



ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

ياحمد مازن قطيش110120656                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يامجد عبد السالم الخوالده210120485                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي310121673

يايمان عبد النارص المفعالنن                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يأيهم محمد حسن410120841                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يدانه محمد زياد االحمر510120070                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يرنى محمد العقله610120230                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يرنيم بالل الشحادات710121746                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يزمزم عبد هللا العبدهللا النجم810120264                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسدره محمد مخلص ويس930231887                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر

يسالم عبد الجبار الشعبان1010121915                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسيدرا عبد العلي1110120243                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يعبد اللطيف محمد راشد الشاغوري1210120387                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يعبد هللا محمد النصار1310120544                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي1410120415 يعبي  ثائر الزغبى                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يغفران شاهر البشوات1510120071                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يغيث نضال العبد هللا1610120785                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يفاطمة أنور عالء الدين1710120979                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يكايد معاويه يوسف1810121203                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يليث جاسم الجاسم1910120220                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمحمد غسان مشلح2010120055                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمحمد محمود سعده2130230222                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمحمد نور عبد الرزاق الطماس2250220026                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

يمعاذ عامر محي الدين2310120428                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يتركي عبد الحليم الوردي2410121304                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يريناد امجد الموصلي2510120919                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يماسة سامر الصمصام2610121397                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يرفيف حامد عيىس2710120004                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ع2810121463 يفرح نزار الشر                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسدره ماهر العرب2910120452                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمهند محمد علي العبيد3010120613                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن اياد احمد3110121149 يلي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يغفران محمد السعد3210121681                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يهال عمر زرزر3310121526                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يأويس علي كزالة3410120829                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسيدره احمد قطاش3510121164                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يممتاز وليد ناصيف3610120261                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يأحمد مازن طبيخ3710120059                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يشام المثبن العبد العزيز3810120513                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يجودي موفق زمزوم3910120963                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يهدى عبد الرحمن الدنيفات4010120201                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن حشيش4110121533 ياسماء ياسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ياسماعيل عبد الرزاق العبد هللا4210120429                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ييزن أيمن العمري4310121236                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يبتول عبد هللا السعدي4410120688                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

يجود محمد نذير الحريري4510121576                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يأمي  حسن دبور4610120833                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يزيد خالد العلي4710120737                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن قره4810122026 يعباده معي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يأحمد بسام طه4910121873                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
 محمد صفوح حسكي5010120474

ن يلجي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يزينه شادي مالعب5110120495                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن5210120208 يمحمد نور نائل الحسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمريم عيىس عبد العزيز5310120966                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمهند محمد شحرور5410121390                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يليان محمد النونو5510121211                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يلببن اسامه قرقوط5610120877                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يفرح ماهر المعلم5710121897                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي فراس الخراط5810120735 يانى                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يبتول احمد دعبول5910120488                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ييارا عاطف الطويل6010121191                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يريم معاذ الفرح6110120697                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يوالء جمعه الغضبان6210120854                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يعبد الرحمن محمد الخطيب6310121465                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن خلدون فارس6410120015 يحني                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يخديجه بدر طربوش6510121995                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن الظاهر6610120014 يمحمد ياسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

يايناس كمال الصالح6710121816                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يساره عبود عزيز6810121384                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يروند حسام الدين مرعي6940051906                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسمر غازي الجباوي7010121302                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يفرح موس جوريه7110121818                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يناهدة محمود عبيىسي7210120092                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
كه7310120647 يروى غسان الشر                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يمحمد مالك محمد أنس الخطيب7410121590                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يساره فايز العيد7510121972                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي احمد يونس7610121281 يانى                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يميس الريم خالد الزنيقه7710120598                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يابراهيم محمد داوود7810120836                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي7910120626

يزيد محمد جهاد الملق                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ياحمد عبد هللا مظلوم8010121293                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يعبد الرحمن عماد الدين عبد الرزاق8110121728                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يشهد عياط المصيخ8210120338                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يجودي محسن غازي8310122002                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يرنيم نبيل بكور8410120907                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يدعاء موس حمد8510121328                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي8610121231 ياليمامه أنس الزعبى                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
 الشبلي8710120397

ن يندى حسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يعبد الرحمن جهاد أحدب8810120005                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

يريم يوسف المطلق8910121971                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يايناس عبد المنعم العمارين9010120494                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يبالل كارس السيد9110121734                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يسليمان خليل الجماز9210121884                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ي9310120243

يحسن حسام معربانن                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
يشيماء يارس األديب9410120965                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن9510120178 يفهد نايف حسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
ن الشحوذي9610121567 يرحمه احمد الحسي                           1,525,000                  1,275,000           250,000              1,600الطب البشر
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانجودي محمد لبيب هزاع9710121160
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناندنيا يعرب عزاوي9810121156
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانريام عمران الشيخ علي9910121664

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشيماء محمد رضا رفاعي10010121573
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانقاسم محمود الحمور10110121615
ي فريد الزامل10210121499                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانناجى
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانهدى مصطقن عمر10310121343
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانروز عماد رباح10410120385
ي10510121454                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانبسمله انس الزعبى
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشذى ميثاق كيوان10610121035
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانعبد هللا راتب كعيد10710121187
ن حشيش10810121532 ي ياسي 

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانامانن
ه علي العيد10910122058                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانامي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسالم نضال الملحم11010120206
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

ن11110121543                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشهد مروان الشاهي 
ن الطويل11210122039                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناننسيبة ياسي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانايالف علي المصطقن11310120075
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمحمد مصطقن شيبان11410121220
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانيمان باسم السالم11510121692
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسالي ضياء الوادي11610120796
ي11710121243

