
  :طلوبة
.(. 

IT 

  

 

  ت الطبية
 ت

   طبية

  

منح على  20
  ع مع

الرغبات املط
(إجازة يف.

T معلوماتية هندسة .1

  صحافة.1
  عريب .ادب2
 .لغة فارسية3

هندسة معلوماتية .1
 هندسة مدنية .2
هندسة اتصاالت .3

  مدنية هندسة.1
.هندسة اإللكرتونات2
اإلتصاالتهندسة . 3

الكرتونيات هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة كمبيوتر3
برتوكيميائية هندسة.1
  طريان.هندسة 2
 .هندسة حاسوب3

12/10/15ريخ 
فاق الثقافي الموقع

 اللغة 
 بية

اللغة عالمة 
 اإلنكليزية

38294 

53388 

37293 

39248 

35289 

36267 

تاري 385ورقم  2
لالتف مج التنفيذي

عالمة 
الكيمياء

عالمة
العرب

175 80 

 37 

196 76 

187 97 

154 50 

191 61 

5/10/2015ريخ
بموجب البرنام 20

 
عالمة

 الرياضيات
عالمة
الفيزياء

593392

  

517382

538368

555397

545379

1 

  

تاري 375ورقم  2
2015/016سي

رانيةيإلسالمية اإل
املعدل املئوي
 بال ديانة

94.96 

93.85 

93.00 

92.04 

91.48 

90.96 

29/9/2015ريخ 
للعام الدراس ألولى
الجمهورية اإل 

دورة عام
اجملموع
بال ديانة

2015 2564

2015 2440

2015 2511

2015 2485

2015 2470

2015 2456

تاري 367لي رقم
مرحلة الجامعية األ

 احلاصل عليها هادة

 نوية سورية علمي

 انوية سورية اديب

 نوية سورية علمي

 نوية سورية علمي

 نوية سورية علمي

 نوية سورية علمي

 وزارة التعليم العا
للمخصصة للقطر

الشه املواليد

ثا12/9/199

ثا3/1/1998

ثا2/6/1997

ثا1/1/1998

ثا7/9/1997

ثا11/7/199

  ية السورية
  العالي

إعالنقدمين إلى
المخ تبادل الثقافي

 الطالب 

 7 هم اخلطيب

 8 سن حسن

 7 محد سليمان

 8 ضال غزالة

 7 حممد منصور

 7  وليد خمول

جمهورية العربي
وزارة التعليم ا  

أسماء المتق
الت

ماسـ م.

ميام أده .1

مرح حس .2

امح قصي .3

لني نض .4

يوسف حم .5

ميشيل .6

 

الج
 
  



2 
 

اجملموعدورة عام احلاصل عليها الشهادة املواليد الطالب  ماسـ م.
بال ديانة

املعدل املئوي
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة
الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

  :الرغبات املطلوبة
 .)(إجازة يف..

 270 355 396156 549 243290.07 2015 ثانوية سورية علمي 16/1/1998 عسافسقراط امساعيل  .7
  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة مدنية االنشائية2
 .هندسة اتصاالت3

 249 336 352162 578 242689.85 2015 ثانوية سورية علمي 8/3/1997 أمل فايز ماضي .8
  مدنية هندسة.1
  .هندسة انشائية2
 .هندسة برتولية3

9. 
حممد احلسني حممد قاسم

 اإلعالم.1 395 548    231188.88 2015 ثانوية سورية أديب 11/5/1997  قنرب

 272 373 345176 557 238588.33 2015 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 علي حيىي أمحد .10
  مدنية هندسة.1
  . هندسة اتصاالت2
 .هندسة معلوماتية3

 مدنية هندسة.1 299 355 396185 499 238588.33 2015 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 زكريا امحد عبد اهللا .11

 298 328 294156 583 238388.26 2015 ثانوية سورية علمي 7/4/1997 عمر حممد اخلليل .12
  برتوكيميائية هندسة .1
  .هندسة تقانة حيوية2
 .هندسة اتصاالت3

 274 340 361157 571 238188.19 2015 ثانوية سورية علمي 15/3/1997 امحد سليمان ابراهيم .13
  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة اتصاالت2
 .هندسة طبية3

 286 358 400181 532 237287.85 2015 ثانوية سورية علمي 11/3/1997 حسان بشار مصطفى .14
  معمارية هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة معلوماتية3

 283 351 378175 565 237187.81 2015 سورية علميثانوية  6/8/1997  يل هآالء حممد بشار احلل .15
  مدنية هندسة.1
  .هندسة اتصاالت2
 .هندسة معلوماتية3
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اجملموعدورة عام احلاصل عليها الشهادة املواليد الطالب  ماسـ م.
بال ديانة

املعدل املئوي
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة
الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

  :الرغبات املطلوبة
 .)(إجازة يف..

 277 334 388172 487 234886.96 2015 ثانوية سورية علمي 20/7/1997 حممد سعد فاضل .16
  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة اتصاالت3

 279 349 372192 517 232886.22 2015 ثانوية سورية علمي 26/7/1997 عبد اللطيف نذار سلمان .17
  طبية هندسة.1
  .هندسة برتولية2
 .هندسة مدنية3

 238 340 383176 539 231485.70 2015 ثانوية سورية علمي 8/1/1997 زين العابدين علي اإلبراهيم .18
  طريان هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة معلوماتية3

 153 327 385198 509 230285.26 2015 ثانوية سورية علمي 8/8/1995 مرتضى صاحل حممد .19
  املعلوماتية هندسة.1
  .هندسة البرتول2
 .هندسة مدنية3

 274 355 394188 410 228184.48 2015 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 مضر بسيم حبيب .20
  مدنية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة برتولية3

