208الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة -دمشق

خزام هيثم حسون

ايمان

 2206الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة -دمشق

نوار رياض طبره

بولين

 2202الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة -دمشق

ريم

 2200الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة -دمشق

 43784دمشق

راما احمد فيصل الحبال

ساما

 2183الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة -دمشق

 43275دمشق

ساره حسان فيومي

ناريمان

 2203جامعة قاسيون الخاصة -كلية اإلدارة واالقتصاد-دمشق

 25018حماة

اماني عبد الباسط عبد الجواد

رضية

 1850الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -المحاسبة-حماة

 14811حماة

بشار اسامه خرفان

ملك

 1800الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)  -المحاسبة-حماة

 4367السويداء
 21292دمشق

 18270ريف دمشق تاج اسامة شيخ األرض
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المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 15016طرطوس

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

ليال محمد كمال شراباتي

منتهى

 2203جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-العلوم االدارية واالقتصادية-حمص

 6918درعا

عمار حسن صقر

نداء

 2095جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-العلوم االدارية واالقتصادية-حمص

 22047حمص

لورين سامر مره

هدى

 1940جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص -وادي النضارة)-العلوم االدارية واالقتصادية-حمص

هاله

 2197جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -العلوم اإلدارية-دمشق

منى

 2062جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -العلوم اإلدارية-دمشق

سحر

 2009جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -العلوم اإلدارية-دمشق

 46022دمشق

آيه مأمون منير

لينا

 2001جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -العلوم اإلدارية-دمشق

 40287دمشق

رنيم احمد شيخ نجيب

ريم

 1944جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -الموارد البشرية-دمشق

أميرة

 2116جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -المصارف والمؤسسات المالية-دمشق

رنا رضوان الحمود

ايمان

 2149جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل) -المحاسبة-دمشق

ريان حسان شريتح

عتاب

 1505جامعة الشام الخاصة ( -الالذقية)  -العلوم اإلدارية-الالذقية

اشرف وجيه الغضبان

صفاء

 2178جامعة الرشيد الخاصة (اوتوستراد درعا)-علوم االدارة-دمشق

مها

 2237الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-إدارة األعمال-دمشق

 6057دير الزور تولين خالد العرب

منوليا

 2203الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-إدارة األعمال-دمشق

 32854ريف دمشق النا مصباح ايوبي

هيفاء

 2101الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-علوم مالية ومصرفية-دمشق

 46158دمشق

نور محمد سعيد حقي

ليلى

 1916الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-علوم مالية ومصرفية-دمشق

 42145دمشق

نور موفق محيميد دبيس

ضياء

 1920جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق

هدى

 1887جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق

 24146دمشق

يزن فؤاد ابراهيم

ميساء

 1748جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق

 45107دمشق

ريماز عماد الدين الطاغوس

تهاني

 1590جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-االقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق

 41250دمشق

تسنيم عبد هللا صديقه

ندى

 1919جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 46125دمشق

ليان محمد فائق الحلبي

جهان

 1900جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

بدريه

 1826جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 7663دير الزور مالك ماهر العليش
 43561دمشق

سيما وسام بالن

 6314دير الزور رنيم عبد الكريم موسى باشا

 35502ريف دمشق غدير عمر يوسف
 6099دير الزور
 19857حمص
 4470السويداء

 17320ريف دمشق تامر ناجح سكر

 21197ريف دمشق محمد عاصم عدنان الساعور

 32035ريف دمشق بتول معتز محيسن
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المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

االسم الثالثي

المحافظة

االم

مجموع
التفاضل

القبول

 20215دمشق

تامر بسام بركات

اميره

 1774جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 10234درعا

فايزه فواز السالمه

رجاء

 1487جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 48025دمشق

جوانا احمد منصور

رنده

 1411جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 21354دمشق

محمد ابراهيم احمد

امل

 1407جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-االقتصاد االسالمي-دمشق

 32141دمشق

عبدالرحمن رضوان عزيزيه

ميسون

 1974جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-االقتصاد-دمشق

 23030دمشق

محمد فادي مهند دمشقي

فطمه

 1926جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-االقتصاد-دمشق

 4386السويداء

أيهم شاهر غانم

ضياء

 1909جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-االقتصاد-دمشق

 8095طرطوس

الياس جهاد بشاره

باسمه

 2181األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (الالذقية)-لوجستيات النقل الدولي-الالذقية

 11969طرطوس

لينه فايز هيكل

صديقه

 1781األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (الالذقية)-لوجستيات النقل الدولي-الالذقية

 17901الالذقية

اليسار هيثم اسماعيل

عفاف

 2095جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)-إدارة المشافي-طرطوس

صباح

 1910جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل)-الحقوق-دمشق

عبير

 1869جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق  -التل)-الحقوق-دمشق

مها

 1975الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الحقوق-دمشق

 48755دمشق

مروه محمد القده

خلود

 1974الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الحقوق-دمشق

 25958دمشق

محمود محمد الشعار

سوسن

 1658جامعة الشام الخاصة (الالذقية)  -الحقوق-الالذقية

 27716حماة

رفيف ايمن صالح

وفاء

 2168جامعة الشام (ريف دمشق  -التل)  -العالقات الدولية والدبلوماسية-دمشق

 23759دمشق

محمد محمد زهير الال

زينب

 1880جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-الحقوق-دمشق

 44268دمشق

روان عماد قصيباتي

هناء

 1532جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-القانون-دمشق

 21063دمشق

عبد الرحمن ماجد الطرزي

خلود

 1950جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-القانون-دمشق

 27117ريف دمشق اكرام غسان القاق

نبيله

 1989جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-الدعوة واإلعالم-دمشق

 23805ريف دمشق يارا محمد الهالل

فوزيه

 1660جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الصحافة واإلعالم-دمشق

 24355ريف دمشق ساره هشام بكر

غصون

 1691جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-اإلعالم-دمشق

نوال

 2003جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس-طرطوس)  -التمريض-طرطوس

 16470ريف دمشق عبد الرحمن عصام الصفدي
 48869دمشق

ديمه كامل علي

 5141دير الزور محمدغيث تيسير العواد

 7249طرطوس

لؤي نورالدين يونس

24/25

اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019
المرحلة النهائية  -الفرع العلمي
االكتتاب

المحافظة

 23514حماة

االسم الثالثي

االم

مجموع
التفاضل

القبول

بثينه

 1750الجامعة العربية الحاصة للعلوم والتكنولوجيا (حماة)  -اللغة اإلنكليزية وادابها-حماة

كوثر

 2119الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-تصميم داخلي-دمشق

 42681دمشق

غرام محمد حسن اللو

ملك

 1529جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-اللغة العربية-دمشق

 42641دمشق

رؤى عبد الكريم ادريس

رماح

 1711جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-التربية-دمشق

ريتا وسيم خير

فاتن

 1654جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-التربية-دمشق

 42672دمشق

سهام عصام ناصر الدين

غاده

 1480جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق  -الشريعة اإلسالمية-دمشق

 13586حمص

محمد عارف االعطر

فاطمه

 1499جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح االسالمي ) دمشق الدراسات االسالمية والدعوة-دمشق

مريم

 1359جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-الشريعة-دمشق

عفراء

 1354جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-الشريعة-دمشق

حنان

 1455جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-الشريعة-دمشق

بانه محمد االحمد

 24362ريف دمشق شام سمير الخطيب

 7110السويداء

 32540ريف دمشق اسراء عماد تمراز
 41542دمشق

ندى حسان أبو آذان

 37115ريف دمشق بشرى عمر حماد
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