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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل

 
 

  9142 /41/1اتريخ  471/144140/5أمساء املتقدمني إىل إعالن وزارة التعليم العايل رقم رقم/
 على منح التبادل الثقايف 92/1/9142اتريخ  409ورقم  44/1/9142/ اتريخ 475والتنويهني رقم /

  2012/2020للعام الدراسي  مجهورية اهلند املقدمة منماجستري( -)دكتوراةملرحلة الدراسات العليا 
 
 

 األحكام العامة: :أولا 
 

 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 .يف حال كان موفداً سابقاً  أن يكون ادلتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامو جتاه اجلهة ادلوفد لصاحلها -
 أن يكون حاصاًل على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
 )ابلنسبة للمتقدمني لدراسة الدكتوراه(. بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصاًل على درجة ادلاجستري  -
 .يف اجلمهورية العربية السورية احلكومية صادرة عن إحدى اجلامعاتإجازة جامعية وشهادة ( للمتقدمني لدراسة الدكتوراهماجستري )أن يكون حاصاًل على شهادة  -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
 ( اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة ادلاجستري ) -
 ( اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة ادلاجستري ) -
 وأن تكونكون الشهادة احلاصل عليها معادلة يف وزارة التعليم العايل ديكن للطالب احلاصلني على اإلجازة أو ادلاجستري من إحدى اجلامعات اذلندية ادلعتمدة التقدم إىل ىذا اإلعالن شريطة أن ت -
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 الشهادة متوافقة مع االختصاص ادلطلوب. 
 نح الشاغرة إىل ابقي ادلنح.، تضاف ادلأحد من أبناء الشهداء، ويف حال مل يتقدم 7/7/2013/ اتريخ 44وذلك وفق ادلرسوم التشريعي رقم /ادلتاحة % من ادلنح الدراسية  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -
 .إىل ىذا اإلعالنمفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
 ص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابقالثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن ادلوعد احملدد يف التنويو اخلاال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل  -

 الذي صلحوا فيو. 
 من أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل ادلدة احملددة يف التنويو ادلتض -
 ت الشرطية.ال تُقَبل الطلبا -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 ويُعترب ملغى حكماً.كل من تقدم أبكثر من طلب ُيستبعد طلبو من ادلفاضلة  -
 لإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات املعدل املئويعلى أساس ادلنحىذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

 الفصل بني ادلتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية وادلتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية وادلفاضلة بني كما سيتم ،ابلنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه 
 دلتضمن قائمة ابلكليات التطبيقية.ا 25/9/2006اتريخ  37استناداً إىل قرار رللس التعليم العايل رقم كلٌّ منهم على حدا 

 .اذلندمجهورية اجلهة ادلعنية يف  مبوافقةحصراا القبول النهائي للطالب مرتبط -
 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفديعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 وال يًتتب عليو أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف تُعترب الدرا  -
 لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليهايف ادلنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل القبول -

 (www.mohe.gov.syلشهادات مديرية تعادالمن موقع وزارة التعليم العايل/ 
 مبثابة تبليغ رمسي.( www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي  يعد -
 الوزارة ابستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. تقوم -
 اإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات يف يف اإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي  املعدل املئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني  -

 ويف حال تساوي ادلعدالت يتم االنتقاء وفق ، الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية مكما سيتاملاجستري واملرشحني للدكتوراه،ابلنسبة للحاصلني على درجة 
 األفضلية للتسلسل التايل:

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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  األفضلية للشهادة األحدث(.ابلنسبة دلرشحي ادلاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة ادلاجستري ابلنسبة دلرشحي الدكتوراه عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 رشحني )الناجحني يف اإلعالن(.يد أمساء ادلقبولني من بني ادليرتبط القبول النهائي للطالب حصراً مبوافقة اجلهات ادلعنية يف اذلند، حيث يقوم اجلانب اذلندي ادلانح إبرسال القبوالت ويعود لو حتد -
 تع هبا ادلوفدون.ال يُعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتم -
 ة التزامات اجتاه الدولة. تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أي  -
 ط ادلطلوبة لتعادل الشهادات القبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم للشرو  -

 (www.mohe.gov.sy)ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 وذلك لالطالع والتقيد بكل ما ىو مستجد. www.mohe.gov.syيتعني على الطالب ادلتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم مبتابعة ادلوقع االلكًتوين للوزارة   -
 رمسي.مبثابة تبليغ ( www.mohe.gov.syيعد كل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )  -

 

 
 :)ماىية املنحة )التزامات اجلانب اهلندي 

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 اإلقامة يف السكن اجلامعي. -
 تذاكر السفر ابلطائرة للطالب ادلقبولني. -
 ثالث وجبات طعام يومية ضمن السكن اجلامعي. -
 الدراسية للطالب.راتب شهري مابني اخلمسة أالف والسبعة آالف روبية ىندية شهرايً حسب الدرجة  -
 كافة مصاريف مسات الدخول لألراضي اذلندية رلانية شرط أن يقوم الطالب ابلتسجيل ابجلامعة فور وصولو . -

 
 :التزامات الطالب املالية 

 يلتزم الطالب يف حال قبولو أبي نفقات أخرى مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماىية ادلنحة. -
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 :أمساء املتقدمني 
 (  منهم / 33املتقدمون لدراسة الدكتوراه )من خرجيي الكليات التطبيقية:23/ من خرجيي الكليات غري التطبيقية و/10طالباا / 
 طالباا:23وعددىم /خرجيي الكليات التطبيقية  من ملتقدمونا / 

 
 

 املواليد السم م.

 الشهادات  احلاصل عليها
معدل اإلجازة 

 بعد التثقيل
 الختصاص املطلوب

 )دكتوراه يف ...(

 
 

 مالحظات
 املاجستري اإلجازة

 الختصاص
 و اجلامعة وعام التخرج

 التقدير املعدل
 الختصاص

 و اجلامعة وعام التخرج
 التقدير املعدل

ىندسة الطاقة  18/1/1991 د االلو عصام ادلنجدعب  .1
  ىندسة الطاقة الكهرابئية  90.21 امتياز 85.5 2017ىندسة الطاقة الكهرايئية/البعث/ امتياز  87.21 2013الكهرابئية/البعث/

ادلتجددة ىندسة الطاقة الشمسية/والطاقات  امتياز 83.16 2012اذلندسة التقنية/تشرين/ 1/2/1989 مناف صقر عديره  .2
 2018/طرطوس/

تقدم بصور عن األوراق وعند  الطاقات ادلتجددة 86.16 جيد جدا 78.51
 االتصال بو طلب استبعاد طلبو

احلاسبات والتحكم  1/1/1990 ايهاب عيسى صاحل  .3
  ىندسة احلاسوب 85.01 جيد جدا 83.84 2018ىندسة احلاسبات/تشرين/ جيد جدا 82.01 2012اآليل/تشرين/

  ىندسة انشائية 83.83 جيد جدا 79.14 2019ىندسة انشائية/حلب/ جيد جدا 80.83 2014ىندسة مدنية /الفرات/ 28/1/1991 الدين عبد العزيز غريوايتهباء   .4

اذلندسة  10/10/1990 ايمن راشد السبويف  .5
  اذلندسة الكهرابئية 83.65 جيد جدا 81.42 2018اذلندسة الكهرابئية/تشرين/ جيد جدا 80.65 2013الكهرابئية/تشرين/

اذلندسة  20/4/1991 متعب عبد الرمحن مرعي  .6
  ىندسة مدنية /االدارة والتشييد 83.27 جبد جدا 79.85 2019اذلندسة ادلدنية/دمشق/ جيد جدا 80.27 23/12/2014ادلدنية/الفرات/

  افتصاد 82.99 جيد 72.4 2019والتأمني/دمشق/ادلصارف  جيد جدا 79.99 2011االقتصاد/الفرات/ 1/1/1989 حسني محوزد السمري  .7

ىندسة الطاقة  7/1/1989 مهند صبحي دراق السباعي  .8
  ىندسة الطاقة الكهرابئية 81.66 جيد جدا 80.2 2016ىندسة الطاقة الكهرابئية/البعث/ جيد جدا 78.66 2011الكهرابئية/البعث/البعث/

علم ادلواد وىندستها )التصميم  79.18 امتياز 86.86 2017علم ادلواد وىندستها/تشرين/ جيد جدا 76.18 2011واالنتاج/تشرين/التصميم  25/11/1984 رانيا مفيد حسن  .9
 واالنتاج(

 

  التحليل الرايضي 78.89 جيد جدا 77.64 2019الرايضيات/تشرين/ جيد جدا 75.89 2014الرايضيات/تشرين/ 3/1/1990 رلد عبد الرمحن عياش  .10
  ىندسة زليطات 78.84 امتياز 89.15 2017اذلندسة البحرية/تشرين/ جيد جدا 75.84 2013اذلندسة البحرية/تشرين/ 5/1/1990 أمني حيدرفينوس   .11
  السموم(تنوع حيوي حيواين)علم  76.55 امتياز 85.72 2016تنوع حيوي حيواين/حلب/ جيد 73.55 2011العلوم الطبيعية/حلب/ 26/1/1989 شهد زلمود احلسني  .12

اذلندسة  13/10/1983 سوسن دمحم وليد الشاغل  .13
  ىندسة علوم احلاسوب 75.32 جيد جدا 83.02 2018ىندسة الربرليات/حلب/ جيد جدا 72.32 2006ادلعلوماتية/حلب/
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 طالب10وعددىم / املتقدمون من خرجيي الكليات غري التطبيقية /: 

 

  الفنون التطبيقية وتصميم األزايء 75.33 جيد جداً  76.15 2018الًتاث الشعيب/دمشق/ جسد 72.33 2013الفنون اجلميلة/حلب/ 11/7/1988 نورا عدانن شباط  .14

