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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  
  

   المرحلة الجامعية األولى مقاعدعلى  ٢٤/٩/٢٠١٣تاريخ  ٣٧٤إعالن وزارة التعليم العالي رقم  إلى المتقدمينأسماء 
  اإلمارات العربية المتحدةدولة  المقدمة من ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 

  

 الشھادة المواليد ــــم الطالب الثالثياســـــــــــــــــــــــ  الرقم
دورة 
 عام

المجموع 
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة 
اللغة 
 العربية

عالمة 
اللغة 
 اإلنكليزية

 االختصاص المطلوب الكلية

 المعمارية الھندسة 274 199 400 579 97.67 20142637 ثانوية سورية علمي 25/3/1996 مروة محمد السويداني.١
 المدنية الھندسة 295 180 398 598 97.44 20142631 ثانوية سورية علمي 23/2/1996 نديم زھير راعي.٢
 المدنية الھندسة 300 183 389 589 97.37 20142629 ثانوية سورية علمي 1/1/1997 لمى محمود الخطيب.٣
 الھندسة المدنية الھندسة 294 200 399 594 97.00 20142619 ثانوية سورية علمي 13/9/1996 اسامة نزار قرقوط.٤
 ھندسة بترول الھندسة 288 190 399 576 96.30 20142600 ثانوية سورية علمي 1/1/1997 عبد هللا محمد بطح.٥
 اتصاالت الھندسة 299 190 388 598 96.19 20142597 ثانوية سورية علمي 25/1/1997لينا محمد عبد الكريم الجوھري.٦
 البترولية الھندسة 298 195 365 586 96.04 20142593 ثانوية سورية علمي 2/1/1997 نايف رياض العبيد.٧
 الھندسة المدنية الھندسة 287 184 400 581 96.04 20142593 ثانوية سورية علمي 27/3/1996 حازم منير سكوتي.٨
 المدنية الھندسة 291 193 379 556 96 20142592 ثانوية سورية علمي 4/1/1997 أحمد ابراھيم بغداد.٩
 المدنية الھندسة 298 175 393 552 95.85 20142588 ثانوية سورية علمي 2/2/1996 عبد الرحمن عبد المنعم داده.١٠
 علوم األغذية األغذية والزراعة 298 197 371 566 95.74 20142585 ثانوية سورية علمي 4/1/1997 محمد مأمون الرحال.١١
 الھندسة المدنية الھندسة 290 200 371 554 95.67 20142583 ثانوية سورية علمي 7/5/1996 عال محمود شاكر.١٢
 الھندسة المدنية الھندسة 298 195 393 587 95.41 20142576 ثانوية سورية علمي 7/6/1996 عالء نصر الصالح.١٣
 الھندسة المعمارية الھندسة 294 184 400 555 95.26 20142572 ثانوية سورية علمي 11/6/1996 نورا ريمون الشوفي.١٤
 االتصاالت الھندسة 293 198 386 587 95.15 20142569 ثانوية سورية علمي 21/1/1996 محمد ھيثم المقداد.١٥
 اتصاالت ھندسة 288 188 388 594 95.07 20142567 ثانوية سورية علمي 7/4/1997 مالك عبد الرزاق البدوية.١٦
 ادارة اعمال االدارة واالقتصاد 288 196 389 578 94.93 20142563 ثانوية سورية علمي 4/9/1996 جودي داوود الفريحات.١٧
 عمالادارة األ االدارة واالقتصاد 295 193 350 587 94.07 20142540 ثانوية سورية علمي 1/1/1997 أحمد منھل الفاضل المحاميد.١٨
 المحاسبة االدارة واالقتصاد 276 199 381 565 93.78 20142532 ثانوية سورية علمي 18/1/1996 أمجد  أحمد العبد هللا.١٩
 ادارة أعمال االدارة واالقتصاد 275 199 344 558 93.56 20142526 ثانوية سورية علمي 20/3/1996 نيفين علي السيد علي.٢٠
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دورة  الشھادة المواليد اســـــــــــــــــــــــــــم الطالب الثالثي  الرقم
 عام

