
الكلية المقبول بهانوع القبولبلد الشهادةاسم الطالب

الدفعة األوىل 

المطلوبة للتسجيل

ة السورية) (باللير

رسم النقل

(غير إلزامي)

يتحويل مماثل سورية هيا جهاد كمال       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ك  يتحويل مماثل سورية أسماء زياد التر      1,275,000            3,600,000الطب البشر

يتحويل مماثل سورية يارا مروان شامية      1,275,000            3,600,000الطب البشر

يتغيتر قيد سورية ساره ابراهيم المحمود       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ن  يتغيتر قيد سورية دانا صفوان حسير      1,275,000            3,600,000الطب البشر

يتغيتر قيد سورية يزن حسن الكويدر       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ن       1,275,000            3,300,000طب األسنانتحويل مماثل سورية تغريد غسان الياسير

     1,275,000            3,300,000طب األسنانتحويل مماثل سورية يحير عمر عارف 

     1,275,000            3,300,000طب األسنانتحويل مماثل سورية رنا ممدوح الخالد 

ن عمر      1,275,000            3,300,000طب األسنانتغيتر قيد سورية اسعد حسير

     1,275,000            3,000,000الصيدلةتحويل مماثل سورية آالء هللا محمد لؤي رسحان 

     1,275,000            3,000,000الصيدلةتحويل مماثل سورية شهد جاسم العبد الرحيم 

     1,275,000            3,000,000الصيدلةتحويل مماثل سورية محمد هاشم حمينه 

ن حسام هنادي       1,275,000            3,000,000الصيدلةتحويل مماثل سورية حنير

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سورية هديل احسان نرص الدين 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سورية يزن عصام مسلمانيه 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سورية راغده خالد خطاب 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سورية محمد رضا حموش 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سورية محمد بسام محمد نائل خربوطلي

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتحويل مماثل سوريةالطاهر عصام الختر

يف الحجو      1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةتغيتر قيد سورية محمد فراس محمد رسر

ولتحويل مماثل سورية عمران عبد الرحيم الدبس       1,275,000            1,500,000هندسة البتر

ن ضياء المبيض  ولتحويل مماثل سورية حنير      1,275,000            1,500,000هندسة البتر

ي ابو السل  ولتحويل مماثل سورية منتر ناج       1,275,000            1,500,000هندسة البتر

ولتحويل مماثل سورية روزبه شاهر الذياب       1,275,000            1,500,000هندسة البتر

ن شاشيط      1,275,000            1,200,000العلوم اإلداريةتحويل مماثلسورية صفا محمد معتر

ن بركة       1,275,000            1,200,000العلوم اإلداريةتحويل مماثلسورية مجد أمير

     1,275,000            1,200,000العلوم اإلداريةتحويل مماثلسورية يوسف محمد أبو رومية 

يمعهد سورية راما كلش كلش       1,275,000            3,600,000الطب البشر

يمعهد سورية ماري فوزي مهاوش       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ن محمد النجم  يمعهدسورية معتر      1,275,000            3,600,000الطب البشر

يمعهد سورية علي كناش الحميد الموىس       1,275,000            3,600,000الطب البشر

يمعهد سورية خديجة توفيق السحلي       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ن  ي امير
يمعهد سورية إيفان عبد الغين      1,275,000            3,600,000الطب البشر

يمعهد سورية عبد الرزاق احمد القبالن       1,275,000            3,600,000الطب البشر

يمعهدسورية صفا عامر محي الدين       1,275,000            3,600,000الطب البشر

ي 
     1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهدسورية إباء محمد القاضن

     1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهد سورية مايا ضياء عمايري 

     1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهد سورية رند ثابت الحرك 

     1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهد سورية حسن سلمان رشو 

ن السيد       1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهد سورية مازن المعتر

     1,275,000            3,300,000طب األسنانمعهد سورية رزان يوسف احمد 

     1,275,000            3,000,000الصيدلةمعهد سورية مالك عبد هللا كعود

     1,275,000            3,000,000الصيدلةمعهد سورية عبد السالم دياب البقاره

     1,275,000            3,000,000الصيدلةمعهد سورية محمد عصام المردود 

     1,275,000            3,000,000الصيدلةمعهد سورية مروه حسن الجدب 



     1,275,000            3,000,000الصيدلةاجازةسورية هدى  احميد العميان 

ن الرمضان       1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية ابراهيم تحسير

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية رفاه عماد الدين محسن عياش 

ي       1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية هاجر حمزه الزعي 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية محمد نور محمد نجيب 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية محمد عبد الكريم رسالن

ن       1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية أولفان عكيد امير

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية محمد مسلم السليمان 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية أمامة عبد الرؤوف حمامي 

     1,275,000            1,500,000الهندسة المعلوماتيةمعهد سورية قتيبة بسام مرعي 

ولمعهد سورية جودي عبد الرحيم كلش       1,275,000            1,500,000هندسة البتر

ولمعهد سورية األيهم عمر الخلف       1,275,000            1,500,000هندسة البتر

الكلية المقبول بهانوع القبولبلد الشهادةاسم الطالب
الدفعة األوىل

(بالدوالر األمريكي)

الرسوم األخرى

ة السورية) (باللير

رسم النقل

(غير إلزامي)

يتحويل مماثل السعودية انعام خالد بشلح    1,275,000        250,000                   1,600الطب البشر

يتحويل مماثل الكويت احمد ايمن الكردي    1,275,000        250,000                   1,600الطب البشر

  1,275,000        250,000                   1,400طب األسنانتحويل مماثل السعودية نزيه نزهات الدرويش 

  1,275,000        250,000                   1,400طب األسنانتغيتر قيد السعودية جنان يوسف الخميس


