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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 

 
  33/4/9139/ تاريخ 375رقم / ينوالتنويه 31/4/9139تاريخ 371/133138/5إعالن وزارة التعليم العالي رقم/في  لناجحيناالمرشحين أسماء 

 الجامعية األولىلمرحلة ل على منح التبادل الثقافي 91/4/9139تاريخ  389ورقم 
 9139/9191من جمهورية الهند للعام الدراسي المقدمة 

 
 األحكام العامة:

 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة دلعرفة شروط الًتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق ادلطلوبة ضمن ادلواعيد احملددة يف ىذا اإلعالن. -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 . %16على أال يقل ادلعدل العام جملموع درجاتو بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية عن  ،/7102و7102لدوريت / السورية بفرعها العلمي أو األديبأن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة  -
 الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. أن تكون -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 اإلعالن. ال حيق دلن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
تائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بن ال حيق للطالب ادلستنكفُت عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 فيو.
 دم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.حيق للطالب الناجحُت يف ىذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل ادلدة احملددة يف التنويو ادلتضمن أمساء الناجحُت وإال حيرم من التق -
 مع إعطاء األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية األحدث. ،بعد طي مادة التربية الدينيةالثانوية يف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  منحرى مفاضلة القبول على تُ  -
 ، ويف حال مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف ادلنح الشاغرة إىل باقي ادلنح.2/2/7102/ تاريخ 44التشريعي رقم /وذلك وفق ادلرسوم ادلتاحة % من ادلنح الدراسية  01خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -
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 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبو من ادلفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 قبل الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غَت موقع من  -
 .اذلندمجهورية  مبوافقة اجلهة ادلعنية يفحصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -
 ن.و وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفد ،ن وفق قانون البعثات العلميةيعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 وال يًتتب عليو أية التزامات اتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
ادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهالقبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
 بمثابة تبليغ رسمي.(www.mohe.gov.sy)لوزارة الرمسي لوقع ادلتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على ييعد كل تنويو  -
 

 على موقع وزارة التعليم العايل:درجاهتمموا بطلباهتم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد -
- www. mohe.gov.sy. 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
يتم  ادلعدالتويف حال تساوي  ،ع إعطاء األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية األحدثم، الثانوية بعد طي مادة الًتبية الدينيةفي الشهادة ادلعدل ادلئويحسب وادلفاضلة بُت ادلتقدمينتتم معاجلة الطلبات  -

 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضل
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل 

  االنكليزيةاللغة –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

  االنكليزيةاللغة–الفرع األديب: اللغة العربية. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 www.mohe.gov.sy. ادلرشحُت الناجحُت يف ادلفاضلة على موقع الوزارة: أمساءبنشر الوزارة  تقوم -
 الذي يعود لو حصراً حتديد أمساء ادلقبولُت من بُت ادلرشحُت. اذلنديتقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب ادلرشحُت لدى اجلانب  -
 .www.mohe.gov.syادلانح وتنشرىا على ادلوقع االلكًتوين للوزارةاذلندي ورود قبوالهتم من اجلانب ارة بإعالم الطالب ادلقبولُت بعد تقوم الوز  -
 .وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة 31/6/9139في موعٍد أقصاه  يحق للطالب الناجحين في ىذا اإلعالن  التقدم بطلب استنكاف -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 التزامات الجانب الهندي( ماىية المنحة(: 

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 اإلقامة يف السكن اجلامعي. -
 تذاكر السفر بالطائرة للطالب ادلقبولُت. -
 وجبات طعام يومية ضمن السكن اجلامعي. ثالث -
 راتب شهري مابُت اخلمسة أالف والسبعة آالف روبية ىندية شهرياً حسب الدرجة الدراسية للطالب. -
 كافة مصاريف مسات الدخول لألراضي اذلندية رلانية شرط أن يقوم الطالب بالتسجيل باجلامعة فور وصولو . -
 

 :التزامات الطالب المالية 
 الب يف حال قبولو بأي نفقات أخرى مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماىية ادلنحة.يلتزم الط
  :واجبات الطالب الذي يتم قبولو 
 eoi.gov.in.damascusحتضَت األوراق ادلطلوبة للحصول على الفيزا ادلوجودة على موقع السفارة اذلندية يف دمشق  -
 وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بتاريخ للسفر وإيداعها نسخة عن تذكرة الطَتان. مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف -

 أن يتابع دراستو دون تقصَت أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -

 أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً أنظمة البلد ادلضيف. -

 ع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف الدولة ادلضيفة.أن جييب على مجي -
 

  أبناء الشهداء:المرشحين من 
الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م

 عليها
ادلعدل ادلئوي بال  اجملموع بال ديانة دورة عام

 ديانة
 نوع القبول ختصاص ادلطلوباال

 أصيل صيدلة 10.20 2479 7102 ثانوية علمي 10/5/2000 لينا ابراىيم عمران  .1
 أصيل ىندسة حاسوب 22.22 7002 7102 ثانوية علمي 0/2/0111 جعفر يونس عيسى  .2
 أصيل ىندسة مدنية 70.41 1901 7102 ثانوية علمي 20/9/2000 فراس أدين جوىرة  .3
 أصيل ىندسة ادلعلوماتية 68.62 1854 7102 ثانوية علمي 26/8/1999 احلاج زلسنحسُت مصطفى   .4
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  األصالءالمرشحين: 