  غرافيك 74.05 امتياز 87.76 2018فنون مجيلة /دمشق/ جيد 71.05 2013فنون مجيلة/دمشق/ 3/10/1990 يوسف جهاد دمحم  .15

 22/4/1987 كامل يوسف احلريري  .16
-2011التمريض/تشرين/
 احلاالت احلرجةدتريض  72.83 جيد 73.78 2017التمريض/تشرين/ جيد 69.83 2012

 

  علوم بيئية 72.27 امتياز 87.40 2019الوقاية البيئية/تشرين/ جيد 69.27 2014اذلندسة الزراعية/تشرين/ 28/9/1989 توفيق مجال الدين عثمان  .17

 17/3/1986 ايهاب نصبف العبد  .18
االقتصاد/دمشق/

2010 
 االقتصاد ادلايل والنقدي 72.22 جيد جدا 75.42 2016ادلايل والنقدي/دمسق/ جيد 69.22

 

اجليولوجيا التطبيقية  1/1/1984 راب زلسن معروف  .19
 7.83 2012التكنولوجيا /استشعار عن بعد/اذلند/ جيد 68.37 2007/تشرين/

االستشعار عن بعد ونظم ادلعلومات  71.37 مرتبة اوىل ابلعشرة
 اجلغرافية

موفدة  -سلالفة شروط اإلعالن
 سابقاً 

  اذلندسة ادلعمارسة 67.39 جيد جدا 76.92 2014التصميم ادلعماري/تشرين/ جيد 64.39 2008اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 10/4/1983 عال سليم بدور  .20

  زراعة /تلوث مياه 66.54 جيد جدا 79.00 2014ىندسة زراعية/الفرات/ جيد 63.54 2008ىندسة زراعية/الفرات/ 1/1/1983 عال فاروق البطاح  .21

  تقانة حيوية 66.8 جيد جدا 77.80 2014علم احلياة احليوانية/دمشق/ جيد 63.80 2003حيوية كيميائية/دمشق/ 1/1/1981 ادلعدينىبة خليل   .22

  اجهادات بيئية–زراعية/بساتني  63.54 جيد جدا 78.00 2011ىندسة زراعية/الفرات/ جيد 60.54 2005ىندسة زراعية/حلب/ 1/1/1981 عمر جالل العبوش  .23

 املواليد السم م.

 الشهادات  احلاصل عليها
معدل اإلجازة 

 بعد التثقيل
 الختصاص املطلوب

 )دكتوراه يف ...(

 مالحظات
 املاجستري اإلجازة

 الختصاص
 و اجلامعة وعام التخرج

 التقدير املعدل
 الختصاص

 اجلامعة وعام التخرجو 
 التقدير املعدل

  دراسات لغوية 8005 جيد جدا 82.23 2016لغوايت/البعث/ جيد جدا 77.5 2011لغة انكليزية/البعث/ 31/8/1988 نور مروان الشيخ صيح  .24
  ادلنطق و ابيستمولوجيا العلوم 78038 امتياز 90.79 2018الفلسفة/دمشق/ جيد جدا 75.38 2005-2004الفلسفة/تشرين/ 3/8/1980 رلد سعد الدين السليمان  .25
  لسانيات )لغوايت(قسم الصوتيات 76044 امتياز 87.65 2019لغوايت /البعث/ جيد جدا 73.44 2011آداب /البعث/ 5/1/1990 فرح عبد االلو حجازي  .26

-سلالفة شروط االعالن اإلدارة الًتبوية 76.5 جيد 72.41 وختصصأتىيل -اإلدارة الًتبوية جيد جداً  73.5 2013تربية/الفرات/ 22/4/1990 ىزار خالد العبد هللا  .27
 ماجستري أتىيل وختصص

لغة عربية وأداهبا /دراسات  جيد جدا 71.66 2013لغة عربية/تشرين/ 27/1/1990 دمحم سليم عبد الرمحن  .28
  األدب ادلقارن والدراسات األدبية 74066 جيد جدا 81.82 2017أديب/تشرين/

  علم اللغوايت االجتماعية والنفسية 71052 امتياز 85.59 2019لغة انكليزية /لغوايت/البعث/ جيد 68.52 2013لغة انكليزية/البعث  1/1/1990 خويلورده مشهور   .29

  دراسات أدبية يف اللغة االنكليزية 70037 جيد جدا 83.65 2018لغة انكليزيو/دراسات أدبية/البعث/ جيد 67.37 2011لغة انكليزية/حلب/ 5/8/1989 دمحم علي شريف الشريف  .30
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 خريجي الكليات التطبيقية/ من 240/ من خريجي الكليات غير التطبيقية و/74/ منهم /221وعددهم / المتقدمون لدراسة الماجستير: 
 طالباا 11وعددىم / من خرجيي الكليات غري التطبيقية املتقدمون /: 

 
عام و  اجلامعةو  اإلجازةالشهادة احلاصل عليها  ) املواليد السم م.

 (التخرج
 مالحظات الختصاص املطلوب)ماجستري يف ...( التقدير املعدل

  لغة انكليزية امتياز 86.77 2018انكليزية/دمشق/اآلداب/ لغة  27/2/1977 رضوان دمحم القيق  .1
  اعالم واتصال امتياز 82.25 2016االعالم/دمشق/ 28/11/1993 دمحم فواز احملمد الصاحل الواوي  .2
  الًتبية شلتاز 80.00 2015الًتبية / دمشق /  1/1/1994 بالل فرزات احملاسنة  .3
  لغوايت عامة جيد جدا 77.61 2013-2012الفرات/أدب فرنسي /  4/1/1992 غفران شاكر رشيد  .4
  تعليم نفسي وتربوي جيد جدا 77.59 2011كلية الًتبية/ تشرين/ 1/9/1988 لينا جابر شباين  .5
  اللغوايت جيد جداً  77.24 2017اللغة االنكليزية / تشرين /  1/1/1996 سامي دمحم ادلسعود العنًت  .6
إديان عبد الرمحن الضاىر   .7

 الديري
  لغوايت تطبيقية جيد جداً  75.81 2014اللغة االنكليزية/البعث/ 20/3/1991

  اللغوايت جيد جداً  74.97 2018اللغة االنكليزية / طرطوس /  23/10/1996 خدجية عامر علي  .8
  التعليم جيد جدا 74.92 2018-2017الًتبية/تشرين/ 1/1/1996 سوسن وائل ديب  .9
  تربية جيد جداً  74.15 2016معلم صف / دمشق / -الًتبية 29/7/1993 أماين احسان أبو غاًل  .10
  اللغة االنكليزية جيد جدا 74.07 2019انكليزي/دمشق/ 25/1/1994 ابسل رشيد عيسى  .11
  قانون دويل جيد جدا 73.59 2015حقوق/دمشق/ 14/2/1993 يوسف دمحم فهد السابق  .12
سلالفة شروط  احلقوق جيد 72.69 2018/دمشق/االقتصاد  17/10/1996 دمحم يوسف الزعيب  .13

االعالن/عدم التوافق 
 يف االختصاصات/

  عالقات دولية جيد جدا 72.24 2017احلقوق/دمشق/ 5/1/1995 زين العابدين حسني احلسني  .14

  أدبيات اللغة العربية  70018 جيد جدا 77.92 2017أدبيات اللغة عربية/تشرين/  جيد 67.18 2009لغة عربية/تشرين/ 1/8/1987 واعد معاذ حسن  .31

  اتريخ العرب واالسالم 68075 جيد جدا 78.96 2016اتريخ العرب واالسالم/تشرين/ جيد 65.75 2010التاريخ/تشرين/ 1/1/1989 عامر غسان الشدود  .32

 مراجعة الوزارة  قانون  الشركات 66038 جيد 63 2017القانون/العثمانية/ جيد 63.38 2006القانون/دمشق/ 7/1/1984 ىدى كامل الليل  .33



7 

 

  لغة انكليزية جيد جدا 72.08 2016اللغة االنكليزية/طرطوس/ 25/7/1994 عماد كامل سالمة  .15
  علم االجتماع جيد جدا 71.73 2018علم االجتماع /دمشق/ 30/1/1995 خالد مجال فرج  .16
  علم النفس جيد جدا 71.23 2017االرشاد النفسي/حلب/-علم النفس 5/8/1994 بندر حيىي العمار  .17
  علوم معيارية فلسفة جيد جدا 71.05 2018الفلسفة/دمشق/ 8/10/1990 دمحم عبد الرحيم اببللي  .18
  االدب االنكليزي جيد جدا 70.72 2009اللغة االنكليزية وآداهبا/حلب/ 29/1/1988 حجاررنيم دمحم مازن   .19
  لغة انكليزية جيد جدا 70.26 2017اللغة االنكليزية/ طرطوس/ 10/9/1995 راين شعبان حسن  .20
  العربية أدبيات يف اللغة جيد 69.93 2010قسم اللغة االنكليزية واداهبا/طرطوس/ 5/4/1988 مجيل أمحد طحموش  .21
  العالقات الدولية جيد 69.48 2016احلقوق/دمشق/ 1/1/1995 زينة نضال بركات  .22
  علم النفس جيد 69.24 2016الًتبية/طرطوس/ 25/2/1994 بشرى دمحم زيدان  .23
  الصحافة واالتصال اجلماىريي جيد 69.05 2018-2017االعالم/دمشق/ 3/9/1995 آية غازي العلي  .24
  اللغوايت التطبيقية جيد 68.86 2018اآلداب اللغة االنكليزية/دمشق/ 12/8/1994 يوسفدمحم وائل علي   .25
  ادب انكليزي جيد 68.55 2016األدب االنكليزي/تشرين/ 14/9/1993 زينب اوس سلمان  .26
  أاثر جيد 68.40 2016-اآلاثر /دمشق/ 26/8/1993 جلني دمحم أنس الفيومي  .27
  عالقات دولية جيد 68.29 2016احلقوق / تشرين /  1/1/1995 أمحد رايض بغداد  .28
  تربية معلم صف جيد  68.12 2018-2017الًتبية/معلم صف/تشرين/ 16/7/1990 حال منذر علوش  .29
سلالفة شروط  ادارة أعمال جيد 67.45 2019األدب االنكليزي/تشرين/ 6/9/1992 رند عماد زريقي  .30

