
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   
 

 املقدمة من األوىلعية للمرحلة اجلام منح التبادل الثقايف لىع 11/6/2018اتريخ  232ورقم  4/6/2018اتريخ  209وزارة التعليم العايل رقم  إعالين الناجحني يفأمساء 
 اهلندمجهورية  

  2018/2019للعام الدراسي  
 عامة:األحكام ال 

 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 . %60طي درجة مادة الرتبية الدينية عن أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب، على أال يقل املعدل العام جملموع درجاته بعد  -
 نوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثا -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف إعالانت التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
 حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. ال -
لتبادل الثقايف املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن ا ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 السابق الذي جنحوا فيه.
 وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. 26/7/2018بطلب استنكاف يف موعٍد أقصاه حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم  -
ويف  ،مع إعطاء األولوية للمتقدمني احلاصلني على الشهادة الثانوية األحدثالثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية، يف الشهادة  املعدل املئويحسب معاجلة الطلبات واملفاضلة بني املتقدمني  متت -

 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضليتم  املعدالتحال تساوي 

 عالمات املواد وفق التسلسل: •

 .االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –ايء الفيز  –الفرع العلمي : الرايضيات  ▪

 .االنكليزية اللغة –الفرع األديب: اللغة العربية  ▪

 العمر )األفضلية لألصغر سناً(. •

-  
 



 
هداء، تضاف املنح الشاغرة إىل ابقي ، ويف حال مل يتقدم أحد من أبناء الش7/7/2013اتريخ  /44% من املنح الدراسية املتاحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 املنح.
 .)الناجحني يف اإلعالن( إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنياملانح  اهلندييقوم اجلانب ، حيث اهلنداملعنية يف  اتمبوافقة اجلهحصراً القبول النهائي للطالب  يرتبط -
 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا املوفديتفاقيات التبادل الثقايف موفدعترب الطالب املقبولون وفق اال ي   -
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف ت عترب الدرا  -
لشروط املطلوبة مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل يف املنحة ال يعطي احلق حكماً  القبول -

 (www.mohe.gov.syلتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 

 .لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد وذلك www.mohe.gov.sy الب املتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم مبتابعة املوقع االلكرتوين للوزارة يتعني على الط -
 مبثابة تبليغ رمسي.(  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )  يعد -

 

 :)ماهية املنحة )التزامات اجلانب اهلندي 

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 اإلقامة يف السكن اجلامعي. -

 وجبات الطعام والتنقالت الداخلية. -
 

 الطالب املالية: التزامات 
 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 ابً.نفقات السفر ذهاابً وإاي -

 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة. -

 

 الناجحني أمساء: 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/


 أبناء الشهداء: ❖

رقم  م
 دورة عام الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب الثالثي االستمارة

اجملموع بال 
 داينة

املعدل املئوي 
 بال داينة

عالمة 
 الرايضيات

عالمة 
 الفيزايء

المة ع
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية

15/8/1995 أمحد حممد الونوس 91  .1  اعالم 393 418    78.92 2052 2013 اثنوية سورية/ أديب 
 

 

