
1 

 

 الجمهورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي

 
 

 على منح المرحلة الجامعية األولى  19/4/2016 تاريخ 177أسماء الناجحين في إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
 استناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2016/2017 للعام الدراسي 

جمهورية روسيا االتحادية 
 الناجحون: 

 

 انًىانٍذ اسى انطبنت و

 انشهبدح

انحبصم 
 عهٍهب

 دورح عبو
انًجًىع 

 ثال دٌبَخ

انًعذل 

انًئىي 
 ثال دٌبَخ

  انًطهىة انعبواالختصبص

 وريشِ

عذد انًُح 

 انًخصصخ

  انًطهىة انفزعًاالختصبص

 وريشِ
 انجبيعبد انتً ٌزغت ثبنذراسخ فٍهب

َىع 

 انتزشٍح

1.  
يضز أحًذ انعهً 

 انسىٌذاٌ
17/4/1997 

ثبَىٌخ 

/ سىرٌخ

 عهًً

2015 2559 94.78 

أعًبل انُفظ وانغبس وانًسح 

 انجٍىدٌشي
Oil and Gas 

Engineering, Geodesy 
21.00.00 

2 

هُذسخ انُفظ وانغبس 

Oil and Gas 

Engineering 

21.03.01 

1.Tyumen State Oil and Gas 

University. 

2.Omsk State Technical University. 

3.Bauman Moscow State Technical 

University. 

 أصٍم 

2.  
عهً يحًذ 

 انطفٍهٍخ
17/3/1996 

ثبَىٌخ 
/ سىرٌخ

 عهًً

2015 2161 80.04 

انجٍىتطجٍقٍخ، انتعذٌٍ، 

أعًبل انُفظ وانغبس وانًسح 

 انجٍىدٌشي
Oil and Gas 

Engineering, Geodesy 

21.00.00 

هُذسخ انُفظ وانغبس 

Oil and Gas 
Engineering 

21.03.01 

1.Moscow State University of Geodesy 

and cartography. 
2.Gubkin Russian State University of 

Oil and Gas. 

3.Moscow Power Engineering Institute. 

 أصٍم

3.  
عهً يىسى 

 اثزاهٍى
9/12/1997 

ثبَىٌخ 

/ سىرٌخ

 عهًً

2015 2321 85.96 

هُذسخ انطبقخ انحزارٌخ 

 وانكهزثبئٍخ

Electric Power 

Industry and Heat-

Power Engineering 

13.00.00 

1 

 هُذسخ انطبقخ انكهزثبئٍخ

وانهُذسخ انكهزثبئٍخ 

 Electric Power 

Engineering and 

Electrical Engineering 

13.03.02 

1.Moscow Power Engineering Institute. 

2.Ivanovo State Power Engineering 

University. 

3.Ufa State Aviation Technical 

University. 

 أصٍم

4.  
حبفظ عهً أثى 

 طجق
9/11/1997 

ثبَىٌخ 

/ سىرٌخ

 أدثً

2015 1818 69.92 

 انعهىو انسٍبسٍخ واإلقهًٍٍخ

Political Sciences and 

Area Studies 

41.00.00 

3 

 انعهىو انسٍبسٍخ

Political Science 

41.03.04 

1.Moscow Regional State University. 

2.Bashkir State University. 

3.Adyghe State University. 

4.Altai State University. 

5.Amur State University. 

 أصٍم

 



2 

 

 
 

 

 المستبعدون: 
 

 انًىانٍذ اسى انطبنت و
 انشهبدح

انحبصم 
 عهٍهب

دورح 
 عبو

انًجًىع 
 ثال دٌبَخ

انًعذل 
انًئىي 
 ثال دٌبَخ

عاليخ 
 انزٌبضٍبد

عاليخ 
 انفٍشٌبء

عاليخ 
 انكًٍٍبء

عاليخ 

انهغخ 

انعزثٍخ 

ألدثً ل)

 (فقظ

عاليخ 
انهغخ 
 األجُجٍخ

نغخ 
انتفبضم 

- اَكهٍشي)
 (فزَسً

  انعبواالختصبص
  وريشِانًطهىة

 االختصبص

 انفزعً

 انًطهىة

 وريشِ

 سجت االستجعبد انجبيعبد انتً ٌزغت ثبنذراسخ فٍهب

1.  
ص يحٍذرا ش
 حسٍ

9/2/1997 
ثبَىٌخ 
/ سىرٌخ
 عهًً

2015 2416 89.48 538 389 172 
 

 اَكهٍشي 259

فً استًبرح انتزشٍح 
نإلعالٌ واستًبرح 

: انتزشٍح نهًُحخ

 الهندسة المعمارية

Architecture 
07.00.00 

فً استًبرح . 2
: انتزشٍح االنكتزوٍَخ

الهندسة والدعم )

التكنىلىجي 

 للمنتجات اآللية
15.03.05.) 

- 

1.People’s Friendship  
University of Russia. 
2.Moscow State University 
of Civil Engineering 

(National Research 
University). 
3.Ukhta State Technical 
University. 
4.Vologda State University. 
5.Volgograd State 
University of Architecture 
and Civil Engineering. 

يخبنفخ االختصبص انًطهىة .1
وريش االختصبص انًذكىرٌٍ 
فً استًبرح انتزشٍح نإلعالٌ 

واستًبرح انتزشٍح نهًُحخ وانذي 

انهُذسخ انًعًبرٌخ )هى 
نالختصبص  (07.00.00

انًطهىة وريش االختصبص 
انًذكىرٌٍ فً استًبرح انتزشٍح 

انهُذسخ )االنكتزوٍَخ وانذي هى 
وانذعى انتكُىنىجً نهًُتجبد 

(. 15.03.05اَنٍخ 
 

 
 

 التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال 19/4/2016 تاريخ 177يحق للطالب المتقدمين إلى إعالن وزارة التعليم العالي رقم : مالحظة
      .لم يرد اسمهم من بين الناجحين


