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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  
  

للعام  ة للقطر للمرحلة الجامعية األولىعلى المنح المخصص  29/6/2015تاريخ  237العالي رقم إعالن وزارة التعليم العالي أسماء المتقدمين إلى 
  صربيـاة ـمهوريج لالتفاق الثقافي الموقع مع بموجب البرنامج التنفيذي 2014/2015الدراسي 

  

  

 دورة عام الشهادة الحاصل عليها المواليد االسمرقمال
 المجموع بال

 ديانة

المعدل المئوي بال 

 ديانة
 عالمة اللغة اإلنكليزية عالمة الكيمياء عالمة الفيزياء عالمة الرياضيات

دراسته االختصاص المطلوب 

 حسب رغبة الطالب
 .طب بشري 298 200 400 600 99.48 2686 2014 رية /علميثانوية سو 16/5/1996 مارسيل عماد حنا .1

 طب بشري 294 200 399 575 98.26 2653 2014 ثانوية سورية /علمي 9/9/1996 ميريانا عماد أبازيد .2

 طب بشري 299 192 398 588 98.15 2650 2014 ثانوية سورية /علمي 1/6/1996 ماھر قصير ديوب .3

 طب بشري 300 193 393 596 97.11 2622 2014 ثانوية سورية /علمي 10/2/1996 كرم ابراھيم ابراھيم .4

 .صيدلة2.طب بشري 1 284 200 400 586 95.7 2584 2014 ثانوية سورية /علمي 24/3/1996 رغد مجيد عبود .5

 .صيدلة2.طب بشري1 299 189 398 586 94.63 2555 2014 ثانوية سورية /علمي 11/5/1997 بتول وليد المقداد .6

 . طب أسنان2. طب بشري 1 289 195 380 563 94.37 2548 2014 ثانوية سورية /علمي 1/1/1996 محمد عيد عليا .7

 .ھندسة حيوية2. طب 1 276 199 381 565 93.78 2532 2014 ثانوية سورية /علمي 18/1/1996 أمجد أحمد العبد هللا .8

 .طب اسنان2.طب بشري1 293 189 346 561 93.33 2520 2014 ثانوية سورية /علمي 1/1/1996 أسامة بشير صالح .9

 .طب بشري2.طب اسنان1 292 200 379 564 92.63 2501 2014 ثانوية سورية /علمي 11/5/1997 غيث عدنان علي .10

 .طب اسنان2.طب بشري1 289 197 390 562 92.48 2497 2014 ثانوية سورية /علمي 21/1/1996 علي محمد حسن .11

 .صيدلة2.طب بشري1 288 194 387 538 92.3 2492 2014 ثانوية سورية /علمي 18/9/1996 سلمان اسامة حسن .12

 .ھندسة مدنية2.ھندسة ميكانيك1 289 176 360 543 90.44 2442 2014 ثانوية سورية /علمي 15/4/1995 نضال حمود نعسان .13

 طب بشري 207 175 388 580 87.89 2373 2014 ثانوية سورية /علمي 29/6/1996 يزن حليم شعبان .14

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم  29/6/2015تاريخ  237اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 
  من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.