 ابقي املرشحني من غري أبناء الشهداء: ❖

رقم  م
 دورة عام عليها الشهادة احلاصل املواليد اسـم الطالب الثالثي االستمارة

اجملموع بال 
 داينة

املعدل املئوي 
 بال داينة

عالمة 
 الرايضيات

عالمة 
 الفيزايء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية

23/6/1999 أمحد حمي الدين منر 36  .1 ة املعلوماتيةاهلندس 287  187 365 553 93.44 2523 2017 اثنوية سورية/ علمي   
25/6/1999 حممد أمحد القصري 48  .2  اهلندسة املعلوماتية 298  175 373 572 93.19 2516 2017 اثنوية سورية/ علمي 
 كلية احلاسوب وعلوم األنظمة 290  164 387 582 93.15 2515 2017 اثنوية سورية/ علمي 1999 فؤاد حسن أسود 71  .3
24/8/1999 عدي أمحد النجاد 42  .4  علوم وهندسة احلاسوب 288  181 394 541 92.37 2494 2017 ية سورية/ علمياثنو  
6/9/1999 عمر مصطفى القصاص 21  .5  علوم احلاسب 291  187 367 543 91.56 2472 2017 اثنوية سورية/ علمي 
5/1/2000 حممد خالد طارق عتمه 31  .6 لطريانهندسة ا 265  200 394 588 91.19 2462 2017 اثنوية سورية/ علمي   
4/1/1999 وضاح رمزي احلجار 23  .7  هندسة وعلوم احلاسوب 296  193 356 493 90.44 2442 2017 اثنوية سورية/ علمي 
 هندسة معلوماتية 298  186 365 492 90.19 2435 2017 اثنوية سورية/ علمي 1999 جمد تيسري نعيم 52  .8
6/4/1999 جواد بشار أبو غازي 51  .9  هندسة ميكانيك 285  163 369 548 89.11 2406 2017 اثنوية سورية/ علمي 
7/6/1999 عمر ايسني شيخ اجلبل 22  .10  علوم وهندسة احلاسوب 288  187 376 473 87.96 2375 2017 اثنوية سورية/ علمي 
12/1/2000 ريتا سامر دواب 90  .11  تغذية 269  116 354 549 83.93 2266 2017 اثنوية سورية/ علمي 
12/7/1999 بدوعالء اثئر ع 89  .12  هندسة كمبيوتر 283  182 342 491 83.00 2241 2017 اثنوية سورية/ علمي 
11/3/1999 جولياان صالح احلطاب 62  .13  لغة انكليزية 380 506    82.42 2143 2017 اثنوية سورية/ اديب 
3/11/1999 سومر سيزار السليمان 2  .14  هندسة تقنيات 217  176 289 524 81.15 2191 2017 اثنوية سورية/ علمي 
1/1/2000 يوسف نعيم دواب 24  .15  هندسة املعلوماتية 274  154 390 355 79.63 2150 2017 اثنوية سورية/ علمي 
25/11/1999 أمحد حممد زهري عرمان 70  .16  تكنولوجيا املعلومات 254  170 364 452 79.37 2143 2017 اثنوية سورية/ علمي 
28/5/1998 بشار أنور مجول 93  .17  هندسة املعلوماتية 254  117 369 454 78.48 2119 2017 نوية سورية/ علمياث 
26/5/1999 ليث غسان علي 32  .18  هندسة مدنية 270  152 338 375 77.19 2084 2017 اثنوية سورية/ علمي 
24/12/1999 ايهاب  مثقال قيس 60  .19 لوماتيةهندسة املع 232  136 359 497 76.93 2077 2017 اثنوية سورية/ علمي   
4/8/1999 أمحد حممد املفلح 85  .20  هندسة كهرابء 235  157 342 371 76.41 2063 2017 اثنوية سورية/ علمي 

رقم  م
اجملموع بال  دورة عام الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب الثالثي االستمارة

