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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  
  

   المرحلة الجامعية األولى مقاعدعلى ٢٠/١٠/٢٠١٤تاريخ  ٤٣٢رقم إعالن وزارة التعليم العالي  إلى المتقدمينأسماء 
  سلطنة ُعمان المقدمة من ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 

  

اســـــــــــــــــــــــــــم الطالب   الرقم
المجموع  دورة عام الشھادة المواليد ثيالثال

 العام
المعدل 

 المئوي العام
عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 ٢الرغبة ١االرغبة  المؤسسة التعليمية اإلنكليزية

العلوم  الصيدلةالكلية التقنية العليا 300 380 188 385 578 96.59 2801 2014ثانوية سورية/علمي 17/4/1996 ساندرا معزز األحمد  .١
 التطبيقية

ھندسة الكلية التقنية العليا 288 362 ١٨٨ 388 594 95.24 2762 2014 ثانوية سورية /علمي 7/4/1997 مالك عبد الرزاق البدوية  .٢
 اإللكترونيات

ھندسة 
 االتصاالت

 - الصيدلةالكلية التقنية العليا 291 368 169 400 582 95.17 2760 2014/علميثانوية سورية 15/9/1995 شريفخھنادي محمد أبو   .٣

ھندسة مدنية الصيدلةالكلية التقنية العليا 288 379 193 388 585 94.9 2752 2014ثانوية سورية/علمي 30/7/1995 سماء محمد اسامة الكرم  .٤

 - الصيدلةالكلية التقنية العليا 287 363 184 400 581 94.76 2748 2014ثانوية سورية/علمي 27/3/1996 حازم منير سكوتي  .٥

الھندسة الكلية التقنية العليا 289 392 195 380 563 93.21 2703 2014ثانوية سورية/علمي 1/1/1996 محمد عيد عليا  .٦
 المدنية

النفط ھندسة 
 والغاز

الھندسة  الصيدلةالكلية التقنية العليا 298 326 195 389 557 93.21 2703 2014ثانوية سورية/علمي 1/1/1997 حسين اسماعيل الرعاد  .٧
 المدنية

ھندسة النفط  الصيدلةالكلية التقنية العليا 292 319 197 396 549 92.52 2683 2014ثانوية سورية/علمي 17/4/1996 عبد الوھاب علي الجيجان  .٨
 والغاز

ھندسة النفط الكلية التقنية العليا 276 355 199 381 565 92.14 2672 2014علميثانوية سورية/ 18/1/1996 عبد هللالأمجد أحمد   .٩
 صيدلة  والغاز

الھندسة الكلية التقنية العليا 281 355 169 336 579 91.86 2664 2014ثانوية سورية/علمي 1/9/1994 حمزة عبد الفتاح المظلوم  .١٠
 المدنية

النفط ھندسة 
 والغاز
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ــــــــــــــم الطالب اســـــــــــــ  الرقم
المجموع  دورة عام الشھادة المواليد الثالثي

 العام
المعدل 

 المئوي العام
عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة 
اللغة 
 اإلنكليزية

 ٢الرغبة ١االرغبة  المؤسسة التعليمية

الھندسة الكلية التقنية العليا 294 355 189 370 586 91.79 2662 2014ية سورية/علميثانو 16/11/1996 نبيل عبد العزيز العتيق  .١١
 الصيدلة المدنية

ھندسة الكلية التقنية العليا 278 325 196 395 532 90.76 2632 2014ثانوية سورية/علمي 21/5/1994 محمد أحمد شموط  .١٢
 ھندسة النفط المعمارية

ھندسة النفط الكلية التقنية العليا 272 389 192 390 534 90.66 2629 2014ثانوية سورية/علمي 20/1/1997 بشار جودات الفشتكي  .١٣
 والغاز

الھندسة 
 المدنية

 - الصيدلةالكلية التقنية العليا 289 388 190 360 464 90.40 2622 2014ثانوية سورية/علمي 1/1/1997 آية خليل صالح  .١٤