عدم توافق اإلعالن/ 
 اتاالختصاص

  العالقات الدولية جيد 66.98 2017العلوم السياسية/دمشق/ 25/8/1994 دامس اذلزاععلي   .31
  عالقات دولية جيد 66.94 2016اإلعالم / دمشق /  1/1/1994 فاطمة ىاشم فاضل  .32
  اللغة االنكليزية/)أدبيات( جيد 66.74 2017اللغة االنكليزية/طرطوس/ 7/4/1995 بتول ندمي احلسن  .33
  قانون دويل جيد 66.24 2018احلقوق /تشرين/  19/4/1994 أنس علي مهنا  .34
  التاريخ القدمي جيد 66.14 2016اآلداب / اتريخ /دمشق/ 3/1/1995 ابراىيم يوسف السليمان  .35
  دراسات لغوية ابللغة االنكليزية جيد 65.72 2009ادب انكليزي/تشرين/ 14/1/1988 مي جربان خضور  .36
  أدبيات اللغة االنكليزية جيد 65.42 2018اللغة االنكليزية/تشرين/ 21/11/1995 جاد حافظ ونوس  .37
  علم النفس جيد 64.90 2018الًتبية /طرطوس/ 11/12/1995 فرح دمحم زيدان  .38
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  احلقوق جيد 64.88 2016احلقوق/دمشق/ 29/4/1993 أمحد أسامة حسن  .39
  األدب االنكليزي جيد 64.69 2019اآلدب االنكليزي/تشرين/ 3/6/1990 ران دمحم دمحم  .40
  ادبيات جيد 64.48 2018-2017االدب االنكليزي/تشرين/ 1/1/1994 ايرا عماد دمحم  .41
  اآلدب االنكليزي جيد 64.02 2007اآلدب االنكليزي/دمشق/ 17/4/1984 ىال دمحم رجب  .42
  القانون الدويل جيد 63.79 2016فرع درعا/–احلقوق/دمشق  1/1/1991 حازم  أنور العمارين  .43
  القانون الدويل جيد 63.70 2017احلقوق/الفرات/ 17/1/1995 أنس مجال ادلطر  .44
  علم النفس جيد 63.64 2018الًتبية /طرطوس/ 11/12/1995 مرح دمحم زيدان  .45
سلالفة القواعد العامة  األدب العريب واللغة العربية جيد 63.63 2014اآلداب ) اللغة العربية ( / البعث /  29/8/1985 سايل زلمود اليوسف  .46

 لإلعالن

  الفلسفة جيد 63.52 2018الفلسفة/دمشق/ 21/2/1994 راب ايسر األطرش  .47
  قانون دويل جيد 63.44 2018احلقوق / تشرين /  13/2/1994 إديار ايسر حسن  .48
  قانون دويل جيد 63.28 2019احلقوق /تشرين/  18/9/1994 أغيد رايق ابراىيم  .49
  لغوايت جيد 63.25 2018اللغة االنكليزية / تشرين /  20/1/1996 زينب علي دوحة  .50
  تربية معلم صف جيد 63.19 2017كلية تربية ) معلم صف ( / تشرين /  1/1/1992 علي حسان زيود  .51
  قانون شركات دويل جتاري حبري جيد 93.19 2012احلقوق/تشرين/ 15/8/1987 صبا دمحم عيسى  .52
  القانون جيد 63.17 2017احلقوق/دمشق/ 14/9/1992 عالء نبيو سكيكر  .53
  لغة انكليزية جيد 62.20 2013األدب االنكليزي / تشرين /  8/5/1988 آالء شفيق عدره  .54
  قسم  لغة انكليزي –اآلداب  جيد 61.97 2009االداب /قسم انكليزي/دمشق/ 1/1/1984 راوية منري جرب  .55
  لغوايت جيد 61.75 2017االنكليزية/طرطوس/اللغة  11/1/1995 الني بلول بنت رعد  .56
  احلقوق جيد 61.71 2017احلقوق/ تشرين/ 22/1/1995 بتول عدانن كفى  .57
  ترميم آاثر جيد 61.65 2017آاثر ومتاحف/دمشق/ 6/12/1993 ميسا سعيد العشعوش  .58
  احلقوق جيد 61.47 2018احلقوق/دمشق/ 1995درعا  جواد عبد العال ادلقداد  .59
  دراسات أدبية جيد 61.46 2018األدب االنكليزي / البعث /  1/1/1994 سامر دمحم خري رجوبدمحم   .60
  عالقات دولية جيد 61.35 2017احلقوق/دمشق/ 4/1/1993 قيس ابراىيم احلمصي  .61
  اجلغرافية جيد 61.09 2018اجلغرافية / تشرين /  24/9/1996 حياة علي امساعيل  .62
  ادب فرنسي جيد 60.71 2018-األدب الفرنسي/تشرين 4/5/1994 علي معني أسعد  .63
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سلالفة شروط  ادارة أعمال جيد 60.68 2015األدب االنكليزي/تشرين/ 23/6/1992 سايل أدين صاحل  .64
عدم نوافق االعالن/

 االختصاص
  اللغة االنكليزية جيد 60.45 2018األدب االنكليزي/ البعث /  1/1/1995 حسام مجال الراشد  .65
  الًتمجة جيد 60.34 2017اآلداب ) فرنسي ( / البعث /  7/4/1995 دمحم زلرزعمار   .66
سلالفة شروط  إدارة األعمال جيد 60.24 2018اآلداب قسم اآلاثر / دمشق /  2/1/1994 غدير زلمود اجلرب  .67

عدم توافق االعالن/
 االختصاص

  إرشاد نفسي جيد 60.14 2017اإلرشاد النفسي / دمشق /  1/1/1995 محود علي العلي  .68
  انكليزي جيد 60.14 2017األدب االنكليزي / البعث /  10/7/1994 ىيا عدانن معروف  .69
  القانون الدويل جيد 60.12 2015-2014احلقوق/حلب/ 1990نوى  عمار أمحد اخلمري  .70
  انكليزي جيد 60.01 2017األدب االنكليزي / البعث /  1/1/1994 نورىان عبد احلكيم الداغستاين  .71

  
 

 طالباا 313وعددىم / خرجيي الكليات التطبيقيةمن  املتقدمون /: 

عام و  اجلامعةو  اإلجازةالشهادة احلاصل عليها ) املواليد السم م.
 (التخرج

الختصاص املطلوب)ماجستري يف  التقدير املعدل
)... 

 مالحظات

  سىندسة ميكاترونيك امتياز 89.26 2018ميكاترونيك/حلب/ اذلندسة االلكًتونية/قسم 19/1/1995 دمحم حيىي الكرمو البكار  .1
  التقانة احليوية امتياز 87.48 2015الصيدلة والكيمياء الصيدلية/تشرين/ 1/1/1993 دمحم رجب غاًل  .2
  علوم البياانت امتياز 86.77 2015االحصاء الرايضي/دمشق/ 1/1/1994 نور اذلدى زىري حيدر  .3
  علوم احلاسوبىندسة  شلتاز 86.17 2013/تشرين/ميكانيكية وكهرابئيةىندسة  30/3/1990 دعاء حسني زلمود  .4
االلكًتونيات الصناعية وقيادة  امتياز 86.02 2018اذلندسة الكهرايئية /قسم القيادة الكهرايئية/حلب/ 3/3/1995 عالء وليد معاز  .5

 االالت الكهرابئية
 

 

  ىندسة احلواسيب االمتياز 85.94 2017ىندسة ا حلواسيب / حلب /  1/1/1995 دمحم عبد اجمليد رلد زلرم  .6
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  ىندسة اجليوماتكس امتياز 85.80 2018ىندسة مدنية ) طبوغرافيا ( / حلب /  1/1/1996 يسر ىيثم جركس  .7
  التقانة احليوية شلتاز 85.11 2017اذلندسة الزراعية/ الفرات/ 17/1/1994 دمحم رضا عبد اجلليل حاجو  .8
  ىندسة احلواسيب جيد جداً  84.48 2017اذلندسة االلكًتونية) ىندسة حواسيب( /حلب/ 21/3/1995 بالل دمحم ملهم دمحم مازن  .9
  علوم احلاسب واذلندسة جيد جداً  84.15 2018اذلندسة الكهرابئية / دمشق /  10/6/1994 دمحم امحد رمضان  .10
  ىندسة ميكانيك جيد جداً  83.65 2017/ حلب /  ىندسة التحكم واألدتتة 1/1/1994 محزة دمحم مصري  .11
أمحد فخر الدين عبد القادر   .12

 ستوت
  علوم وىندسة احلاسوب جيد جدا 83.06 2018اذلندسة االلكًتونية/حلب/ 2/4/1994

  اذلندسة االنشائية جيد جدا 82.72 2016اذلندسة ادلدنية/ حلب/  4/1/1994 عبد العزيز أمحد زلي الدين األيويب  .13
  زلاسبة جيد جدا 82.51 2016اجازة يف االقتصاد/دمشق/ 21/6/1994 طارق بدر اللوجي  .14
  ىندسة احلاسوب جيد جداً  82.10 2015اذلندسة ادلعلوماتية / البعث /  7/8/1992 حسن دمحم ديب  .15
  ىندسة ميكانيك جيد جداً  82.07 2018اذلندسة ادليكانيكية / حلب /  1/1/1995 أمحد دمحم ادليب  .16
  دتريض احلاالت احلرجة جيد جداً  82.02 2014التمريض / الفرات /  15/1/1993 عمر ايسني العويد  .17
  علوم مالية ومصرفية جيد جدا 82.01 2018االقتصاد/طرطوس/ 12/8/1995 دمحم سدير عبد هللا  .18
  البًتوليةاذلندسة  جيد جدا 81.80 2018اذلندسة البًتولية /البعث / 1/1/1995 دمحم عمر األمحد  .19
  ىندسة الطاقة الكهرابئية جيد جداً  81.57 2018ىندسة كهرابئية / دمشق /  20/8/1995 عامر دمحم سعيد الزعيب  .20
نظم  ادلعلومات ادلكانية واالستشعار  جيد جدا 81.55 2016اذلندسة ادلدنية/طبوغرافيا/ 2/9/1990 نعيم حسن الصاحل  .21

