
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   
 

 منح التبادل الثقايف لىع 19/6/2018اتريخ  236ورقم  11/6/2018اتريخ  232ورقم  4/6/2018اتريخ  210إعالانت وزارة التعليم العايل رقم أمساء املتقدمني إىل 
 املقدمة منملرحلة الدراسات العليا  

 اهلندمجهورية  
  2018/2019لدراسي للعام ا 

 :األحكام العامة 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .اه اجلهة املوفد لصاحلهاا يثبت إهناء التزامه جتموافاتنا مبو  أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً  -
 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
 )ابلنسبة للمتقدمني لدراسة الدكتوراه(. بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصالً على درجة املاجستري  -
درة عن إحدى اجلامعات يف اجلمهورية العربية السورية أو شهادة أكادميية صادرة عن أحد املعاهد أن يكون حاصاًل على شهادة ماجستري )للمتقدمني لدراسة الدكتوراه( وشهادة إجازة جامعية صا -

 العليا التابعة لوزارة التعليم العايل أو الوزارات األخرى.
صادر عن مديرية تعادل الشهادات يف ة إرفاقها بصورة عن قرار تعادل شريطللطالب احلاصلني على شهادات أجنبية )إجازة و/أو ماجستري صادر عن جامعة غري سورية( التقدم إىل هذا اإلعالن  حيق -

 وزارة التعليم العايل.
ى درجة منح الدراسات العليا للحصول علمهنية...اخل( والراغبني ابلتقدم إىل  -نسوية -جتارية -زراعية -صناعية -)شرعيةغري عامة  احلاصلني على درجة إجازة بناًء على شهادة اثنوية للطالب  حيق -

 وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. شريطة أن تكون درجة اإلجازة متوافقة مع الشهادة الثانوية احلاصلني عليهاالتقدم إىل هذا اإلعالن املاجستري أو الدكتوراه 
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 اجستري )للمتقدمني لدراسة الدكتوراه( اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.أن تكون درجة امل -
 ة السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومي -
 ية.سة الدكتوراه( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السور أن تكون درجة املاجستري )للمتقدمني لدرا -
من أبناء الشهداء، تضاف املنح الشاغرة إىل  ، ويف حال مل يتقدم أحد7/7/2013اتريخ  /44% من املنح الدراسية املتاحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ابقي املنح.



 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إىل هذا اإلعالن.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
ص بنتائج إعالن التبادل الثقايف يه اخلا عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن املوعد احملدد يف التنو ال حيق للطالب املستنكفني -

 السابق الذي جنحوا فيه.
ددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احمل -

 واألعوام القادمة.
   ر من اتريخ إعالن النتائج.خالل ستة أشه يف حال مل يرد امسهم من بني الناجحنيحيق للطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتية  -
يف اإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي يف اإلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات ابلنسبة  املعدل املئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  -

كما   مع إعطاء األولوية خلرجي اجلامعات احلكومية، واملعاهد العليام الفصل بني خرجيي اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة على أن يت للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه،
املتضمن قائمة  25/9/2006اتريخ  37م استنادًا إىل قرار جملس التعليم العايل رقواملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا  الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية سيتم

 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:، .60/100ابلكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقرر 
 )األفضلية للشهادة األحدث(.ابلنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول  •
 )األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة املاجستري ابلنسبة ملرشحي الدكتوراه م احلصول عا •
 العمر )األفضلية لألصغر سناً(. •

 .)الناجحني يف اإلعالن( ن بني املرشحنيإبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني ماملانح  اهلندييقوم اجلانب ، حيث اهلنداملعنية يف  اتمبوافقة اجلهحصراً القبول النهائي للطالب  يرتبط -
 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال ي   -
  ب عليه أية التزامات اجتاه الدولة.وال يرتت نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف ت عترب الدرا  -
لشروط يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل القبول -

 (www.mohe.gov.syت املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادا
 .لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد وذلك www.mohe.gov.sy يتعني على الطالب املتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم مبتابعة املوقع االلكرتوين للوزارة  -
 مبثابة تبليغ رمسي.(  www.mohe.gov.syذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )كل تنويه يتصل هب  يعد -
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 :)ماهية املنحة )التزامات اجلانب اهلندي 

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 اإلقامة يف السكن اجلامعي. -

 وجبات الطعام والتنقالت الداخلية. -
 

 لب املالية:الطا التزامات 

 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 نفقات السفر ذهاابً وإايابً. -

 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة. -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 املتقدمني: أمساء 

 من خرجيي الكليات التطبيقية: /29/من خرجيي الكليات غري التطبيقية و /6طالباً( منهم / 35املتقدمون لدراسة الدكتوراه  ) ❖

 :/6املتقدمون من خرجيي الكليات غري التطبيقية / ▪
 :/5خرجيو اجلامعات احلكومية السورية / •

 
 :/1خرجيو اجلامعات األجنبية / •

 

 
 
 

رقم  م.

 استمارة
 املواليد االسم

 الشهادات  احلاصل عليها
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل

 االختصاص املطلوب

 )دكتوراه يف ...(
 املاجستري اإلجازة

 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص

 لغوايت 80.53=3+77.52 جيد جدا 82.23 2016اآلداب/ الدراسات اللغوية /البعث/ جيد جدا 77.52 2011البعث// اآلداب/اللغة اإلنكليزية 31/8/1988 نور مروان الشيخ صبح 3  .1

 األدب اإلنكليزي 73.11=3+70.11 جيد جدا 84.96 2016انكليزي أدبيات/تشرين/ جيد جدا 70.11 2009اللغة اإلنكليزية/تشرين/ 4/1/1988 حال حيىي علي 14  .2

 النمو علم نفس 70.93= 3+67.93 امتياز 88.93 2017علم نفس النمو/ دمشق/  جيد 67.93 2010علم النفس/دمشق/ 4/7/1986 صفا ماهر القحف 175  .3

 العلوم السياسية 69.64=3+66.64 جيد 68.53 2016العلوم السياسية/دمشق/ جيد 66.64 1997العلوم السياسية/دمشق/ 1974 سامر امحد انجي حباش 12  .4

 دراسات ادبية/اللغة االنكليزية 66.48=3+63.48 جيد جدا 83.75 2012البعث// لغة انكليزية /دراسات ادبية جيد 62.48 2005حلب// اللغة االنكليزية وآداهبا 9/9/1982 ميسون حممد شحادة 75  .5

رقم  م.
 استمارة

 املواليد االسم

 الشهادات  احلاصل عليها

معدل اإلجازة بعد 
 التثقيل

 االختصاص املطلوب

 )دكتوراه يف ...(
 املاجستري اإلجازة

 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل خرجو اجلامعة وعام الت االختصاص

 اللغوايت 73.52=3+70.52 ممتاز 86.4 2015اللغوايت/مهاراجا سياجريو/ جيد جدا 70.52 2008البعث// اآلداب اللغة االنكليزية 17/4/1984 داليا علي برهوم 120  .1



 
    :/29/املتقدمون من خرجيي الكليات التطبيقية  ▪

 :/21خرجيو اجلامعات احلكومية السورية / •

رقم  م.
 املواليد االسم استمارة

 الشهادات  احلاصل عليها
 االختصاص املطلوب معدل اإلجازة بعد التثقيل

 )دكتوراه يف ...(
 املاجستري اإلجازة

 التقدير املعدل ام التخرجو اجلامعة وع االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص

 نظرية األعداد 89.78=3+86.78 جيد جدا 81.94 2017الرايضيات/جرب/تشرين/ امتياز 86.78 2012تشرين// الرايضيات/ جرب 8/6/1990 حممد اسكندر معال 113  .1

 لوم حاسوب()ع الرايضيات جيد جدا 81.95 2014الفرات// الرايضيات التطبيقية 30/1/1992 علي مجعة العيسى 79  .2
 )علوم حاسوب( رايضيات 84.96=3+81.96 امتياز 88.96 2018تشرين/

الرتبية الرايضية املناهج واصول  جيد جدا 81.43 2012الرتبية الرايضية/البعث/ 1/1/1991 أمني رشيد احلاج حسن 40  .3
 املناهج واصول التدريس 84.43=3+81.43 جيد جدا 79.46 2017التدريس/تشرين/

اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية/هندسة  6/6/1988 امحد حممد نزار 213  .4
 اهلندسة امليكانيكية 82.99=3+79.99 ممتاز 88.26 2016هندسة امليكاترونيك/تشرين/ جيد جدا 79.90 2012تشرين// امليكاترونيك

 حماسبة 82=3+79 جيد 71.30 2017شق/االقتصاد/دم جيد جدا 79 2014االقتصاد/حماسبة/دمشق/ 2/1/1993 امحد حسام عبد املالك 15  .5

اهلندسة املدنية/اهلندسة  جيد جدا 77.02 /2013لفرات/ااهلندسة املدنية/مدين عام  14/9/1988 منال ممدوح العلي 271  .6
 2018اجليوتكنيكية/دمشق/

 اهلندسة املدنية 80.02=3+77.02 جيد جدا 78.65

 الكيمياء العضوية 78.43=3+75.43 جيد جدا 82.48 2016الكيمياء العضوية/البعث/ جيد جدا 75.43 2012تطبيقية/البعث/الكيمياء ال 20/5/1988 مصعب حممد زايد اخلطيب 8  .7

حممد ايسر امساعيل  216  .8
الصناعة النسيجية  هندسة ميكانيك/ 14/3/1985 ىجح

هندسة ميكانيك/الصناعات النسيجية  جيد جدا 75.25 2009دمشق// وتقاانهتا
 تكنولوجيا الغزل والنسيج 78.25=3+75.25 امتياز 87.68 2015ق/وتقاانهتا/دمش

 اهلندسة املائية 78.60=3+75.18 جيد جدا 79.60 2018اهلندسة املائية/تشرين/ جيد جدا 75.18 2012اهلندسة املدنية/مائية /تشرين/ 8/9/1988 مهام كامل األسعد 62  .9

 البيئة والتنوع احليوي النبايت جيد 73.23 2010وية كيمياء /دمشق/علم احلياة/حي 20/1/1989 مصطفى خليل امساعيل 105  .10
 2017دمشق//

 البيولوجيا اجلزئية والتقانة احليوية 76.23=3+73.23 جيد جدا 83.70

 يزايء النظريةالف 75.71=3+72.71 جيد 74.80 2018الفيزايء النظرية/تشرين/ جيد 72.71 2013الفيزايء/تشرين/ 7/6/1989 علي عبد احلميد ملحم 27  .11

 فيزايء أنصاف النواقل 74.45=3+71.45 جيد جدا 78.85 2018الفيزايء/دمشق/ جيد 71.45 2013الفيزايء/دمشق/ 4/1/1989 ماهر اندر الرفاعي 282  .12

 اهلندسة الزراعية/ وقاية النبات 15/1/1988 يزن حممد غنام 217  .13
اهلندسة الزراعية/حماصيل  جيد 71.35 2015تشرين//

 هندسة وراثية او تقانة حيوية 74.35=3+71.35 جيد جدا 80.14 2017تشرين//حقلية



 

 : /6السورية )تعليم مفتوح + افرتاضية( / اجلامعاتخرجيو  •

رقم  م.
 املواليد االسم استمارة

 الشهادات  احلاصل عليها
 معدل اإلجازة بعد التثقيل

 االختصاص املطلوب
 املاجستري اإلجازة )دكتوراه يف ...(

 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص
 اقتصاد زراعي 74.222=3+71.222 جيد جدا 82.05 2017اقتصاد زراعي/البعث/ جيد 71.22 2013اهلندسة الزراعية/البعث/ 17/5/1988 نبال هبجت الدبيات 18  .14

رحيم عبد السالم أبو  64  .15
 التقاانت احليوية 73.58=3+70.58 جيد جدا 82.70 2013التقاانت احليوية/دمشق/ جيد جدا 70.58 2009اهلندسة الزراعية/دمشق/ 27/8/1985 اجلدايل

 الكيمياء الفيزايئية 72.08=3+69.08 جيد جدا 83.95 2015الكيمياء الفيزايئية/البعث/ جيد 69.08 2009الكيمياء البحتة /الفرات/–العلوم  15/3/1986 نور حممد صديق علي 20  .16

 االقتصاد الزراعي 70.698=3+67.698 جيد جدا 79.38 2013االقتصاد الزراعي/البعث/ جيد 67.698 2006اهلندسة الزراعية/البعث/ 31/1/1982 لي مرعيرمي ع 67  .17

 21/9/1984 كمال سليم محيد 205  .18
اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية /هندسة 

 جيد 67.51 2008االلكرتونيات واالتصاالت/دمشق/
يكانيكية والكهرابئية/قسم اهلندسة امل

 هندسة االتصاالت املتقدمة
 2013دمشق//

 هندسة االتصاالت 79.51=3+76.51 جيد جدا 80.88

نظم شبكات  اهلندسة املعلوماتية/ 5/10/1986 عبد السالم حممد حيىي 106  .19
 نظم وشبكات حاسوبية 68.39=3+65.39 جيد جدا 82.88 2017اهلندسة املعلوماتية/دمشق/ جيد 65.39 2011حاسوبية/دمشق/

 العلوم الطبيعية/احليوية الكيميائية 1/1/1981 هبة خليل املعدين 277  .20
 العلوم/علم احلياة احليوانية جيد 63.80 2003دمشق//

 بيولوجيا جزئية 66.80=3+63.80 جيد جدا 77.80 2014دمشق//

ماجستري أتهيل وختصص يف ترميم  مقبول 56.49 2001اهلندسة املعمارية/دمشق/ 10/5/1976 أمحد حسن قويدر 278  .21
 2012املباين التارخيية/دمشق/

 التصميم والرتميم يف املدن التارخيية القدمية 59.49=3+56.49 جيد جدا 76.09

 املواليد االسم رقم استمارة م.
 الشهادات  احلاصل عليها

زة بعد معدل اإلجا
 التثقيل

 االختصاص املطلوب
 )دكتوراه يف ...(

 املاجستري اإلجازة
 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص

 االفرتاضية/ تكنولوجيا املعلومات 4/6/1990 حممود عماد الدين علي 144  .1
/2013 

 هندسة علوم احلاسب 78.47=3+75.47 امتياز 85.64 2018علوم الويب/االفرتاضية/ جدا جيد 75.47

 تكنولوجيا املعلومات/ 15/8/1984 هادي طالل عز الدين 287  .2
 علوم الكمبيوتر واهلندسة 70.77=3+67.77 جيد جدا 77.66 2014علوم الويب/االفرتاضية/ جيد 67.77 2009االفرتاضية/

 تكنولوجيا املعلومات 25/3/1977 كرجمدي مصطفى س 110  .3
 علوم احلاسب اآليل 69.16=3+66.16 جيد 74.96 2017/االفرتاضيةعلوم الويب  جيد 66.16 2011/االفرتاضية/

 هندسة علم احلاسب 68.77=3+65.77 د جداجي 75.38 2018علوم الويب/ا؟الفرتاضية/ جيد 65.77 2013تكنولوجيا املعلومات/االفرتاضية/ 27/1/1991 حممد أمري مجال الدين دليواين 188  .4



  
 :/2خرجيو اجلامعات األجنبية / •

 

 

 من خرجيي الكليات التطبيقية: /200و/من خرجيي الكليات غري التطبيقية  /53طالباً( منهم / 253املتقدمون لدراسة املاجستري  ) ❖

 :/53املتقدمون من خرجيي الكليات غري التطبيقية / ▪
 :/46خرجيو اجلامعات احلكومية السورية / •

 

 الحظاتامل )ماجستري يف ...( االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة) الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم رقم استمارة م.

  اآلداب جيد جدا 83 2013اللغة الفرنسية وآداهبا/حلب/ 30/8/1991 جنوى هاين علولو 236  .1

  الرتبية امتياز 80 2015الرتبية/ معلم صف/دمشق/ 1/1/1994 بالل فرزات احملاسنة 206  .2
  الرتبية جيد جدا 77.06 2013الرتبية/معلم صف/البعث/ 1/1/1991 علي بدر البويت 47  .3
  االنكليزي جيد جدا 74.27 2016اآلداب/ لغة انكليزية/دمشق/ 23/4/4986 الن يوسف حممددي 2  .4

  احلقوق جيد جداً  73.15 2017احلقوق/الفرات / 25/4/1992 فياان شيخ يوسف 203  .5

 املواليد االسم رقم استمارة م.
 الشهادات  احلاصل عليها

معدل اإلجازة بعد 
 التثقيل

 االختصاص املطلوب
 املاجستري اإلجازة )دكتوراه يف ...(

 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص

 اهلندسة الزراعية/استصالح األراضي 25/8/1987 أسامة عبد الكرمي حىت 199  .5
اهلندسة الزراعية/علوم الرتبة  جيد 63.2 2011التعليم املفتوح//

 علوم األراضي 66.2=3+63.2 جيد جدا 82.40 2017واملياه/تشرين/

 جيد 61.17 2012تشرين// رة أعمالاالقتصاد/ادا 16/4/1986 أمحد عبد احلميد شاابش 258  .6
ماجستري أتهيل وختصص يف ادارة 

 2016األعمال/االفرتاضية/
 ادارة أعمال 64.17=3+61.17 جيد جدا 75.94

رقم  م.

