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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  
على المنح المخصصة للقطر لمرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي  4/6/2015تاريخ  205إعالن وزارة التعليم العالي رقم الناجحين في أسماء 

  اجمهورية رومانيبموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2015/2016
  

  لدراسة الماجستير الناجحينأسماء:  
  

 :المرشحون األصالء 
 

 االختصاص المطلوب سنة التخرج الجامعة التقدير المعدل الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  الرقم

1.   
ماهر عبد المعين 

 الرحال
 هندسة حواسيبفي ماجستير  2014 حلب امتياز 90.03 هندسة الحواسيبفي اجازة  1/1/1992

 15/4/1991 سيم محمود المسلمو    .2
هندسة التقانات في اجازة 

 ماجستير في الوراثة والبيولوجيا الجزئية والتقانات الحيوية 2014 حلب ممتاز 88.39 الحيوية

 مدنيةالهندسة في الماجستير  2014 البعث امتياز 86.46 مدنيةالهندسة في الاجازة  10/1/1990 محمد علي الميالد   .3
 موزعةالنظم في الماجستير  2013 البعثجيد جدا 84.80 معلوماتيةالهندسة في الاجازة  5/3/1990 دسيوائل راتب مق   .4

  

  

 :المرشحون االحتياط 
 

 االختصاص المطلوبسنة التخرجالجامعة التقدير المعدل شهادة الحاصل عليهاال مواليدال االسم الرقم
 حاسوبيةالشبكات في ال ماجستير  2012تشرينجيد جدا 82.23 وماتيةهندسة المعلفي ال اجازة 21/4/1988 حازم شفيق ديب   .1
 تطبيقيةالصيدلة في ال ماجستير 2014دمشقجيد جدا 81.67 الصيدلةفي  اجازة 26/3/1990 يزن علي الخليل   .2
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 علم المواد الهندسيةفي  ماجستير 2012تشرينجيد جدا 81.06 هندسة التصميم واالنتاجفي  اجازة 5/2/1989 مضر عبد الكريم سعود   .3
 في الكيمياء ماجستير  2014دمشقجيد جدا 80.90 الكيمياءفي  اجازة 31/1/1993 عالء الدين نحاس   .4

 

 :أبناء الشهداء 
 

  نوع الترشيح االختصاص المطلوب سنة التخرج الجامعةالتقدير المعدل الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم

 5/6/1991 زيدان مارينا جوزيف أبو  .1
في الهندسة  اجازة

  أصيلعمارة/ تخطيط حضريالفي  ماجستير 2014 دمشق جيد 74.64 المعمارية

  احتياط عالم/اعالم سياسياالفي  ماجستير 2014 دمشق جيد 68.03 في االعالم اجازة20/8/1990 قاسم محمد القاسم  .2

 
 
  أسماء الناجحين لدراسة الدكتوراه:  

  

  الختصاص المطلوبا  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

  

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية  4/6/2015تاريخ  205إلعالن رقم امالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 
 في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.
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