
                    الجمهورية العربية السورية  
     وزارة التعليم العالي    

        

  

2018/2019أسماء الطالب المقبولين من أبناء الشھداء على منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي  

رقم  م
اسم  النسبة اسم االب اسم الطالب الفرع المحافظة االكتتاب

 االم
معدل 
 الرغبة المحققة التفاضل

 الطب البشري-الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا) 2342 فاطمة العاصي مازن بتول علمي دمشق 43968 1

 الطب البشري-طرطوس)-للعلوم الطبية (القدموسجامعة األندلس الخاصة  2311 ثراء حمود سھيل فاطمه علمي حماه 27292 2

 الصيدلة-وادي النضارة) -جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص 2242 مي كبا اياد رانيه علمي طرطوس 14283 3

 الطب البشري -ريف دمشق)  - (التل -جامعة الشام الخاصة  2234 وداد الشمق محمد رھف علمي ريف دمشق 30304 4

صيدلة -(الالذقية)  -جامعة الشام الخاصة  2036 بسما ديب ديب ايمان علمي حماه 26245 5  

طب األسنان-طرطوس)-جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس 2020 احالم بريقه نزار باسل علمي طرطوس 8356 6  

طب األسنان -للعلوم والتكنولوجياالجامعة العربية الخاصة  1980 لميا المشعل زكريا عبدالكريم علمي حماه 16380 7  

طب االسنان-جامعة قرطبة الخاصة (ريف حلب) 1910 زينب عكو محمد أمجد علمي حلب 32114 8  

الصيدلة-طرطوس)-جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية (القدموس 1884 ھند زريق غازي حسام علمي حماه 18488 9  
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الصيدلة-الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا) 1849اسعاف ونوس يوسف حال علمي دمشق 43524 10  

طب األسنان-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا) 1800 رفيده ابراھيم انيس رغد علمي دمشق 43731 11  

الصيدلة-(درعا )-الخاصة جامعة قاسيون 1776 منال الرضوان خالد محمد صبحي علمي درعا 8300 12  

الصيدلة-منطقة الحواش)-جامعة الحواش الخاصة (حمص 1773 امال سموني سليمان ربى علمي حمص 19169 13  

طب األسنان-الجامعة السورية الخاصة (اوتوستراد درعا) 1762 سندس الھفل عمار اسمھان علمي دير الزور 6227 14  

طب األسنان-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا) 1761 دالل جديد ماھر سيدرا علمي الالذقية 16841 15  

طب األسنان-منطقة الحواش)-جامعة الحواش الخاصة (حمص 1756 زينب خرفان منھل روان علمي طرطوس 15104 16  

 رغبات مرفوضة 1754 ناديا الخطيب فرزات علي علمي حمص 14541 17

االدارية العلوم -) الالذقية( الخاصة الشام جامعة 1675ميسون شاھين أحمد شھد علمي حماه 26766 18  

الصيدلة-الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا) 1647 رويده محفوض لؤي اريج علمي الالذقية 19053 19  

الصيدلة-الخاصة للعلوم والتكنولوجيا (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية  1636 ميساء عمار جالل دانيال علمي دمشق 21309 20  

الطب البشري-جامعة القلمون الخاصة (دير عطية) 1540 دالل الجلود عبد لورين علمي ريف دمشق 36512 21  

الصيدلة-سراقب)–جامعة ايبال الخاصة (إدلب  1518 رشيده الخليفهعبد الرحمن صفاء علمي دمشق 43736 22  

االطب البشري-منطقة الحواش)-جامعة الحواش الخاصة (حمص 1499 عزيزة العكل أحمد فضل هللا علمي ادلب 2854 23  



طب األسنان-وادي النضارة) -جامعة الوادي الدولية الخاصة (حمص 1492 ھناء احمد علي حمزه علمي حمص 10956 24  

الصيدلة-القلمون الخاصة (دير عطية)جامعة  1477 فايزه الدالي ناظم محمود علمي ريف دمشق 18198 25  

البشري االطب-)الحواش منطقة-حمص( الخاصة الحواش جامعة 1330 فداء العوض محمد أيمن قمر علمي دمشق 45152 26  

القانون-دمشق) اإلسالمي الفتح مجمع( الشام بالد جامعة 1382 فائزه صقر ھالل خضر أدبي دمشق 3273 27  

اإلعالم-دمشق) رقية السيدة( الشام بالد جامعة1345 امينه كنج عثمان ھيثم ياسمين أدبي دمشق 10965 28  

 

                                      