 استمارة
 املواليد االسم

 الشهادات  احلاصل عليها
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل
 املاجستري اإلجازة وراه يف ...()دكت االختصاص املطلوب

 التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص التقدير املعدل و اجلامعة وعام التخرج االختصاص

 لعناية احلرجةمتريض ا 84.66=3+81.66 جيد 2.484 2010التمريض/االسكندرية/ امتياز 81.66 2003التمريض/تشرين/ 22/12/1979 هادي فايز جزان 187  .1

  2004علوم احلاسوب/السودان/ 22/7/1981 حممود يوسف األمحد 242  .2
= درجة الثالثة

 مقبول

علوم احلاسوب واملعلومات/اجلزيرة 

 2010سودان/ال
 تقانة املعلومات  جيد جدا 3.13/4



 املالحظات )ماجستري يف ...( ختصاص املطلوباال التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة) الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم رقم استمارة م.

  الرتبية/معلم صف جيد جدا 72.828 2018الرتبية/معلم صف/محاه/ 1/1/1995 أمحد حممد الدرويش 190  .6

  علم النفس جيد جدا 72.71 2013علم النفس/االرشاد النفسي/البعث/ 1/5/1989 نورا أكرم انيف 267  .7
  احلقوق/قانون جيد جدا 71.49 2012ق/تشرين/احلقو  1/6/1987 نورس غسان رجب 48  .8

  مناهج وتقنيات التعليم جيد جدا 71.10 2012الرتبية/مناهج وتقنيات التعليم/دمشق/ 20/6/1988 راجي علي عبد هللا 274  .9

  قانون التجارة واالقتصاد الدويل جيد جدا 70.38 2018احلقوق/دمشق/ 1/1/1995 مؤمن حممود هزمية 130  .10

  اللغة االنكليزية جيد جدا 70.14 2017اللغة االنكليزية/تشرين/ 28/9/1990 علي حممد مهدي 35  .11

  حقوق جيد 69.91 2015احلقوق/دمشق/ 13/10/1990 حممد عماد بيطار 118  .12

  اللغة االنكليزية جيد 69.30 2011اللغة اإلنكليزية وآداهبا/دمشق/ 24/10/1988 راب فايز عزام 150  .13

  العلوم السياسية جيد 67.75 2017العلوم السياسية/دمشق/ 10/12/1994 دين احملمدليث حمي ال 156  .14

  لغة عربية جيد 67.46 2014اللغة العربية وآلداهبا/حلب/ 27/2/1990 امحد عيداوي الشيخ أمني 147  .15

  ةاآلداب/لغة انكليزي جيد 67.23 2017األداب/لغة انكليزية/دمشق/ 27/1/1992 منذر مزيد شنان 137  .16

  حقوق جيد 67.10 2016احلقوق/دمشق/ 9/7/1991 شادي رفيق اهلابط 279  .17

18.  76 
حممد هاين عبد هللا املوسى 

 املكسور
  العلوم السياسية جيد 66.94 2017العلوم السياسية/دمشق/ 25/4/1992

  العالقات الدولية جيد 66.87 2017العلوم السياسية/دمشق/ 2/1/1992 رامي فايز عقل 121  .19
  الرتبية/معلم صف جيد 66.71 2016الرتبية/معلم صف/الفرات/ 1/8/1993 رائد حبيب احلمد 195  .20
  قوانني التجارة واالقتصاد العاملية جيد 66.56 2014احلقوق/تشرين/ 5/7/1989 جعفر يعقوب اخلري   174  .21
  غة انكليزيةل جيد 66.36 2014اآلداب/اللغة اإلنكليزية/تشرين/ 14/2/1990 حسني مجيل بدور 171  .22
  اللغة االنكليزية جيد 65.48 2011اآلداب/اللغة االنكليزية/الفرات/ 4/1/1989 رؤى حممد توفيق الدمهوش 191  .23
  االلغة االنكليزية/لغة جيد 65.18 2015اآلداب/لغة انكليزية/تشرين/ 18/10/1992 حممد حممود اسد 181  .24
  القانون الدويل جيد 64.87 2018حلب/احلقوق/ 1/1/1991 يوسف مجعة اجلمعة العلي 256  .25

  االدارة العامة جيد 64.41 2014احلقوق/الفرات/ 13/11/1987 علي معني خري بك 259  .26

  القانون الدويل جيد 64.28 2018احلقوق/حلب/ 15/8/1992 جعفر حممد نبيه عمرو 257  .27
  علوم املناخ والغالف اجلوي واحمليطات يدج 63.94 2016اآلداب/اجلغرافيا/تشرين/ 1/1/1993 ماهر نزار صاحل .46  .28
  احلقوق/قانون جيد 63.87 2015احلقوق/تشرين/ 27/1/1991 حيدرة غسان دندش 24  .29



 املالحظات )ماجستري يف ...( االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة) الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم رقم استمارة م.

  التاريخ جيد 63.76 2016التاريخ/تشرين/ 13/1/1983 ملا حممود بالل 92  .30

  اإلعالم واالتصال جيد 63.47 2003اآلداب/االعالم/دمشق/ 30/4/1981 رابب نور الدين األابظة 119  .31
  إدارة أعمال جيد 63.38 2006احلقوق/دمشق/ 7/1/1984 هدى كامل الليل 60  .32

  نظم معلومات جغرافية جيد 63.27 2017اآلداب/جغرافيا/دمشق/ 27/1/1992 حممد بسام خليل 138  .33

 من أبناء الشهداء القانون الدويل جيد 62.95 2016احلقوق/دمشق/ 2/1/1993 امحد حممد علي 202  .34

  القانون الدويل جيد 62.80 2016احلقوق/تشرين/ 1/1/1992 مضر معني حممد 238  .35

  الدراسات األدبية واللغوية جيد 62.49 2014اللغة العربية/البعث/ 1/1/1990 حممد أمحد ديبو النجار 266  .36

  اللغة االنكليزية جيد 62.16 2014آداب/اللغة اإلنكليزية/دمشق/ 6/7/1991 سعاد كمال آله رشي 182  .37

  الرتبية/معلم صف جيد 62.134 2017الرتبية/معلم صف/محاه/ 10/8/1988 زوفيك أوهان هه بواين 189  .38

  لغوايت جيد 62.02 2002اللغة االنكليزية/تشرين/ 26/11/1977 ادي نعمان سليمانهن 273  .39
  العلوم السياسية جيد 61.35 2016العلوم السياسية/دمشق/ 9/1/1994 هديل خالد احلايك 99  .40

  الرتمجة واللغة االنكليزية جيد 61.33 1997األدب االنكليزي/دمشق/ 25/1/1979 رمي عبد اهلادي عيسى 272  .41

  بيئات جيد 60.86 2006اآلداب/ اجلغرافيا/تشرين/ 21/4/1981 ايرا عز الدين سلطان 248  .42

 العالقات الدولية جيد 60.78 2008اللغة العربية/تشرين/ 11/3/1984 ميساء عز الدين سلطان 247  .43
عدم تطابق االختصاص احلاصلة عليه 

 مع االختصاص املطلوب

  أدب انكليزي جيد 60.7 2015ادب انكليزي/البعث/ 8/6/1991 اميان حممد سعيد املصري 151  .44
  قانون دويل جيد 60.56 2009احلقوق/حلب/ 15/9/1986 نسرين خليل الصاحل 94  .45

  احلقوق مقبول 59.01 2017احلقوق/تشرين/ 17/11/1993 حممد عيسى عيسى 215  .46
 

 : /5السورية )تعليم مفتوح + افرتاضية( / اجلامعاتخرجيو  •
 املواليد االسم ستمارةرقم ا م.