  ھندسة مدنيةالكلية التقنية العليا 277 344 199 400 569 90.31 2619 2014ة سورية/علميثانوي 5/1/1996 خميسالعيد محمد   .١٥

ھندسة  ھندسة مدنيةالكلية التقنية العليا 290 343 199 393 547 89.17 2586 2014ثانوية سورية/علمي 2/1/1997 مھدي يوسف بريك ھنيدي  .١٦
 معمارية

محمد عبد الكريم عبد   .١٧
ھندسة الكلية التقنية العليا 296 365 186 353 582 88.59 2569 2014ثانوية سورية/علمي 13/9/1996 الرحمن

 صيدلة اتصاالت

الھندسة   الصيدلة الكلية التقنية العليا 287 351 159 389 479 88.55 2568 2014 ثانوية سورية/علمي 21/9/1996  يزن عدنان الحسين  .١٨
  المدنية

تكنولوجيا الكلية التقنية العليا 181 375 187 393 520 88.45 2565 2014ثانوية سورية/علمي 1/6/1996 سعيد عمار عبد الغني  .١٩
 المعلومات

ھندسة 
 اتصاالت

تكنولوجيا  الصيدلةالكلية التقنية العليا 270 355 178 351 574 87.62 2541 2014ثانوية سورية/علمي 18/11/1996 ماھر موريس راجحة  .٢٠
 المعلومات

الھندسة الكلية التقنية العليا 294 304 183 356 571 87.55 2539 2014ثانوية سورية/علمي 1/10/1996 الشيخ عمرعال خالد   .٢١
 واالتصاالت

الھندسة 
 الكھربائية

الھندسة  الصيدلةالكلية التقنية العليا 281 309 172 356 545 87.38 2534 2014ثانوية سورية/علمي 14/4/1996 صبا عايد الزاب  .٢٢
 دنيةالم

ھندسة الغاز  الصيدلةالكلية التقنية العليا 245 356 184 389 503 86.9 2520 2014ثانوية سورية/علمي 1/1/1995 محمود عبد المنعم أيوب  .٢٣
 والنفط

معھد العلوم  287 332 184 353 507 86.14 2498 2014ثانوية سورية/علمي 18/5/1996 عمر يوسف التنك  .٢٤
 الشرعية

العلوم 
  الشرعية

الھندسة  الصيدلةالكلية التقنية العليا 255 364 178 373 459 85.86 2490 2014ثانوية سورية/علمي 25/8/1996 رغد أمين العيسى  .٢٥
 المدنية

ھندسة  الصيدلةالكلية التقنية العليا 212 323 179 357 526 85.55 2481 2014ثانوية سورية/علمي 14/71996 أحمد محمد مصطفى  .٢٦
 ◌ِ اتصاالت
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اســـــــــــــــــــــــــــم الطالب   الرقم
المجموع  دورة عام الشھادة المواليد الثالثي

 العام
المعدل 

 المئوي العام
عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة 
اللغة 
 اإلنكليزية

 ٢الرغبة ١االرغبة  المؤسسة التعليمية

الھندسة  الصيدلةالكلية التقنية العليا 277 358 187 329 444 84.03 2437 2014ثانوية سورية/علمي 1/1/1996 اضأنس عبد الستار في  .٢٧
 المدنية

الھندسة الكلية التقنية العليا 281 281 164 318 489 84 2436 2014ثانوية سورية/علمي 7/6/1996 محمود اسعد محمود  .٢٨
 الصيدلة المدنية

ھندسة مدنية الصيدلةالكلية التقنية العليا 272 344 141 338 500 82.41 2390 2014ثانوية سورية/علمي 28/5/1997 سارة أيمن مطلق  .٢٩

ھندسة مدنية الصيدلةالكلية التقنية العليا 182 312 148 356 544 80.83 2344 2014ثانوية سورية/علمي 20/7/1996 عمر سامر العمري  .٣٠

معھد العلوم  334 435    76.64 2146 2014 ثانوية سورية/ادبي 15/5/1995 عمر جمال الدين دخل هللا  .٣١
 الشرعية

العلوم 
  الشرعية

  
  

  

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                                        
            

  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                      
 


