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 الجامعات الحكومية: -أوال
 الناجحون االصالء:     

 االختصاص معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم
اإلجازة في التربية _ معمم صف  حامد عثمانسارة  1

 من جامعة تشرين
الماجستير في مناهج  75.57%

 وطرق التدريس
اإلجازة في الهندسة الميكانيكية  وسيم شحادة الموسى 2

والكهربائية _ قسم تحكم الي 
 وحواسيب من جامعة البعث

الماجستير في هندسة  73.26%
 الحواسيب

اإلجازة في اآلداب _ قسم المغة  لقوتميمحمد ياسر محمد هشام  ا 3
 االنكميزية من جامعة دمشق

الماجستير في تدريس  71.16%
 المغة االنكميزية 

 الجامعات الخاصة: -ثانيا  
 الناجحون االصالء:      

 
 االختصاص معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم
اإلجازة في هندسة نظم  يوسف عمي يونس 1

معة المأمون حاسوب من جا
 الخاصة لمعموم والتكنولوجيا

الماجستير في  91.5%
هندسة برمجيات _ 
 تطبيقات االنترنيت
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فأ ا ن ج
 الجامعات الحكومية: -أوال
 الناجحون االصالء: -1

 االختصاص المطلوب معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم

1 
إجازة في التربية الموسيقية/  هبة وفيق العجوز

 جامعة البعثن م فموت
 الماجستير في الفموت 75,95%

 
 

من  إجازة في الهندسة الزراعية ميادة أديب حاج عمي 2
 جامعة دمشق

تقانات الماجستير في ال % 75,65
 غذائيةال

3     

 

إجازة في الهندسة االلكترونية/  محمد حسن الموسى
من  هندسة التحكم واألتمتة

 جامعة حمب

تحكم الماجستير في ال % 75,25
 تمتةاأللي و اآل

4 

 
 في الهندسة المعموماتية إجازة وسام حاتم الست

 جامعة البعثمن 
نظم الماجستير في ال % 74،41

 والشبكات الحاسوبية

 إجازة في التربية/ معمم صف لما محمد زريقه 5
 جامعة تشرينمن 

 ماجستير 75,55%

6 
 

 إجازة في اآلداب/أدب انكميزي صبا غسان نادر
 ة دمشقجامعمن 

الماجستير في األدب  65,96%
 المقارن

 إجازة في الهندسة المعمارية مازن إبراهيم سعيد  7
 جامعة دمشقمن 

الماجستير في التصميم  65.55%
 المعماري

 الناجحون االحتياط : -2

 
 االختصاص المطلوب معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم
من  في الهندسة المعماريةإجازة  محمد سومر محمد وجيه طيفور 1

 جامعة البعث
عمارة الماجستير في ال 63,58%

 تصميمالو 
 إجازة في اآلداب/ لغة انكميزية ريا سيف الدين سممان 2

 جامعة تشرينمن 
 ماجستير 65,94%

 
 

 



 الجامعات الخاصة: -ثانيا  
 الناجح االصيل: -1

 االختصاص المطلوب معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم
إجازة في الهندسة المعموماتية/  مارج غسان ديوب  .0

جامعة من  هندسة الحاسوب
 االتحاد الخاصة

هندسة الماجستير في ال 93,88%
 المعموماتية )الحاسبات(

 
 

 

 الناجح االحتياط: -2
 

 االختصاص المطلوب معدل ال الشهادة الحاصل عليها االسم الرقم
سوب إجازة في هندسة الحا محمود أديب حاج عمي  .0

الجامعة السورية من  والمعموماتية
الدولية الخاصة لمعموم 

 اوالتكنولوجي

تقانات الماجستير في  % 78,89
 معموماتية
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