 الشهادة احلاصل عليها 
 )ماجستري يف ...( االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)

 الدراسات االنكليزية جيد جدا 76.60 2016برانمج الرتمجة/لغة انكليزية/التعليم املفتوح/-اآلداب 18/6/1977 حممود فارس خالد 168  .1
 اعالم جيد 69.37 2006تعليم مفتوح/ -االعالم/دمشق 17/10/1978 فجر حممودرمي  112  .2
 القانون الدويل جيد 66.16 2016احلقوق/دراسات قانونية/تشرين/التعليم املفتوح/ 19/1/1993 سامح شحادة خملوف 240  .3
 ةإعالم وصحاف جيد 64.47 2009تعليم مفتوح/ -االعالم/دمشق 28/1/1978 علي ايسر عياش 65  .4
 قانون دويل جيد 62.93 2017احلقوق/دراسات قانونية/تشرين/التعليم املفتوح/ 2/1/1991 أمحد أمني خليل 239  .5



 

 : /2السورية اخلاصة / اجلامعاتخرجيو  •
 املواليد االسم رقم استمارة م.

 الشهادة احلاصل عليها 
 (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)

 ماجستري يف ...() االختصاص املطلوب التقدير املعدل

 ادارة املوارد البشرية او ادارة أعمال جيد جدا 84.2 2017العلوم االدارية/ادارة املوارد البشرية/الشام اخلاصة/ 24/6/1995 جمد غسان مشوط 221  .1

 القانون الدويل جيد 61.625 2016احلقوق/معهد الشام العايل/ 2/1/1194 غيث عمر املدين 204  .2

 
 :/200ي الكليات التطبيقية /املتقدمون من خرجي ▪

 :/185خرجيو اجلامعات احلكومية السورية / •
رقم  م.

 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة
)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)

 املالحظات ...(

  علوم احلاسوب واهلندسة ممتاز 89.903 2017علوماتية/حلب/اهلندسة امل 1/1/1994 بشار حممد سعيد حياين 152  .1
  تربية النبات وعلم الوراثة امتياز 88.05 2017اهلندسة الزراعية/حماصيل حقلية/حلب/ 25/3/1991 أنس عبد هللا أمحد العلي 200  .2
  هندسة علوم احلاسوب ممتاز 86.07 2012رين/اهلندسة املعلوماتية/ النظم والشبكات احلاسوبية تش 13/2/1990 هبة حممد غسان قشقش 235  .3
  هندسة علوم احلاسوب جيد جدا 84.70 2017اهلندسة املعلوماتية/حلب/ 10/4/1992 جري مروان زيبو 32  .4

الرايضيات التطبيقية /علوم  جيد جدا 83.77 2013الرايضيات التطبيقية/الفرات/ 1/10/1991 أمحد يوسف الرزو 71  .5
 احلاسوب

 

  االلكرتونيات جيد جدا 83.66 2017العلوم/الفيزايء/البعث/ 16/5/1994 نور عصام املكاويحممد  45  .6
  تكنولوجيا تقاانت حيوية جيد جدا 83.61 2016هندسة التقاانت احليوية/حلب/ 1/1/1994 حممد مصطفى قازان 134  .7
  تعليم اآللة جدا جيد 83.35 2014اهلندسة املعلوماتية/البعث/ 1/1/1992 ميشلني فايز السبع 29  .8
  هندسة اجليوماتيكا جيد جدا 83.11 2013اهلندسة املدنية/هندسة الطبوغرافية/حلب/ 1/9/1990 رضوان عبد الرزاق حسون 186  .9
  الرايضيات جيد جدا 83.01 2016الرايضيات/حتليل رايضي/حلب/ 23/1/1994 عبد الرزاق حممد داًلل 80  .10
  علوم احلاسوب جيد جدا 82.88 2018ندسة املعلوماتية/برجميات ونظم املعلومات/تشرين/اهل 6/5/1993 قصي طاهر صالط 109  .11
  العلوم املالية واملصرفية جيد جدا 82.54 2016االقتصاد/العلوم املالية واملصرفية/طرطوس/ 17/8/1994 حسام يونس مصطفى 245  .12

  هندسة مدنية جيد جدا 82.53 2016/اهلندسة املدنية/عام/الفرات 25/7/1993 أمحد سرحان الياسني 61  .13

  علوم احلاسوب جيد جدا 82.50 2018اهلندسة املعلوماتية/حلب/ 1/1/1995 حممد وليد بكرو 34  .14

  هندسة انشائي جيد جدا 81.89 2016اهلندسة املدنية/دمشق/ 1/1/1994 طه فاروق ابو محزة 17  .15

  فيزايء جيد جدا 81.14 2017الفيزايء/البعث/ 10/5/1992 حممد سليمان ربالوي 55  .16
  هندسة االتصاالت جيد جدا 80.13 2013هندسة اتصاالت/حلب/ 25/3/1989 حممد حممد عدانن قصاب 208  .17



رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 اتاملالحظ ...(

  علم احلواسيب واهلندسة جيد جدا 80.05 2017هندسة امليكانيكية والكهرابئية/امليكاترونيك/تشرين/ 25/1/1994 رماح يوسف يوسف 179  .18

إدارة -التجارة واالقتصاد/حماسبة جيد جدا 79.16 2011االقتصاد/حماسبة/حلب/ 1/1/1988 وائل حممد هيثم حاج بكري 141  .19
 تكاليف

 

  تغذية ومحيات جيد جدا 79.14 2018العلوم الصحية/قسم التغذية/البعث/ 20/7/1994 ن الباكريرشا عدان 222  .20
  هندسة اتصاالت جيد جدا 79.02 /2015هندسة الكرتونية/هندسة اتصاالت/حلب/ 5/3/1992 أمحد وليد سجيع 219  .21
  استكشاف جيد جدا 78.99 2016برتولية /البعث/ اهلندسة الكيميائية والبرتولية/هندسة 17/3/1993 عمار هالل العبد هللا 194  .22
  موارد مائية جيد جدا 78.79 2017هندسة مدنية/موارد مائية/البعث/ 21/9/1994 رهام مسري الصهيوين 122  .23
  اهلندسة املعمارية جيد جدا 78.46 2017اهلندسة املعمارية/دمشق/ 1/1/1995 عمار عامر أابظة 172  .24
  جتهيزات طبية جيد جدا 78.20 2016اهلندسة امليكانية والكهرابئية/اهلندسة الطبية /دمشق/ 31/1/1993 يلعائشة غزوان احلرو  269  .25

 20/9/1991 عمر حممد مراد 212  .26
هندسة الكهرابئية وااللكرتونية/اهلندسة االلكرتونية/هندسة 

  اهلندسة االلكرتونية جيد جدا 78.15 2015النظم االلكرتونية/حلب/

  جتارة جيد جدا 78.09 2013االقتصاد/حماسبة/دمشق/ 19/4/1991 حممد زهري فوزيمعاذ  131  .27

  التصميم املعماري والتخطيط جيد جدا 77.78 2017اهلندسة املعمارية/دمشق/ 11/2/1994 بشرى يعرب العربيد 38  .28

  اهلندسة الكهرابئية جيد جدا 77.77 2016هندسة الطاقة الكهرابئية/-اهلندسة الكهرابئية 24/7/1990 عادل عدانن طاطيش 270  .29

  هندسة الطاقة الكهرابئية جيد جدا 77.75 2016هندسة الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 1992 وائل رايض املصري 286  .30
  احصاء رايضي جيد جدا 77.58 2017العلوم /قسم اإلحصاء الرايضي/البعث 1/1/1996 فاروق سفور سفور 233  .31
  اقتصاد قياسي جيد جدا 77.52 2017االقتصاد//االحصاء والربجمة/تشرين/ 12/4/1995 حممد عدانن يونس 214  .32
  تصميم معماري جيد جدا 77.49 2018اهلندسة املعمارية/حلب/ 4/1/1995 عالء الدين حيىي بوسطة جي 19  .33

 ادارة أعمال جيد جدا 77.44 2018االقتصاد/احملاسبة/طرطوس/ 23/6/1994 ابسل عبد الرمحن تيشوري 157  .34

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات اخلرجيون ل
)ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم 
العايل/ مديرية تعادل الشهادات 

www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن
أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 
التقدم بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه 

