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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  
  
  

   ومقاعد الدراسات العلياعلى منح  18/7/2013تاريخ  220إعالن وزارة التعليم العالي رقم  في الناجحينأسماء 
   2013/2014تير للعام الدراسي مقعداً دراسياً لدراسة الماجس 20و) لدراسة الماجستير 8 - لدراسة الدكتوراه 2(منح دراسية  10والبالغ عددها 

  المملكة األردنية الهاشميةاستناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع 
  

 أسماء المرشحين  لمرحلة الدكتوراه : 
  :أسماء المرشحين األصالء لمرحلة الدكتوراه -

 لثانويةا المواليد االسم  الرقم
المعدل العام 
 للثانوية

 عيةالشهادة الجام
  الحاصل عليها

 الجامعة
معدل 
 االجازة

 شهادة الماجستير
 الحاصل عليها

الجامع
 ة

معدل 
 الماجستير

 المطلوبةالشهادة 
 معدل االجازة الجامعية

 بعد التثقيل
نوع 
  القبول

 85.63 دمشق املاجستري يف الرياضيات78.02 دمشق االجازة يف الرياضيات 80% العلمي16/09/1983 هديل امحد القزاز  .1
 وأساليبمناهج الرياضيات يف  الدكتوراه

 منحة 81.02=3+78.02 )الريموكجامعة ( تدريسها

  
  :أسماء المرشحين االحتياط لمرحلة الدكتوراه" 2"قائمة رقم 

 لثانويةا المواليد االسم  الرقم
المعدل العام 
 للثانوية

 الشهادة الجامعية
  الحاصل عليها

 الجامعة
معدل 
 االجازة

 جستيرشهادة الما
 الحاصل عليها

الجامعة
معدل 
 الماجستير

 المطلوبةالشهادة 
بعد  معدل االجازة الجامعية

 التثقيل
نوع 
  القبول

 84.15 دمشقاملاجستري يف الرياضيات 76.37 دمشق االجازة يف الرياضيات 78.85% العلمي02/01/1985 هنادي امحد القزاز  .1
 وأساليبمناهج الرياضيات يف  الدكتوراه

 )الريموكجامعة ( تدريسها
76.37+3= 

79.37 
 منحة

  
  
  



2 
 

  
  
 
  الماجستيرأسماء المرشحين  لمرحلة : 

 
  :أسماء المرشحين األصالء لمرحلة الماجستير -

  نوع القبول الشهادة المطلوبة المعدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها المعدل العام للثانوية لثانويةا المواليد االسم  الرقم

  منحة )االردنيةاجلامعة ( التمريض السريرييف  املاجستري 86.49 البعث االجازة يف التمريض 82.69% العلمي06/05/1990 الدين طاهردمية صدر   .1
  منحة )جياالتكنولو جامعة ( سريريةالصيدلة يف ال املاجستري 77.5 دمشق االجازة يف الصيدلة والكيمياء الصيدلية 94.23% العلمي24/08/1987 نور امحد الراشد  .2
  منحة )الريموكجامعة ( الكيمياء يف املاجستري 68.83 دمشق االجازة يف الكيمياء التطبيقية 79.23% العلمي13/12/1988 فدى الياس اللحام  .3
  منحة )ل البيتجامعة ا(  القانونيف  املاجستري 65.44 دمشق االجازة يف احلقوق 85.83% االديب24/01/1989 اروى خالد خزعل  .4

  

  :أسماء المرشحين االحتياط لمرحلة الماجستير -    
  نوع القبول الشهادة المطلوبة المعدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها المعدل العام للثانوية لثانويةا المواليد االسم  الرقم

  منحة )التكنولوجياجامعة ( سريريةالصيدلة يف ال مللجستريا70.613 دمشق االجازة يف الصيدلة والكيمياء الصيدلية 93.85 العلمي20/11/1988 سالم عبد الباري  .1
 

  
 


