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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  
  على منح المرحلة الجامعية األولى  8/9/2014تاريخ  344رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 

  استناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2014/2015للعام الدراسي 
  دولة الكويت

  

  
كل من يريد تقديم طلب استنكاف من الطالب الناجحين المذكورين أدناه مراجعة مديرية العالقات الثقافية في موعد أقصاه   يتعين على .1

22/9/2014 
وذلك مراجعة مديرية العالقات الثقافية الستكمال إجراءات الترشيح )  األصالء واالحتياط(يتعين على الطالب الناجحين المذكورين أدناه  .2

  وإال سيعتبر الطالب مستنكفاً  24/9/2014 -23ما بين الفترة في 
  

  
  
  



2 
 

  
 واالحتياط من  الذكور المرشحين األصالء: 

 
دورة  الشھادة المواليد اســـــم الطالب الثالثي .م

 عام
المجموع 
 العام

المعدل 
 المئوي

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 رمز 1الرغبة  اإلنكليزية

رمز  2الرغبة  االختصاص
 االختصاص

نوع 
  الترشيح

محمد انس عبد الباسط  .1
ثانوية  16/7/1997 زكي القيم

 /ھندسة البترول 0305 العلوم الصيدالنية 287 192 397 582 93.34 20142707 علمي/سورية
 أصيل 0462 نتاج وتصديرا

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

/ ھندسة بترول 291 191 373 570 93.07 20142699 علمي
تكنولوجيا ھندسة  0461 استكشاف وتطوير

 أصيل 0421 اإلتصاالت

ثانوية  9/6/1996 شارلي نزار ملص .3
 /ھندسة بترول 287 193 358 576 91.79 20142662 علمي/سورية

انتاج  /ھندسة بترول 0461 استكشاف وتطوير
 أصيل 0462 وتصدير

نزير محمد  .4
ثانوية  15/6/1996 الحوراني

 احتياط 0431 ھندسة انشاء مباني 0305 العلوم الصيدالنية 192 196 387 573 90.41 20142622 علمي/سورية

سليمان فاروق  .5
ثانوية سورية  10/6/1996 الراشد

انتاج /ھندسة البترول 0465 ھندسة كيميائية 267 185 390 548 90.03 20142611 علمي
 احتياط 0462 صديروت

ثانوية سورية  1/1/1997 محمد بسام الطعاني .6
 /ھندسة بترول 250 187 391 536 89.86 20142606 علمي

التمريض العام  0461 استكشاف وتطوير
 احتياط 0502 )بكالوريوس(

 
 
 واالحتياط من  اإلناث المرشحين األصالء: 

 
رة دو الشھادة المواليد اســـــم الطالب الثالثي .م

 عام
المجموع 
 العام

المعدل 
 المئوي

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
رمز  1الرغبة  اإلنكليزية

رمز  2الرغبة  االختصاص
 االختصاص

نوع 
  الترشيح

ثانوية سورية  15/12/1996 وعد نواف عثمان .1
صحة البيئة  283 200 366 558 94.45 20142739 علمي

 أصيل 0305 العلوم الصيدالنية 0310 )يوسبكالور(

ثانوية سورية  5/9/1996 مھا نزيه عبيد .2
تكنولوجيا  272 169 352 480 89.1 20142584 علمي

 أصيل 0305 العلوم الصيدالنية 0309 المختبرات الطبية

ثانويةسورية  3/1/1997 سنا نبيل مصة .3
تكنولوجيا  0305 دالنيةالعلوم الصي 245 181 350 504 85.55 20142481 علمي

 احتياط 0309 المختبرات الطبية

 
  

  

 


