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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 
 
 

  على منح المرحلة الجامعية األولى 02/7/0203تاريخ  032إعالن وزارة التعليم العالي رقم  على المتقدمينأسماء 
 استناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع من الطالب السوريين  0203/0202للعام الدراسي 

 لطنة ُعمانس
 

 مالحظة: سيتم التفاضل على الرغبتين األولى والثانية فقط لكل متقدم. *

 الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم
نوع 

 الشهادة
 دورة عام

المعدل 
 المئوي

 المؤسسة التعليمية الشهادة المطلوبة
المعدل 
 المطلوب

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في هندسة الكهرباء والحاسب االلي-0 22.07 0203 سورية ثانوية/ علمي 01/5/0225 امير محمد نور الدين كعكه جي  .0

 %22 جامعة السلطان قابوس إجازة في الهندسة المدنية-0 27.29 0203 سورية ثانوية/ علمي 05/5/0225 نيادبشر عماد المر   .0

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المدنية -0جازة في الصيدلة ا -0 27.07 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/1/0225 مجدي حسام الرشيد  .3

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الصيدلة-0 25.2 0203 سورية ثانوية/ علمي 3/00/0222 قتيبة عدنان حمدان  .2

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في هندسة النفط -0دنية اجازة في الهندسة الم -0 25.71 0203 سورية ثانوية/ علمي 7/3/0225 اياس عفيف ابا زيد  .5

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في هندسة النفط -0اجازة في الهندسة المدنية -0 25.02 0203 سورية ثانوية/ علمي 9/9/0225 عمر قاسم االصفر  .1

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في الهندسة المدنية -0سة النفطية اجازة في الهند -0 25 0203 سورية ثانوية/ علمي 05/0/0225 يمان ايمن شنار  .7

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الصيدلة -0 22.39 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/0/0225 احمد فواز الحربة  .9

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في تكنولوجيا المعلومات -0اجازة في الصيدلة  -0 23.07 0203 سورية ثانوية/ علمي 02/0/0222 عز الدين نذير ايمن محمد  .2

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المدنية والمعمارية -0اجازة في الصيدلة -0 23.23 0203 سورية ثانوية/ علمي 02/3/0220 احمد موفق مروان  .02

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في النفط والكيمياء -0 20.55 0203 سورية ثانوية/ علمي 0/02/0225 رافي عصام سلمان  .00
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 الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم
نوع 

 الشهادة
 دورة عام

المعدل 
 المئوي

 المؤسسة التعليمية الشهادة المطلوبة
المعدل 
 المطلوب

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في االقتصاد -0زة في هندسة الكمبيوتر اجا -0 20.07 0203 سورية ثانوية/ علمي 0/0/0221 محمد طالل عبد الفتاح القباني  .00

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المدنية والمعمارية -0اجازة في الصيدلة  -0 20.07 0203 سورية ثانوية/ علمي 00/7/0225 محمد كرم ابراهيم الغزي  .03

 %22 جامعة السلطان قابوس اجازة في القانون -0اجازة في التربية -0 20.22 0203 سورية / أدبيثانوية 0/0/0223 المنيع عمر عبد الرحمن  .02

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الصيدلة -0اجازة في الهندسة المدنية  -0 92.02 0203 سورية ثانوية/ علمي 32/5/0222 بشار عمر الطرون  .05

01.  
 92.27 0203 سورية ة/ علميثانوي 2/0/0221 حشيشحسان عبد الرحمن 

اجازة في هندسة الكهرباء  -0اجازة في الصيدلة  -0
 وااللكترونيات

 %92 الكلية التقنية العليا

محمد اغيد محمد سعيد   .07
 الصباغ

 99.2 0203 سورية ثانوية/ علمي 0/0/0225
اجازة في هندسة الكهرباء  -0اجازة في الصيدلة -0

 وااللكترونيات
 %92 علياالكلية التقنية ال

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المعمارية -0اجازة في الهندسة المدنية  -0 99.00 0203 سورية ثانوية/ علمي 03/5/0225 محمد عامر شريف داوودي  .09

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المدنية والمعمارية -0اجازة في الصيدلة -0 99.00 0203 سورية ثانوية/ علمي 0/0/0225 عاصم عامر عمار  .02

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الصيدلة -0 97.12 0203 سورية ثانوية/ علمي 02/1/0225 محمد علي حجازي  .02

 %92 الكلية التقنية العليا في الصيدلةاجازة  -0 91.23 0203 سورية ثانوية/ علمي 9/3/0222 سماح ابراهيم السقر  .00