 
الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م

 عليها
 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل صيدلة 97.41 2630 7102 علمي ثانوية 6/10/2000 رىف زلمد حبيب  .1
 أصيل صيدلة 96.41 2603 7102 ثانوية علمي 29/7/2000 مرمي رامي ميهوب  .2
 أصيل اقتصاد 95.96 2591 7102 ثانوية علمي 28/10/2000 بارعة صاحل حرفوش  .3
 أصيل ىندسة معلوماتية 95.70 2584 7102 ثانوية علمي 20/11/2000 عالم فهمي الشحف  .4
 أصيل صيدلة 95.44 2577 7102 ثانوية علمي 12/6/1999 فايز األخرسآية   .5
 أصيل علوم الكمبيوتر 95.37 2575 7102 ثانوية علمي 28/1/2001 فارس مسَت العوام  .6
 أصيل صيدلة 95.22 2571 7102 ثانوية علمي 17/2/1999 حسُت ابراىيم دوبا  .7
 أصيل علوم ىندسة احلاسوب 95.07 7262 7102 ثانوية علمي 17/3/2000 باسل أسامو كرباج  .8
 أصيل ىندسة حبرية 95.00 2565 7102 ثانوية علمي 9/4/2000 زلمد رياض محشدو  .9
 أصيل علوم احلاسوب 94.56 2553 7102 ثانوية علمي 12/1/2001 يوسف زلمد غنام  .10
 أصيل اذلندسة الطبية 94.30 2546 7102 ثانوية علمي 10/7/2000 علي حسن يونس  .11
 أصيل صيدلة 94.22 2544 7102 ثانوية علمي 24/8/2000 نايا بسام زيدان  .12
 أصيل علوم احلاسوب 94.11 2540 7102 ثانوية علمي 25/10/2000 عدي عاطف العشعوش  .13

2/4/0111 اسكندر حسُت اخلطيب  .14  أصيل ىندسة معلوماتية 12.22 7224 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة مدنية 93.59 2527 2018 علميثانوية  28/8/2000 مغٍت طارق قطيش  .15
 أصيل صيدلة 93.33 2520 7102 ثانوية علمي 11/10/2000 جعفر وفيق شاىُت  .16
1/6/7111 سومر حسن اسعد  .17  أصيل ىندسة معلوماتية 17.24 7214 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة معلوماتية 92.67 2502 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 علي باسل زلفوض  .18
 أصيل صيدلة 92.41 2495 7102 ثانوية علمي 22/3/1999 جلُت نزار ذردة  .19
77/0/7110 علي عصام حسينو  .20  أصيل ىندسة معلوماتية 17.00 7422 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة الكًتون واتصاالت 91.96 2483 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 بشرى حسن معال  .21
 أصيل اذلندسة ادلدنية 91.93 2482 7102 علميثانوية  3/6/2000 باسل أمحد خضر  .22
0/0/7110 عبد الرمحن فرحان عدوي  .23  أصيل علوم وىندسة احلاسوب 10.21 7420 7102 ثانوية علمي 

 أصيل صيدلة 91.67 2475 7102 ثانوية علمي 2/3/2000 جنمة غسان زريقة  .24
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