الختيار اختصاص دقيق يتوافق  25/7/2018
 مع اإلجازة احلاصل عليها.

http://www.mohe.gov.sy/


رقم  م.
 يها الشهادة احلاصل عل املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  حتليل جيد جدا 77.19 2017الرايضيات/رايضيات نظرية/تشرين/ 4/1/1995 رابب أمحد بريقدار 111  .35
  هندسة االتصاالت جيد جدا 77.19 2018ت /طرطوس/هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 15/6/1994 حممود عبد هللا الظفري 162  .36
  هندسة الطاقة الكهرابئية جيد جدا 77.17 2017هندسة الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 9/1/1995 حممد نور وليد تقوى 164  .37
  اسبعلوم احل جيد جدا 77.16 2017اهلندسة املعلوماتية/نظم وشبكات حاسوبية/دمشق/ 22/6/1994 أمحد انصر الشريف 59  .38
  اهلندسة االنشائية جيد جدا 77.15 2016اهلندسة املدنية )انشائية(/تشرين/ 7/1/1994 علي عبد احلميد اجلمال 104  .39
  االقتصاد جيد جدا 76.67 2016االقتصاد/مصارف وأتمني/دمشق/ 8/1/1994 حممد هالل كامل الليل 39  .40
  اهلندسة الكيميائية جيد جدا 76.60 2016ميائية/الفرات/اهلندسة البرتوكي 1/1/1994 حممد األمني مجال احلمد 30  .41

  علوم احلاسب واهلندسة جيد جدا 76.33 2017اهلندسة املعلوماتية/برجميات ونظم املعلومات/دمشق/ 10/6/1993 رأفت راكان الغنطاوي 54  .42
  علم احلواسيب واهلندسة جيد جدا 76.22 2018شرين/هندسة امليكانيكية والكهرابئية /امليكاترونيك/ت 21/10/1993 نبهان توجيه يوسف 177  .43
  علوم وهندسة احلاسب جيد جدا 76.11 2018هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/طرطوس/ 12/6/1993 املقداد مصطفى علي 155  .44
  تقاانت حيوية جيد جدا 76.04 2017هندسة تقانة حيوية/حلب/ 20/3/1993 علي غريب غريب 31  .45

  كيمياء عضوية جيد جدا 76.01 2016الكيمياء التطبيقية/البعث/ 25/3/1993 مجال السباعي بالل 51  .46

  اهلندسة املدنية جيد جدا 75.86 2014اهلندسة املدنية/ادارة وتشييد/تشرين/ 17/4/1992 وسيم امحد امساعيل 56  .47
  هندسة الطاقة الكهرابئية جيد جدا 75.41 2018رابئية /البعث/اهلندسة الكهرابئية/هندسة الطاقة الكه 11/9/1994 أمحد زكراي احلالق 260  .48

اهلندسة امليكانيكية/شعبة السيارات واآلليات  22/7/1992 عمر عالء الدين مال 193  .49
 2014الثقيلة/دمشق/

  هندسة السيارات جيد جدا 75.32

  االقتصاد جيد جدا 75.31 2017االقتصاد/ قسم التأمني واملصارف/الفرات/ 7/7/1992 أمحد حممد سعيد حقي 192  .50
  هندسة امليكانيك جيد جدا 75.25 2014اهلندسة البحرية تشرين/ 18/7/1989 شفيق علي حممد 136  .51

 جيد جدا 75.07 2014هندسة اتصاالت وااللكرتونيات/دمشق/ 19/9/1991 حممد امحد امحد 210  .52
هندسة اتصاالت 

  وااللكرتونيات

  حيوية كيميائية-علم احلياة جيد 74.95 2018علم األحياء/حيوية كيميائية/تشرين/ 15/1/1996 آالء أمين حسن 166  .53
  هندسة اتصاالت جيد 74.66 2016هندسة اتصاالت/اهلندسة اإللكرتونية/حلب/ 1/1/1994 دانية صفوان حاج قاسم 218  .54
  هندسة انشائيية جيد 74.63 2015اهلندسة املدنية/مدين عام/الفرات/ 1/5/1990 أمحد عبد العثمان 220  .55

 1/1/1992 عالء الدين حممد غزال 231  .56
اهلندسة امليكانيكية/هندسة سيارات واآلليات الثقيلة 

  هندسة سيارات جيد 74.54 2014دمشق//

  اهلندسة املعمارية جيد 74.48 2013اهلندسة املعمارية/تشرين/ 1/6/1990 سهى أمحد ظريف 84  .57

  هندسة االنشاء واالدارة جيد 74.44 2018اهلندسة املدنية/دمشق/ 30/1/1991 ربيع دخل هللا أبو فخر 264  .58



رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  هندسة إدارة وتشييد جيد 74.41 2017ة/ إدارة وتشييد/تشرين/اهلندسة املدني 1/1/1995 ابسل فواز نصور 44  .59
  انشائية جيد 74.41 2016اهلندسة املدنية/دمشق/ 6/6/1994 أمني حممد فارس العرند 183  .60
  الرايضيات تطبيقية جيد 74.35 2017الرايضيات/طرطوس/ 25/1/1996 مرام حمسن وسوف 116  .61
  هندسة كهرابئية/حتكم آيل جيد 74.31 2017ة الكهرابئية/الكرتونيات واتصاالت/البعث/اهلندس 1/1/1995 ابسل حازم العلي 50  .62
  هندسة الطاقة الكهرابئية جيد 74.29 2018هندسة الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 1/1/1995 عصام حممد احلليب 169  .63
  اهلندسة االنشائية جيد 74.17 2017اهلندسة املدنية/مدين عام/الفرات/ 1/1/1994 حممد قاسم املال علي 146  .64
  هندسة انشائية جيد 74.05 2016اهلندسة املدنية/عام/البعث/ 1/4/1991 حسني علي سليمة 145  .65

  التقانة احليوية جيد 73.92 2015اهلندسة الزراعية/علوم األغذية/تشرين/ 15/5/1989 أمحد عبد الرحيم ابراهيم 5  .66

  هندسة الكرتونيات واتصاالت جيد 73.87 /2017دسة االلكرتونية/هندسة النظم االلكرتونية/حلب/اهلن 12/1/1992 طارق امحد ماجد ابيض 52  .67
  انشائية جيد 73.78 2016اهلندسة املدنية/دمشق/ 22/8/1993 رزان هباء الدين الزين 184  .68

 جيد 73.73 2017االقتصاد/احصاء ونظم املعلومات/حلب/ 8/2/1992 حممد علي حسام احلسام 13  .69
ارة أعمال )نظم وتكنولوجيا اد

 املعلومات(
 

70.  114 
حممد مروان قصي السالمة 

  اهلندسة البرتولية جيد 73.71 2018اهلندسة البرت وكيميائية/برتول/الفرات/ 1/1/1994 اجلويشي

  احلاسبعلوم وهندسة  جيد 73.51 2018هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /طرطوس/ 24/8/1994 مزن حبيب دايل 154  .71
  التصميم املعماري والتخطيط جيد 73.51 2017اهلندسة املعمارية/دمشق/ 28/8/1994 براء عدانن املتين 197  .72
  هندسة البرتول جيد 73.5 2016اهلندسة البرتولية/البعث/ 20/1/1993 خضر يوسف العموري 49  .73
  هندسة العمارة جيد 73.38 2014هندسة العمارة/دمشق/ 1/7/1991 مروة عيسى احلسن 255  .74
  تكنولوجيا يف تقنية املعلومات جيد 73.29 2018اهلندسة املعلوماتية/الربجميات ونظم املعلومات/تشرين/ 1992 احلسني حسان درابس 268  .75
  علم النبات جيد 73.12 2017العلوم/علم احلياة/الفرات/ 5/1/1992 بشار عطية ابراهيم 28  .76
  هندسة اتصاالت والكرتونيات جيد 73.11 2017ندسة اتصاالت والكرتونيات/تشرين/ه 2/1/1993 كرم حممد شحادة .53  .77
  هندسة انشائية جيد 73.08 2016هندسة مدنية/عام/البعث/ 17/1/1992 الرباء حممد العسكر 115  .78
  هندسة البىن التحتية جيد 73.07 2014اهلندسة املدنية/اختصاص عام/حلب/ 1/2/1990 سعد خالد القاسم 237  .79
  ادارة أعمال جيد 73.02 2012االقتصاد/ادارة أعمال/تشرين/ 13/9/1988 جعفر حممد كنعان 276  .80
  تطبيقات احلاسب جيد 72.93 2015اهلندسة املعلوماتية/برجميات ونظم املعلومات/تشرين/ 31/1/1992 هزار  عيسى ونوس 21  .81

