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   وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات بعد انتهاء دراستهم لخيضع الطالب اخلرجيون  -

www.mohe.gov.sy(. 
م املئويةويف حال تساوي الثانوية بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية يف الشهادة  المعدل المئوي ني حسبتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشح - وفق األفضلية للتسلسل التفاضل يتم  معدال

 التايل:
 

 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 
 اللغة االنكليزية). - الكيمياء - الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 ليزية)اللغة االنك - الفرع األديب: (اللغة العربية 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
 . www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
 للوزارة.الصريب املانح، وتنشرها على املوقع االلكرتوين من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
 ني على الطالب املتقدمني لإلعالن متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد. يتع -
ستة أشهر من تاريخ  التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط خاللاإلعالن يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  -

       إعالن النتائج.
         

  ١٨/٥/٢٠١٧دمشق يف         
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 :أسماء المتقدمين  
  

  
المجموع دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م

  ديانةبال 
المعدل المئوي 

  ديانةبال 
عالمة 
  الرياضيات

عالمة 
  الفيزياء

عالمة 
  الكيمياء

عالمة اللغة
 االنكليزية

عالمة اللغة العربية 
االختصاص المطلوب باللغة االنكليزية  االختصاص المطلوب باللغة العربية  فقط األدبيللفرع 

 Faculty of Medicine .١  كلية الطب .١    ٢٩٧  ٢٠٠  ٤٠٠  ٦٠٠  ٩٩.٦٣  ٢٦٩٠  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢٤/٦/١٩٩٨  امحد امين شياح.١

 Faculty of medicine.١  كلية الطب .١    ٢٩٨  ١٩٦  ٣٨٦  ٦٠٠  ٩٨,٩٣  ٢٦٧١  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١٦/١/١٩٩٩ حازم ابراهيم القدور.٢

٣.
    ٣٠٠  ١٩٦  ٤٠٠  ٥٩٥  ٩٧.٨٩  ٢٦٤٣  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢٥/١/١٩٩٩  أماين تيسري اسعد

 .كلية الطب١
  . كلية طب األسنان٢

١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

٤.
 .كلية الطب١    ٢٩١  ١٩٩  ٣٩٤  ٥٧٣  ٩٣.٩٣  ٢٥٣٦  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١٠/١/١٩٩٨ نشأت هنداويروال 

  . كلية طب األسنان٢
١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

٥.
 .كلية الطب١    ٢٦٩  ٢٠٠  ٣٧٧  ٥٨٢  ٩٢.٨٩  ٢٥٠٨  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١/١٢/١٩٩٧  أمحد حممد طفيلية

  كلية طب األسنان. ٢
١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

ريان عدنان العوض.٦
  الفرحيات

  كلية طب األسنان .١    ٢٨٨  ١٩٩  ٣٤٦  ٥٤٧  ٩٢.٠٧  ٢٤٨٦  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢١/٩/١٩٩٨
  كلية الصيدلة .٢

١.school of Dentistry 
٢.Faculty of Pharmacy 

أمحد عبد الستار .٧
  عرنوس

 كلية الرياضة وعلوم احلركة .١    ٢٦٧  ١٧٠  ٣٩٩  ٥٤٨  ٩١.٨٥  ٢٤٨٠  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢١/٣/١٩٩٨
  الرياضيات .٢

١. Faculty of Sport and 
Physical Education 

٢. Mathematics 
 كلية الطب .١    ٢٧١  ١٩٧  ٣٨٨  ٤٩٠  ٩١.٥٩  ٢٤٧٣  ٢٠١٦  الثانوية السورية /علمي/  ٢/٨/١٩٩٨  حامت فريد الشحف.٨

  األسنانكلية طب  .٢
١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

عبد الرمحن غتوان.٩
  رسالن

    ٢٧١  ١٨٨  ٣٦٠  ٥٦٠  ٩١.١٥  ٢٤٦١  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢٣/٧/١٩٩٨
  .كلية الصيدلة١
  . هندسة عمارة٢