0/0/7111 يزن عماد سليمان  .25 مدنيةىندسة  10.26 7427 7102 ثانوية علمي   أصيل 
 أصيل ىندسة ادلعلوماتية /علوم احلاسوب 91.41 2468 7102 ثانوية علمي 6/1/2001 كرم نزيو معروف  .26
 أصيل ىندسة علوم احلاسوب 91.33 2466 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 أسامة إياد زلمود  .27
 أصيل صيدلة 91.33 2466 7102 ثانوية علمي 9/7/2000 غصن أمحد زلرز  .28
 أصيل ىندسة مدنية 91.30 2465 7102 ثانوية علمي 8/6/2000 عالء منر محزه  .29
 أصيل ىندسة مدنية 91.22 2463 7102 ثانوية علمي 26/7/2000 عمار ىيثم بومحدان  .30
 أصيل ىندسة معلوماتية 91.19 2462 7102 ثانوية علمي 10/5/2000 راشيل أدين خَت بك  .31
 أصيل اذلندسة ادلدنية 91.19 2463 7102 ثانوية علمي 25/5/2000 جربان نزار شرف الدين أبو فخر  .32
 أصيل ىندسة ادلعلوماتية /علوم احلاسوب 91.11 2460 2018 ثانوية علمي 8/10/2000 حيدره نبهان مٌت  .33
 أصيل ىندسة معلوماتية 10.11 2457 7102 ثانوية علمي 31/3/2000 ابراىيم شريف عمران  .34
 أصيل علم احلاسب 90.82 2453 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 سليمان خليل عيسى  .35
 أصيل ىندسة وعلوم احلاسوب 90.56 2445 7102 ثانوية علمي 26/7/1999 دريد ياسُت ميهوب  .36
 أصيل اذلندسة ادلعلوماتية 90.30 2438 7102 ثانوية علمي 18/7/1999 زلمد ىاشم دهلل  .37
 أصيل صيدلة 90.19 2435 7102 ثانوية علمي 14/7/2000 سهر حسان القصَت  .38
 أصيل الصيدلة 90.12 2434 7102 ثانوية علمي 20/7/2000 دلع أمَت أمحد  .39
 أصيل صيدلة 90.04 2431 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 لؤي معن يوسف  .40
 أصيل صيدلة 89.96 2429 7102 ثانوية علمي 13/8/2000 زلاسن مجال شيخ يوسف  .41
 أصيل صيدلة 89.78 2424 7102 ثانوية علمي 10/9/2000 سايل عمار زلمود  .42
 أصيل ىندسة حاسوب 89.78 2424 2017 ثانوية علمي 23/2/1999 أنس بسام سيد أمحد  .43
 أصيل ىندسة مدنية 89.74 2423 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 محزة يونس زلمد  .44
 أصيل ىندسة مدنية 89.63 2420 7102 ثانوية علمي 15/1/2000 حسان ثابت القطيفان  .45
 أصيل ىندسة مدنية 89.63 2420 7102 ثانوية علمي 22/4/2000 بالل أدين جوىرة  .46
72/0/0111 مايا عدنان أيوب  .47  أصيل صيدلة 21.21 7401 7102 ثانوية علمي 
 أصيل كلية الصيدلة 89.57 2417 7102 ثانوية علمي 5/2/2000 خضر علي اخلَت  .48
 أصيل ىندسة معلوماتية 89.52 2417 7102 ثانوية علمي 28/1/2000 أغيد ياسر زلمد  .49
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 88.96 2402 7102 ثانوية علمي 13/3/2000 مرح عصام صايف زلمود  .50
 أصيل ىندسة معلوماتية 88.93 2401 7102 ثانوية علمي 20/6/1999 لينا عمران حسن  .51
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل صيدلة 88.81 2398 7102 ثانوية علمي 11/2/2000 ماريو رمضان زلمد  .52
 أصيل ىندسة تكنولوجيا ادلعلومات 88.78 2397 7102 ثانوية علمي 3/4/1999 الياس نوفل عصفور  .53
 أصيل ىندسة حاسوب 88.74 2396 7102 ثانوية علمي 4/1/2001 أوس بسام شاىُت  .54
 أصيل صيدلة 88.70 2395 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 سوسار مجال احلسن  .55
 أصيل صيدلة 88.63 2212 7102 ثانوية علمي 15/5/2000 علي زلمد علي  .56
 أصيل ىندسة حاسوب 88.52 2390 7102 ثانوية علمي 30/1/2000 أمحد أمُت ديوب  .57
 أصيل صيدلة 88.48 2389 7102 ثانوية علمي 15/5/2000 يارا مدين ضاىر  .58
معماريةىندسة  88.33 2385 7102 ثانوية علمي 31/1/2001 غالية زلمد بشار باكَت  .59  أصيل 
 أصيل ىندسة معلوماتية 88.31 2384 7102 ثانوية علمي 14/3/1999 عمار نوح عمار  .60
 أصيل ىندسة معلوماتية 88.19 2381 7102 ثانوية علمي 7/1/2000 امحد يونس اخلضر  .61
 أصيل صيدلة 22.11 2376 7102 ثانوية علمي 4/6/2000 زكاء يوسف منصورة  .62
 أصيل صيدلة 87.96 2375 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 اشرف نبيل بطاح احلصٍت  .63
 أصيل صيدلة 87.89 2373 7102 ثانوية علمي 24/5/2000 نوار زلمد الكعدي  .64
 أصيل ىندسة مدنية 87.74 2369 2018 ثانوية علمي 24/4/2000 زلمد رضوان الزعيب  .65
ادلدنيةاذلندسة  87.63 2366 7102 ثانوية علمي 15/6/2000 وليد كمال ىالل  .66  أصيل 
 أصيل ىندسة معلوماتية 87.59 2365 7102 ثانوية علمي 29/1/2000 أمحد عبد اللطيف زاىر  .67
 أصيل ىندسة معلوماتية 87.56 2364 7102 ثانوية علمي 6/5/1999 ىادي محزة أمحد  .68
 أصيل ىندسة مدنية 87.52 2363 7102 ثانوية علمي 3/1/20001 عبد احلي امحد صوفان  .69
0/0/7111 سليمان جعفرخدجية   .70  أصيل صيدلة 22.22 7222 7102 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 87.26 2356 7102 ثانوية علمي 4/1/2001 مايا حسُت حسن  .71
 أصيل ىندسة ادلعلوماتية ) ىندسة علوم احلاسب( 87.74 2369 7102 ثانوية علمي 8/1/1999 فارس زلمد خوامتي  .72
 أصيل ىندسة معلوماتية 87.04 2350 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 ادلهدي محزة يوسف  .73
 أصيل صيدلة 86.92 2242 7102 ثانوية علمي 15/11/2000 يوسف جابر سلوم  .74
 أصيل ىندسة معلوماتية 86.74 2342 7102 ثانوية علمي 8/8/1999 يوسف أمحد علي  .75
 أصيل أدب انكليزي 86.31 2244 7102 ثانوية أديب 14/4/1999 غزل ثائر أمحد  .76
 أصيل صيدلة 86.07 2324 7102 ثانوية علمي 19/1/2001 غزل مجيل يوسف  .77
0/0/7110 حسن علي زلمد  .78  أصيل ىندسة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 26.14 7272 7102 ثانوية علمي 
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل ىندسة معلوماتية 26.11 2322 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 علي ىيثم سللوف  .79
 أصيل ىندسة معلوماتية 26.11 2322 7102 ثانوية علمي 9/3/1999 رياض آصف حيدر  .80
 أصيل ىندسة احلواسيب 85.96 2321 7102 ثانوية علمي 13/4/2000 سند غياث شاىُت  .81
 أصيل ىندسة معلومات 85.89 2319 7102 ثانوية علمي 25/8/1999 عبد اهلل وفيق جنيدي  .82
 أصيل ىندسة معلوماتية 85.78 2316 7102 ثانوية علمي 11/9/2000 زلمود امُت حسن  .83
 أصيل صيدلة 85.59 2311 7102 ثانوية علمي 3/4/2000 بشر علي مرىج  .84
 أصيل كلية اذلندسة ادلعلوماتية 85.51 2311 7102 ثانوية علمي 1/2/1999 علي رفيق عبود  .85
 أصيل ميكاترونيك 22.44 2307 7102 ثانوية علمي 10/1/2001 رضا يوسف عمران  .86
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 85.41 2306 7102 ثانوية علمي 16/9/2000 حسام يوسفجعفر   .87
 أصيل ىندسة معلوماتية 85.41 2306 7102 ثانوية علمي 9/9/2000 عالء زىَت زىَتي  .88
 أصيل ىندسة مدنية 85.26 2302 7102 ثانوية علمي 10/9/2000 زين العابدين أمحد أمحد  .89
 أصيل ىندسة معلوماتية 85.15 2299 7102 ثانوية علمي 11/3/2000 نور حليم أمحد  .90
 أصيل ىندسة معلوماتية 84.93 2293 7102 ثانوية علمي 18/2/2000 أمحد زلمد صاحل  .91
 أصيل الصيدلة 84.85 2291 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 زيد العابدين طالل سللوف  .92
 أصيل ىندسة علوم احلاسوب 84.81 2290 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 موسى حسٍت شعبان  .93
 أصيل ىندسة معلوماتية 84.63 2285 7102 ثانوية علمي 17/10/2000 احلسُت جندت محيدوش  .94
72/7/0111 وضاح طالل أمحد  .95  أصيل ىندسة كهربائية 24.21 7724 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة عمارة 84.33 2277 7102 ثانوية علمي 16/3/2000 علي ياسر حسن  .96
02/1/7111 أمحد أسعد غدير  .97  أصيل ىندسة اتصاالت 24.01 7722 7102 ثانوية علمي 
 أصيل علوم احلاسوب 84.19 2273 7102 ثانوية علمي 26/5/1998 حياة ياسُت جناورو  .98
0/0/7110 يزن زلمد عبد الرزاق  .99  أصيل ىندسة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 24.2 7726 7102 ثانوية علمي 