 عن بعد
 

  الرايضيات التطبيقية جيد جداً  81.38 2018الرايضيات / الفرات /  1/1/1996 عبد احلميد خليل العبدي  .22
  ىندسة اجليوماتكس جيد جداً  81.08 2018اذلندسة ادلدنية ) طبوغرافيا ( / حلب /  2/1/1994 أمحد بدر الدين ىشام فتال  .23
  مناذج تصميم شبكات عصبونية جداً جيد  80.75 2019اذلندسة ادلعلوماتية / تشرين /  21/1/1994 علي مجال حسن  .24
  اذلندسة ادليكانيكية جيد جداً  80.57 2016اذلندسة ادليكانيكية /تشرين/ 19/3/1992 طارق عمر امساعيل  .25
ىندسة حاسبات وحتكم آيل/  /ىندسة الكًتونية  1/7/1995 عال عبد هللا نوفل  .26

 2018تشرين/
  الكمبيوترتكنولوجيا علوم وىندسة  جديد جدا 80.45

  ىندسة مدنية ) إنشائي ( جيد جداً  80.31 2018اذلندسة ادلدنية / حلب /  15/2/1994 زلمود دمحم العيسى  .27
  الرايضيات التطبيقية جيد جدا 80.51 2011الرايضيات /حلب/ 6/4/1989 حسن عبد القادر قريوي  .28
  االحصاء جداً جيد  80.44 2018االقتصاد / تشرين /  9/8/1995 علي عدانن دايل  .29
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  اذلندسة االنشائية جيد جدا 80.43 2017اذلندسة ادلدنية/الفرات/ 30/8/1992 أمحد أكرم حسنب  .30
  اذلندسة الكيميائية جيد جداً  80.5 2018اذلندسة الكيميائية / البعث /  20/1/1995 آالء مجال زكراي  .31
ارات ادلتكاملة داىندسة احلواسيب ال جيد جدا 80.82 2018ىندسة احلواسيب/حلب/ 3/8/1994 إديان دمحم انصر  .32

 الواسعة
 

  ىندسة مدنية ) إنشائي ( جيد جداً  79.94 2018اذلندسة ادلدنية / حلب /  12/6/1995 دمحم عبد الرؤوف بكري  .33
  ىندسة احلاسوب جيد جداً  79.90 2017ىندسة احلاسبات والتحكم اآليل/تشرين/ 25/5/1993 بديع ىيثم غزال  .34
اذلندسة االلكًتونية/ىندسة التحكم  13/3/1994 أمحد حسان بينوائم   .35

 2018واألدتتة/حلب/
  ىندسة التحكم واإللكًتونيات جيد جدا 79.89

  ادارة أعمال جيد جداً  79.64 2017االقتصاد / دمشق /  29/9/1994 دمحم حسين ىيثم الفاكياين  .36
  ىندسة ميكانيك جيد جداً  79.50 2017حلب / ىندسة التحكم واألدتتة /  1/6/1994 صليب دمحم قصاب  .37
  ىندسة طاقة كهرابئية جيد جداَ  79.49 2017ىندسة الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 21/5/1994 أمحد عمر دايب  .38
  الرايضيات جيد جداً  79.48 2015الرايضيات / البعث /  10/7/1992 غدير ابراىيم غزال  .39
  العلوم ادلالية وادلصرفية جيد جدا 79.39 2018االقتصاد/تشرين/اجازة يف  11/3/1996 علي أكرم حسن  .40
  اذلندسة االنشائية جيد جدا 79.29 2018اذلندسة ادلدنية/حلب/ 16/1/1994 مصطفى دمحم ماىر داده  .41
  نظم مضمنة وتعلم اآللة جيد جداً  79.22 2018ىندسة نظم الكًتونية وحاسوبية/طرطوس/ 15/6/1995 رلد علي قاسم  .42
  ييمائيةكاذلندسة ال جيد جدا 79.19 2016اذلندسة البًتوكيميائية/الفرات/ 1/1/1994 انيف مجال ادلنيزل  .43
  إدارة أعمال جيد جدا 79.00 2014االقتصاد/ حلب/ 1/8/1991 سامر عبد هللا الشيخ علي  .44
  األعمالادارة  جيد جداً  78.96 2017االقتصاد / دمشق /  18/4/1994 طارق دمحم الدابس  .45
  ىندسة الطاقة الكهرابئية جيد جداً  78.87 2017ىندسة الطاقة الكهرابئية/البعث/ 19/5/1994 أيهم دمحم رايض اذلنو  .46
  الكيمياء الصيدلية جيد جدا 78.75 2015الصيدلة/دمشق/ 11/1/1992 كرم ابراىيم العلي  .47
  علم احلاسوب واذلندسة جيد جداً  78.57 2017تشرين /ىندسة احلاسبات والتحكم اآليل /  15/5/1993 جركس حغيدق مسي  .48
  االحياء الدقيقة جيد جدا 78.50 2015العلوم الصحية/سلابر/البعث/ 25/7/1993 مريي جورج القبق  .49
  نظم القدرة والطاقة جيد جداً  78.42 2017العلوم التطبيقية التغذية الكهرابئية / تشرين /  25/4/1994 علي دمحم شبلي  .50
  علوم احلاسوب جيد جدا 78.33 2018العلوم التطبيقية /محاه/ 25/1/1997 طاىر فايز اخلراش السند  .51
  ىندسة ميكانيك جيد جداً  78.24 2015ىندسة ميكانيكية/حلب / 11/7/1991 إيهاب سعيد رعد  .52
  ادلتجددةىندسة الطاقات  جداً  جيد 78.23 2018اذلندسة التقنية/طرطوس/ 1/5/1995 دمحم علي علي  .53
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  ميكاترونيك جيد جدا 78.20 2018ىندسة ادليكاترونيك  /تشرين/ 12/1/1996 عيسى شريف محد  .54
  ىندسة تفاضلية جيد جدا 78.19 2018الرايضيات/طرطوس/ 1/1/1996 غياث دمحم بدره  .55
  البًتوليةاذلندسة  جيد جدا 78.08 2017اذلندسة البًتولية/البعث/ 1/1/1993 مهند  عامر العبد الصاحل  .56
  اذلندسة /اختصاص ىندسة طبية جيد جداً  77.95 2018اذلندسة الطبية/دمشق/ 17/7/1995 أبو الذىب دمحم ابسل نرباس  .57
  ىندسة الطاقة الكهرابئية جيد جدا 77.75 2016الطاقة الكهرابئية/دمشق/ 1/1/1992 صريوائل رايض ادل  .58
  ىندسة معلوماتية / تعليم الكًتوين جيد جداً  77.74 2017ادلعلوماتية /تشرين/اذلندسة  25/4/1992 علي فيصل جنيدي  .59
  احملاسبة جيد جدا 77.69 2017االقتصاد/زلاسبة/دمشق/ 1/5/1995 حسام عماد األسد  .60
  ىندسة ميكانيكية جيد جدا 77.68 2016ىندسة ميكانيكية/البعث/ 9/1/1994 بالل رايض ادلصري  .61
  اذلندسة ادلدنية جيد جدا 77.67 2015اذلندسة ا دلدنية /الفرات/ 1/1/1992 جاسم حسن العيسى  .62
  علم التدريب الرايضي/ ماجستري جيد جدا 77.59 2017الًتبية الرايضية /محاه/ 1/1/1995 حسني عبد العزيز النحاس  .63
  طاقة كهرابئية جيد جدا 77.57 2018ىندسة الطاقة الكهرابئية/ البعث/ 1/1/1995 دمحم زايد عليوي  .64
  تغذية جيد جداً  77.57 2017علوم صحية )تغذية(/البعث/  14/9/1995 جيين سامر جلول  .65
  اذلندسة اإلنشائية جيد جداً  77.17 2015اذلندسة ادلدنية / دمشق /  23/3/1990 دمحم يوسف عاشور  .66
  الفيزايء جيد جدا 76.97 2018الفيزايء/ تشرين/ 9/9/1995 مها زلسن بدران  .67
  علم معادن جيد جداً  76.95 2014/البعث/  ميكانيكىندسة  7/5/1991 حسام سليمان عباس  .68
  ىندسة زراعية/علوم أغذية جيد جدا 76.93 2019اذلندسة الزراعية/حلب/ 27/7/1995 دمحم غيث دمحم مازن أبودان  .69
  ىندسة اتصاالت جيد جدا 76.93 2018/حلب/ الكًتونيةىندسة  1/6/1993 انس خالد الوادي  .70
عبد هللا حسني لطوف حسنب   .71

 مجعة
  اذلندسة ادليكانيكية د جداً يج 76.92 2018اذلندسة ادليكانيكية /حلب/ 8/9/1993

