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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  

بموجب البرنامج  2015/2016للعام الدراسي على المنح المخصصة للقطر لمرحلة الدراسات العليا  4/6/2015تاريخ  205إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء المتقدمين إلى 
  نياجمهورية رومالالتفاق الثقافي الموقع مع  التنفيذي

 سماء المتقدمين لدراسة الدكتوراهأ: 

 المواليد االسمم.
الشهادة الحاصل 

 عليها
 االختصاص

معدل 
 اإلجازة

تقدير 
 اإلجازة

 جامعة
التخرج 
 لإلجازة

سنة 
التخرج 
 لإلجازة

معدل 
الماجس
 تير

تقدير 
الماجس
 تير

 جامعة
التخرج 
بالنسبة 
 للماجستير

سنة 
التخرج 

من 
لماجسا

 تير

معدل اإلجازة بعد 
التثقيل بالنسبة 
لخريجي الدكتوراه

 االختصاص المطلوب

= 3+ 79.02 2015 تشرين امتياز 200985.64 تشرين جيد جدا 79.02 طب األسنان اجازة+ماجستير 13/4/1987 عصام مظهر بايرلي 1
82.02 

تقويم دكتوراه في 
 األسنان

= 3+ 70.93 2013 دمشق جيد جدا 200880.80 دمشق جيد جدا 70.93 جغرافيا اجازة+ماجستير 8/9/1982 نور الدين مصطفى العقلة 2
73.93 

الجغرافيا دكتوراه في 
 اإلقليمية

= 3+ 69.42 2014 دمشق جيد جدا 200878.02 دمشق جيد 69.42 اقتصاد /ادارة اعمال اجازة+ ماجستير 1/1/1986 سومر مصطفى اوتاني 3
72.42 

ادارة اعمالدكتوراه في 

 اجازة+ ماجستير 1/1/1982 راسامة زهير قنب 4
هندسة زراعية+علوم 

= 3+ 66.16 2011 دمشق امتياز 200787.55 دمشق جيد 66.16 المحاصيل
69.16 

علوم دكتوراه في 
 المحاصيل الزراعية

 اجازة+ ماجستير 26/4/1983 وسام محمد عبدة 5
هندسة معمارية+ تخطيط 

= 3+ 63.77 2009 دمشق جيد جدا 200676.90 دمشق جيد 63.77 وبيئة
66.77 

تخطيط دكتوراه في 
 مدن والبيئة

= 3+ 63.07 2014 دمشق جيد جدا 200675.79 دمشق جيد 63.07 الحقوق+ القانون العام اجازة+ ماجستير 23/5/1983 أحمد سليمان ريحان 6
66.07 

القانون دكتوراه في 
 العام ( قانون دستوري)

 اجستيراجازة+ م 27/9/1983 طارق طالل المصري 7
هندسة معمارية+ التخطيط 

= 3+ 62.37 2015 حلب جيد جدا 200882.68 حلب جيد 62.37 اإلقليمي
65.37 

التخطيط دكتوراه في 
 اإلقليمي

 اجازة+ ماجستير 15/7/1979 مهند محمود حماد 8
 علوم جيولوجية

= 3+ 61.78 2011 دمشق جيد جدا 200176.81 دمشق جيد 61.78 +الجيولوجيا التطبيقية
64.78 

 الجيولوجيادكتوراه في 
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9 
لمى محمد صالح الدين 

 أميري
اجازة + ماجستير 1/4/1980

هندسة معمارية+ تصميم 
= 3+ 61.46 2015 البعث جيد جدا 200776.60 حلب جيد 61.46 معماري

64.46 
التصميم دكتوراه في 

 المعماري

  
 البعثات العلمية: ومرشح         

  ص المطلوباالختصا  اسم الموفد  م.

