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 30/1/1993 يوسف محمد حمد.3
اجازة في الرياضيات/ 
 رياضيات تطبيقية

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في الرياضيات ممتاز 85.14 2014 تشرين
  التفاضلية الجزئيةالمعادالت  -1
 نظرية األعداد التحليلية -2
 الدوال التحليلية -3

 الشهادة الحاصل عليها المواليد االسمم.
والحد األدنى نوع الشهادة

 للمعدل المطلوب
 الجامعة

عام 
 التخرج

 االختصاص ا لمطلوب  ةالشهادة المطلوب التقدير معدل االجازة

 األدب/ الفارسياجازة في  22/11/1993 يارا سهيل حسن.4
الفروع اإلنسانية والزراعية

 األدب الفارسي -1 ماجستير في اآلداب امتياز 83.54 2015 دمشق %75والفنون 

 5/9/1991 جعفر غياث حمود.5
اجازة في الرياضيات/ 
 رياضيات تطبيقية

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في الرياضيات جيد جدا 82.59 2014 تشرين
  علوم حاسب -1
 تحليل عددي -2
 بحوث العمليات -3

 1/1/1992 كرم عبد الكريم الماغوط.6
اجازة في الهندسة 
الميانيكية/ هندسة 
 الميكاترونيك

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في الهندسة جيد جدا 82.16 2014 البعث
  هندسة الميكاترونيك -1
 لروبوت وتعلم اآللة -2
 التصميم التطبيقي -3

 20/7/1992 الياس سهيل ميدع.7
اجازة في الهندسة المدنية/ 

 مدنية
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الهندسة المدنية جيد جدا 81.92 2015 دمشق

  القسم اإلنشائي هياكل -1
 قسم الجيوتكنيك (ميكانيك تربة اساسي) -2
 قسم اإلدارة والتشييد -3

 1/1/1991 سلمان محمود خضور.8
في هندسة الطاقة  اجازة

الكهربائية/ الطاقة 
 الكهربائية

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في هندسة الطاقة جيد جدا 80.37 2012 دمشق
  الكترونيات القدرة الكهربائية-1
  القيادة والتحكم باآلالت الكهربائية-2
 اتمتة محطات وشبكات التوزيع-3

 2/10/1989 محمد شمس الدين شمسين.9
اجازة في 

 الهندسة/الميكاترونيك
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الهندسة جيد جدا 79.81 2015 البعث

  هندسة الميكاترونيك -1
 أاتمتة صناعية -2
 هندسة ميكانيك -3

 11/11/1991 طارق سعد فرحا10
اجازة في الرياضيات/ 

 الرياضيات
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الرياضيات جيد جدا 79.22 2013 تشرين

  الرياضيات-1
  تحليل رياضي -2
 احصاء رياضي -3

 1/7/1993 عمار احمد األحمد11
اجازة في األدب/ اللغة 

 الفارسية
الفروع اإلنسانية والزراعية 

 %75والفنون 
 ماجستير في اللغة جيد جدا 77.87 2014 دمشق

  األدب المقارن -1
 النقد األدبي -2
 فارسي( شعر)ادب  -3
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 اجازة في الحقوق 18/6/1992 رهام علي ديوب12
الفروع اإلنسانية والزراعية 

 %75والفنون 
 ماجستير في الحقوق جيد جدا 76.67 2014 تشرين

  ماجستير قانون دولي عام -1
 حقوق انسان -2
 قانون تجاري دولي -3

 الشهادة الحاصل عليها المواليد االسمم.
والحد األدنى نوع الشهادة

 للمعدل المطلوب
 الجامعة

عام 
 التخرج

 االختصاص ا لمطلوب  ةالشهادة المطلوب التقدير معدل االجازة

 28/8/1989 حسان وجيه عيسى13
اجازة الهندسة المدنية/ 

 مدني عام
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الهندسة جيد جدا 76.16 2012 الفرات

  انشائيةهندسة  -1
 هندسة زلزالية -2
 إعادة تأهيل األبنية -3

 15/1/1992 ايمان ياسين يوسف14
اجازة في اآلداب/اللغة 

 الفارسية
الفروع اإلنسانية والزراعية 

 %75والفنون 
 ماجستير في اللغة الفارسية جيد جدا 74.34 2014 دمشق

  التراث العربي في ايران -1
 ادب فارسي/شعر -2
 اصول العرفان -3

 17/6/1991 فاضل حسنزين العابدين 15
اجازة في الهندسة المدنية/ 

 الهندسة المائية
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الهندسات جيد 73.74 2014 تشرين

  هندسة انشائية -1
 هندسة ادارة موارد مائية -2
 هندسة البيئية -3

 1/6/1993 محمد مازن خليل16
اجازة في الهندسة المدنية/ 

 اإلنشائية
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في الهندسة المدنية جيد 72.57 2015 تشرين

  ميكانيك األنشائية -1
 بيتون مسلح -2
 منشآت معدنية -3

 7/3/1989 سهير محمود ابراهيم17
اجازة في الهندسة

المعلوماتية/ هندسة 
 معلوماتية

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في الهندسة جيد 72.32 2013 البعث
  هندسة برمجيات -1
 هندسة نظم المعلومات -2

 3/1/1991 مصطفى حنان ايبو18
اجازة في الجغرافيا/ 

 جغرافيا
الفروع اإلنسانية والزراعية 

 جغرافيا -1 ماجستير في الجغرافيا جيد جدا 72.12 2012 حلب %75والفنون 

 14/1/1993 علياء نبيل عدرة19
اجازة علم األحياء/ 

 البيولوجيا
الفروع التقنية والعلوم 

 %70األساسية 
 ماجستير في العلوم جيد 72.05 2014 تشرين

  علم حياة حيوانية -1
 بيولوجيا مائية/بحرية -2
 ماجستير علم خلية وتطور -3

 16/8/1989 حازم فائق جديد20
اجازة في الهندسة المدنية/ 
 هندسة وادارة التشييد

الفروع التقنية والعلوم 
 %70األساسية 

 ماجستير في الهندسة جيد 70.98 2012 تشرين
  هندسة اإلدارة -1
 الهندسة اإلنشائية -2
 هندسة البيئة -3
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التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في  03/11/2015تاريخ  400إعالن وزارة التعليم العالي رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 
  االحتياط. حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو


