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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  
  

   المرحلة الجامعية األولى مقاعدعلى  23/9/2015تاريخ  363إعالن وزارة التعليم العالي رقم  إلى المتقدمينأسماء 
  اإلمارات العربية المتحدةدولة  المقدمة من 2015/2016للعام الدراسي 

  

 املواليد اسم الطالبالرقم
احلاصل  دةالشها

 عليها
دورة 
 عام

اجملموع 
 بال ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

الرغبات املطلوبة (اسم الكلية + االختصاص الدقيق)

 دنيةاهلندسة امل.كلية اهلندسة /1 288 364 200 400 598 97.26 20152626 ثانوية سورية علمي26/12/1997 امساعيل رياض الدرويب .1

 . كلية اهلندسة/اهلندسة املعمارية1 300 378 198 400 598 97.19 20152624 ثانوية سورية علمي 6/4/1997 طالل خالد خطار مسعود .2

 298 374 199 400 586 96.67 20152610 ثانوية سورية علمي 24/6/1997 حممد انس حممد ياسر الصعيدي .3

  .كلية اهلندسة/هندسة اتصاالت1
  القتصاد/نظم املعلومات اإلداريةو دارة اال.كلية 2
  .كلية األغذية والزراعة/علوم التغذية3
 .كلية العلوم/ الرياضيات4

 298 366 190 398 525 95.11 20152568 ثانوية سورية علمي20/12/1997 علي خالد الدراوشة .4
  دنيةاهلندسة املهلندسة/.كلية ا1
 .كلية االدارة واإلقتصاد/التمويل واملصارف2

 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ادارة اعمال. 1 288 367 198 388 540 94.78 20152559 ثانوية سورية علمي 17/4/1997 مضر أمحد العلي السويدان .5

 263 376 187 390 580 94.19 20152543 ثانوية سورية علمي 1/6/1998 سالم حممد مسري خلوف .6

  .كلية اإلدارة واإلقتصاد/متويل ومصارف1
  واإلجتماعية/علوم سياسية .كلية العلوم اإلنسانية2
 رياضيات وعلوم: مسار بتدائيةاالرتبية ال.كلية الرتبية/3

 الدارة واإلقتصاد/ادارة اعمال تسويق.كلية ا1 294 373 190 358 564 94.04 20152539 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 هبة اهللا فادي الراعي .7

 .كلية االدارة واإلقتصاد/ادارة األعمال1 278 353 175 368 595 93.85 20152534 ثانوية سورية علمي 20/3/1997 أنس بسام الكريوان .8
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 املواليد اسم الطالبالرقم
احلاصل  الشهادة

 عليها
دورة 
 عام

اجملموع 
 بال ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات املطلوبة (اسم الكلية + االختصاص الدقيق)

 256 385 180 369 578 91.89 20152481 ثانوية سورية علمي 7/4/1997 عبد الرمحن فواز املصري .9

  طري.كلية األغذية والزراعة /طب بي1
  .كلية االدارة واالقتصاد/نظم املعلومات اإلدارية2
  .كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية/علم النفس3
 .كلية العلوم/جيولوجيا البرتول4

 كلية اإلدارة واإلقتصاد/ادارة اعمال.1 265 378 198 393 541 91.81 20152479 ثانوية سورية علمي 25/1/1998 عبد املعني خالد اخلضر .10

 277 370 197 389 502 91.37 20152467 ثانوية سورية علمي31/10/1997 شام ناصر املقداد .11

  .كلية األغذية والزراعة/علوم التغذية1
  .كلية االدارة واإلقتصاد/متويل ومصارف2
  .كلية العلوم/الكيمياء احليوية3
 .كلية القانون/القانون4

 اقتصاداال.كلية االدارة واإلقتصاد/1 246 380 190 391 547 90.74 20152450 ثانوية سورية علمي 1/1/1997 حمسن غازي احلمد .12

 287 359 184 372 576 89.19 20152408 ثانوية سورية علمي 7/7/1997 عطا سلمان النويصر .13
  غذية والزراعة/علوم األغذية.كلية األ1
 .كلية العلوم/الرياضيات2

 277 339 188 305 529 87.81 20152371 لميثانوية سورية ع 1/1/1998 حممد نواف احلمد .14

  .كلية العلوم/مسار جيولوجيا البرتول1
  غذية والزراعة/طب بيطري. كلية األ2
  . كلية القانون/القانون3
 ة. كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية/لغة انكليزي4

 312 506 -  -  -  85.27 20152217 ثانوية سورية أديب 5/1/1998 زينب حممد حممد .15

  .كلية الرتبية/معلم صف1
  .كلية القانون/قانون2
 واإلجتماعية/علم النفس .كلية العلوم اإلنسانية3

 272 352 153 344 481 85.11 20152298 ثانوية سورية علمي 10/6/1997 بالل حممد ظريفة .16
  غذية والزراعة/طب بيطري.كلية األ1
 .كلية القانون/قانون2

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد  23/9/2015تاريخ  363ن إلى اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمي
 اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.


