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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  
  

  

على المنح المخصصة للقطر للمرحلة الجامعية   ٧/٨/٢٠١٤تاريخ  ٣١٢رقم إعالن وزارة التعليم العالي إعالن وزارة التعليم العالي أسماء المتقدمين إلى 
     األولى 

  تفاق الثقافي الموقع معلال بموجب البرنامج التنفيذي ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي   
  صربيـاة ـجمهوري

  

  

 المواليد االسم  م.
الشهادة الحاصل 

 عليها
 دورة عام

المجموع بال تربية 

 دينية
بال المعدل المئوي 

 ديانة
عالمة 

 الرياضيات

عالمة 

الفيزياء

عالمة 

 الكيمياء
عالمة اللغة 

 اإلنكليزية
عالمة اللغة 

 العربية
االختصاص 

 ١المطلوب 

االختصاص 

 ٢لمطلوب ا

 طب اسنان طب بشري / 294 199 400 598 %98 2646 2014 علميثانوية/ 1/30/1997 لمى مروان حنا.١
 / طب بشري / 300 199 395 600 %97.89 2643 2014علميثانوية/  8/4/1996 مجد عدنان حمدان.٢
 طب اسنان طب بشري / 294 200 399 575 %96.89 2616 2014علميثانوية/  9/9/1996 ميريانا عماد أبازيد.٣
 / طب االسنان / 294 199 396 596 %96.26 2599 2014علميثانوية/ 5/11/1996 محمد ناصر بشار شلبي.٤
 طب اسنان طب بشري / 296 199 387 592 %95.11 2568 2014علميثانوية/  5/7/1996 طالل احمد عليا.٥
 طب اسنان طب بشري / ٢٩٨ 181 390 560 %94.59 2554 2014علميثانوية/ 2/15/1996 عبد الرحمن عبد الكريم زعل.٦
 صيدلة طب بشري / 294 197 387 586 %94.37 2548 2014علميثانوية/  6/2/1995 ايمن احمد ابو قاسم.٧
 طب بشري صيدلة / 283 191 375 553 %94 2538 2014علميثانوية/ 7/27/1996 مرام عاصم ابو عساف.٨
 / طب بشري / 296 148 394 526 %93.78 2532 2014علميثانوية/ 4/25/1997 نور سعد هللا حسن.٩
 طب اسنان طب بشري / 265 200 395 524 %93.63 2528 2014علميثانوية/ 1/12/1996 يمان ثائر قيسانية.١٠
 نطب اسنا طب بشري / 298 182 388 566 %93.44 2523 2014علميثانوية/ 3/15/1996 اياد عدنان السليمان.١١
 طب اسنان طب بشري / 295 171 394 573 %93.19 2516 2014علميثانوية/  1/1/1996 علي فواز غانم.١٢
 صيدلة طب بشري / 299 188 367 552 %93.19 2516 2014علميثانوية/ 9/28/1994 بيان غالب زينو.١٣
 ھندسة مدنية طب بشري / 273 190 352 566 %92.19 2489 2014علميثانوية/ 17/4/1995 معاذ نزار الفحل.١٤
 طب بشري طب االسنان / 278 190 376 562 %91.89 2481 2014علميثانوية/ 1/14/1997 الحسين جھاد حسن.١٥
 صيدلة طب بشري / 282 192 393 560 %91.67 2475 2014علميثانوية/ 9/30/1996 محمد نور بدر الدين الحناوي.١٦
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 / ھندسة ميكانيك / 298 177 348 562 %91.41 2468 2014علميانوية/ ث2/18/1996محمد كرم محمد نبيل الحمصي.١٧

 المواليد االسم  م.
الشهادة الحاصل 

 عليها
 دورة عام

المجموع بال تربية 

 دينية
بال المعدل المئوي 

 ديانة
عالمة 

 الرياضيات

عالمة 

الفيزياء

عالمة 

 الكيمياء
عالمة اللغة 

 اإلنكليزية
عالمة اللغة 

 العربية
االختصاص 

 ١المطلوب 

االختصاص 

 ٢المطلوب 
 طب اسنان طب بشري / 192 196 387 573 %91 2457 2014علميثانوية/ 15/6/1996 نزير محمد الحوراني.١٨
 طب اسنان صيدلة / 300 179 313 536 %90.22 2436 2014علميثانوية/  1/1/1996 بتول رائد بدور.١٩
 طب اسنان طب بشري / 289 197 369 561 %89.15 2407 2014يعلمثانوية/  4/7/1995 زاھر احمد رزق.٢٠
 طب اسنان طب بشري / 279 163 388 511 %88.8 2397 2014علميثانوية/  3/2/1996 عمار محمد الطراد.٢١
 طب اسنان طب بشري / 264 190 380 544 %88.11 2379 2014علميثانوية/  1/8/1997 محمد امير احمد زيتون.٢٢
 صيدلة طب بشري / 169 189 382 523 %87.37 2359 2014علميثانوية/  1/5/1995 دبين محمد معاوية.٢٣
 صيدلة طب بشري / 240 148 370 581 %87.04 2350 2014علميثانوية/ 1/28/1996 مجد فرج الشيخ.٢٤
 قانون علوم سياسية 470 370 %85.76 2230 2014 ادبيثانوية/  4/5/1995 علي يحيى بالوش.٢٥
 ھندسة مدنية طب بشري / 249 139 350 466 %84.93 2293 2014علميثانوية/ 17/6/1996 عبد الرحمن البيرينيشھم .٢٦
 صيدلةھندسة كھربائية / 197 160 393 508 %84.81 2250 2014علميثانوية/  9/5/1995 علي عدنان الجمال.٢٧

ھندسة  ھندسة مدنية / 265 145 355 477 %83.22 2247 2014 علميثانوية/ 11/5/1995 عبيدة بسام جنود.٢٨
 معمارية

 طب بشري طب االسنان / 282 149 365 461 %82.70 2233 2014علميثانوية/ 1/28/1997 معاذ عامر الحلبي.٢٩
 طب اسنان طب بشري / 271 163 344 542 %81.04 2188 2014علميثانوية/ 4/15/1995 معن خليل الحسين.٣٠
 حقوق علوم سياسية 402 313 %80.80 2101 2014 ادبيثانوية/  9/7/1996 مؤيد عمر العجالني.٣١
 طب اسنان طب بشري / 218 175 339 443 %80.26 2167 2014علميثانوية/  1/1/1997 بالل ھاشم كوش.٣٢
 طب اسنان ھندسة معمارية / 220 167 299 474 %79.85 2156 2014علميثانوية/  7/9/1996 نادر منير الحجار.٣٣
 فلسفة االمن 385 360 %78.34 2037 2014 ادبيثانوية/ 1/20/1997 محمد العليحسن .٣٤
 طب اسنان طب بشري / 208 159 278 427 %77.74 2099 2014علميثانوية/ 27/1/1997 عدي علي علي.٣٥
 طب اسنان صيدلة / 281 115 220 328 %59 1593 2014علميثانوية/ 7/25/1995 محمد ايمن نعمان زيدان.٣٦
 فلسفة االمن 320 243 %51.76 1346 2014 ادبيثانوية/  1/1/1995 دالمة زياد شالر.٣٧

  