 2/1/1989 ضحى علي ونوس 143  .82
م والشبكات اهلندسة املعلوماتية/فرع النظ

 جيد 72.89 2012احلاسوبية/تشرين/
امن النظم والشبكات 

  احلاسوبية

  حواسيب وحتكم آيل جيد 72.85 2017اهلندسة االلكرتونية/حاسبات وحتكم آيل/تشرين/ 1/1/1994 جلني يوسف قسوم 98  .83



رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (خرجعام التو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  هندسة ميكانيكية جيد 72.83 2017هندسة ميكانيكية/قسم التصميم واإلنتاج/الفرات/ 14/1/1994 املأمون حممد أمني العلوش النوجيي 97  .84
  معلوماتية هندسة برجميات جيد 72.762 2018اهلندسة املعلوماتية/البعث/ 5/3/1993 كرم حممد محادة 226  .85
  طاقات متجددة جيد 72.73 2016هندسة ميكانيك/طاقات متجددة/دمشق/ 30/6/1994 عبادة عمر عيسى 127  .86
  علوم وهندسة احلاسوب جيد 72.73 2016اهلندسة الكهرابئية/هندسة التحكم واألمتتة /دمشق/ 15/1/1994 هيا عبد هللا البشارة 159  .87
  اهلندسة املعمارية جيد 72.70 2015اهلندسة املعمارية/دمشق/ 4/2/1991 د يوسفساندرا امح 83  .88
  هندسة انشائية جيد 72.68 2016هندسة مدنية/دمشق/ 1/1/1994 عمار عدانن احللقي 244  .89
  رايضيات تطبيقية جيد 72.59 2015الرايضيات/ تطبيقية/تشرين/ 1/9/1991 كنان جندان علي 36  .90

اهلندسة امليكانيكية/هندسة التصميم امليكانيكي واالنتاج  1/1/1993 خللفقصي مصطفى ا 126  .91
 /2017دمشق//

هندسة التصميم امليكانيكي  جيد 72.54
 واالنتاج

 

اهلندسة املعلوماتية/هندسة الربجميات ونظم  5/8/1990 أنس حممد أديب شحادة 96  .92
 2015املعلومات/دمشق/

  علوم هندسة احلاسوب جيد 72.49

  هندسة اتصاالت والكرتونيات جيد 72.49 2018هندسة اتصاالت والكرتونيات/تشرين/ 1/8/1992 نوار علي سليمان 173  .93
  اهلندسة الطبية احليوية جيد 72.48 2015اهلندسة الطبية/دمشق/ 19/4/1990 مؤيد هيثم سليمان 88  .94
 عدم توفر االختصاصات الطبية تقومي اسنان والتقومي الدهيب يدج 72.46 /2015طب األسنان/دمشق/ 31/7/1992 حممد عمر عماد عابدين 227  .95

 10/2/1992 طارق فداء املوصللي 225  .96
اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية/التصميم امليكانيكي واالنتاج 

  هندسة التصميم واالنتاج جيد 72.45 2015دمشق//

  هندسة طبية حيوية جيد 72.38 2016اهلندسة الطبية/دمشق/ 1/6/1992 سلوان حممد جتور 41  .97

هندسة االلكرتونيات واالتصاالت  -اهلندسة الكهرابئية 24/6/1992 يوسف جرجي مقبعة 148  .98
 2017دمشق//

  هندسة االتصاالت جيد 72.37

 اهلندسة الكيميائية جيد 72.33 2018اهلندسة البرتوكيميائية/الفرات/ 10/1/1994 حسن نبيل البيطاح احلصين 209  .99

يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة القبول 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات اخلرجيون ل
)ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم 
العايل/ مديرية تعادل الشهادات 

www.mohe.gov.sy ،)واليت تتضمن 
أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 
التقدم بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه 

الختيار اختصاص دقيق يتوافق  25/7/2018
 مع اإلجازة احلاصل عليها

http://www.mohe.gov.sy/


رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  عةاجلامو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

اهلندسة املعمارية/ التصميم  جيد 72.23 2017اهلندسة املعمارية/تشرين/ 15/5/1992 حسني عبد العزيز غنام 57  .100
 املعماري

 

  ليل األعمالحت جيد 72.19 2015االقتصاد/حماسبة/دمشق/ 26/6/1992 حممد أنور بيضون 180  .101
  هندسة زراعية جيد 71.78 2015اهلندسة الزراعية/فرع البساتني/تشرين/ 11/6/1990 قمر صالح زعرور 224  .102
  فيزايء ذرية جيد 71.59 2018الفيزايء/تشرين/ 24/11/1993 أجمد مسري حيدر 283  .103
  اهلندسة الكهرابئية/حتكم وأمتتة جيد 71.58 2015اهلندسة الكهرابئية/ حتكم وأمتتة/دمشق/ 30/11/1990 خلدون بسام زكي 43  .104

 إدارة أعمال جيد 71.48 2017االقتصاد/ حماسبة/دمشق/ 22/3/1993 وعد امحد اليوسف 9  .105

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات اخلرجيون ل
حلصول عليها من موقع وزارة التعليم )ميكن ا

العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن

أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
إمكانية متوافقة مع درجة املاجستري، مع  الطالب

 التقدم بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه
الختيار اختصاص دقيق يتوافق  25/7/2018

 مع اإلجازة احلاصلة عليها

 إدارة أعمال جيد 71.4 2017اتمني/دمشق/-االقتصاد/مصارف 25/1/1993 أمحد عبدو ضاهر 103  .106

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لتعادل الشهادات لشروط املطلوبة اخلرجيون ل
)ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم 

العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن

أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 

الوزارة يف موعٍد أقصاه  التقدم بطلب لدى
الختيار اختصاص دقيق يتوافق  25/7/2018

 مع اإلجازة احلاصل عليها
  هندسة معمارية جيد 71.36 2017اهلندسة املعمارية/تشرين/ 20/3/1993 عمر أمحد سعيد قصاب 87  .107
  هندسة املعلوماتية جيد 71.31 2017اهلندسة املعلوماتية/النظم والشبكات احلاسوبية/دمشق/ 1991 رامي حممود حورية 281  .108

 جيد 71.25 2018الرتبية الرايضية/تشرين/ 25/3/1994 علي امحد رسالن 132  .109
االدارة الرايضية والتعليم 

  اجلسدي

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/


رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

يف  )ماجستري االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

 إدارة أعمال جيد 71.09 2017االقتصاد/اقتصاد وختطيط/تشرين/ 17/2/1993 بشر كاظم عبد احلميد 26  .110

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات اخلرجيون ل
ن موقع وزارة التعليم )ميكن احلصول عليها م

العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن

أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 

التقدم بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه 
ختيار اختصاص دقيق يتوافق ال 25/7/2018

 مع اإلجازة احلاصل عليها

 التصميم جيد 71.06 2018اهلندسة املدنية/طبوغرافيا/حلب/ 25/8/1989 مضر حممد املال 198  .111

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

ات لشروط املطلوبة لتعادل الشهاداخلرجيون ل
)ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم 

العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن

أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 

وعٍد أقصاه التقدم بطلب لدى الوزارة يف م
الختيار اختصاص دقيق يتوافق  25/7/2018

 مع اإلجازة احلاصل عليها
  اهلندسة االنشائية جيد 70.98 2018اهلندسة املدنية/دمشق/ 5/9/1993 حممد نزار خلدون حورانية 201  .112
  تقانة حيوية جيد 70.88 2016علم احلياة/البعث/ 1/1/1991 آالء عبد املطلب ضاهر 25  .113

 جيد 70.88 2018هندسة امليكانيكية والكهرابئية/البحرية/تشرين/ 18/4/1994 ن سليمان حربةوداي 178  .114
هندسة امليكانيكية 
  والكهرابئية/البحرية

انتقال احلركة أو طاقات  جيد 70.85 2017اهلندسة امليكانيكية/هندسة القوى امليكانيكية/دمشق/ 21/5/1993 أمحد حممد فواز املوصلي 280  .115
 متجددة