االء فيصل علي راغب عثمان   .00
 آغا )من أبناء الجالية(

 %22 جامعة السلطان قابوس هندسة معمارية-0 91.5 0203 عمانية ثانوية/ علمي 02/2/0225

 %92 الكلية التقنية العليا في الهندسة المدنية اجازة -0اجازة في الصيدلة  -0 95.27 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/0/0221 محمد ملهم موفق فرح  .03

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في تكنولوجيا المعلومات-0إجازة في الهندسة المدنية -0 95.52 0203 سورية ثانوية/ علمي 07/5/0225 يامن عامر زعبالوي  .02

05.  
 95.20 0203 سورية ثانوية/ علمي 3/0/0221 احمد محمد عوير

اجازة في هندسة  -0ي الهندسة المدنية والمعمارية اجازة ف -0
 الكهرباء والحاسب االلي

 %92 الكلية التقنية العليا

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الهندسة المدنية والمعمارية -0اجازة في الصيدلة -0 92.91 0203 سورية ثانوية/ علمي 00/00/0225 االء محمد القادري  .01

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في الصيدلة-0 92.71 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/7/0225 يم ابو الشاماتاحمد عبد الرح  .07

 92.02 0203 سورية ثانوية/ علمي 0/0/0225 عدي عزام البجاري  .09
اجازة في هندسة  -0اجازة في الهندسة المدنية والمعمارية-0

 الكهرباء وااللكترونيات
 %92 االكلية التقنية العلي

 %92 الكلية التقنية العليا اجازة في تكنولوجيا المعلومات -0اجازة في الصيدلة -0 92.02 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/7/0225 علي توفيق الشيخ حسن  .02

 %92 الكلية التقنية العليا ية والمعماريةاجازة في الهندسة المدن -0اجازة في الصيدلة -0 93.12 0203 سورية ثانوية/ علمي 9/9/0223 محمد عبد السالم عارف احمد  .32

 %22 جامعة السلطان قابوس األداب والعلوم االجتماعية -0إجازة في الحقوق -0 93.10 0203 سورية ثانوية/ أدبي 0/00/0225 عبد اهلل نعيم نقرش  .30
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 الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم
نوع 

 الشهادة
 دورة عام

المعدل 
 المئوي

 المؤسسة التعليمية ة المطلوبةالشهاد
المعدل 
 المطلوب

 93.25 0203 سورية ثانوية/ علمي 09/0/0225 محمد شمس الدين البكري  .30
اجازة في الهندسة الميكانيكية  -0اجازة في الصيدلة  -0

 والصناعية
 %92 الكلية التقنية العليا

قتيبة عبد الرحيم محمد سليمان   .33
 سليمان )من أبناء الجالية(

  71.375 0203 عمانية ثانوية/ علمي 0/0/0221
  

زياد طارق محمد بدر سراقبي   .32
 )من أبناء الجالية(

 %92 الكلية التقنية العليا هندسة اتصاالت -0هندسة مدنية -0 75.105 0203 عمانية ثانوية/ علمي 01/3/0225

رزان راتب خليل منصور   .35
 المحاميد )من أبناء الجالية(

 72.105 0203 عمانية لميثانوية/ ع 0/0/0221
هندسة -2هندسة معمارية -3هندسة مدنية -0صيدلة -0

 اتصاالت

 .الكلية التقنية العليا0
 . الكلية التطبيقية0 

92% 

كيندا ابراهيم محمد المنال )من   .31
 أبناء الجالية(

  72.105 0203 عمانية ثانوية/ علمي 2/7/0225
  

37.  
زينب عبد الغفار ابراهيم الغبرة 

 ناء الجالية()من أب
 علوم مصرفية -3معلوماتية  -0دراسة تجارية  -0 17.375 0203 عمانية ثانوية/ علمي 09/3/0225

 .الكلية التقنية العليا0
. كلية الدراسات المالية 0

 والمصرفية

92% 

39.  
براءة عبد الرحيم محمد 

سليمان السليمان )من أبناء 
 الجالية(

 العلوم الشرعية -0تقنية المعلومات  -0 12.005 0203 عمانية ثانوية/ علمي 07/7/0223

.الكلية التطبيقية في 0
 صاللة 

 . معهد العلوم الشرعية0

0 .
92 %

0 .
15% 

اسماء محمد سليمان محمد    .32
 كرزون )من أبناء الجالية(

 0203 عمانية ثانوية/ علمي 02/5/0225
 

 %15 معهد العلوم الشرعية العلوم الشرعية -0