 داينة
املعدل املئوي 

 بال داينة
عالمة 

 الرايضيات
عالمة 
 الفيزايء

مة عال
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية



9/9/1999 رامي معن ابراهيم 87  .21  كلية التجارة 243  117 342 448 75.04 2026 2017 اثنوية سورية/ علمي 
1/11/2000 علي مالك يوسف 61  .22 ليزيةلغة انك 296  123 353 358 74.89 2022 2017 اثنوية سورية/ علمي   
11/5/1999 غياث طلعت قيسية 59  .23  هندسة املعلوماتية 281  97 333 481 74.74 2018 2017 اثنوية سورية/ علمي 
17/7/1999 أيب حممد أبو القصب 37  .24  اهلندسة املدنية 188  178 346 387 72.70 1963 2017 اثنوية سورية/ علمي 
22/10/1998 قيس انصر كمال 108  .25 واسيب ح /هندسة  معلوماتية 227  113 344 398 71.85 1940 2017 ياثنوية سورية/ علم   
25/6/1999 سعد حممد ربيع زايدة 44  .26  هندسة مدنية 223  167 348 338 71.33 1926 2017 اثنوية سورية/ علمي 
9/8/1998 حممد جاسم املبارك 104  .27  حقوق 178 456    69.04 1795 2017 اثنوية سورية/ أديب 
3/3/1999 كاظم سليماندانيال   28  .28  هندسة التكنولوجيا واملعلومات 224  129 281 385 68.74 1856 2017 اثنوية سورية/ علمي 
15/1/1999 علي يعرب محاد 56  .29  هندسة مدنية 276  109 315 447 68.41 1847 2017 اثنوية سورية/ علمي 
8/2/1999 سعد معاذ العثمان 66  .30 8.226 1842 2017 اثنوية سورية/ علمي   هندسة املعلوماتية 281  145 178 468 
1/1/2000 يوسف علي يوسف 39  .31  هندسة املعلوماتية 263  103 358 242 67.89 1833 2017 اثنوية سورية/ علمي 
1/1/1998 عمر حممد العمر 98  .32  كلية اهلندسة املعمارية 120  132 358 441 67.89 1833 2017 اثنوية سورية/ علمي 
10/8/1999 شيتمتام محد ا 3  .33  تكنولوجيا املعلومات 264  123 307 358 67.63 1826 2017 اثنوية سورية/ علمي 
12/4/1998 حممود حممد نبيل جلياليت 53  .34  هندسة مدنية 158  141 301 276 67.07 1811 2017 اثنوية سورية/ علمي 
2/1/2000 حممد نسيب عامر اجلبان 68  .35 9666. 1808 2017 اثنوية سورية/ علمي   هندسة تكنولوجيا املعلومات 223  106 309 443 
11/5/1999 كمال أكرم خري 50  .36  ادب انكليزي 292 470    66.00 1716 2017 اثنوية سورية/ اديب 
4/2/1998 عمران هاين املبارك 101  .37  هندسة ديكور 241  160 300 312 65.81 1777 2017 اثنوية سورية/ علمي 
19/6/1998 أنس توفيق غامن 49  .38  ادب انكليزي 229 458    65.23 1696 2017 اثنوية سورية/ اديب 
1/3/1998 حممد صبحي الشياح الشياح 30  .39  اهلندسة املدنية 120  129 331 341 64.19 1733 2017 اثنوية سورية/ علمي 
1/6/1998 حممد عدانن مازن االدليب 27  .40  هندسة معلوماتية 140  158 297 321 64.00 1728 2017 اثنوية سورية/ علمي 
29/8/1999 غسان خملص صاحلة 1  .41  هندسة معلوماتية 150  144 333 359 62.56 1689 2017 اثنوية سورية/ علمي 
1/12/1997 أمحد حممد الطفيلية 64  .42  علوم احلاسوب هندسة املعلوماتية 269  200 377 582 92.89 2508 2016 اثنوية سورية/ علمي 
26/4/1998 حممد يوسف زايد النجار الشهري ابلبصال 75  .43  هندسة معلوماتية 262  188 680 568 92.48 2497 2016 اثنوية سورية/ علمي 
21/3/1998 أمحد عبد الستار عرنوس 25  .44  علوم احلاسوب 267  170 399 548 91.85 2480 2016 اثنوية سورية/ علمي 
22/1/1999 جمد رفيق جنار 12  .45  هندسة حاسوب 292  185 380 565 91.70 2476 2016 ية/ علمياثنوية سور  
25/5/1996 أمينة شكري أمحد 40  .46  اهلندسة املعلوماتية 287  147 349 495 83.41 2252 2016 اثنوية سورية/ علمي 
18/10/1998 يزن علي يوسف 33  .47  تكنولوجيا 273  195 384 411 82.00 2214 2016 اثنوية سورية/ علمي 
3/7/1997 د حسن حممودحمم 96  .48  هندسة تكنولوجيا املعلوماتية 285  182 379 421 81.48 2200 2016 اثنوية سورية/ علمي 
19/8/1998 عماد الدين بسام اخللف 79  .49  هندسة ميكانيك 292  153 359 446 79.78 2154 2016 اثنوية سورية/ علمي 

