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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

المخصصة للقطر لمرحلة  منح ومقاعد التبادل الثقافيعلى  4/8/2015تاريخ  300إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء المتقدمين إلى 
  المملكة األردنية الهاشميةلموقع مع لالتفاق الثقافي ا بموجب البرنامج التنفيذي 2015/2016للعام الدراسي الدراسات العليا 

  

 االختصاص المطلوبسنة التخرج التقدير المعدلالجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

 2015جيد جدا77.53 حماه اجازة في التمريض 1/3/1993 خالد محمد عاشور  .1
الماجستير في التمريض السريري/الصحة النفسية 

 (األردنية)
 الماجستير في الحقوق (مؤتة) 2013جيد جدا74.64 الفرات اجازة في الحقوق18/2/1992 شيد جودت احمدمحمد ر   .2

 2010 جيد74.45 الفرات اجازة في االقتصاد25/1/1987 رضاب افتيح الحاج تمر  .3
  .الماجستير في العلوم المالية والمصرفية (اليرموك)1
 شمية). الماجستير في االستثمار والتمويل (الها2

محمد عمار محمد ياسر   .4
 القاري

 2014 جيد74.00 دمشق اجازة في الصيدلة 7/4/1991
الماجستير في الصيدلة/ الصيدلة التكنولوجية 

 (التكنولوجيا)
 الماجستير في الرياضيات (األردنية) 2014 جيد72.78 تشرين اجازة في الرياضيات24/8/1990 غدير عيسى حمود  .5

 الماجستير في التقنيات الحيوية (البلقاء) 2015 جيد72.21 دمشق اجازة في الهندسة الطبية7/11/1991 غتيسير محمد الصبا   .6

عبد الرحمن محمد بشار   .7
 النونو

23/5/1990
اجازة في الهندسة الكهربائية/ 
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 2013 جيد72.00 دمشق
  ا). الماجستير في هندسة الحاسوب (التكنولوجي1
 . الماجستير في ادارة الصيانة (الهاشمية)2

 2014 جيد71.50 دمشق اجازة في الرياضيات22/9/1990 سعاد محمود الحمود  .8
  .الماجستير في الرياضيات (األردنية)1
 . الماجستير في اسلوب تدريس الرياضيات (الهاشمية)2



2 
 

 الماجستير في التخطيط االقليمي (البلقاء) 2011 جيد71.38 دمشق اجازة في الهندسة المعمارية 1/1/1988 آالء محمد منصور الخطيب  .9

 االختصاص المطلوبسنة التخرج التقدير المعدلالجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

 2014 جيد70.61 دمشق اجازة في الكيمياء9/11/1989 وسيم محمد حسن ماميتا.10
ستير في الصيدلة / الصيدلة التكنولوجية .الماج1

  (التكنولوجيا)
 . الماجستير في التقنيات الحيوية (البلقاء)2

 الماجستير في الرياضيات/التحليل الرياضي (األردنية) 2010جيد جدا70.04 الفرات اجازة في الرياضيات20/8/1986 زياد خشمان العكلة.11

 2011 جيد69.56 دمشق الجغرافيا اجازة في28/1/1988 كفاح سالم راوند.12
  . الماجستير في التخطيط اإلقليمي (البلقاء)1
  . الماجستير في علوم األرض (اليرموك)2
 (مؤتة) GIS.  الماجستير في 3

 الماجستير في هندسة الحاسوب (التكنولوجيا) 2011 جيد67.00 تشرين اجازة في هندسة الحاسوب27/5/1985 نور حسن عبود الصالح.13

 2012 جيد66.75 دمشق اجازة في الجغرافية 7/7/1986 عمر جمال الحلبي.14
  . الماجستير في التخطيط اإلقليمي (البلقاء)1
 . الماجستير في علوم األرض (اليرموك)2

 يات (آل البيت)الماجستير في اللغة اإلنكليزية/اللغو  2012 جيد65.90 دمشق اجازة في األدب اإلنكليزي20/6/1990 رانيا خالد الراجح.15

  
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم  4/8/2015تاريخ  300اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 

  يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.