 أصيل صيدلة 83.89 2265 7102 ثانوية علمي 15/8/2000 ديدجزلمد غسان   .100
 أصيل صيدلة 83.62 2259 7102 ثانوية علمي 14/1/2000 أمحد زلمد طباطخ  .101
2/7/7111 مايا علي عبد احلميد  .102  أصيل ىندسة معلوماتية 22.62 7721 7102 ثانوية علمي 
 أصيل الصيدلة 83.33 2250 7102 ثانوية علمي 13/9/2000 احلسن عصام صاحل  .103
0/2/0111 غزل مروان مهنا  .104  أصيل صيدلة 22.22 7721 7102 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 83.30 2249 2017 ثانوية علمي 1/1/2000 مقداد زلسن سالمي  .105
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل حقوق 83.19 2163 7102 ثانوية أديب 1/1/2001 أريج مسعان بدور  .106
 أصيل ىندسة بًتول 83.11 2244 7102 ثانوية علمي 20/2/1999 نرباس زلي الدين عباس  .107
72/6/0111 جودي أدين علي  .108  أصيل إعالم 22.14 7021 7102 ثانوية أديب 
 أصيل صيدلة 82.93 2239 7102 ثانوية علمي 14/10/2000 جعفر غياث مسرة  .109
0/0/7111 رلد سهيل ساتيك  .110  أصيل ىندسة اتصاالت 27.21 7722 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة كمبيوتر 82.67 2232 7102 ثانوية علمي 19/8/2000 زلمد قاسم األطرش  .111
 أصيل ىندسة كمبيوتر 82.56 7771 7102 ثانوية علمي 7/1/2001 ىبة آصف درويش  .112
 أصيل صيدلة 82.26 2221 7102 ثانوية علمي 22/7/1999 فيوليت علي يوسف  .113
بًتولية ىندسة 82.11 2217 7102 ثانوية علمي 6/9/1999 ميسم ناصر دايل  .114  أصيل 
0/0/7111 يونس مالك معروف  .115  أصيل ىندسة معلوماتية 20.22 7701 7102 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 81.78 2208 7102 ثانوية علمي 3/1/1998 أمُت مصطفى األمُت  .116
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 81.63 2204 7102 ثانوية علمي 20/9/2000 علي أيب عبد الرمحن  .117
 أصيل ىندسة اتصاالت 81.21 2203 7102 ثانوية علمي 25/1/1999 غازيحسن عمار   .118
 أصيل الصيدلة 81.52 2201 7102 ثانوية علمي 18/2/199 ماىر زلمد مطيع احلاج أمحد  .119
 أصيل ىندسة معلوماتية 81.48 2200 7102 ثانوية علمي 22/4/1999 حسن نعمان نعمان  .120
 أصيل ىندسة معلوماتية 81.44 2199 7102 ثانوية علمي 3/9/2000 سامي النعمان علي  .121
 أصيل ىندسة معمارية 81.41 2198 7102 ثانوية علمي 1/8/1999 شادي باىي ابو صعب  .122
 أصيل ىندسة طَتان مدين 81.37 2197 7102 ثانوية علمي 15/1/1999 عبد اهلل محيد اخلابور  .123
0/0/7110 أمحد زلي الدين اللحام  .124  أصيل اذلندسة ادلعلوماتية 81.23 2196 7102 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 81.33 2196 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 حيان باسم عيسى  .125
 أصيل الصيدلة 81.21 2195 7102 ثانوية علمي 18/11/1998 زلمد أسامة الفراج  .126
 أصيل ىندسة معلوماتية 81.22 2193 7102 ثانوية علمي 1/1/1999 زلمد يوسف السالمات  .127
 أصيل ىندسة معلومات 81.04 2188 7102 ثانوية علمي 13/5/2000 أمحدفادي حافظ   .128
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 20.11 2187 7102 ثانوية علمي 5/7/2000 الليث رامي ابراىيم  .129
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.93 2185 7102 ثانوية علمي 18/7/2000 سالف كمال زلمد  .130
71/01/7111 جعفر حسُت زلمود  .131  أصيل ىندسة معلوماتية 21.22 7022 7102 علمي ثانوية 
4/4/7111 لؤي نور الدين يونس  .132  أصيل ىندسة عمارة 21.22 7020 7102 ثانوية علمي 
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل ادب انكليزي 80.77 2100 7102 ثانوية أديب 31/8/1999 لبٌت زلمد أنس الفيومي  .133
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.63 2177 7102 ثانوية علمي 10/1/2000 عمران نصار العودات  .134
2/00/7111 أريج رفيق بكداش  .135  أصيل صيدلة 21.22 7021 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.37 2170 7102 ثانوية علمي 10/8/2000 جعفر حسن طراف  .136
76/2/0111 جعفر علي زلمد  .137  أصيل قانون دويل 21.20 7122 7102 ثانوية أديب 
02/0/7111 عدنان يوسف أسعد  .138  أصيل علوم وىندسة احلاسوب 21.21 7062 7102 ثانوية علمي 
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 80.22 2166 7102 ثانوية علمي 10/12/1999 خضر علي ابراىيم  .139
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.15 2164 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 زلمد خليل العامر  .140
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.11 2163 7102 ثانوية علمي 7/9/2000 ميس حسن حسن  .141
 أصيل ىندسة معلوماتية 80.07 2162 7102 ثانوية علمي 2/1/2000 نوار ناظم علي  .142
 أصيل ىندسة مدنية 21.11 2160 7102 ثانوية علمي 18/8/2000 ىشام عادل ابراىيم  .143
 أصيل ىندسة معلوماتية 79.74 2153 7102 ثانوية علمي 5/1/2000 زين عمار حيدر  .144
 أصيل ىندسة معلوماتية 79.67 2151 2018 ثانوية علمي 1/1/2001 حيدر موسى حسن  .145
4/01/0111 مجيل عماد اسليم  .146  أصيل ىندسة ميكانيكية 21.26 7042 7102 ثانوية علمي 
01/1/0111 أمحد عبد احلليم زلرز  .147  أصيل صيدلة 21.44 7042 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة معلوماتية 79.41 2144 7102 ثانوية علمي 27/3/1999 ىبة امساعيل أبو حسيان  .148
06/6/7111 كامل نضال علوش  .149  أصيل ىندسة معلوماتية 21.77 7021 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة ميكانيك 79.15 2137 7102 ثانوية علمي 19/4/1999 زلمد زلمود احلامض  .150
 أصيل صيدلة 21.11 2133 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 ايهم درغام درغام  .151
0/0/7110 ىيا مروان مهنا  .152  أصيل صيدلة 22.16 7027 7102 ثانوية علمي 
0/0/7110 زلمد ياسر ابراىيم  .153  أصيل إدارة أعمال 22.12 7020 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة معلوماتية 78.93 2131 7102 ثانوية علمي 14/11/1999 زلمود زلسن محيدان  .154
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 78.74 2126 7102 ثانوية علمي 2/7/2000 زلمودحال وائل   .155
 أصيل صيدلة 78.63 2123 2018 ثانوية علمي 28/1/2000 طارق زياد موىباين  .156
 أصيل صيدلة 78.48 2119 7102 ثانوية علمي 10/8/1999 عزام زلمد زلفوض  .157
 أصيل ىندسة سيارات ) ميكانيك( 78.44 2118 7102 ثانوية علمي 12/6/1999 بشار معن يوسف  .158
 أصيل اذلندسة ادلعمارية 78.37 211.6 7102 ثانوية علمي  5/1/2000 عبد الرمحن زكريا حوران  .159



11 

 

الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل ىندسة ميكاترونيكس 78.31 2114 7102 ثانوية علمي 3/7/2000 بشار عمار عاصي  .160
 أصيل ىندسة معلوماتية 78.15 2110 7102 ثانوية علمي 29/3/1999 صاحل علي صاحل  .161
0/0/7111 زيد زلمد أمحد  .162  أصيل ادلعلوماتية 28.02 1108 2018 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 77.74 2099 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 أمحد عماد عبد احلميد  .163
 أصيل االعالم 77.73 2021 7102 ثانوية أديب 30/1/1997 رلد خالد احلسن  .164
 أصيل ىندسة معلوماتية 77.71 2098 7102 ثانوية علمي 24/5/2000 روال عبد اللطيف غريب  .165
70/4/0111 عمار فوزي البٍت  .166  أصيل ىندسة عمارة 77.67 2097 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة ادليكاترونيك التكنولوجية 77.48 2092 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 أمحد زلمد أنور زلمد طالب  .167
4/0/7110 حسُت فواز الوزه  .168  أصيل ىندسة معمارية 22.44 7110 7102 ثانوية علمي 
4/1/7111 بتول زلمد احلسن  .169  أصيل االعالم 77.37 2089 7102 ثانوية علمي 
01/1/7111 ندمي فيصل وطفو  .170  أصيل ىندسة معلوماتية 22.76 7126 7102 ثانوية علمي 
 أصيل صيدلة 77.15 2083 7102 ثانوية علمي 7/2/2000 حال زلمد ونوس  .171
 أصيل ىندسة معلوماتية 77.11 2082 7102 ثانوية علمي 10/7/2000 بشرى زلمد علي  .172
 أصيل ىندسة معلوماتية 77.07 2081 7102 ثانوية علمي 17/2/2000 عالء حكيم محود  .173
 أصيل ىندسة معلوماتية 76.81 2074 7102 ثانوية علمي 6/5/2000 حيدر زلمد أمحد  .174
 أصيل صيدلة 76.74 2072 7102 ثانوية علمي 8/6/2000 أمحد شعيب بالل  .175
 أصيل ىندسة عمارة 76.74 2072 7102 ثانوية علمي 23/9/1999 زلمد عبد احلسُت زلمود  .176
 أصيل ىندسة كمبيوتر 76.44 2064 7102 ثانوية علمي 17/4/1999 خضر جودت ابراىيم  .177
 أصيل صيدلة 76.22 2058 7102 ثانوية علمي 20/9/2000 لُت عبد السالم حسن  .178
00/6/7111 زلمد فائز ديوب  .179  أصيل ىندسة اتصاالت 26.11 7127 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة حواسيب 75.89 2049 2018 ثانوية علمي 10/1/2001 جعفر امحد صاحل  .180
 أصيل ىندسة معلوماتية 75.78 2046 7102 ثانوية علمي 21/1/2000 حيدرة أمحد أسعد  .181
 أصيل ىندسة معلوماتية 75.70 2044 7102 ثانوية علمي 27/2/2000 غزالنمصطفى موسى   .182
 أصيل ىندسة معلوماتية 24.30 2006 7102 ثانوية علمي 61/5/2000 ماسة ىاين غازي  .183
 أصيل كلية الصيدلة 75.52 2039 7102 ثانوية علمي 26/4/1999 حنُت حامت قزلو  .184
 أصيل إدارة أعمال 75.48 2038 7102 علميثانوية  19/10/2000 يوسف صفوان الشمايل  .185
 أصيل صيدلة 75.44 2037 7102 ثانوية علمي 20/11/1999 شيماء عبد الشُت  .186
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب ادلعدل ادلئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام

