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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  
  

  على مقاعد المرحلة الجامعية األولى  ١١/٩/٢٠١٣تاريخ  ٣١٢رقم إعالن وزارة التعليم العالي  الناجحين األصالء واالحتياط فيأسماء 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة المقدمة من ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الدراسي 

  :الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت  مت احتسابالثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية، و يف الشهادة  المعدل المئويعلى أساس  واملفاضلة بني املتقدمنيجلة الطلبات معا متتمالحظة
% من معدل الشهادة ١٠الدينية، الرتبية الرياضية والعسكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوك واملواظبة إن وجدت) وحسم بعد طي درجات مواد (الرتبية أي  القبول يف املرحلة اجلامعية األوىل يف اجلامعات السورية

 .الثانوية غري السورية
  نوع الترشيح  دورة عام الشهادة الحاصل عليها االختصاص المطلوب المواليد  المعدل المئوي  االسم  الرقم

  أصيل مقعد  ٢٠١٣ علمي /سوريةثانوية  هندسة مدنية ١٩٩٥/٠٢/١٩ ٩٧.٧٨ هعبد اهللا عبد المنعم داد   .١
  ١احتياط مقعد  ٢٠١٣ علمي /سوريةثانوية  هندسة اتصاالت ١٩٩٦/٠٨/٠٣ ٩٧.٦٣ سلمى محمد عدنان الشيخ قاسم   .٢
  ٢احتياط مقعد  ٢٠١٣ علمي /سوريةثانوية  هندسة مدنية ١٩٩٥/٠١/٢٨ ٩٦.٥٦ احمد فواز الحربه   .٣

  أصيل مقعد  ٢٠١٣ أدبي /سوريةثانوية  قانون ١٩٩٥/٠١/٠٦ ٩٥.٤٦ علي الخالد بالل   .٤
  ١احتياط مقعد   ٢٠١٣  ادبي/ سوريةثانوية   قانون  ١٩٩٣/٠١/٠١  ٩٢.٠٨  عبد الرحمن عمر المنيع   .٥
  ٢احتياط مقعد   ٢٠١٣  أدبي /سوريةثانوية   قانون  ١٩٩٥/١١/٠١  ٨٨.٣١  عبد اهللا نعيم نقرش   .٦

  أصيل مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   العلوم/كيمياء حيوية  ١٩٩٢/٠١/١٠  ٩٣.٧٨  ابراهيم محمد البنا   .٧
  ١احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   العلوم/ مسار جيولوجيا البترول  ١٩٩٥/٠٣/١٠  ٩١.٧٨  محمد عباده محمد اسامة السمان   .٨
  ٢احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي /اماراتيةثانوية   علوم    ١٩٩٥/٠٧/٠١  ٨٤.٨٢  فاطمة عبد الرزاق مروة (أبناء الجالية)   .٩

  أصيل مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   اقتصاد/ ادارة اعمال  ١٩٩٣/٠١/٢٢  ٩٢.٠٧  خليل ابراهيم الجراد   .١٠
 ١احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   اقتصاد/ ادارة اعمال  ١٩٩٥/٠١/٠٧  ٩٠.٢٦  عمران بشير البرغوث   .١١
  ٢احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   اقتصاد/ ادارة اعمال  ١٩٩٥/٠٦/٢٤  ٨٩.٩٦  ل الحلبيحسام كما   .١٢

  أصيل مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   اغذية وزراعة/ علوم التغذية  ١٩٩٥/١١/٠٧  ٩٠.٣٣  احمد عبد الرحيم ابو الشامات   .١٣
  ١احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي /سوريةثانوية   اغذية وزراعة/ علوم التغذية  ١٩٩٥/٠٤/٢٢  ٨٤.٨٩  فادي سمير العساف   .١٤
  ٢احتياط مقعد   ٢٠١٣  علمي / اماراتيةثانوية   اغذية وزراعة  ١٩٩٦/٠٤/١٧  ٨٤.٧٩  عديلة معتز باهللا الحسن (أبناء الجالية)   .١٥