  دكتوراه يف هندسة إدارة املشاريع  يوسف األسعد   .1

  دكتوراه يف عربات مقطورة  يحيى زكريا   .2
  دكتوراه يف امليكانيك البحري  مهران ضوا   .3
  دكتوراه يف علم التدريب الرياضي  محمد سليمان   .4
  دكتوراه يف تصميم األبنية  لؤي بدور   .5

  
    

 أسماء المتقدمين لدراسة الماجستير:  
  

 المواليد االسم م.
الشهادة 

الحاصل عليها
 سنة التخرج الجامعة التقدير المعدل االختصاص

الشهادة 
 المطلوبة

 مالحظات االختصاص المطلوب

  هندسة حواسيب ماجستير 2014 حلب امتياز 90.03 هندسة الحواسيب اجازة 1/1/1992 ماهر عبد المعين الرحال 1

 ماجستير 2014 حلب ممتاز 88.39 هندسة التقانات الحيوية ةاجاز  15/4/1991 وسيم محمود المسلم 2
الوراثة والبيولوجيا الجزئية والتقانات 

  الحيوية

  هندسة مدنية ماجستير 2014 البعث امتياز 86.46 هندسة مدنية اجازة 10/1/1990 محمد علي الميالد 3
 نظم موزعة ماجستير 2013 البعث اجيد جد 84.80 هندسة معلوماتية اجازة 5/3/1990 وائل راتب مقدسي 4

 شبكات حاسوبية ماجستير 2012 تشرين جيد جدا 82.23 هندسة المعلوماتية اجازة 21/4/1988 حازم شفيق ديب 5

 صيدلة تطبيقية ماجستير 2014 دمشق جيد جدا 81.67 الصيدلة اجازة 26/3/1990 يزن علي الخليل 6
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  علم المواد الهندسية ماجستير 2012 تشرين جيد جدا 81.06 هندسة التصميم واالنتاج ةاجاز  5/2/1989 مضر عبد الكريم سعود 7

 في الكيمياء ماجستير 2014 دمشق جيد جدا 80.90 الكيمياء اجازة 31/1/1993 عالء الدين نحاس 8

 المواليد االسم م.
الشهادة 

الحاصل عليها
 سنة التخرج الجامعة التقدير المعدل االختصاص

دة الشها
 المطلوبة

 مالحظات االختصاص المطلوب

 Computer Graphics and ماجستير 2013 تشرين جيد جدا 80.13 هندسة معلوماتية اجازة 20/10/1989 أحمد نبيل اسعد 9
Multimedia  

 ليةالجلدية والتناس ماجستير 2014 دمشق جيد جدا 79.98 الطب البشري اجازة 13/3/1990 بشرى احمد فايز الكالس10

 ادب مقارن ماجستير 2012 دمشق جيد جدا 79.53 اآلداب/أدب فارسي اجازة 5/11/1989 هال محمد صقر11

 مناعة ماجستير 2008 تشرين جيد جدا 78.99 الصيدلة اجازة 14/12/1985 ريم محسن حرفوش12

 ميكانيك حراري ماجستير 2011 نتشري جيد جدا 78.76 هندسة ميكانيكية اجازة 2/10/1988 وسام احسان حاج قاسم13
 اصطناع األدوية ماجستير 2014 تشرين جيد جدا 78.48 الصيدلة و الكيمياء الصيدلة اجازة 18/9/1990 ليث نضال درويش14

  علم األدوية ماجستير 2012 حلب جيد جدا 77.87 الصيدلة اجازة 17/10/1989 يحيى خالد الموسى15

 ادارة قواعد البيانات ماجستير 2013 تشرين جيد جدا 77.77 هندسة معلوماتية اجازة 14/3/1989 علي احمد عروس16

 تصميم عمراني ماجستير 2011 دمشق جيد جدا 77.71 هندسة معمارية اجازة 9/6/1988 ايمان اسامة المقداد17

 تخطيط حضري /تصميم حضري ماجستير 2014 دمشق جيد جدا 77.59 هندسة معمارية اجازة 9/3/1991 منى فريد ذيب18

 تخطيط مدن ماجستير 2011 تشرين جيد جدا 76.87 الهندسة المعمارية اجازة 21/6/1988 زينة علي قبالن19

 الرياضيات البحثة ماجستير 2014 حلب جيد جدا 76.43 الرياضيات اجازة 30/8/1989 تقي الدين احمد الخطيب20

 الفيزياء ماجستير 2013 دمشق جيد جدا 76.07 فيزياء ةاجاز  1/6/1989 محمد حسن الخطيب21

