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 0261/0265بناء الشهداء للعام الدراسي أل نتائج مفاضلة منح  الجامعات الخاصة
 

 مالحظات اسم الجامعة اسم األم اسم الطالب المجموع اكتتاب رقم

 ندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) الطب البشري(جامعة األ غنٌه رهف فواز اصالن 9132 11311 1
 

 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) الطب البشري( وداد محمود دمحم حسن 9934 2211 9
 

 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) الصٌدلة( منال لٌان سامً دٌب 9994 12399 1
 

 خاصة ) الصٌدلة (الجامعة السورٌة ال اماسل دمحم تمام دٌبو 9122 92943 2
 

 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) الصٌدلة( سوعاد حال احمد دٌوب 9149 11719 3
 

 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) طب االسنان ( فاطمة امنه هارون سلطان 9199 97429 4
 

 الجامعة السورٌة الخاصة ) الطب البشري ( منال عدي نادر داده 9447 2714 7
 

 رغبات مرفوضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعاد عفراء منذر علً 1224 14391 2

 الجامعة الدولٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا ) الصٌدلة ( مٌساء دمحم بتول سمٌع عباس 1273 12331 2
 

 رغبات مرفوضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غٌساء ٌحٌى السموءل غنوم 1247 19412 14

 جامعة الرشٌد الخاصة ) الصٌدلة( نبال غنوة دمحم علً 1241 12494 11
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 مالحظات اسم الجامعة اسم األم اسم الطالب المجموع اكتتاب رقم

 الجامعة السورٌة الخاصة ) الصٌدلة ( ملكه اٌة اكرم علً شلً 1721 97111 19
 

 رغبات مرفوضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثوره اٌة ٌاسٌن عثمان 1799 12224 11

 الجامعة العربٌة الدولٌة الخاصة ) الصٌدلة ( فائده الٌزا عماد السرٌة 1421 17314 12
 

 جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة) طب األسنان ( مٌساء نغم دمحم ضوٌا 1393 12144 13
 

 رغبات مرفوضة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناءس الٌسار ناجً السلٌمان 1229 14297 14

 الجامعة الدولٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا ) الصٌدلة ( امٌنة نور هٌثم كنج عثمان 1241 11444 17
 

 جامعة القلمون الخاصة ) الطب البشري ( منى دمحم اسماعٌل الحموي 1291 94713 12
 

 الجامعة السورٌة الخاصة ) طب االسنان ( انصاف العبدوالء اسماعٌل  1141 14221 12
 

 جامعة القلمون الخاصة ) الطب البشري ( اسعاف مرح ٌوسف ونوس 1122 14222 94
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