ن
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانيوسف طالل السيوف

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانأحمد حسام الكاتب11810121189
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانحال بسام الحاج محمد11910121195
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانأري    ج محمد جوهر12010121868
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانماهر مازن الفقي 12110121175
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانعماد وسام السليمان12210121613
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانساره فراس الفالح12310120160
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانليليان خليل عتمه12410120952
ي12510120921

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانبيلسان غسان السويدانن
ن باسم القادري12610121139                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانحني 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمحمد تامر الحمود الخليف12710121339
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمصطقن عامر المنصور12810121946
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناننور مصطقن الموس الرسلي12910121676
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانصهيب محمد إياد عجاجه13010121028
ن الشيخ13110121594                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسدره حسي 
ي13210120064

ن
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانيمان يقظان آع
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناننور وديع قسيس13310121308
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمروان نضال الدبش13410121362
ن13510121969                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشهد احمد حسي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانأمجد مهند النقاوه13610121171
ي اسماعيل حمدان13710120840

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانحسبن
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانبدر انس المرصي13810120148
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشام عصام ابو غانم13910121992
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانابتسام محمد ابو سن14010120017
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانرغد عياط المصيخ14110120035
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانخديجه مصطقن ابراهيم14240051829
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانراما خليل االحمد14310121566
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمالك مجاهد البكور14410121320
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناندعاء كريم المحمد14510122035
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانحال زهي  قصاب14610120122
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانخالد اسعد المحمد14710120771
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناننورمان طالل الحريري14810121244
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسهيل رغيد السبكي14910121134
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمحمد عبد الرحمن عبد هللا15010121768
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانهبة خليفة البدر15110120024
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانغصون رشيد االديب15210121221
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسناندانه خليفة البدر15310120029
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانداليا خالد الجدوع15410121377
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمحمد عبد المالك العيد15510121571
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانهنوف فؤاد الدخيل15610120547
ي15710121505

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانساره سليم المعانن
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانعلي رضوان االحمد15810121771
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسيف الدين عبد العزيز الظاهر15910120085
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمالك موس المرصي16010120787
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانحمزه أحمد السعيد16110121016
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانخليل عبد العزيز عليا16210121361
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانيارا فراس هالل16330230412
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانمحمد علي محمد مظهر الطويله16410122033
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانصفيه فرح عينيه16510121357
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانسالم خالد المعيوف16610120524
ي عوض16710121036                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,400طب األسنانشهد محمد ناجى
ه محمد مقيم16810120940                          1,525,000                  1,275,000           250,000              2,400طب األسنانامي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةجوري نهاد بطحه16910120903
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاعتدال مصطقن المواس17010121562
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةراما محمد جمعه17110120905
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةسمي  عامر المظلوم17210121923
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةبيسان خالد العبيد17310121450
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاليمامه علي المحمود17410120187
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةالخنساء صخر الحاج رشيد17510120739
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةجود توفيق العرب17610120827
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةيشى عبد القدوس عبد الرحمن17710121618
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةجود مهند عرنوس17810120443
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةليان خالد رقيه17910121000
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاحمد خلف ساير18010121791
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةيوسف زاهر عمشه18110121558
ن اليوسف18210121298                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةرابعه حسي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةهديل دريد العلوش18310120049
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةماسا سامر غنام18410121479
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةعمر عدنان العويد18510121321
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةلمار حسام الدين بدوي18610121452
ي18710121901                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةسحى محمود الححى
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةهنادي علي الظاهر18810120916
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةيشى صالح الهربك18910120508
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةناريمان حسن قاسم19010121303
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةمآب رفيق الجارس الخلف19110122013
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةجوري زياد زين19210121010
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاسماء ابراهيم العلي19310121154
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةمصطقن عبد الرزاق محمد محمود عوض19410121133
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةبكر احمود الحماده19510120113
 خالد الحاج علي19610120257

ن                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةلجي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةارساء عالء العبد هللا19710121828
ه محمود غنم19810121640                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةامي 
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ن بمفاضلة الجامعات الخاصة لالختصاصات الطبية للعام الدراسي  2022/2023أسماء المقبولي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الرغبةاالسمرقم االكتتابالرقم 
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل للفصل األول

ة السورية) (غير إلزامي باللير

اإلجماىلي مع النقل

ي خدمة )
 
اك ف ي حال الرغبة باالشير

 
ف

(النقل

ة السورية) (باللير

                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاسامه محمد قيس الصباغ19910120056
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةحال ايمن الشحادات20010121966
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةمحمد خلف ساير20110121790
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةنور خالد غزال20210121495
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةارساء محمد نكز20310121169
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةنجد محمد الدللي20410120694
غش20510120137                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةسحى أصالن اليى
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةريحان محمد الشور20610121898
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةرهف نورس البكاوي20710121521
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةاريام اسعد المحمد20810120738
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةهدى محمد االحمد20910120698
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةآيه ابراهيم الذياب21010121889
ن21110120416                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةرغد محمد حسي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةانسام عامر الجوالن21210121514
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةشهال محمد طالل الوكيل21310120044
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةعبد الرحمن جمعة الشمالن21410120036
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةمريم عدنان حوران21510120078
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةابرار خالد محمد الخلف21610121942
ن سامر اللحام21710120208                          1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةياسمي 
                         1,525,000                  1,275,000           250,000              1,200الصيدلةمحمد نور الدين احمد المرصي21810120193
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