
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  على مقاعد المرحلة الجامعية األولى  23/9/2015تاريخ  363رقم إعالن وزارة التعليم العالي  الناجحين األصالء واالحتياط فيأسماء 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة المقدمة من 2015/2016للعام الدراسي 

  

الستكمال إجراءات الترشيح للمنحة وفي حال تخلف أي منهم عن  19/10/2015ب الناجحين (األصالء واالحتياط) المدرجة أسماؤهم أدناه مراجعة الوزارة في موعٍد أقصاه يتعين على الطال
  الحضور يعتبر الطالب بحكم المستنكف.
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الرغبات املطلوبة (اسم الكلية + 
 االختصاص الدقيق)

  نوع الرتشيح

  1أصيل مقعد  دنيةاهلندسة امل.كلية اهلندسة /1 288 364 200 400 598 97.26 2626 2015 ثانوية سورية علمي26/12/1997 امساعيل رياض الدرويب.1

 1احتياط مقعد  . كلية اهلندسة/اهلندسة املعمارية1 300 378 198 400 598 97.19 2624 2015 ثانوية سورية علمي 6/4/1997 طالل خالد خطار مسعود.2

حممد انس حممد ياسر .3
 الصعيدي

 298 374 199 400 586 96.67 2610 2015 ثانوية سورية علمي 24/6/1997
القتصاد/نظم املعلومات و دارة االكلية 
 ةاإلداري

  2أصيل مقعد 

 298 366 190 398 525 95.11 2568 2015 ثانوية سورية علمي20/12/1997 علي خالد الدراوشة.4
كلية االدارة واإلقتصاد/التمويل 

 واملصارف
 2احتياط مقعد 

 263 376 187 390 580 94.19 2543 2015 ثانوية سورية علمي 1/6/1998 سالم حممد مسري خلوف.5
 واإلجتماعية/ كلية العلوم اإلنسانية

 علوم سياسية
  3أصيل مقعد 

 312 506    85.27 2217 2015 ثانوية سورية أديب 5/1/1998 زينب حممد حممد.6
علم  واإلجتماعية/ كلية العلوم اإلنسانية

 النفس
 3احتياط مقعد 

  4أصيل مقعد  لية األغذية والزراعة /طب بيطريك 256 385 180 369 578 91.89 2481 2015 ثانوية سورية علمي 7/4/1997 فواز املصريعبد الرمحن.7
 4احتياط مقعد  غذية والزراعة/علوم األغذية.كلية األ1 287 359 184 372 576 89.19 2408 2015 ثانوية سورية علمي 7/7/1997 عطا سلمان النويصر.8

  5أصيل مقعد  كلية العلوم/الكيمياء احليوية 277 370 197 389 502 91.37 2467 2015 ثانوية سورية علمي31/10/1997 ام ناصر املقدادش.9
 5احتياط مقعد  .كلية العلوم/مسار جيولوجيا البرتول1 277 339 188 305 529 87.81 2371 2015 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 حممد نواف احلمد.10

  

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين  23/9/2015تاريخ  363الحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى اإلعالن رقم م
  األصالء أو االحتياط.

 13/10/2015دمشق  