 أصيل ىندسة معلوماتية 75.40 2036 7102 ثانوية علمي 10/2/2000 علي ابراىيم ناصر  .187
 أصيل ىندسة مدنية 75.41 2036 7102 ثانوية علمي 15/1/2000 قيس مسَت محايل  .188
20/2/0111 يرزينب قصي دو   .189  أصيل قانون دويل 22.07 0122 7102 ثانوية أديب 
01/0/7110 بديع كاسر غاًل  .190  أصيل ىندسة مدنية 74.81 2020 7102 ثانوية علمي 
 أصيل تكنولوجيا ادلعلومات 74.81 2020 7102 ثانوية علمي 30/1/2001 علي نعمان نعمان  .191
02/7/0111 جعفر عز الدين سليمان  .192  أصيل ىندسة معلوماتية 24.24 7102 7102 ثانوية علمي 
 أصيل ىندسة معلوماتية 74.42 2011 2018 ثانوية علمي 11/10/2000 ريان اياد عماشة  .193
 أصيل ىندسة بررليات 74.44 2010 7102 ثانوية علمي 4/1/2000 زلمد مروان زينة  .194
 أصيل ىندسة معلوماتية 74.22 2004 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 زلمد حبيب جديد  .195
 أصيل ىندسة االتصاالت 74.22 2004 7102 ثانوية علمي 2/1/2001 بشار منَت أبو صعب  .196

 

  االحتياطالمرشحين: 

 
الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م

 عليها
ادلعدل ادلئوي بال  اجملموع بال ديانة دورة عام

 ديانة
 نوع القبول االختصاص ادلطلوب

 احتياط ىندسة معلوماتية 74.19 2003 7102 ثانوية علمي 25/1/1999 حيدر وفيق امساعيل محود  .1
0/0/0112 رلد ىايل بو سعيد  .2  احتياط ىندسة معلوماتية 24.00 7110 7102 ثانوية علمي 
 احتياط إدارة أعمال 74.00 1988 7102 ثانوية علمي 15/7/2000 بشار أمحد أيوب  .3
77/0/7110 مايا حسان زيود  .4  احتياط أدب انكليزي 22.16 0172 7102 ثانوية أديب 
 احتياط صيدلة 73.44 1983 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 فاطمة حسن شبانة  .5
 احتياط إعالم 73.31 1906 7102 ثانوية أديب 26/9/1999 رغد نادر علي  .6
00/1/0111 عدي أكرم جبور  .7 معلوماتيةىندسة  22.21 0121 7102 ثانوية علمي   احتياط 
 احتياط ىندسة معلوماتية 73.22 1177 7102 ثانوية علمي 1/9/1999 سعيد نزيو محاده  .8
2/2/0111 زلمد زيدان زيدان  .9  احتياط ىندسة معلوماتية 22.01 0126 7102 ثانوية علمي 
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 73.15 1975 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 علي زلسن حبيب  .10
0/2/0111 جابر وسيم سبيهي  .11  احتياط ىندسة معلوماتية 22.11 0120 7102 ثانوية علمي 
 احتياط إدارة أعمال 72.89 1968 7102 ثانوية علمي 7/1/1999 بالل سامي صوان  .12
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الشهادة احلاصل  ادلواليد اسـم الطالب الثالثي م
 عليها