 266 383 365142 425 227584.26 2015 ثانوية سورية علمي 16/4/1997 علي ابراهيم حسن .21
  مدنية هندسة.1
  .هندسة اتصاالت2
 .هندسة كمبيوتر3

 263 282 361176 483 227484.22 2015 ثانوية سورية علمي 13/1/1998 مهدي عبد اهللا عمران .22
  مدنية هندسة.1
  .هندسة اتصاالت2
 .هندسة حاسوب واجهزة3

 248 368 366100 463 226884.00 2015 سورية علميثانوية  2/1/1998 بشرى عثمان خري بيك .23
  كيميائية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة مدنية3
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اجملموعدورة عام احلاصل عليها الشهادة املواليد الطالب  ماسـ م.
بال ديانة

املعدل املئوي
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة
الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

  :الرغبات املطلوبة
 .)(إجازة يف..

 295 340 361148 471 225083.33 2015 ثانوية سورية علمي 11/7/1997 ريبال فرحان املرتضى .24
  اتصاالت هندسة.1
  . هندسة طاقات متجددة2
 .هندسة الكرتونية وطبية3

 280 353 351157 502 224183.00 2015 ثانوية سورية علمي 25/6/1996 خلدون بشار فرج .25
  طبية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة مدنية3

 273 356 382170 392 223782.85 2015 ثانوية سورية علمي 1/9/1997 علي سلمان عصفورة .26
  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة كيميائية2
 .هندسة معمارية3

 275 350 351158 511 222882.52 2015 سورية علميثانوية  5/7/1997 تاج الورودغياث درويش .27
  اتصاالت هندسة.1
  .حاسوب2
 والربجميات .تقنيات املعلومات3

25/11/199 زين املثىن غامن .28
 291 304 363170 481 221381.96 2015 ثانوية سورية علمي 7

  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة طبية2
 .هندسة مدنية3

 268 330 372158 585 220481.63 2015 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 كرم صالح عواد .29
  امليكاترونيك هندسة.1
  .هندسة امليكانيك2
 .هندسة البرتول3

23/10/201 شذى سامر حسن .30
 201 340 367138 503 220181.52 2015 ثانوية سورية علمي 5

  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة معمارية3

 247 318 336164 414 219181.15 2015 علميثانوية سورية  20/1/1998 احلسن يعرب كناين .31
  برتول هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 .هندسة صناعات كيميائية3
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اجملموعدورة عام احلاصل عليها الشهادة املواليد الطالب  ماسـ م.
بال ديانة

املعدل املئوي
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة
الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

  :الرغبات املطلوبة
 .)(إجازة يف..

 257 300 366163 471 215179.67 2015 ثانوية سورية علمي 6/10/1997 عدي هشام احلمود نصر .32
  مدنية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة معمارية3

 210 337 375147 396 215179.67 2015 ثانوية سورية علمي 6/1/1998 جمد عبد الرزاق الفريج .33
  مدنية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة اجهزة طبية3

 204 258 394167 511 212378.63 2015 ثانوية سورية علمي 31/1/1998 جمدعلي ديوب .34
  فيزياء.1
 .كيمياء2

 279 343 275163 326 209977.74 2015 ثانوية سورية علمي 12/9/1997 علي حممد جوين .35
  انشائية-مدنية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 هندسة اتصاالت3

 200 355 355125 389 208177.07 2015 ثانوية سورية علمي 31/1/1998 حممد عدنان عويد .36
  برتول هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة نووية3

 232 328 364175 487 207876.96 2015 علميثانوية سورية  6/5/1997 خالد مجال كاتبة جربوع .37
  الفضاء هندسة.1
  .هندسة مدنية2
 هندسة عمارة وختطيط مدن.3

 244 361 278143 468 206776.56 2015 ثانوية سورية علمي 24/2/1997 أنس فهد حمفوض .38
  برتوكيميائية هندسة.1
  .هندسة معلوماتية2
 .هندسة مدنية3

 275 329 332109 359 204575.74 2015 ثانوية سورية علمي 29/1/1998 سكينة مصطفى محادة .39
  معلوماتية هندسة.1
  .هندسة طبية2
 .هندسة اتصاالت3
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اجملموعدورة عام احلاصل عليها الشهادة املواليد الطالب  ماسـ م.
بال ديانة

املعدل املئوي
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة
الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

  :الرغبات املطلوبة
 .)(إجازة يف..

 268 313 34597 435 202174.85 2015 ثانوية سورية علمي 7/1/1998 هيفني منري حوج .40
  السينماشي اإلخراج.1
 .هندسة معمارية2

 206 307 318152 383 200774.33 2015 ثانوية سورية علمي 1/6/1997 صقر صاحل مصطفى .41
  حبرية هندسة.1
  .هندسة برتول2
 .هندسة املعادن3

 260 286 217126 432 194674.07 2014 ثانوية سورية علمي 16/9/1996 نوح طارق امساعيل .42
  السياسية العلوم.1
 .احلقوق2

 194 327 221132 413 193471.63 2015 ثانوية سورية علمي 15/4/1997 علي رائد ميا .43
  مدنية هندسة.1
  .هندسة برتول2
 .هندسة اتصاالت3

 261 349 332118 330 193471.63 2015 ثانوية سورية علمي 10/3/1996 هزار حممدالعراضي .44
  معلوماتية هندسة.1
  معمارية .هندسة2
 .هندسة مدنية3

  
 385ورقم  5/10/2015 تاريخ 375ورقم  29/9/2015تاريخ  367إعالن وزارة التعليم العالي رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 

  التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط. 12/10/2015تاريخ 