رقم  م
اجملموع بال  دورة عام ة احلاصل عليهاالشهاد املواليد اسـم الطالب الثالثي االستمارة

 داينة
املعدل املئوي 

 بال داينة
عالمة 

 الرايضيات
عالمة 
 الفيزايء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية



19/1/1998 حيدرة علي أمون 11  .50  دسة ديكورهن 190  191 340 407 77.89 2103 2016 اثنوية سورية/ علمي 
29/1/1999 حممد يزن أمحد سبينايت 103  .51  مصارف 180  151 362 365 77.74 2099 2016 اثنوية سورية/ علمي 
6/9/1997 عالء انطق العبد هللا الزعني 35  .52  اهلندسة املعلوماتية 278  164 353 330 77.37 2089 2016 اثنوية سورية/ علمي 
27/9/1998 حسني هيثم ماضي 9  .53  تكنولوجيا 260  153 341 445 76.37 2062 2016 سورية/ علمياثنوية  
1/1/1999 أسامة مجال اخلليل 16  .54  علو احلاسب واهلندسة 245  121 359 285 74.74 2018 2016 اثنوية سورية/ علمي 
26/3/1997 عمار نزيه مشقوق 20  .55  ةاهلندسة البحري 220  160 371 366 73.52 1985 2016 اثنوية سورية/ علمي 
10/10/1998 أشرف منصور أبو فخر 105  .56  هندسة عمارة 268  134 270 401 73.04 1972 2016 اثنوية سورية/ علمي 
5/9/1998 حازم تيسري أو غازي 63  .57  اهلندسة املدنية 224  167 278 378 71.33 1926 2016 اثنوية سورية/ علمي 
 هندسة معمارية 248  143 305 518 70.19 1895 2016 اثنوية سورية/ علمي 1999 منصور امساعيل منصور 106  .58
 ادب انكليزي 327 345    69.96 1819 2016 اثنوية سورية/ أديب 1996 عبادة منري مهنا 5  .59
17/1/1999 متارة ندمي عماشة 13  .60  هندسة مدنية 239  130 262 335 69.48 1876 2016 اثنوية سورية/ علمي 
1/1/1999 حممود أمحد القدور 58  .61  اهلندسة املدنية 240  156 259 323 67.67 1827 2016 نوية سورية/ علمياث 
 اهلندسة املدنية 258  150 270 251 65.70 1774 2016 اثنوية سورية/ علمي 1999 حيان أيسر بو غازي 65  .62
6/9/1998 حممد أنس حممد سليم العبد 77  .63 دسة معلوماتيةهن 281  149 187 311 65.48 1768 2016 اثنوية سورية/ علمي   
26/5/1998 رواد منري أبو غازي 57  .64  اهلندسة املدنية 247  151 247 277 65.19 1760 2016 اثنوية سورية/ علمي 
10/5/1997 عصام رائف القصار 41  .65  هندسة وعلم احلاسوب 155  158 332 285 64.22 1734 2016 اثنوية سورية/ علمي 
3/4/1998 أمحد حممد حسن 38  .66  هندسة  املعلوماتية 247  131 260 303 64.00 1728 2016 رية/ علمياثنوية سو  
28/3/1997 بشري وائل  اخلطيب 113  .67  هندسة معلوماتية 231  90 306 240 61.11 1650 2016 اثنوية سورية/ علمي 
25/6/1998 علي غامن غامن 97  .68 وماسيةدبلو عالقات دولية  259 392    60.50 157.3 2016 اثنوية سورية/ اديب   
1/1/1998 مهند صائب محيشه 81  .69  هندسة معلوماتية 290  189 395 577 94.67 2556 2015 اثنوية سورية/ علمي 
4/1/1998 عمار ايسر راي 19  .70  هندسة تقنية 279  188 375 580 93.67 2529 2015 اثنوية سورية/ علمي 
7/1/1997 عبادة حممد حسام النجار 95  .71  هندسة معلوماتية 293  193 357 530 91.81 2479 2015 اثنوية سورية/ علمي 
2/10/1998 حممد فريد سالمة 94  .72  هندسة االلكرتونيات واالتصاالت 276  149 355 481 85.70 2314 2015 اثنوية سورية/ علمي 
11/8/1997 مهند بالل امساعيل 102  .73  هندسة مدنية 274  101 334 523 84.74 2288 2015 اثنوية سورية/ علمي 
3/3/1996 حممد كامل ميهوب 29  .74  الفلسفة 247 557    82.62 2148 2015 اثنوية سورية/ اديب 
13/9/1997 حممد أمين حممد عيداحلارس 99  .75  الكيمياء 291  152 347 403 80.70 2179 2015 اثنوية سورية/ علمي 
6/2/1997 ابراهيم أمحد راي 7  .76 263 408 80.52 2174 2015 اثنوية سورية/ علمي   هندسة معلوماتية 271  154 
31/8/1997 تيم غسان عباس 86  .77  كلية التجارة 236  163 274 414 76.26 2059 2015 اثنوية سورية/ علمي 
8/1/1996 أمني حممد هشام البحري 82  .78  هندسة تكنولوجيا املعلومات 272  127 289 436 74.30 2006 2015 اثنوية سورية/ علمي 