  علوم صيدالنية جيد جداً  76.92 2014الصيدلة/البعث/ 19/3/1992 كاتيو حنا شهدا  .72
  التحكم والطاقة الكهرابئية جيد جداً  76.91 2018اذلندسة الكهرابئية /البعث /  1/1/1994 عمر نبيل العيسى  .73
  علوم البساتني جيد جدا 76.89 2016اذلندسة الزراعية/حلب/ 26/8/1992 أمحد جهاد األصالن  .74
  ىندسة اجليوماتيك جبد جدا 76.88 2018اذلندسة ادلدنية/ حلب/ 13/3/1995 أسعد دمحم بسمار  .75
  اذلندسة البحرية جيد جدا 76.87 2018البحرية/تشرين/اذلندسة  2/1/1996 زين كمال علي  .76
  الكيمياء التحليلية جيد جدا 76.72 2018الكيمياء التطبيقية/تشرين/ 6/7/1995 سهيال أسعد مين  .77
  ىندسة مدنية جيد جدا 76.67 2017اذلندسة االنشائية/تشرين/ 10/4/1992 حيدر ايسني سليطني  .78
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  علوم صيدالنية جيد جدا 76.67 2014الصيدلة / البعث/ 1/6/1990 والء دمحم دايب  .79
 –ىندسة االتصاالت وااللكًتونيات  جيد جدا 76.65 2010ىندسة االتصاالت وااللكًتونيات/ تشرين/ 1/8/1987 اندين عيسى حسن  .80

 تقنيات شبكات
 

  رايضيات جيد جدا 76.64 2018رايضيات/محاة/ 8/11/1995 ورد ابراىيم فرج  .81
  احملاسبة جيد جدا 76.53 2018التجارة واالقتصاد/تشرين/ 19/9/1991 أدين عبد هللاعالء   .82
  التكنولوجيا جيد جدا 76.37 2019اذلندسة ادلعلوماتية/حلب/ 16/9/1989 علي دمحم طو مزيد  .83
  اذلندسة الكهرابئية جيد جداً  76.28 2018اذلندسة االلكًتونية / حلب /  14/1/1995 بشر بسام كرمان  .84
  الكيمياء التطبيقية جيد جداً  76.17 2018الكيمياء التطبيقية / حلب /  27/6/1993 عبد هللا دمحم يوسف قضماين  .85
  ىندسة اتصاالت والكًتونيات جيد جدا 76.15 2017ىندسة اتصاالت والكًتونيات/تشرين/ 9/10/1993 بتول أمحد عبد  .86
  صيدلة جيد جدا 76.12 2017تشرين/صيدلة/  25/9/1994 نور مجال عبد الناصر نصور  .87
  ىندسة ادليكانيك جيد جداً  76.00 2016ىندسة القوى ادليكانيكية/نشرين/ 1/1/1993 لقدمحم عمر شو   .88
  ىندسة معادن وادلواد جيد جدا 75.99 2015/ البعث/يكانيكيةىندسة ادل 19/3/1991 مجول امساعيلعروة   .89

  ىندسة مدنية جيد جداً  75.96 2018ىندسة مدنية / حلب /  28/1/1995 دمحم غيث دمحم زين العابدين  .90
  فيزايء جيد جدا 75.96 2017الفيزايء/دمشق/ 7/7/1994 حيدر شعبان أسعد  .91
  شبكات االتصاالت جيد جداً  75.92 2018ىندسة االتصاالت / طرطوس /  25/2/1995 دينا زلسن زغيب  .92
  اذلندسة الطبية جيد جداً  75.90 2017اذلندسة الطبية / دمشق /  18/4/1994 دمحم خري دمحم الدابس  .93
  ىندسة ادليكاترونيك جيد جداً  75.86 2017يكاترونيك/البعث/ىندسة ادل 12/4/1994 تدمحم طالل عبد االلو مهرا  .94
  صناعيةىندسة  جديد جدا 75.85 2018اذلندسة ادليكانيكية ) ىندسة صناعية(/حلب/ 11/5/1994 براء مسري حسني  .95
  االستشعار عن بعد جيو انفورماتيك جيد جدا 75.82 2016اذلندسة ادلدنية /طبوغرافيا /حلب/  20/8/1993 عيد الرمحن دمحم منري افيوين  .96
ىندسة تكنولوجيا ادلعلومات  15/8/1994 عمار حيدر حيدر  .97

 2018واالتصاالت/طرطوس/
  شبكات االتصاالت جداً جيد  75.81

ىندسة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت / طرطوس /  14/6/1994 الفتاح اخلطيببشار عبد   .98
2018 

  شبكات االتصاالت جيد جداً  75.79

  زلاسبة جيد جداً  75.65 2018االقتصاد / دمشق /  28/5/1995 أنس عماد قنرب  .99
  ميكاترونيكس جيد جدا 75.65 2014اذلندسة التقنية/ تشرين/ 19/6/1991 أمل دمحم جركس  .100
  التصميم ادلعماري جيد جدا 75.55 2018اذلندسة ادلعمارية/دمشق/ 10/6/1995 عبد الرمحن نذار الواتر  .101
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  ىندسة تقنية / ادتتة صناعية جيد جدا 75.43 2018ىندسة تقنية/ادتتة صناعية/طرطوس/ 1/1/1996 ميس حبيب أمحد  .102
  ىندسة الكمبيوتر جيد جدا 75.37 2017االلكًتونية/تشرين/اذلندسة  10/1/1993 الرا حسان أمون  .103
  علوم الكمبيوتر واذلندسة جيد جداً  75.37 2013اذلندسة ادلعلوماتية / البعث /  14/2/1990 نرمني أمحد اخلضر  .104
  حتكم وأدتتة جيد جداً  75.38 2018/حلب/ةندسة الكهرابئياذل 1/1/1995 بيان عبد القادر نعال  .105
  تكنولوجيا األغذية جيد جداً  75.38 2015اذلندسة الزراعية / دمشق /  11/6/1991 سلما أرلد حسن  .106
  تكنولوجيا ادلعلومات جيد جدا 75.33 2017ىندسة معلوماتية/تشرين/ 27/1/1994 مرح علي عبود  .107
  ادلضمنة وتعلم آلةالنظم  د جدايج 75.28 2018/طرطوس/تكنولوجيا ادلعلوماتىندسة  9/5/1995 حسام زلسن جنيدي  .108
  اذلندسة الكيميائية جيد جداً  75.24 2016ىندسة كيميائية / البعث /  26/1/1990 دمحم خالد األعرج  .109
  الفيزايء جيد جدا 75.22 2018الفيزايء/البعث/ 1/1/1997 قتيبة أكرم عدالن  .110
  تدقيق احلساابت جيد جدا 75.12 2017/ن/ تشريقتصاداال 21/11/1992 ربيع ادلأمون صافيا  .111
  إدارة أعمال جيد جدا 75.08 2016السياحة/ ادارة فندقية/البعث/ 1/1/1995 مريايق ربيع جروس  .112
  ىندسة اجليوماتيك جيد جداً  75.04 2019اذلندسة ادلدنية / حلب /  5/1/1995 أدين دمحم ىشام الزينب  .113
  إدارة أعمال جيد جدا 75.02 2016االقتصاد /دمشق/ 1/1/1992 دمحم علي ماىر الزغلول  .114
  اذلندسة االنشائية جيد 74.99 2018اذلندسة ادلدنية االنشائية/تشرين/ 12/6/1995 دمحم ابراىيم داؤد  .115
  كيمياء حيوية جيد 74.98 2018-2017العلوم/كيمياء حبتة/الفرات/ 15/3/1994 ابسل ايسني اجللو  .116
  ىندسة معمارية جيد 74.95 2019ادلعمارية/حلب/اذلندسة  10/1/1996 مفيد دمحم وجيد شحرور  .117
  ىندسة إنشائية جيد 74.91 2018اذلندسة ادلدنية / البعث /  12/6/1994 حبيب ىيثم بدران  .118
  علوم األغذية جيد 74.89 2016كلية اذلندسة الزاعية/حلب/ 20/2/1993 أمحد خالد الباكري  .119
  تكنولوجيا الصيدلة جيد جداً  74.69 2014الصيدلة /دمشق /إجازة يف  18/6/1990 علي عبد الفتاح أفندي  .120
  ميكانيك ادلركبات جيد 74.68 2018/نميكانيك مركبات/تشري 4/11/1996 دمحم جسن يوسف  .121
  التصميم الداخلي -العمارة الداخلية جيد 74.67 2016الفنون اجلميلة/ دمشق/ -العمارة الداخلية 7/1/1989 فاطمة أمحد شيخ الشباب  .122
  الرايضيات جيد 74.60 2015الرايضيات /البعث /العلوم/اجازة يف  26/9/1991 مهيد مهدي احلجار  .123
  اذلندسة البيئية جيد جدا 75.52 2012اذلندسة ادلدنية /دمشق/ 8/1/1990 رغد ايليا حداد  .124
  الرايضيات جيد 74.46 2017البعث/رايضيات /-العلوم 24/6/1992 رايض صلدات اخلطاب  .125
  دليكانيكيةاذلندسة ا جيد فقط 74.42 2012البحرية/تشرين/ادليكانيكية /اذلندسة  8/9/1989 غدير دمحم يوسف  .126
  اذلندسة ادلدنية / إنشائي / جيد 74.41 2017اذلندسة ادلدنية / دمشق /  10/4/1993 اثئر وحيد اخلطيب  .127
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  ىندسة طاقات متجددة جيد 74.38 2018دمشق/ ىندسة ميكانيك الصناعات النسيجية / 15/4/1994 دمحم صاحل عواد  .128
  الطاقات ادلتجددة جيد 74.19 2017ىندسة الطاقات ادلتجددة / طرطوس /  8/11/1994 لينو دمحم ابرود  .129
  االقتصاد/ادارة أعمال جيد 74.15 2017االقتصاد/ادارة أعمال/طرطوس/ 1/1/1994 دمحم حسن علي  .130
  التصميم ادلعماري جيد 74.09 2017اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 3/9/1992 كرم عبد القادر امساعيل  .131
ىندسة معلوماتية اختصاص نظم  جيد 74.06 2015اذلندسة ادلعلوماتية/تشرين/ 20/5/1992 عالء انظم مشقوق  .132