 تصميم حضري ماجستير 2014 دمشق جيد جدا 75.69 الهندسة المعمارية اجازة 30/1/1992 محمد حيان وائل الزعبي22

 تشخيص مخبري ماجستير 2012 تشرين جيد جدا 75.19 الصيدلة اجازة 1/1/1989 بسمة يوسف بطرس23

 هندسة انشائية ماجستير 2014 دمشق جيد 74.74 الهندسة المدنية اجازة 4/10/1991 رأفت فرحان الحمود24

 من أبناء الشهداء عمارة/ تخطيط حضري ماجستير 2014 دمشق جيد 74.64 هندسة معمارية اجازة 5/6/1991 مارينا جوزيف أبو زيدان25

 القانون الجنائي ماجستير 2013 الفرات جيد جدا 74.64 وقالحق اجازة 18/2/1992 محمد رشيد جودت احمد26

 هندسة حفر اآلبار النفطية ماجستير 2011 الفرات جيد 74.37 هندسة البترول اجازة 8/10/1988 هاني علي الخلف27
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28
ابراهيم محمد محي الدين 

 اسماعيل
 ماجستير 2014 دمشق جيد 74.21 هندسة زراعية اجازة 25/1/1989

لمراقبة والمعالجة في جودة نظم ا
  المنتجات الحيوانية والتحكم بها

 اللغة اليابانية واألدب الياباني ماجستير 2013 دمشق جيد جدا 73.94 األدب الياباني اجازة 2/5/1990 داليا كاسر محمد29

 المواليد االسم م.
الشهادة 

الحاصل عليها
 سنة التخرج الجامعة التقدير المعدل االختصاص

الشهادة 
 المطلوبة

 مالحظات االختصاص المطلوب

 هندسة انشائية ماجستير 2014 دمشق جيد 73.93 الهندسة المدنية اجازة 15/6/1991 ريباس عاطف غرز الدين30

 هندسة انشائية ماجستير 2013 دمشق جيد 73.83 هندسة مدنية اجازة 18/5/1989 طارق كايد الزاب31

 ماجستير 2008 حلب جيد جدا 73.82 االقتصاد اجازة 1/9/1987 صالح عمر اشرم32

 محاسبة ماجستير 2011 دمشق جيد 73.41 االقتصاد اجازة 15/8/1988 سامر حسين الحاج احمد33

 هندسة مدنية_ البنية التحتية للنقل ماجستير 2014 البعث جيد 73.23 هندسة مدنية اجازة 1/1/1992 اسامة عساف عباس34

 طب األسنان ماجستير 2014 دمشق جيد 73.19 طب األسنان اجازة 31/7/1990 ح نبيه العزامكفا 35

36
سامر غسان خوري عبد 

 اهللا
  تخطيط مدن ماجستير 2011 تشرين جيد 73.06 الهندسة المعمارية اجازة 28/8/1988

 ترميم األثار ومعالجتها جستيرما 2015 دمشق جيد جدا 73.00 األثار اجازة 10/5/1989 طاهر زياد ابو حجيلة37

 رياضيات/تحليل ماجستير 2014 تشرين جيد 72.78 الرياضيات اجازة 21/8/1990 غدير عيسى حمود38

 علوم حواسيب ومعلوماتية ماجستير 2014 تشرين جيد 72.71 الهندسة المعلوماتية اجازة 7/3/1990 محمود كمال عفيصه39

 هندسة العمارة ماجستير 2013 دمشق جيد 72.62 هندسة معمارية اجازة 14/11/1989 راما فارس األزرعي40

 هندسة معلوماتية ماجستير 2013 البعث جيد 72.33 هندسة معلوماتية اجازة 7/3/1989 سهير محمود ابراهيم41

 انشائي ماجستير 2014 دمشق جيد 72.15 الهندسة المدنية اجازة 28/2/1992 وسيم بدري ضومط42

 فيزياء طبية ماجستير 2014 البعث جيد 71.72 الفيزياء اجازة 31/1/1989 إيهاب نجدة حاجوج43

 الكيمياء ماجستير 2015 دمشق جيد 71.29 الكيمياء اجازة 9/11/1988 بهاء عبد العزيز حمزة44

 ة بترول عامهندس ماجستير 2013 البعث جيد 71.27 هندسة بترولية اجازة 1/1/1989 عرب مصلح العلي45