رقم  م
اجملموع بال  دورة عام الشهادة احلاصل عليها املواليد م الطالب الثالثياسـ االستمارة

 داينة
املعدل املئوي 

 بال داينة
عالمة 

 الرايضيات
عالمة 
 الفيزايء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية



16/6/1996 عدي كنج بالن 107  .79  إدارة أعمال 218  151 306 287 70.63 1907 2015 اثنوية سورية/ علمي 
5/6/1996 سارة أديب ديوب 74  .80  هندسة معلوماتية 168  105 274 276 66.81 1804 2015 اثنوية سورية/ علمي 
1/1/1998 سراج وائل عبد هللا 72  .81  احلقوق  257 330    64.23 1670 2015 اثنوية سورية/ أديب 
14/01/1996 ابراهيم هاين املبارك 110  .82  احلقوق 165 355    62.69 1630 2015 اثنوية سورية/ اديب 
28/1/1997 حممود عاطف سعود 92  .83  هندسة معلوماتية 271  137 187 338 62.59 1690 2015 اثنوية سورية/ علمي 
20/5/1996 علي سهيل مزيق 45  .84  هندسة معلوماتية 287  195 392 580 96.26 2599 2014 اثنوية سورية/ علمي 
9/8/1996 ابسل فهيم حسني 46  .85  هندسة معلوماتية 284  192 380 570 95.37 2575 2014 اثنوية سورية/ علمي 
18/4/1996 عمر عبد الرمحن محاده 43  .86  هندسة حواسيب 261  188 371 569 93.30 2519 2014 اثنوية سورية/ علمي 
17/5/1996 سلمة عمر الدرويش 15  .87 1125 2014 اثنوية سورية/ علمي   إدارة أعمال 241  188 387 583 93.00 
10/10/1996 حممد حممد نصار 18  .88  هندسة معلوماتية 145  171 373 527 84.70 2287 2014 اثنوية سورية/ علمي 
25/9/1996 مهام بسام دواب 83  .89  اإلدارة العامة 303 453    82.54 2146 2014 اثنوية سورية/ اديب 
20/1/9719 ورد بنيامني شباط 6  .90  هندسة املعلوماتية 278  118 280 434 77.48 2092 2014 اثنوية سورية/ علمي 
31/8/1995 سامر علي عزوز 76  .91  علوم وهندسة احلاسوب 270  128 274 375 71.00 1917 2014 اثنوية سورية/ علمي 
10/5/1995 أمحد عبد الرمحن اخلادم 10  .92 361 239 258 69.11 1866 2014 اثنوية سورية/ علمي   ادب انكليزي 278  
1/1/1996 جاد مجال صنيج 54  .93  هندسة معمارية 299  191 363 550 91.19 2462 2013 اثنوية سورية/ علمي 
 احلقوق 287 490    88.00 2288 2013 اثنوية سورية/ اديب 1994 مروان سعيد يوسف 69  .94
20/8/1994 أمري بشار نوفل 17  .95 082.7 2233 2013 اثنوية سورية/ علمي   هندسة وعلوم احلاسب )املعلوماتية ( 278  154 241 497 
 هندسة معلوماتية 279  187 333 420 81.93 2212 2013 اثنوية سورية/ علمي 1989 عدي أمحد  األمحد 111  .96