المجموع 
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة 
اللغة 
 العربية

عالمة 
اللغة 
 اإلنكليزية

 االختصاص المطلوب الكلية

 تمويل ومصارف االدارة واالقتصاد 287 193 358 576 93.41 20142522 وية سورية علميثان 9/6/1996 شارلي نزار ملص.٢١
 الكيمياء الحيوية العلوم 261 188 371 569 93.30 20142519 ثانوية سورية علمي 18/4/1996 عمر عبد الرحمن حمادة.٢٢
 الكيمياء الحيوية العلوم 292 185 377 580 92.67 20142502 ثانوية سورية علمي 11/4/1996 محمد سارية محمد ھشام حلوبي.٢٣
 ادارة األعمال االدارة واالقتصاد 296 198 369 505 92.44 20142496 ثانوية سورية علمي 20/4/1996 عبد هللا عبد الرحمن بركات.٢٤
 إقتصاد ارة واإلقتصاداإلد 281 169 336 579 92.37 20142494 ثانوية سورية علمي 1/9/1994 حمزة عبد الفتاح المظلوم.٢٥
 االقتصاد االدارة واالقتصاد 272 192 390 534 92.19 20142489 ثانوية سورية علمي 20/1/1997 بشار جودت الفشتكي.٢٦
 ادارة اعمال اإلدارة واإلقتصاد 294 184 370 522 91.96 20142483 ثانوية سورية علمي 5/24/1996 نادين عمار العقاد.٢٧
 ادارة أعمال اإلدارة واالقتصاد 282 192 393 560 91.67 20142475 ثانوية سورية علمي 30/9/1996 دين الحناويمحمد نوربدر ال.٢٨
 علم البساتين األغذية والزراعة 262 169 391 571 91.30 20142465 ثانوية سورية علمي 30/4/1996 محمد قاسم الزنيقة.٢٩
 التمويل والمصارف االدارة واإلقتصاد 270 178 351 574 90.04 20142431 علمي ثانوية سورية 18/11/1996 ماھر موريس راجحة.٣٠

مسار البيولوجيا  العلوم 282  159 336 528 88.74 20142396 ثانوية سورية علمي 8/2/1995 مھند عبد الحميد األفتريسي.٣١
 الخلوية والجزيئية

 األدب اإلنكليزيالعلوم اإلنسانية واإلجتماعية 248 160 344 538 88.07 20142378 ثانوية سورية علمي 25/1/1997 أحمد عبد الكريم حمادة.٣٢
 الرياضيات العلوم 227 153 391 555 88.04 20142377 ثانوية سورية علمي 1/4/1996 محمد فريد األحمد.٣٣

مسار البيولوجيا  العلوم 290  186 397 455 87.59 20142365 ثانوية سورية علمي 23/7/1997 لجين محمد ايھاب رجولة.٣٤
 العامة

 بكالوريوس بالقانون القانون 169 189 382 523 87.37 20142359 ثانوية سورية علمي 11/5/1995 محمد معاوية دبين.٣٥

األمير محمود محمد فاروق .٣٦
 كيمياء العلوم 261  178 388 503 87.22 20142355 ثانوية سورية علمي 16/6/1996 سبانو

 الفيزياء العلوم 287 184 353 507 86.78 20142343 ثانوية سورية علمي 18/5/1996 التنك عمر يوسف.٣٧

بكالوريوس في  القانون 261  145 340 478 85.44 20142307 ثانوية سورية علمي 24/5/1994 الياس رامي خوري.٣٨
 القانون

 الكيمياء الحيوية العلوم 259 161 361 490 85.30 20142303 ثانوية سورية علمي 10/2/1995 يزن حسن احمد.٣٩

  
  

  

  
 