 شبكات حاسوبية
 

  اذلندسة الطبية جيد 74.03 2018اذلندسة الطبية/ دمشق/ 16/8/1995 أمحد عبيده جابر  .133
  ىندسة طاقة كهرايئية جيد 73.99 2018ىندسة الطاقة الكهرايئية /البعث/ 20/6/1993 حسان زكية عبيدة  .134
  الغرافيك ) احلفر والطباعة( جيد 73.95 2017الفنون اجلميلة/دمشق/ 1/1/1994 فرح منري شرف الدين  .135
  ىندسة معمارية جيد 73.94 2019اذلندسة ادلعمارية/حلب/ 1/1/1996 أمحد دمحم دبش  .136
ىندسة االتصاالت )علوم  جيد 73.91 2017/تشرين /الكًتونية/اتصاالتىندسة ا 5/6/1993 نوار مسري معافا  .137

 الكمبيوتر(
 

  تصميم معماري جيد 73.88 2019اذلندسة ادلعمارية/محاه/ 29/1/1995 دمحم عامر الدابغ  .138
  علوم حاسب جيد 73.88 2016رايضيات تطبيقية / تشرين /  1/1/1991 عزيز أمحد عكاشة  .139
  ىندسة الربرليات جيد 73.85 2016ىندسة معلوماتية/البعث/ 1/3/1992 دتام كامل الوفائي  .140
  ىندسة طبية جيد 73.69 2018اذلندسة الطبية / دمشق /  28/1/1996 عمر بشار عقاد  .141
  ادليكانيكيالتصميم  جيد 73.69 2017اذلندسة ادليكانيكة/ حلب/ 21/7/1992 دمحم أمني رلد النونو  .142
  ىندسة التحكم وااللكًتونيات جيد 73.60 2018اذلندسة الكهرابئية وااللكًتونية/حلب/ 25/6/1994 عبد هللا دمحم بوداقجي  .143
  االدارة  ذلندسة والتشييد جيد 73.58 2018اذلندسة ادلدنية/ البعث/ 1/1/1996 عبد الرمحن بشري غايل  .144
  ىندسة االتصاالت وااللكًتونيات جيد 73.56 2017/دمشق/ميكانيكية وكهرابئيةىندسة  10/8/1992 علي حسن علي  .145
مل يقدم صورة جواز  علوم احلاسوب واذلندسة جيد 73.49 2018ىندسة الكًتونية/تشرين/ 25/5/1994 علي عدانن العص  .146

 سفر
  ادارة أعمال جيد 73.45 2014االقتصاد/تشرين/ 10/5/1991 حسن سامي أمحد  .147
اذلندسة ادلدنية/ىندسة اإلدارة  جيد 73.39 2016اذلندسة ادلدنية / تشرين /  28/2/1994 بديع حايكعلي   .148

 والتشييد
 

  اذلندسة الكهرابئية جيد 73.25 2015اذلندسة الكهرابئية / دمشق /  5/4/1991 أمحد مأمون حواره  .149
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  زلاسبة جيد 73.22 2016االقتصاد/دمشق/ 27/5/1994 دمحم اثبت أدين الشل  .150
  ىندسة الطاقة الكهرابئية جيد 73.20 2018ىندسة الطاقة الكهرابئية / دمشق /  17/3/1994 مؤيد عبد الناصر علي ديب  .151
  ىندسة إنشائية جيد 73.20 2017اذلندسة ادلدنية / دمشق /  6/1/1994 عالء فارس الشبلي  .152
  علوم احلاسب جيد 73.16 2019حلب / ىندسة معلوماتية /  8/4/1992 دمحم أديب دمحم صليب نعال  .153
  ىندسة اجليوماتيك جيد 73.13 2018اذلندسة ادلدنية / حلب /  9/1/1995 ايرا يوسف عبد العزيز  .154
  علوم بيئية جيد 73.12 2017العلوم/الفرات/ 5/1/1992 بشار عطية اإلبراىيم  .155
  التشييد ةإدار  جيد 73.10 2016/ الفرات/ ادلدنية اذلندسة 1/1/1991 اثمر مجعو حسن  .156
  اذلندسة اإلنشائية جيد 73.08 2014اذلندسة ادلدنية / البعث /  22/1/1989 علي زلسن امساعيل  .157
  الًتموديناميك جيد 73.06 2018اذلندسة البحرية / تشرين /  25/8/1993 ابراىيم عارف شيبان  .158
  ىندسة بًتولية جيد 73.03 2017ىندسة بًتولية / البعث /  15/5/1993 دمحم أمحد عبد  .159
  صيدلة/ أدوية جيد 73.01 2018صيدلة / تشرين/ 5/1/1995 رؤى سيف الدين محود  .160
  ىندسة طاقات متجددة جيد 73.00 2017اذلندسة ادليكانيكة والكهرابئية / دمشق/  1/1/1995 تقى عمر توفيق  .161
  زلاسبة-االقتصاد جيد 72.98 2016/دمشق/زلاسبة  االقتصاد 20/1/1992 عرايب أمحد وىبة  .162
  إدارة األعمال جيد 72.98 2015االقتصاد/دمشق فرع درعا/ 1990 /10/8 دمحم بسام الفالح  .163
  التحكم واألنظمة جيد 72.97 2018ىندسة التحكم / دمشق /  7/5/1995 امحد غسان الفروايت  .164
  األعمال التنفيذيةإدارة  جيد 72.96 2014االقتصاد / دمشق /  1/8/1991 مروه اركان فروج  .165
  ادارة أعمال جيد 72.91 2018االقتصاد/دمشق/ 11/3/1994 وسام موسى االبراىيم  .166
  علوماتيةدلاذلندسة ا جيد 72.89 2017اذلندسة ادلعلوماتية / دمشق /  10/1/1992 دمحم هبجت زلمود  .167
  تكنولوجي ابلذكاء الصناعي جيد  72.86 2019اذلندسة ادلعلوماتية / تشرين/  31/7/1995 جعفر عبد الكرمي امساعيل  .168
  اذلندسة الصناعية جيد 72.81 2018اذلندسة ادليكانيكية/حلب/ 16/3/1992 دمحم عبد ادلنعم دحدوح  .169
  العمارة الداخلية جيد 72.76 2018العمارة الداخلية/حلب/ –الفنون التطبيقية  28/7/1995 باب منذر بوشح  .170
  تكنولوجيا االتصاالت جيد 72.75 2017ىندسة اتصاالت/تشرين/ 28/6/1993 ىاين نزار معمار  .171
  علوم احلاسب جيد 72.74 2019اذلندسة ادلعلوماتية/دمشق/ 1/1/1996 أسامة مازن البغدادي  .172
  عالج فيزايئي جيد 72.67 2016علوم صحية) عالج فيزايئي( / البعث/ 1/1/1995 رقية بشار القطان  .173
  التحكم واالدتتة جيد 72.63 2017ىندسة التحكم واالدتتة/حلب/ 6/12/1993 استانبويل دمحم عبد اللطيف  .174
  ىندسة معمارية وختطيط جيد 72.37 2017اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 3/12/1994 عدي نزيو سليمان  .175
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  البيئيةاذلندسة  جيد 72.35 2018اذلندسةادلعلوماتية/البعث/ 19/3/1993 دمحم ابراىيم سهيل ابراىيم  .176
  ىندسة الطاقة الكهرايئية جيد 72.35 2017ىندسة الطاقة الكهرابئية /دمشق/ 9/12/1992 دمحم دمحم غياث زين العابدين  .177
  ىندسة ادليكانيك جيد 72.30 2018ىندسة ادليكانيك / حلب /  1/6/1991 فيصل جنيد الصاحل  .178
  علوم حاسوب اذلندسة جيد 72.21 2018ق/الكهرابئية/ دمشاذلندسة  1/1/1995 إبراىيم دمحم علي اللبابيدي  .179
عليا خالد النجيب الشهري   .180

