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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  

  على منح المرحلة الجامعية األولى  8/9/2014تاريخ  344رقم إعالن وزارة التعليم العالي  المتقدمين إلىأسماء 
  دولة الكويتاستناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2014/2015للعام الدراسي 

  
  

دورة  الشھادة المواليد اســـــم الطالب الثالثي .م
 عام

المجموع 
 العام

المعدل 
 المئوي

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
رمز  1الرغبة  اإلنكليزية

رمز  2الرغبة  االختصاص
 االختصاص

ثانوية سورية 15/12/1996 وعد نواف عثمان .1
صحة البيئة  283 - 200 366 2014273994.45558علمي

 0305 العلوم الصيدالنية 0310 )بكالوريوس(

محمد انس عبد الباسط  .2
ثانوية  16/7/1997 زكي القيم

نتاج ا /ھندسة البترول 0305 العلوم الصيدالنية 287 - 192 397 2014270793.34582علمي/سورية
 0462 وتصدير

محمد محمد مفيد  .3
ثانوية سورية  2/2/1996الرفاعي

/ ھندسة بترول 291  - 191 373 2014269993.07570علمي
تكنولوجيا ھندسة  0461 استكشاف وتطوير

 0421 اإلتصاالت

ثانوية  18/1/1996 أمجد أحمد العبد هللا .4
انتاج  /ھندسة بترول 276  - 199 381 2014267292.14565علمي/سورية

 /ھندسة بترول 0462 وتصدير
 0461 استكشاف وتطوير

ثانوية  9/6/1996 شارلي نزار ملص .5
 /ھندسة بترول 287  - 193 358 2014266291.79576علمي/سورية

انتاج  /ھندسة بترول 0461 استكشاف وتطوير
 0462 وتصدير

نزير محمد  .6
ثانوية  15/6/1996الحوراني

 0431 ھندسة انشاء مباني 0305 العلوم الصيدالنية 192  - 196 387 2014262290.41573علمي/سورية

سليمان فاروق  .7
ثانوية سورية  10/6/1996 الراشد

انتاج /ھندسة البترول 0465 ھندسة كيميائية 267  - 185 390 2014261190.03548علمي
 0462 وتصدير

ثانوية سورية  1/1/1997 محمد بسام الطعاني .8
 /ھندسة بترول 250  - 187 391 2014260689.86536علمي

التمريض العام  0461 استكشاف وتطوير
 0502 )بكالوريوس(

ثانوية  5/3/1996 عبدو سعيد بكور .9
 /ھندسة البترول 286  - 190 376 2014258989.28557علمي/سورية

تكنولوجيا ھندسة  0461 استكشاف وتطوير
 0455 الكمبيوتر

ثانوية سورية  5/9/1996 مھا نزيه عبيد10
تكنولوجيا المختبرات  272  - 169 352 480 2014258489.1علمي

 0305 العلوم الصيدالنية 0309 الطبية

ثانوية  30/4/1996 محمد قاسم الزنيقة11
تكنولوجيا ھندسة  262 - 169 391 2014257088.62571علمي/سورية

/ ھندسة بترول 0421 اتصاالت
 0461 استكشاف وتطوير

ثانوية سورية  21/12/1996علي موسى الغوثاني12
ھندسة كيميائية  275 - 183 369 557 2014252387علمي

/ ھندسة بترول 0465 )بكالوريوس(
 0461 استكشاف وتطوير



2 
 

دورة  الشھادة المواليد اســـــم الطالب الثالثي .م
 عام

المجموع 
 العام

المعدل 
 المئوي

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة 
اللغة 
 العربية

عالمة 
اللغة 
 اإلنكليزية

رمز  1الرغبة 
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ثانوية  11/5/1995 محمد معاوية دبين13
ھندسة كيميائية  169 - 189 382 2014251986.86523علمي/سورية

انتاج  /ھندسة البترول 465 )بكالوريوس(
 0462 وتصدير

ثانوية  1/4/1996 محمد فريد األحمد14
تكنولوجيا ھندسة  227 - 152 391 2014250786.45555علمي/سورية

انتاج /ھندسة بترول 0421 اتصاالت
 0462 وتصدير

ثانوية  18/5/1996 عمر يوسف التنك15
 /ھندسة بترول 287 - 184 353 2014249886.14507علمي/سورية

 0411 آآلت كھربائية 0461 استكشاف وتطوير

ثانويةسورية  3/1/1997 سنا نبيل مصة16
تكنولوجيا المختبرات  0305 العلوم الصيدالنية 245 - 181 350 2014248185.55504علمي

 0309 الطبية

األمير محمود محمد 17
ثانوية  16/6/1996فاروق سبانو

انتاج  /ھندسة بترول 261 - 178 388 2014247585.34503علمي/سورية
تكنولوجيا ھندسة  0462 وتصدير

 0455 كمبيوتر

ثانوية  28/5/1996 ميالد يوسف معال18
الھندسة الكيميائية  284 - 176 343 2014242783.69531علمي/سورية

تكنولوجيا ھندسة  0465 )بكالوريوس(
 0455 كمبيوتر

ثانوية  3/12/1996 حسين سامر الناجي19
تكنولوجيا ھندسة  245 - 188 325 503 2014240783علمي/سورية

تكنولوجيا ھندسة  0421 اإلتصاالت
 0455 كمبيوتر

ثانوية سورية  1/1/1996 أحمد لؤي قاسم20
الھندسة الكيميائية  285 - 118 308 2014236081.38449علمي

انتاج  /ھندسة بترول 0465 )بكالوريوس(
 0462 وتصدير

محمد عمر ھاني 21
ثانوية  10/10/1996البرقاوي الحنبلي

انتاج  /ھندسة بترول 224 - 167 394 2014234080.69432علمي/سورية
تكنولوجيا ھندسة  0462 وتصدير

 0455 كمبيوتر

ثانوية  1/1/1997 أحمد تيسير الحمود22
تكنولوجيا ھندسة  0305 العلوم الصيدالنية 289 - 196 206 2014231979.97471علمي/سورية

 0455 كمبيوتر

ثانوية  1/6/1996 أحمد محمد المحمد23
تكنولوجيا ھندسة  242 - 171 280 2014230779.55403علمي/سورية

تكنولوجيا ھندسة  0421 اإلتصاالت
 0455 كمبيوتر

ثانوية  15/2/1997 عبد هللا وليد حسن24
تكنولوجيا ھندسة  129 - 171 299 2014215574.31479علمي/سورية

انتاج /ھندسة البترول 0421 االتصاالت
 0462 وتصدير

ثانوية  25/3/1996 كمي سلمان عزي25
علوم المكتبات  0112 التصميم الداخلي 333 489 - - -2014202172.18أدبي/سورية

 0114 والمعلومات

ثانوية  1/1/1996حسام حمدي الشعار26
 0207 بنوك 0201 محاسبة 144 - 142 321 2014194266.97423علمي/سورية

 


