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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

  

للعام الدراسي  ة للقطر للمرحلة الجامعية األولىعلى المنح المخصص 30/7/2015تاريخ  295العالي رقم إعالن وزارة التعليم أسماء المتقدمين إلى 
  رومانياة ـجمهوري لالتفاق الثقافي الموقع مع بموجب البرنامج التنفيذي 2015/2016

  
  

 دورة عام الشهادة الحاصل عليها المواليد االسمالرقم 

المجموع بال 

 ديانة

المعدل المئوي بال 

االختصاص المطلوب الكيمياء الفيزياءالرياضيات اللغة االنكليزية ديانة

 طب بشري 196 393 585 300 97.67 2637 2015 ثا سورية/علمي 1997/04/07 ابراهيم غتوان رسالن .1

 صيدلة 200 400 571 294 97.41 2630 2015 ثا سورية/علمي 1997/04/07 نيم نضال سعدار  .2

 طب بشري 188 400 598 290 95.85 2588 2015 ثا سورية/علمي 1997/11/24 محسن فايز المحمد .3

 طب بشري 200 395 567 286 95.26 2572 2015 ثا سورية/علمي 1997/05/14 عمر اخليف الزرزور .4

 هندسة مدنية 198 388 573 285 93.93 2536 2015 ثا سورية/علمي 1997/07/30 حمد جمعة عرابيالفريد م .5

 طب بشري 188 390 586 298 93.44 2523 2015 ثا سورية/علمي 1997/07/20براء محمد ديب غازي المصري .6

 شريطب ب 190 371 544 299 93.33 2520 2015 ثا سورية/علمي 1997/08/15 الياس جورج حبيب .7

 صيدلة 192 385 550 269 91.59 2473 2015 ثا سورية/علمي 1997/04/16 محمد دياب احمد ادريس .8

 طب اسنان 180 358 562 253 90.78 2451 2015 ثا سورية/علمي 1997/04/17 عالء دحام الطراد .9
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 دورة عام الشهادة الحاصل عليها المواليد االسمالرقم 

المجموع بال 

 ديانة

المعدل المئوي بال 

االختصاص المطلوب الكيمياء الفيزياءالرياضيات اللغة االنكليزية ديانة

 طب بشري 172 387 585 287 90.37 2440 2015 ثا سورية/علمي 1996/01/27 غياث ايمن حربا .10

 هندسة معلوماتية 160 369 593 283 89.81 2425 2015 ثا سورية/علمي 1997/10/01عبد الرحيم عبد الجبار الحردان .11

 طب بشري 191 370 570 260 89.74 2423 2015 ثا سورية/علمي 1997/05/10 اياس قاسم العبود .12

 طب بشري 176 377 530 271 88.85 2399 2015 ثا سورية/علمي 1998/01/01 محد صالح شربجي .13

 طب بشري 183 386 523 278 87.15 2353 2015 ثا سورية/علمي 1997/02/24 عبد العزيز محمد زايد .14

 طب بشري 191 390 561 288 85.07 2297 2015 ثا سورية/علمي 1998/01/15 هال رياض سعد .15

 هندسة مدنية 152 319 446 255 80.85 2183 2015 ثا سورية/علمي 1997/03/31 زين فراس قدور .16

 دسة مدنيةهن 152 247 352 214 69.37 1873 2015 ثا سورية/علمي 1997/09/14 محمد وهبي عبود .17

  
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد  30/7/2015تاريخ  295رقم اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 

  اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.