 ابلعباس
  ىندسة إدارة وإنشاء جيد 72.21 2017اذلندسة ادلدنية / البعث /  10/1/1991

  األمن السبرياين جيد 72.12 2019ىندسة االلكًتونياتواالتصاالت/تشري/ 20/6/1992 علي وسيم حسن  .181
  جيوماتيك جيد  72.06 2018اذلندسة ادلدنية/قسم الطبوغرافيا/حلب/ 13/10/1995 القادر مصطفى مساقعبد   .182
  دتريض جيد 72.06 2018التمريض / محاه /  15/1/1990 نور الدين ابراىيم االبراىيم  .183
  التمريض جيد 72.04 2018كلية التمريض/محاه/ 1/1/1996 عمر عبد العزيز صيادي  .184
  موارد بشرية جيد 72.01 2016االقتصاد / دمشق /  1/1/1995 مصطفى الزوارعةزلمود   .185
  علوم حاسب جيد 72.01 2017الرايضيات / تشرين /  17/8/1992 حيىي عمار داؤد  .186
  االقتصاد/ الزراعي جيد 72.00 2017ىندسة زراعية/محاه/ 30/8/1993 عبد الكرمي دمحم ضعون  .187
  ادارة التشييد جيد 71.95 2019اذلندسة ادلدنية / ادارة االتشييد /تشرين/ 1/8/1994 فهد طالب كرميا  .188
  فنون مجيلة جيد 71.94 2018الفنون اجلميلة / تشرين /  24/9/1994 بتول بسام بدر  .189
  اذلندسة ادلعلوماتية جيد 71.93 2018اذلندسة ادلعلوماتية / تشرين /  17/7/1993 قصي سلمان علي  .190
  احلرارية اذلندسة جيد 71.91 2016اذلندسة ادليكانيكية )اذلندسة البحرية( /تشرين/ 15/12/1992 راقي دمحم صاحل  .191
  علوم احلاسوب جيد 71.88 2019العلوم التطبيقية/محاه/ 25/5/1995 عبيدة أمحد الرفاعي  .192
  ىندسة ميكانيكية جيد 71.87 2018اذلندسة ميكانيك/الفرات/ 27/1/1993 أمحد بدري حسبات  .193
  تكنولوجيا األغذية جيد 71.86 2018اذلندسة الغذائية/البعث/ 1/1/1995 فادي يونس نيساين  .194
  ادارة األعمال جيد 72.81 2017االقتصاد /دمشق/ 29/4/1993 عبد هللا طالل حجي ىالل  .195
  االنشائيةاذلندسة  جيد 71.74 2018اذلندسة ادلدنية / البعث /  10/10/1995 عبد هللا ابراىيم االبراىيم  .196
 سي دي فاضي ىندسة إنشائية جيد 71.74 2017اذلندسة ادلدنية/دمشق/ 1/5/1992 طاىر محيد خشفة  .197
  ختطيط جيد 71.74 2016ىندسة العمارة/دمشق/ 12/3/1993 زلمود مرىف الًتكماين  .198
  ىندسة انشائية جيد 71.71 2017اذلندسة ادلدية /دمشق/ 24/4/1993 أمحد نصر عبد القادر  .199
  إدارة جيد 71.69 2012االقتصاد/دمشق/ 1/6/1988 سومر أسامة زىر الدين  .200
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  ادليكانيك جيد 71.65 2015اذلندسة البحرية / تشرين /  25/1/1991 امحد غصان غاًل  .201
  تقنية النانو / فيزايء عامة جيد 71.59 2018الفيزايء / تشرين /  1/1/1994 أرلد مسري حيدر  .202
  إدارة أعمال بستنو وتنسيق حدائق جيد 71.59 2014اذلندسة الزراعية/دمشق/ 2/1/1991 راما عبد احلي العساف  .203
  إدارة األعمال جيد 71.56 2016اذلندسة ادلدنية / دمشق /  20/2/1991 مزيد زاين سجاع  .204
  انتاج حيواين جيد 71.50 2016اذلندسة الزراعية/محاه/ 1/1/1993 دمحم مسري احلركي  .205
  ىندسة مدنية ) إنشائي ( جيد 71.47 2018اذلندسة ادلدنية /حلب /  29/1/1996 قاسم مصطفى صفوان حج  .206
  اذلندسة الكهرابئية جيد 71.42 2017اذلندسة االلكًتونية / حلب /  15/8/1993 دمحم أسامة رمضان  .207
  موادىندسة علم  جيد 71.42 2017اذلندسة  ادليكانيكية/دمشق/ 5/1/1992 عبد الرمحن علي الفرحيان  .208
نقص النسخة األصلية  مستحضرات صيدالنية صناعية جيد 71.41 2018الصيدلة /دمشق/ 1/1/1994 مرمي ايسر الزعيب  .209

 من اإلجازة
  تكنولوجيا البناء واإلدارة جيد 71.40 2018اذلندسة ادلدنية /البعث/ 25/4/1995 ايرا عدانن خربيط  .210
  ىندسة بًتول جيد 71.39 2018البًتولية/البعث/اذلندسة   20/1/1996 عبد اجلبار عكاب الصاحل  .211
  اتريخ العمارة جيد 71.38 2017اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 17/4/1991 حال اثبت دمحم  .212
  دتويل مصارف جيد 71.34 2017االقتصاد/دمشق/ 8/7/1995 ميس مصطفى بصل  .213
  رايضيات تطبيقية )علوم احلاسب( جيد 71.29 2018الرايضيات التطبيقية /تشرين/ 1/1/1995 خضر زلسن دمحم  .214
  إدارة أعمال جيد 71.28 2013/2014االقتصاد/تشرين/ 24/5/1988 درغامأمحد علي   .215
  ادلواصالت جيد 71.27 2016ىندسة مدنية/تشرين/ 1/1/1993 اثئر نزار انصيف  .216
  ادارة أعمال جيد 71.25 2018االقتصاد/تشرين/ 22/6/1994 فهمي حسن رلد  .217
  تسويق جيد 71.23 2013-2012االقتصاد/دمشق/ 1989 /5/11 اذلادي زىري العلي  .218
  روبوتيك جيد 71.21 2018ىندسة التحكم اآليل واألدتتة / حلب /  28/4/1995 بشر صليب حكيم  .219
  اذلندسة ادليكانيكية جيد 71.17 2017اذلندسة ادليكانيكية/دمشق/ 19/5/1990 حسني أمحد رجب  .220
  االدارة الرايضية جيد 71.10 2018الًتبية الرايضية / تشرين /  1/1/1995 محوديأمحد مروان   .221
  ىندسة حيوية طبية جيد 71.09 2017ىندسة تقاانت حيوية / حلب /  15/4/1992 إايس موسى زلسن  .222
  ىندسة الطاقة الكهرايئية جيد 71.00 2015ىندسة الطاقة الكهرابئية /تشرين/ 1/5/1990 دعاء أمحد علي  .223
  ىندسة الطاقة احلرارية جيد 70.98 2018اذلندسة ادليكانيكية/الفرات/ 1/1/1993 أمحد عبد العزيز النجم  .224
  اتصاالت السلكية جيد 70.97 2018االتصاالت وااللكًتونيات/تشرين/ 6/1/1995 عيسى لؤي ابراىيم  .225
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  اذلندسة الطبية احليوية جيد 70.97 2018/حلب/اذلندسة الكهرابئية وااللكًتونية  20/2/1991 أمحد جاسم العبد هللا  .226
  علوم احلاسوب جيد 70.97 2013ىندسة معلوماتية/دمشق/ 12/9/1990 معاذ دمحم بدر الدين الذىيب  .227
  علوم احلاسب واذلندسة جيد 70.94 2018اذلندسة الكهرابئية / دمشق /  1/1/1996 إيناس خليل حبشية  .228
  التقانة احليوية جيد 70.93 2017ىندسة زراعية / دمشق /  24/1/1993 أنس حسني ايغي  .229

  اذلندسة الزراعية جيد 70.90 2015اذلندسة الزراعية/تشرين/ 24/10/1992 عصام علي عباس  .230
  االستشعار عن بعد جيد 70.89 2018ىندسة مدنية / تشرين /  23/5/1992 ايهم نزيو حوجيو  .231
  ابلكيمياء جيد 70.88 2017الكيمياء التطبيقية/حلب/ 6/1993 /8 امساعيل ابراىيم نبهان  .232
  ىندسة بًتول جيد 70.83 2017ىندسة بًتولية/ البعث/ 31/3/1993 ىادي دمحم عبد احلليم عجني  .233
  عضويةالكيمياء  جيد 70.82 2017الكيمياء التطبيقية/حلب/ 11/1/1993 يوسف  ضيا الدين خدجية  .234
  إدارة أعمال جيد 70.79 2014االقتصاد / دمشق /  29/4/1992 أريج لؤي عيسى  .235
  مائية وري جيد 70.73 2017اذلندسة ادلدنية/تشرين/ 12/5/1994 دمحم رابح حجازي  .236
  يف الذكاء الصناعي اتكنولوجي جيد 70.70 2018/تشرين/ية والكهرابئيةندسة ادليكانيكاذل 17/5/1994 ماىر سلمان شاىني  .237
  إنشائي جيد 70.69 2018اذلندسة ادلدنية / حلب /  1/2/1994 شفيق فياض اليوسف  .238
  الكيمياء جيد 70.69 2018الكيمياء البحتة/البعث/ 1/1/1994 محزة صالح عبد ادلنعم  .239
  اذلندسة ادليكانيكية جيد 70.68 2017اذلندسة ادليكانيكية / تشرين /  24/1/1993 سومر راجح غاًل  .240
  ىندسة علوم احلاسب جيد 70.62 2019اذلندسة ادلعلوماتية /تشرين/ 1/1/1995 زلمود شعيب محد  .241
  ادارة أعمال جيد 70.57 2016االقتصاد/ ادارة أعمال/تشرين/ 30/1/1993 علي منيف حايك  .242
  ىندسة علوم احلاسب جيد 70.52 2019اذلندسة ادلعلوماتية /تشرين / 23/9/1995 علي دمحم خضور  .243
  ادارة أعمال جيد 70.52 2018جتارة واقتصاد/تشرين/ 13/9/1993 وسيم مصطفى سقري  .244
  اذلندسة الزراعية جيد 70.51 2016ث/عالب الزراعية/اذلندسة  25/1/1992 أرلد زىري الياسني  .245
  اذلندسة وادارة التشييد جيد 70.44 2018اذلندسة ادلدنية ادارة التشييد/تشرين/ 18/1/1995 كامل دمحم ملحم  .246
  (نشائيىندسة مدنية) جيد 70.40 2016اذلندسة ادلدنية/دمشق/ 2/4/1990 امحد زاىدةدمحم   .247
  ىندسة السيارات جيد 70.37 2018/دمشق/ميكانيكيةىندسة  7/8/1992 زلسن ىيثم احلتو  .248
  االتصاالتتكنولوجيا  جيد 70.36 2017ىندسة االتصاالت /تشرين/ –اذلندسة  23/6/1993 احلسن  عبد احلميد اخلطيب  .249
  ىندسة ادليكانيك جيد 70.22 2018ىندسة التصميم واالنتاج/تشرين/ 25/8/1992 عالء غسان القاضي  .250
  ىندسة االتصاالت جيد 70.22 2017/دمشق/كهرابئيةىندسة   9/5/1993 امحد دمحم زلسن  .251
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  ىندسة بيئة جيد 70.17 2014ىندسة ادلدنية )بيئة ( / تشرين /  1/1/1990 كرم عبد اللطيف عبد اللطيف  .252
  رايضيات / حتليل رايضي / جيد 70.15 2018الرايضيات حتليل رايضي / دمشق /  30/1/1996 راما بشار مرشد  .253
  ىندسة انشائية -ىندسة مدنية جيد 70.14 2017اذلندسة ادلدنية/دمشق/ 28/8/1991 دمحم عمار تيسري احلاج زين  .254
  األعمال جيد 70.13 2018/تشرين/ االقتصاد 1/9/1991 جياان حسن دمحم  .255
  ميكاترونيكس جيد 70.07 2017/تشرين/ىندسة ميكانيكية 3/9/1991 غيث زلمود طوفان  .256
  اذلندسة ادلعلوماتية جيد 70.06 2015/ىندسة معلوماتية/دمشق 1/1/1991 عمر سعدو البحري  .257
  فيزايء جيد 70.05 2017الفيزايء/دمشق/ 1/1/1995 زلمود حامد العيسى  .258
  علوم احلاسوب جيد 70.03 2018اذلندسة ادلعلوماتية/ البعث/ 29/8/1992 ساره زلمود ديب  .259
  الرايضيات جيد 70.01 2013رايضيات / البعث/ -العلوم 5/1/1990 ضحى حكمت جناد  .260
  ادلعلوماتعلوم احلاسوب وتقانو  جيد 69.98 2018العلوم التطبيقية/محاه/ 25/11/1996 دمحم عزام الكردي  .261
  الكيمياء التحليلية جيد 69.98 2017الكيمياء التطبيقية/تشرين/ 1/1/1994 حسام منري كشااي  .262
  ىندسة معلوماتية جيد 69.97 2018ىندسة معلوماتية / البعث /  10/9/1990 ماىر زىري الليشا  .263
  فنون مجيلة جيد 69.95 2018كلية الفنون اجلميلة/دمشق/ 7/5/1990 نورا ظافر شيخ عيسى  .264
  تكنولوجيا حيوية جيد 69.86 2017علم احلياة/تشرين/ 17/3/1994 عالء توفيق خري بك  .265
  ادارة االعمال جيد 69.85 2018االقتصاد / تشرين /  1/9/1994 أمحد زلسن سليمان  .266
  علوم كمبيوتر جيد 69.84 2018ىندسة معلوماتية / تشرين /  1/1/1993 مهند عزيز يوسف  .267
وثيقة غري عامل نقص  ىندسة الصناعات واإلدارة جيد 69.78 2018ىندسة معمارية /حلب/ 1/1/1996 عبد اجلليل رسالن مصطفى  .268