 

  هندسة طبية جيد 70.83 2017هندسة الكرتونيات الطبية/حلب/ 7/1/1994 حممد نور حممد حسان بنود 123  .116
  علوم أغذية جيد 70.81 2017اهلندسة الزراعية/علوم أغذية/الفرات/ 18/5/1990 أنس عمر التايه 139  .117
  لكمبيوترعلوم ا جيد 70.74 2014هندسة حواسيب/دمشق/ 11/8/1989 مساح حسني مجعة 93  .118
  اهلندسة املدنية جيد 70.72 2015اهلندسة املدنية/اهلندسة الطبوغرافية/تشرين/ 10/4/1989 ايمن علي نوفل 223  .119

http://www.mohe.gov.sy/
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رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  عتاد احلاسب والشبكات جيد 70.68 2013اهلندسة املعلوماتية/نظم وشبكات حاسوبية/دمشق/ 3/1/1990 حممد فيصل امحد 133  .120

  اهلندسة املعمارية جيد 70.66 2016اهلندسة املعمارية/تشرين/ 20/1/1992 عال زاهد درويش 101  .121

  جيولوجيا تطبيقية جيد 70.62 2017طبيقية/تشرين/علوم جيولوجية/جيولوجية ت 29/5/1993 ندمي أمين رسالن 23  .122
  رايضيات جيد 70.61 2012الرايضيات/حلب/ 6/8/1987 مروة أمحد كمال الدين 85  .123
  هندسة االلكرتونيات جيد 70.57 2017اهلندسة االلكرتونية/حلب/ 1/1/1993 شاهر حممد دويك 125  .124

كانيكية/هندسة السيارات/اآلليات اهلندسة املي 7/7/1991 عثمان ابراهيم احلمادي 86  .125
 2017الثقيلة/دمشق/

  هندسة سيارات وآليات ثقيلة جيد 70.56

  االدارة جيد 70.41 2016اهلندسة املدنية/دمشق/ 1/1/1990 فادي محزة احملمد 117  .126
  علوم البستنة جيد 70.40 2016اهلندسة الزراعية/دمشق/ 4/7/1993 متارة بسام أبو كامل 262  .127
  هندسة الطاقة الكهرابئية جيد 70.39 2017هندسة الطاقة الكهرابئية/البعث/ 1/3/1992 مود عبد املعني حسنحم 73  .128
  علوم وهندسة احلاسوب جيد 70.26 2017هندسة التحكم واألمتتة/دمشق/-اهلندسة الكهرابئية 7/10/1991 ابسل نواف الفرجيات 160  .129
  علوم احلاسوب واهلندسة جيد 70.206 2014سة املعلوماتية/حلب/اهلند 30/8/1990 عامر حممد فؤاد طباخ 163  .130
  علم احليوان جيد 70.11 2016الطب البيطري/محاه/ 20/7/1991 أمحد حممود بركات 254  .131
  اهلندسة امليكانيكية جيد 70.07 2017اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية/امليكاترونيك/تشرين/ 3/9/1991 غيث حممود طوفان 158  .132
  علوم البستنة جيد 70.06 2016اهلندسة الزراعية/دمشق/ 16/5/1993 بسام متعب القنطار 261  .133
  اهلندسة املدنية/ إدارة املشآت جيد 70.03 2016اهلندسة املدنية/املواصالت والنقل/تشرين/ 1/9/1990 رهام هيثم طراف 100  .134
  الفيزايء جيد 69.93 2018العلوم/الفيزايء/البعث/ 19/7/1993 حيدر عيسى عباس 207  .135
  هندسة حتكم وتشغيل آالت جيد 69.87 2018اهلندسة االلكرتونية/هندسة التحكم واألمتتة /حلب/ 6/7/1994 سالم أمين عبد احلميد 22  .136
  إدارة أعمال وتسويق جيد 69.77 2016االقتصاد/ علوم مالية ومصرفية/تشرين/ 30/8/1993 جعفر حرب احملمد 16  .137
  هندسة كهرابئية جيد 69.74 2015اهلندسة الكهرابئية/هندسة الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 12/1/1991 مد أمين صوانوائل حم 275  .138
  االقتصاد وادارة األعمال جيد 69.71 2015االقتصاد/العلوم املالية واملصرفية/تشرين/ 1/1/1992 جعفر حممد عيسى 250  .139
  هندسة طبوغرافيا جيد 69.69 2017دسة املدنية/طبوغرافية/اهلن 1/1/1992 عبد القادر حممد رجب محشو 161  .140
  املصرفية جيد 69.60 2014االقتصاد/علوم مصرفية/تشرين/ 4/3/1988 محزة أمحد عيوش 4  .141
  العلوم جيد 69.60 2016علم احلياة/األحياء الدقيقة/تشرين/ 1/1/1991 أمحد نزار صاحل 253  .142
  هندسة تفاضلية جيد 69.57 2017الرايضيات/طرطوس/ 18/9/1994 هالت نور الدين امساعيل 1  .143

حممد زاهر عبد احلميد عبد  78  .144
  تقانة حيوية جيد 69.53 2017علم احلياة/البيولوجيا/دمشق/ 25/1/1993 الفتاح

  التخطيط احلضري والريفي جيد 69.40 2013اهلندسة املعمارية/البعث/ 4/5/1989 وسام عدانن حمفوض 149  .145



رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم ارةاستم

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  االقتصاد جيد 69.38 2016االقتصاد/إدارة أعمال/تشرين/ 17/6/1990 علي حممود درويش 10  .146
  كيمياء جيد 69.36 2017البيولوجيا/فرع احليوية/-ةعلم احليا 1/7/1994 غياث معن العقباين 167  .147
  هندسة عمارة جيد 69.36 2016اهلندسة املعمارية/تشرين/ 12/1/1993 هدى عبد الساتر خضور 263  .148
  اهلندسة املدنية االنشائية جيد 69.24 2018اهلندسة املدنية/انشائية/تشرين/ 1/1/1995 علي يونس ابراهيم 124  .149

اهلندسة امليكانيكية/ السيارات  جيد 69.20 2017اهلندسة امليكانيكية/هندسة السيارات واآلليات الثقيلة/دمشق/ 24/6/1992 محدخالد حسن األ 90  .150
  واألليات الثقيلة

  انشائية-هندسة زلزالية جيد 69.19 2017اهلندسة املدنية/دمشق/ 15/9/1991 وسام راتب اآلغا 108  .151
  احليوية الكيميائية جيد 69.15 2016علم احلياة)البيولوجيا( احليوية الكيميائية/دمشق/ 10/9/1993 ايرا علي اندر 176  .152
  هندسة العمارة جيد 69.12 /2013اهلندسة املعمارية/تشرين/ 1/1/1990 حسام نضال امحد 11  .153
  حماصيل جيد 69.02 2017اهلندسة الزراعية/حماصيل حقلية/الفرات/ 1/1/1991 موفق رشيداحلسني 230  .154
  إنتاج حيواين جيد 68.86 2016اهلندسة الزراعية/إنتاج حيواين/دمشق/ 27/5/1991 حممد صاحل فؤاد مجيل 7  .155
  اهلندسة املدنية/نقل ومواصالت جيد 68.84 2014اهلندسة املدنية/هندسة مواصالت ونقل/تشرين/ 20/6/1989 علي ابراهيم شعرية 129  .156
  كيمياء حيوية جيد 68.82 2017ولوجيا/ احليوية الكيميائية/تشرين/البي 1/3/1994 هيثم رشيد حاج حممد 74  .157
  اهلندسة املدنية جيد 68.81 2015اهلندسة املدنية/عام/دمشق/ 5/1/1989 فارس حيد حيدر 140  .158
  اتصاالتهندسة  جيد 68.71 2015هندسة كهرابئية/هندسة االلكرتونيات واالتصاالت دمشق/ 20/1/1992 ايمسني أديب العثماين 232  .159
  اهلندسة الزراعية جيد 68.68 2014اهلندسة الزراعية/البعث/ 12/1/1989 مناف يوسف األمحد 42  .160
  السياحة جيد 68.67 2017السياحة /البعث/ 30/1/1990 خليل إبراهيم زعري 37  .161
  مياء حتليليةكي جيد 68.49 2017كيمياء العلوم/الكيمياء التطبيقية/البعث/ 2/1/1994 وليد خالد دبدوب 229  .162