ادلعدل ادلئوي بال  اجملموع بال ديانة دورة عام
 ديانة

 نوع القبول االختصاص ادلطلوب

 احتياط ىندسة مدنية 72.59 1960 7102 ثانوية علمي 17/3/1999 مهاب عبد العزيز أمحد  .13
 احتياط ىندسة معلوماتية 72.52 1958 7102 ثانوية علمي 15/1/1999 علي صالح يونس  .14
 احتياط صيدلة 72.48 1957 7102 ثانوية علمي 1/1/2001 جنم الدين حسن الصاحل  .15
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 72.30 1952 7102 ثانوية علمي 1/4/2000 محزة ىيثم غاًل  .16
 احتياط صيدلة 72.04 1945 7102 ثانوية  علمي 1/1/2000 طو زلمد مسَت مشارقة  .17
 احتياط ىندسة مدنية 27.02 0144 7102 ثانوية علمي 6/1/2000 زلمد راتب خالد دبدوب  .18
 احتياط ىندسة معلوماتية 71.63 1934 7102 ثانوية علمي 20/7/2000 أمحد منذر يوسف  .19
 احتياط ىندسة معلوماتية 71.56 1932 7102 ثانوية علمي 20/5/1999 آية نعيم ديب  .20
70/00/0111 نورالدين مصطفى شقشريل  .21  احتياط ىندسة بًتول 71.52 1931 7102 ثانوية علمي 
 احتياط ىندسة حاسوب 71.44 1929 7102 ثانوية علمي 20/1/2001 يزن غياث امساعيل  .22
 احتياط ىندسة مدنية 71.41 1928 7102 ثانوية علمي 3/2/1999 بشار علي عطرة  .23
 احتياط ىندسة األجهزة الطبية 71.19 1922 7102 ثانوية علمي 30/4/1999 مسَت عمار خيو  .24
 احتياط علوم الكمبيوتر 71.07 1919 7102 ثانوية علمي 26/7/1999 أشرف عماد صبوح  .25
0/0/7111 ىديل أمحد بركات مسعود  .26  احتياط صيدلة 21.21 0104 7102 ثانوية علمي 
 احتياط حقوق 70.85 1842 7102 ثانوية أديب 1/1/2000 فاطمة عادل ناصر  .27
 احتياط ىندسة طَتان 70.85 1913 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 عثمان عبدا لقادر عثمان  .28
 احتياط كلية احلقوق 70.69 1838 7102 ثانوية أديب 1/1/2001 ىشام زلمود دليلة  .29
الطبيةىندسة األجهزة  70.67 1908 2018 ثانوية علمي 1/1/2000 سامي مصطفى ىسامر مزنرة  .30  احتياط 
 احتياط الرياضيات 70.67 1908 7102 ثانوية علمي 1/1/1998 عبد الرمحن عرفان صوان  .31
 احتياط ىندسة االلكًتونيات ةاالتصاالت 70.48 1903 7102 ثانوية علمي 11/1/2001 فيليب عطى ابو فخر  .32
0/2/7111 ميس أمحد عثمان  .33  احتياط صيدلة 21.44 0117 7102 ثانوية علمي 
01/0/7111 وليد حسن العبد  .34  احتياط ىندسة االتصاالت 21.76 0212 7102 ثانوية علمي 
 احتياط إعالم 69.92 1818 7102 ثانوية أديب 2/10/2000 أمحد قيس زلفوض  .35
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 69.56 1878 7102 ثانوية علمي 23/7/1997 عهد مسَت أبو غازي  .36
 احتياط اذلندسة ادلعمارية 69.37 1873 7102 ثانوية علمي 3/8/2000 آيو عساف عساف  .37
 احتياط ىندسة معمارية 69.33 1872 7102 ثانوية علمي 12/5/2005 بالل باسم بو مرة  .38
 احتياط صيدلة 69.33 1872 7102 ثانوية علمي 28/10/2001 جعفر رلاىد رحال  .39
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 احتياط ىندسة معلوماتية 69.26 1870 7102 ثانوية علمي 6/4/2000 أمحد سائر عباس  .40
 احتياط ىندسة مدنية 69.26 1870 7102 ثانوية علمي 16/5/2000 يوسف كمال ميهوب  .41
7/2/0111 أدين إحسان أبو غازي  .42  احتياط ىندسة معلوماتية 61.12 0262 7102 ثانوية علمي 
71/2/0111 متام حسان أبو راس  .43  احتياط ىندسة معلوماتية 61.2 0220 7102 ثانوية علمي 
 احتياط صيدلة 61.11 1863 7102 ثانوية علمي 1/6/1999 آلرا زلمد سيدو  .44
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 68.89 1860 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 علي ياسر حلوم  .45
 احتياط إعالم 68.69 1786 7102 ثانوية أديب 12/11/2000 بتول ىشام ىاشم  .46
 احتياط ىندسة االلكًتونيات واالتصاالت 68.56 1851 2017 ثانوية علمي 7/1/2000 مَتنا سلمان ابراىيم  .47
 احتياط ىندسة معلوماتية 68.48 1849 7102 ثانوية علمي 23/1/2001 دلى ىيثم شاىُت  .48
 احتياط ىندسة معلوماتية 68.48 1849 7102 ثانوية علمي 17/10/1999 ذو الفقار جعفر زلمد  .49
 احتياط صيدلة 68.41 1847 7102 ثانوية علمي 3/1/2000 حسن حسُت عباس  .50
 احتياط ىندسة مدنية 68.33 1845 7102 ثانوية علمي 20/4/1999 أنور حسُت السليمان  .51
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 68.33 1845 7102 ثانوية علمي 23/3/1999 صاحل أمحد خليل  .52
2/01/7111 مضر ابراىيم سالمة  .53  احتياط ىندسة اتصاالت 62.21 0244 7102 ثانوية علمي 
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 68.26 1843 7102 ثانوية علمي 21/7/1999 زين العابدين نزار شاىُت  .54
2/2/0111 زلسن زىَت رجب  .55  احتياط ىندسة معلوماتية 62.76 0242 7102 ثانوية علمي 
الكًتونيات واتصاالتىندسة  68.15 1840 7102 ثانوية علمي 15/10/2000 يزن وائل حسن  .56  احتياط 
 احتياط ىندسة اتصاالت 68.04 1837 7102 ثانوية علمي 8/11/2000 آية عارف شاىُت  .57
 احتياط صيدلة 67.85 1832 2017 ثانوية علمي 78/2/1999 حيدر ىيثم ديب  .58