7/1/1996 علي عقل الشمايل 67  .97  إدارة أعمال 255  138 291 325 72.67 1962 2013 اثنوية سورية/ علمي 
 حقوق 269 302    68.12 1771 2013 اثنوية سورية/ اديب 1989 د األمحدحممد أمح 114  .98
3/8/1995 حممد جعفر فياض زيتون 112  .99  حقوق 213  152 225 285 61.11 1650 2013 اثنوية سورية/ علمي 
اسبتكنولوجيا وهندسة علوم احل 27  19 36 51 88.15 238 2012 اثنوية سورية/ علمي 1994 أمحد حممد حممد 47  .100  
4/1/1995 يونس خليل خليل 55  .101  تكنولوجيا املعلومات 27  13 25 40 79.58 191 2012 اثنوية سورية/ علمي 
 إدارة أعمال 19  15 28 44 77.41 209 2012 اثنوية سورية/ علمي 1995 عبد الكرمي عماد فرزات 78  .102
5/5/1993 أنس ايسني املال 115  .103  ادب انكليزي 37 48    75 195 2012 اثنوية سورية/ اديب 
17/7/1993 رئبال ابرهيم أسود 4  .104  اقتصاد وادارة أعمال 19  16 14 44 64.07 173 2012 اثنوية سورية/ علمي 
14/9/1994 أمحد غسان  الصقر 8  .105  علوم احلاسب اآليل 22  11 17 38 62.59 169 2012 اثنوية سورية/ علمي 
 اتصاالت بصرية 26  12 35 36 80 192 2010 اثنوية سورية/ علمي 1992 محزة مسري بلوق 73  .106
1/1/1993 حسن بسام بدر 14  .107  هندسة مدنية 27  13 36 37 75.93 205 2010 اثنوية سورية/ علمي 

رقم  م
اجملموع بال  دورة عام الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب الثالثي االستمارة

 داينة
املعدل املئوي 

 بال داينة
عالمة 

 ياتالرايض
عالمة 
 الفيزايء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 االختصاص املطلوب اإلنكليزية



2/1/1991 ميالد ماجد العبد هللا 100  .108  كلية احلقوق 21 42    66.92 174 2010 اثنوية سورية/ اديب 
28/3/1991 ماهر أنيس أسعد 84  .109  علم النفس 23  9 20 38 64.44 174 2009 اثنوية سورية/ علمي 
30/1/1992 ظافر أمحد العلي 88  .110  أدب انكليزي 30 37    63.85 166 2009 اثنوية سورية/ اديب 
20/6/1989 منار حممد حسون 26  .111  علم النفس 30  17 34 55 92.08 221 2008 اثنوية سورية/ علمي 
1/1/1989 امساعيل عدانن امساعيل 34  .112 .8271 158 2007 اثنوية سورية/ اديب   رايضة 22 48    

  هذا التنويه مبثابة تبليغ رمسييُعتَب 
 

 24/7/2018دمشق يف 

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                    
 

                                                                                                 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                     
  