 إدارة أعمال جيد 68.40 2018االقتصاد/اتمني ومصارف/تشرين/ 3/4/1991 عمرو حسني حبيب 58  .163

القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة 
الشهادة اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات اخلرجيون ل
التعليم  )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة

العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
www.mohe.gov.sy ،) واليت تتضمن

أبنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها 
الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية 

التقدم بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه 
دقيق يتوافق  الختيار اختصاص 25/7/2018

 مع اإلجازة احلاصل عليها
  فيزايء ذرية جيد 68.37 2018الفيزايء/تشرين/ 12/1/1994 بتول يوسف عباس 284  .164
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رقم  م.
 الشهادة احلاصل عليها  املواليد االسم استمارة

)ماجستري يف  االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)
 املالحظات ...(

  رايضيات تطبيقية/ علوم احلاسب جيد 67.99 2005الرايضيات/حتليل رايضي/البعث/ 5/5/1979 حسان علي مرعي 66  .165
  طاقة الرايح جيد 67.71 2016اهلندسة امليكانيكية/طاقات متجددة/دمشق/ 5/7/1991 كنان نزيه مداح 251  .166
  هندسة املواصالت والنقل جيد 67.70 2017رين/اهلندسة املدنية/مواصالت ونقل/تش 10/1/1992 رامي  زايد خضر 33  .167
  هندسة مدنية جيد 67.43 2017اهلندسة املدنية/هندسة املواصالت والنقل/تشرين/ 15/4/1992 نور حسن معروف 95  .168
  كيمياء جيد 66.58 2016الكيمياء التطبيقية/دمشق/-الكيمياء 14/1/1993 عمر كفاح أيويب 170  .169
  هندسة برتولية جيد 66.48 2010اهلندسة البرتوكيميائية/هندسة البرتول/الفرات/ 1/1/1987 أيهم عمر التايه 185  .170
  هندسة الكرتون واتصاالت جيد 65.26 2010االلكرتونيات واالتصاالت/دمشق/-اهلندسة الكهرابئية 21/3/1984 عمار مصطفى مساق 165  .171
  الفيزايء جيد 65.25 2016الفيزايء/دمشق/ 20/1/1990 مطاوع مروان السعدي 128  .172
  ادارة اعمال جيد 64.47 2011االقتصاد/ادارة أعمال/تشرين/ 29/10/1986 عال عدانن العلي 285  .173
  انشائي جيد 63.92 2004اهلندسة املدنية/انشائية/تشرين/ 9/4/1978 ابسم ندمي اخلدام 72  .174
  رايضيات جيد 63.66 2006الرايضيات/حتليل رايضي/البعث/ 1/1/1983 ران اسامة احلالق 68  .175
  البيولوجيا جيد 62.32 2010العلوم الطبيعية/حيوية وبيئة/دمشق/ 5/11/1985 هبة رفيق سلهب 107  .176
  هندسة طبية جيد 62.14 1995اهلندسة الطبية/دمشق/ 20/10/1970 مجال حسني وفا 153  .177
  ندسة الغذائيةاهل جيد 62.11 2010اهلندسة الغذائية/البعث/ 14/3/1987 مرمي قصي احلكيم 89  .178
  إدارة أعمال/علوم اقتصاد جيد 62.10 2016االقتصاد/ادارة أعمال/تشرين/ 6/7/1990 عامر جهاد علي 81  .179
  ادارة أعمال جيد 61.72 2010االقتصاد/إدارة أعمال/ تشرين/ 10/9/1985 حيدر هاين حممد 77  .180
  البيئة واحلراج-اهلندسة الزراعية جيد 61.35 2008حراج وبيئة/الفرات//اهلندسة الزراعية 2/1/1984 معاذ حممد عالء الدين اجلوري 142  .181
  علوم البيئة جيد 61.2 2013اهلندسة الزراعية/ حراج وبيئة/تشرين/ 10/1/1988 انداي بسام وليد 6  .182

 ادارة أعمال جيدا 61.20 2010االقتصاد/حماسبة/تشرين/ 1/1/1985 وجد نضال رسالن 70  .183

 يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة القبول يف املنحة ال
اليت حيصل عليها، حيث خيضع الطالب اخلرجيون 

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول ل
عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل 

واليت (، www.mohe.gov.syالشهادات 
ن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها تتضمن أبنه جيب أ

الطالب متوافقة مع درجة املاجستري، مع إمكانية التقدم 
 25/7/2018بطلب لدى الوزارة يف موعٍد أقصاه 

الختيار اختصاص دقيق يتوافق مع اإلجازة احلاصل 
 عليها

  حنت مقبول 57.98 1996فنون اجلميلة/النحت/دمشق/ 11/7/1969 ندى ميشيل صائغ 228  .184
  اهلندسة احلرارية   2018اهلندسة امليكانيكية/دمشق/ 10/12/1993 غيث رايض احلليب 249  .185
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 : /7السورية )تعليم مفتوح + افرتاضية( / اجلامعاتخرجيو  •
رقم  م.

 املواليد االسم استمارة
 الشهادة احلاصل عليها 

 ستري يف ...()ماج االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)

 علوم الكمبيوتر واهلندسة جيد جدا 72.4 2018هندسة املعلومات/االفرتاضية/ 21/5/1989 روعة ايسر األطرش 288  .1
 هندسة وعلوم احلاسوب جيد جدا 70.33 2016تقانة املعلومات/االفرتاضية السورية/ 30/1/1990 حسني رزق طريز 135  .2
 علوم احلاسب جيد 65.64 2016تكنولوجيا املعلومات/االفرتاضية/ 25/8/1989 حممد مرهف موفق احلمصي 91  .3

 ادارة أعمال جيد 64.37 2011تعليم مفتوح/حلب/ -االقتصاد/ادارة وحماسبة يف املشروعات الصغرية واملتوسطة 1/1/1989 غنوة عادل فطوم 265  .4
 إدارة أعمال جيد 63.65 2008تعليم مفتوح/ -االقتصاد/ادارة أعمال/تشرين 1979 عروة أمحد مقوص 102  .5
 تقاانت الويب جيد 63.0 2017تكنولوجيا املعلومات/االفرتاضية/ 11/9/1991 ندمي عزيز ابراهيم 69  .6

 اهلندسة وعلوم احلاسوب جيد 62.75 2017تقانة املعلومات/االفرتاضية/ 27/10/1993 حممد عبدو الفارس 234  .7
 

 : /8السورية اخلاصة / اجلامعاتخرجيو  •
 رقم م.

 املواليد االسم استمارة
 الشهادة احلاصل عليها 

 )ماجستري يف ...( االختصاص املطلوب التقدير املعدل (عام التخرجو  اجلامعةو  اإلجازة)

 هندسة اتصاالت ممتاز 92.44 2016هندسة االتصاالت والشبكات/السورية اخلاصة/ 16/3/1994 ايرا حممد ابو بكر 246  .1
 هندسة النظم/اتصاالت ومعاجلة اشارة/شبكات وامن االنرتنيت جيد جدا 86.82 2016هندسة االتصاالت واملعلومات/الريموك/ 16/2/1987 عثمان امحد كحيل 211  .2
 ادارة البشرية والتطوير جيد جدا 83.27 2015ادارة أعمال/االحتاد اخلاصة/ 13/8/1993 شهال عبد العظيم البليبل 243  .3
 ادارة املوارد البشرية جيد جدا 82.76 2016ادارة أعمال/الرشيد الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا/ 22/1/1979 حازم سعيد جابر 252  .4
 تكنوجي هندسة انشائية جيد 74.60 2018اهلندسة املدنية/الريموك/ 16/6/1993 حممد عدي حممد خري عيشونة 63  .5
 اهلندسة املعمارية جيد 68.07 2018اصة/اهلندسة املعمارية/االحتاد اخل 25/1/1993 حممد أمحد الطراد 82  .6
 معاجلة اشارة جيد 67.80 2018هندسة االتصاالت واملعلومات/الريموك اخلاصة/ 20/6/1991 مالك  خالد احلصان 196  .7
 هندسة اتصاالت مقبول 4.2.38 /2014اهلندسة الكهرابئية/اتصاالت والكرتونيات/الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا/ 2/1/1991 يزن شفيق درويش 241  .8

 23/7/2018دمشق يف 

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                    
 

                                                                                                 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                     
  