 هندسة عمارة ماجستير 2013 دمشق جيد 71.21 هندسة معمارية إجازة 1/1/1991 ربيع محمد مصطفى46

 محاسبة ماجستير 2013 دمشق جيد 71.00 االقتصاد اجازة 1/1/1988 رشا أحمد شميس47

 تكنولوجيا النفط والغاز تيرماجس 2013 البعث جيد 70.99 هندسة بترولية اجازة 29/1/1987 مالذ عدنان ديوب48

 النظم والشبكات الحاسوبية ماجستير 2013 تشرين جيد 70.97 الهندسة المعلوماتية اجازة 1/3/1990 وجد فايز علوش49

 القانون الجنائي ماجستير 2014 حلب جيد جدا 70.96 الحقوق اجازة 19/4/1990 طه عبد الناصر مسلم50
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 علم المتاحف وحماية التراث الثقافي ماجستير 2013 دمشق جيد جدا 70.91 اآلثار والمتاحف اجازة 1/1/1989 عبيدة حاتم خلوف51

 الكيمياء ماجستير 2011 البعث جيد 70.84 الكيمياء اجازة 16/12/1987 بكور رضوان صطيفي52

 MS2خاطر ادارة م ماجستير 2011 دمشق جيد 70.65 االقتصاد اجازة 2/3/1989 مؤيد محمد عبدو53

 المواليد االسم م.
الشهادة 

الحاصل عليها
 سنة التخرج الجامعة التقدير المعدل االختصاص

الشهادة 
 المطلوبة

 مالحظات االختصاص المطلوب

 هندسة برمجيات ماجستير 2014 دمشق جيد 70.54 الهندسة المعلوماتية اجازة 5/3/1989 محمد كمال حميد54

 تربية وارشاد نفسي ماجستير 2010 دمشق جيد جدا 70.09 تربية وارشاد نفسي اجازة 14/11/1986 مراد مروان الحريري55

 هندسة ميكانيكية ماجستير 2007 دمشق جيد 69.34 هندسة ميكانيكية اجازة 4/12/1989 ثناء محمد فارس56

 االقتصاد رماجستي 2014 دمشق جيد 69.02 االقتصاد اجازة 19/8/1989 يحيى بسام  المعدنلي57

 من أبناء الشهداء اعالم/اعالم سياسي ماجستير 2014 دمشق جيد 68.03 االعالم اجازة 20/8/1990 قاسم محمد القاسم58

 هندسة بترولية_ هندسة مخزون ماجستير 2009 البعث جيد 66.53 هندسة بترولية اجازة 19/1/1986 علي عدنان غانم59

 الهندسة الجيوتكنيكية ماجستير 2011 تشرين جيد 65.80 الهندسة الجيوتكنيكية اجازة 3/5/1987 حسان صالح الفاحلي60

  محاسبة ماجستير 2008 دمشق جيد 64.86 االقتصاد اجازة 31/7/1983 علي يوسف اسكندر61

 علوم مالية ومصرفية ماجستير 2008 تشرين جيد جدا 62.90 االقتصاد اجازة 2/2/1984 رامي أحمد محال62

 المحاسبة وأنظمة معلومات التدقيق ماجستير 2006 دمشق جيد 62.43 االقتصاد اجازة 17/10/1982 غازي حسين عيسى63

 معلوماتية /علوم الويب ماجستير 2012 البعث جيد 62.09 هندسة المعلوماتية اجازة 28/8/1987 ثائر منتجب الخضر64

 اللغويات التطبيقية ماجستير 2014 تشرين جيد 61.23 كليزيةاللغة اإلن اجازة 7/1/1989 طارق علي يوسف65

 Applied linguistics ماجستير 2014 تشرين جيد 60.43 األدب اإلنكليزي اجازة 9/7/1989 مروان أحمد بهلولي66

 صيدلة صناعية ماجستير 2003 دمشق جيد 60.12 الصيدلة اجازة 10/1/1981 ناصر احمد الياس67

  
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين  4/6/2015تاريخ  205رقم  اإلعالنحق للطالب المتقدمين إلى مالحظة: ي

 الناجحين األصالء أو االحتياط.
  


