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 الجمهورية العربية السورية        

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 

 

 إعالن
 

 بيروتفي  الروسية إلى إعالنات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المذكورة أسماؤهم أدناه التواصل مع السفارةالمتقدمين على الطالب 

على الواتس  ,بأقصى سرعة ممكنةملفات تسجيلهم, ستكمال من أجل ا دراسة ملفات الطالب المسؤولة عن /السيدة الريسا/ 

/0096171697303/  
 

 :المرشحين لدرجة الدكتوراة الموفدين الموجودين في روسيا 
 للدكتوراهكود االختصاص  رقم التسجيل في موقع المنح الروسية االسم الثالثي م

 SYR-4645/20 09.06.01 فضيل هيثم حسن 1

 SYR-11138/20 01.06.01 حجومحسن ديبو  2

 

 ماجستير//لمرحلة الدراسات العليا مرشحين ال  
 

 م.

ورقم  التسجيل على الموقع  االسم

 االلكتروني

russia-in-future 

 الشهادة الحاصل عليها

 )اإلجازة والجامعة وعام التخرج(
 التقدير المعدل

 )ماجستير في...( لوباالختصاص المط

 ورمز االختصاص

1.  
 عالء محمد تكله

28194/20 

 هندسة معلوماتيه

 2015العربية الدولية//
 جيد جدا   88.93

 علوم حاسوب تطبيقية

09.04.03 

2.  
 عماد حسين العيد

37058/20 

 فنون تطبيقية

 2017/القلمون/ 
 جيد جدا 81

 تصميم

54.04.01 

3.  
 انصاف شريف احمد

25267/20 
 جيد جدا   73.40  2012مفنوح / البعث /-ترجمة 

 دراسات ثقافية

51.04.01 

4.  
 وائل ياسر بكرو

23681/20 

 هندسة التحكم واالئتمته

 2019حلب//
 جيد جدا   75.28

هندسة التصميم وتكنولوجيا االجهزة 

 االلكترونية

11.04.03 
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5.  
 يوسف غسان نزيهه

33397/20 

 علم الحياة

 2019تشرين//
 جيد 71.35

 علوم

23.1KOA 

6.  
 يوسف عامر انيس  قرقناوي

33696/20 

 اقتصاد

 2017/حلب/ 
 جيد جدا 78.40

 تجارة

38.04.06 

7.  
 ايهم سعيد شيخ حسن

26560/20 

 الفنون الجميله

 2019حلب//
 جيد 70.44

 تصميم

54.04.01 

8.  
 خزامه برهان الشيخ

38971/20 

 فنون جميله

 2017تشرين//
 جيد 73.48

 فنون جميلة

50.04.02 

9.  
 يز حشمهجعفر فا

39419/20 

 هندسة مدنية

 2019/تشرين/ 
 جيد جدا 72.15

 بناء او تشييد

08.04.01 

        

 :المرشحين لدراسة المرحلة الجامعية األولى 

 م

 ورقم التسجيل على الموقع االلكتروني االسم

russia.com-in-http://future 

 

 المواليد
موع بال المج

 ديانة

المعدل المئوي 

 بال ديانة

 االختصاص المطلوب

 ورمزه )اإلجازة في ...(

 يزن بشار االيوبي  .1

14650/20 
1999 2048 75.85 

 طب األسنان

31.05.03 

 جاك وليد العطاهلل  .2

14717/20 
2001 2123 78.63 

 هندسة البرمجيات

09.03.04 

 مقداد هادي عيسى  .3

15106/20 
2002 2007 74.33 

 هندسة بترول

21.03.01 

 مجد طارق خليل  .4

13336/20 
2001 2336 86.52 

 طب عام

31.05.0 

 سليم محمد سليم  .5

17546/20 
2001 2250 83.33 

 صيدلة

33.05.01 

 يوسف مثقال نوفل  .6

15418/20 
2002 1934 71.63 

 تجارة

38.03.01 
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 غدير رائد عباس  .7

19477/20 
2001 2438 90.30 

 طب عام

31.05.01 

 رحمون وحمونعلي   .8

22466/20 
2001 2097 77.67 

 هندسة النفط والغاز

21.03.01 

 مضر نبيل الدركون  .9

25202/20 
2002 2356 87.26 

 صيدلة

33.05.01 

 حازم سامر عياش  .10

25610/20 
2001 2174 80.52 

 المعلومات االساسية وتكنولوجيا المعلومات

02.03.02 

 محمد بشار علي  .11

22785/20 
2002 2120 78.52 

 الرياضيات التطبيقية وعلم الكمبيوتر

01.03.02 

 فؤاد حسين حمود  .12

22946/20 
2002 1970 72.96 

 اساسيات المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات

02.03.02 

 احمد قحطان سلمان  .13

24068/20 
2002 73.26 83.75 

 صيدلة

33.05.01 

 هشام علي نجم نوفل  .14

25125/20 
2002 2516 93.19 

 طب عام

31.05.01 

 لين يوسف محمود  .15

12189/20 
2001 2296 88.03 

 صيدلة

33.05.01 

 أشرف رعود رعد  .16

28496/20 

 

2002 2362 87.48 
 طب عام

31.05.01 

 زين العابدين قصي شاهين  .17

16926/20 
2002 2043 75.67 

 علم المعلومات وهندسة الكمبيوتر

09.03.01 

 دانيال بدر كردي  .18

36993/20 
2002 2407 89.15 

 نشائيةهندسة ا

08.03.01 

 مهدي عامر سليم  .19

36821/20 
2002 2187 81.00 

 صيدلة

33.05.01 

 حيدر يحيى موسى  .20

39418/20 
2001 1976 73.19 

 هندسة معلوماتية وحواسب

09.05.1 

 حيدره حسن محمد  .21

39416/20 
2001 2422 89.70 

 طب االسنان

31.05.03 

 جيا المعلوماتتكنولو 76.15 2056 2001 كنان سعود اشتي  .22
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 يعتبر هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي
 

 

والبحث  عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                 

 العلمي
 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                     
 

               

 

26984/20 09.03.01 