 احتياط ىندسة كهرباء 67.81 1831 7102 ثانوية علمي 1/6/2000 جعفر ابراىيم الوزة  .59
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 67.70 1828 7102 ثانوية علمي 28/1/2001 بسام عيسىسام   .60
 احتياط ىندسة معلوماتية 67.59 1825 7102 ثانوية علمي 10/1/2001 آية يوسف نوح  .61
 احتياط صيدلة 67.41 1820 7102 ثانوية علمي 26/9/2000 علي اسامة حسن  .62
 احتياط صيدلة 67.41 1820 2018 ثانوية علمي 30/3/2000 حيِت عبد اهلل السيد أمحد  .63
 احتياط ىندسة الكًتون واتصاالت 67.19 1814 7102 ثانوية علمي 10/7/2000 رشا حسام الدين عمران  .64
 احتياط اعالم 66.85 1738 7102 ثانوية أديب 17/4/2000 يوسف عبد الكرمي سعيد  .65
 احتياط الفلسفة 66.81 1737 7102 ثانوية أديب 14/7/1999 عفت بيان اجلوىري  .66
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0/0/7110 مصطفى زلمد زلمد  .67  احتياط صيدلة 66.21 0210 7102 ثانوية علمي 
 احتياط ىندسة معلوماتية 66.59 1798 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 جودي عبد العزيز رابعة  .68
 احتياط ىندسة تقانة ادلعلومات 66.33 1791 7102 ثانوية علمي 4/1/2001 يوسف حسن يوسف  .69
 احتياط مالحة حبرية 66.26 1789 2018 ثانوية علمي 21/4/2000 يونس ماجد محد  .70
 احتياط ىندسة اتصاالت 66.11 1785 7102 ثانوية علمي 18/1/2000 ابراىيم سللوف بن نزار  .71
 احتياط قانون دويل 66.04 1717 7102 ثانوية أديب 28/8/1997 بسام زلمد ونوس  .72
 احتياط صيدلة 65.85 1778 7102 ثانوية علمي 27/10/2000 زلمد علي محاد  .73
20/0/0111 زلمد يونس ونوس  .74  احتياط ىندسة معلوماتية 62.24 0222 7102 ثانوية علمي 
 احتياط ىندسة حبرية 65.44 1767 7102 ثانوية علمي 31/1/2000 يزن هباء الدين خضرة  .75
02/4/7111 زلمد حسُت ادللحم  .76  احتياط ىندسة االتصاالت 62.40 0266 7102 ثانوية علمي 
0/0/7111 مهند بسام محامو  .77  احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 62.22 0264 7102 ثانوية علمي 
0/0/7110 حيدره زلسن صخر  .78  احتياط اذلندسة ادلدنية 62.21 1763 7102 ثانوية علمي 
العمارةىندسة  62.11 1755 7102 ثانوية علمي 16/2/2000 زين العابدين وائل حبيب  .79  احتياط 
 احتياط اذلندسة الكيماوية 64.85 1751 7102 ثانوية علمي 11/9/1999 دانيال مرىف أبو سعيد  .80
 احتياط ىندسة ادلعلوماتية 64.74 1748 7102 ثانوية علمي 1/9/1999 زلمد أمحد حبيب  .81
 احتياط ىندسة عمارة 64.52 1742 7102 ثانوية علمي 30/11/1996 ديانا عمار مرشد  .82
2/4/7111 بشار علي ديب  .83  احتياط ىندسة اتصاالت 64.22 0222 7102 ثانوية علمي 
 احتياط ىندسة مدنية 64.26 1735 7102 ثانوية علمي 1/1/1999 سلمان ىشام أسوس  .84
 احتياط ىندسة ادلعلوماتية 64.07 1730 7102 ثانوية علمي 15/9/1999 جربان طالب محود  .85
 احتياط علوم احلاسوب 63.81 1725 2018 ثانوية علمي 19/3/1998 علي غسان علي  .86
 احتياط ىندسة معلوماتية 63.85 1724 7102 ثانوية علمي 14/5/2000 يوسف أمحد سلمان  .87
 احتياط ىندسة معلوماتية 63.81 1723 7102 ثانوية علمي 15/1/2001 علي ذو الفقار زلمد علي  .88
 احتياط ىندسة ميكانيك 62.20 0272 7102 ثانوية علمي 13/8/2000 عبد اهلل اسد محيشة  .89
 احتياط ىندسة معلوماتية 63.44 1713 7102 ثانوية علمي 30/1/2000 علي أدين صطوف  .90
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 63.41 1712 7102 ثانوية علمي 12/8/2000 حسن أديب ابراىيم  .91
 احتياط ىندسة مدنية 62.44 1686 7102 ثانوية علمي 14/2/2000 عبد الرمحن عمر سعد  .92
 احتياط ىندسة معلوماتية 62.44 1688 7102 ثانوية علمي 20/4/1998 الغيدق زلمد محدان  .93
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 احتياط ىندسة معلوماتية 62.44 1686 7102 ثانوية علمي 4/1/2000 جعفر زلمد امحد  .94
 احتياط ىندسة حبرية 62.37 1684 2018 ثانوية علمي 30/1/2000 علي نزيو ندة  .95
 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 62.04 1675 7102 ثانوية علمي 3/10/1999 علي صاحل وجيو  .96
 احتياط ىندسة اتصاالت 61.37 1657 7102 ثانوية علمي 1/1/2000 سليمان أدين العثمان  .97
02/2/0111 سامر وليد ارشيد  .98  احتياط ىندسة زراعية 60.76 0624 7102 ثانوية علمي 
 احتياط ىندسة معلوماتية 61.11 1650 7102 ثانوية علمي 19/8/1999 جعفر زلمد علي  .99

 احتياط تكنولوجيا ادلعلومات 60.56 1635 7102 ثانوية علمي 1/8/2000 يوشع شريف الباكَت  .100
 احتياط إعالم 60.38 1570 7102 ثانوية أديب 8/10/1999 مهاب أمحد دربويل  .101
 احتياط صحافة 60.00 0261 7102 ثانوية أديب 20/5/1998 آالء بسام صاحل  .102

 يُعتَبر ىذا التنويو بمثابة تبليغ رسمي                                     
 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                                                       
 

 الدكتورة سحر الفاىوم                                                                     