 أو موافقة اجلهة
مل يقدم صورة عن  احلاالت احلرجة جيد 69.68 /2019كلية التمربض / تشرين/ 25/3/1995 رلد ابراىيم الزانيت  .269

 جواز السفر
  مكافحة حيوية وقاية النبات جيد 69.42 2018اذلندسة الزراعية/حلب/ 1/1/1995 أمحد مصطفى الفرج  .270
  ابذلندسة االنشائية جيد 69.39 2018اذلندسة ادلدنية / تشرين/ 26/6/1994 شادي عدانن عمران  .271
  ىندسة مدنية جيوتكنيك جيد 69.39 2016اذلندسة ادلدنية / تشرين /  2/8/1990 ميسار ايسر حسن  .272
  االنتاج احليواين جيد 69.35 2018اذلندسة  الزراعية / انتاج حيواين/دمشق/ 6/2/1993 حيىي مجعةمعاذ   .273
  ادارة أعمال جيد 69.31 2018االقتصاد/دمشق/ 3/6/1995 شلدوح ضياء الدين العجالين  .274
  دتويل دتويل ومصارف دتويل جيد 69.20 2018االقتصاد/دمشق/ 5/10/1994 دمحم ماىر امحد رمضان الشعار  .275
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  ميكانيك الكًتونيات ذرية جيد 69.16 2018الفيزايء/تشرين/ 1/1/1992 دمحم ىيثم الراىب  .276
علوم احلاسب اختصاص شبكات  جيد 69.16 2017ىندسة معلوماتية / تشرين /  1/1/1991 اكثم ايب يوسف  .277

 ونظم
 

  اذلندسة الزراعية جيد 69.15 2017اذلندسة الزراعية/تشرين/ 6/5/1992 دمحم ديب وليد حداد  .278
  اذلندسة ادلائية جيد 69.12 2017اذلندسة ادلدنية ) مائية ( / حلب /  5/3/1993 أمحد طارق دمحم مجايل  .279
  مدنية )انشائية( جيد 69.08 2019اذلندسة ادلدنية/حلب/ 5/1/1995 زلمود عزيز الدخيل  .280
اختالف ابالسم بني  الفيزايء جيد 69.01 2018الفيزايء / تشرين /  1/1/1995 يازينب يوسف الدير   .281

 ادلصدقة وجواز السفر
  ىندسة حيوية جيد 68.94 2017العلوم التطبيقية / دمشق /  16/10/1995 حنني اثئر دوارة  .282
  الكيمياء العامة جيد 68.89 2016الكيمياء / تشرين /  5/1/1994 ىند أمحد مقصود  .283
  اقتصاد جيد 68.82 2011تشرين/ االقتصاد والتخطيط/ 1/1/1987 خليل أمحد حسيكو  .284
  ىندسة العمارة والتخطيط جيد 68.81 2018اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 27/6/1994 دديا وائل خدام  .285
  الصيدلة جيد 68.74 2016الصيدلة /تشرين / 19/4/1992 زين العابدين مجال برىوم  .286
  اذلندسة االنشائية) انشائية ( جيد 68.69 2017ادلدنية/تشرين/اذلندسة  7/9/1989 بطلرلاىد أمحد ايهاب دمحم   .287
  النظرية الفيزايء جيد 68.66 2017الفيزايء/ البعث /  10/9/1990 وثقان خضر كلثوم  .288
  وقاية نبات جيد 68.64 2017اذلندسة الزراعية/تشرين/ 20/8/1992 بتول أمني ميهوب  .289
  الصيدلة جيد 68.61 2018الصيدلة/دمشق/ 1996 /4/1 آية نبيل صقر  .290
  اذلندسة ادلدنية/انشائي جيد 68.54 2017اذلندسة ادلدنية/دمشق/ 8/6/1992 خلود نبيل زين الدين  .291
قسم  -ىندسة كهرابئية والكًتونية 1/8/1995 وسام حسن العليوي  .292

 2018احلواسيب/حلب/
  شبكات جيد 68.46

  أحياء دقيقة جيد 68.45 2018احلياة/بيولوجيا /دمشق/ علم 21/7/1994 جواد جهاد الغوطاين  .293
  فيزايء جيد 68.35 2017الفيزايء / تشرين /  31/1/1994 نرمني عيسى اسرب  .294
  تربية رايضية جيد 68.34 2015الًتبية الرايضية/تشرين/ 1/1/1990 فهد عبد هللا العلي  .295
  قسم االقتصاد الزراعي جيد 68.27 2016اذلندسة الزراعية/تشرين/ 20/9/1992 رماح سهيل زوان  .296
  فيزايء جيد 68.16 2016الفيزايء / تشرين /  1/1/1989 علي حسن رجوب  .297
  التصميم ادلعماري جيد 68.15 2017اذلندسة ادلعمارية/تشرين/ 26/5/1992 بيان لؤي شاوي  .298
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  الدقيقةعلم األحياء  جيد 68.11 2018صيدلة /تشرين/  4/1/1994 حيدر يعرب حيدر  .299
  التصميم الغرافيكي جيد 67.74 2019/دمشق/الفنون اجلميلة 1/1/1992 دمحم عادل االمحد  .300
  تكنولوجيا حيوية جيد 67.71 2017العلوم الطبيعية/تشرين/ 23/6/1993 عال ثروت كنعان  .301
  الطرق واجلسورىندسة  جيد 67.59 2018اذلندسة ادلدنية/حلب/ 10/1/1993 هباء الدين خالد حج ابراىيم  .302
  ىندسة اتصاالت جيد 67.59 2016ىندسة اتصاالت / دمشق /  24/3/1992 قصي أمحد قويدر  .303
  اذلندسة البئية جيد 67.58 2008اذلندسة التقنية / حلب/ 1/9/1985 مجيل غسان رحروح  .304
  زلاسبة جيد 67.53 2015االقتصاد/تشرين/ 24/6/1989 عامر حافظ ساتيك  .305
علوم احلاسب اختصاص شبكات  جيد 67.22 2019ىندسة معلوماتية / تشرين /  1/1/1992 خضر أمحد عيسى  .306

 وأنظمة
 

  ىندسة وإدارة البناء جيد 67.13 2019اذلندسة ادلدنية/عام /حلب/ 30/1/1993 سعد هللا ندمي خلوف  .307
  أحياء دقيقة جيد 67.01 2019علم األحياء / تشرين/  1/1/1993 نور عدانن اكتع  .308
  الفنون اجلميلة جيد 66.93 2009الفنون اجلميلة/دمشق/ 5/9/1988 شر ىتون دمحم اثبت مق  .309
  الكهرابئية اذلندسة جيد 66.77 2010دمشق/كهرابئية/ىندسة   5/10/1986 راب عيسى العلي  .310
النفط اجليولوجيا التنقيب عن  جيد 66.74 2019اجليولوجيا البحرية/ تشرين/  1/1/1993 نغم زلمود امساعيل  .311

 البحري
 

  ةئالبي –علوم  جيد 66.19 2017اذلندسة الزراعية /تشرين/ 10/9/1990 سامر ديب نضوه  .312
 ذوي شهداء الكيمياء التطبيقية جيد 66.02 2019الكيمياء التطبيقية/ تشرين/ 7/1/1993 أمحد علي ديوب  .313
  ىندسة اتصاالت جيد 65.08 2008ىندسة اتصاالت/دمشق/ 25/8/1985 رشا دمحم عدانن قنوت  .314
  إدارة األعمال جيد 65.04 2015االقتصاد / دمشق /  4/8/1987 اندين غسان نعيم  .315
  ادارة ىندسة واالنشاء جييد 64.45 2000اذلندسة ادلدنية/دمشق/ 18/5/1975 ميساء عبد احلي صوفان  .316
  إدارة األعمال جيد 62.53 2007فنون مجيلة/دمشق / 1983 /1/9 لليان فؤاد بالن  .317
  ىندسة االتصاالت وااللكًتونيات جيد 61.43 2008ىندسة االتصاالت/نشرين/ 25/9/1983 الدميوين مسريأمحد   .318

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                                 
 الدكتورة سحر الفاىوم                                                                                                                              