١.Faculty of Pharmacy 
٢. Faculty of Architecture 

 كلية الطب .١    ٢٨٣  ١٧٧  ٣٨٦  ٥٧٢  ٨٩.٣٠  ٢٤١١  ٢٠١٦  السورية/علمي/ الثانوية  ١٤/٧/١٩٩٨  غدير اصف عاقل.١٠
  كلية الصيدلة .٢

١. Faculty of Medicine 
٢. Faculty of Pharmacy 

حممد أديب عبد.١١
  الباسط شحادة

 .كلية الطب١    ٢٦٢  ١٥٦  ٣٧٨  ٤٥٧  ٨٦.٤٨  ٢٣٣٥  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١٩/٧/١٩٩٨
  . كلية طب األسنان٢

١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 
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المجموع دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م

  ديانةبال 
المعدل المئوي 

  ديانةبال 
عالمة 
  الرياضيات

عالمة 
  الفيزياء

عالمة 
  الكيمياء

عالمة اللغة
 االنكليزية

عالمة اللغة العربية 
االختصاص المطلوب باللغة االنكليزية  العربيةاالختصاص المطلوب باللغة   فقط األدبيللفرع 

١٢.
    ٢٨٥  ١٤٧  ٣٩٠  ٤٨٢  ٨٦.٠٧  ٢٣٢٤  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢/١/١٩٩٩ بديع سعد اهللا عسلية

 .كلية الطب١
  . كلية طب األسنان٢

١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

  كلية الطب .١    ٢٩١  ١٩٨  ٣٨٢  ٤٠٩  ٨٤.٨١  ٢٢٩٠  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١/٩/١٩٩٨  جاك سعيد اخلوري.١٣
  كلية االقتصاد .٢

١.Faculty of Medicine 
٢. .Faculty of Economics 

 هندسة كهربائية  .١    ٢٦٧  ١٨٣  ٣٥٣  ٤٧٧  ٧٩.١٩  ٢١٣٨  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٥/٩/١٩٩٩  عدي مروان عيد.١٤
  هندسة كيميائية .٢

١. Electrical Engineering 
٢. Chemical Engineering 

أسامة مرعي احلاج.١٥
  علي

    ١٥٦  ١٨٣  ٣٧٤  ٤٥١  ٧٨.٠٧  ٢١٠٨  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١/١/١٩٩٨
 . كلية الطب١
  . كلية طب األسنان٢

١.Faculty of Medicine 
٢.school of Dentistry 

حممد طالل عمر.١٦
  قلعةجي

  .هندسة ميكانيكية١    ٢٦٧  ١٤٩  ٣٢٩  ٣٨١  ٧٧.٧٨  ٢١٠٠  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٢٤/٤/١٩٩٨
  . كلية الفيزياء٢

١.Mechanical Engineering 

٢. Faculty of Physics 

  كلية الصيدلة .١    ٢٥٧  ١١٢  ٣٤٦  ٤٢٥  ٧٥.٤١  ٢٠٣٦  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ٩/١٠/١٩٩٧  سيما علي سليك.١٧
  كلية الطب .٢

١.Faculty of Pharmacy 
٢.Faclty of Medicine 

 كلية الطب .١    ٢٧٨  ١٥٢  ٣٤٧  ٣١١  ٧٢.١٥  ١٩٤٨  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١٤/٤/١٩٩٨ يوسف بسام سودان.١٨
  كلية الصيدلة .٢

١. Faculty of Medicine 
٢.Faculty of Pharmacy 

١٩.
 كلية احلقوق .١  ٤٦٩  ٣٠٩        ٦٧.١٢  ١٧٤٥  ٢٠١٦  الثانوية السورية/أديب/  ١٦/٩/١٩٩٧  رائد محود الشعار

  كلية العلوم السياسية .٢
١. Faculty of law 
٢. Faculty of Political 

sciences 
  

  يُعتَبر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
  
  

  


