
 اعتبرحضور 

  نوع الرتشيح

  1أصيل مقعد 

  2أصيل مقعد 

 2حتياط مقعد 

  3مقعد  أصيل

  4أصيل مقعد 
 4حتياط مقعد 

  5أصيل مقعد 
 5حتياط مقعد 

  ألولى 

تخلف عن الح من 

 (اسم الكلية + 
 ص الدقيق)

 دنيةندسة امل

د/نظم املعلومات 

اد/التمويل 
ا

علم  واإلجتماعية/ ة

 ة /طب بيطري

ا زراعة/علوم األغذية

  احليوية

ا ر جيولوجيا البرتول

.  

مرحلة الجامعية األ

اإلشارة إلى أن كل

 
 

الرغبات املطلوبة
االختصاص

اهلن.كلية اهلندسة /1
القتصادو دارة االكلية 
 ةاإلداري

كلية االدارة واإلقتصا
 واملصارف

كلية العلوم اإلنسانية
 النفس

لية األغذية والزراعةك
غذية والز.كلية األ1

كلية العلوم/الكيمياء
.كلية العلوم/مسار1

جاع أوراقهم الثبوتية

على مقاعد الم 2
  لمتحدة

مع ا 10/2015/

المة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة
اإلنكليزية

364 288 

374 298 

366 298 

506 312 

385 256 

359 287 

370 277 

339 277 

التقدم بطلب السترج

23/9/015ريخ
اإلمارات العربية ال

13 للوزارة بتاريخ

المة
 فيزياء

عالمة
 الكيمياء

عال

40 200 

40 199 

39 190 

  

36 180 

37 184 

38 197 

30 188 

  بحكم المستنكف

تار 363رقم الي
دولة ا لمقدمة من

  

الموقع االلكتروني
  كم المستنكف

عالمةي
 الرياضيات

عال
الفي

598 0

586 0

525 8

 

578 9

576 2

502 9

529 5
 

الذين تم اعتبارهم 2

ن وزارة التعليم العا
ال 2015/2016

ذي تم نشره على 
بحك

جملموع بال
 ديانة

املئوياملعدل
بال ديانة

2626 97.26

2610 96.67

2568 95.11

2217 85.27

2481 91.89

2408 89.19

2467 91.37

2371 87.81

23/9/2015اريخ 

إعالن الحتياط في
5للعام الدراسي 

بموجب التنويه الذ

صل
 دورة عام

اجمل

6 2015 لمي

0 2015 لمي

8 2015 لمي

7 2015 ديب

1 2015 لمي

8 2015 لمي

7 2015 لمي

1 2015 لمي

تا 363إلعالن رقم

األصالء واال حين

 إجراءات الترشيح

احلاصالشهادة
 عليها

ثانوية سورية علم199

ثانوية سورية علم 19

ثانوية سورية علم199

ثانوية سورية أد 19

علمثانوية سورية 19
ثانوية سورية علم 19

سورية علمثانوية 199
ثانوية سورية علم 19

إلى اإل المتقدمينب

  لسورية
  لي

المرشحأسماء 

 الوزارة الستكمال

املواليد

26/12/97 رويب

اسر
24/6/997

20/12/97 وشة

5/1/998 مد

7/4/997 صري

7/7/997 صر

31/10/97 اد

1/1/998 مد

مالحظة: يحق للطالب

جمهورية العربية ال
وزارة التعليم العا 
 

مراجعةب لذين قامو

اسم الطالب 

امساعيل رياض الد.

حممد انس حممد يا.
 الصعيدي

علي خالد الدراو.

زينب حممد حمم.

عبد الرمحن فواز املص.

عطا سلمان النويص.

شام ناصر املقد.

حممد نواف احلم.

م

الج
  
 

  

ال

م

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.


