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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعميم العالي   
 

 دكتوراه( 6 –ماجستير  6نح الدراسات العميا )معمى  27/6/3124تاريخ  253إعالن وزارة التعميم العالي رقم في  المرشحينألصالء واالحتياط أسماء ا
 في الموقع مع جمهورية رومانيااستنادًا إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقا 3124/3125لمعام الدراسي  

 
  لمرحلة الماجستير:   المرشحينأسماء 

 :ماجستير (أصالء) المرشحينأسماء الطالب  -

 الرغبات الشهادة المطلوبة العام الدراسي المعدل الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم

 موسيقا ماجستري 2010/2011 85.50 املوسيقا يف إجازة 27/1/1983 سرميين علي فراس حممد  .1

2.  
 20/4/1989 جي دوه وهيب هبة

 والكيمياء الصيدلة يف اجازة
 الصيدلية

 ماجستري 2011/2012 82.35
 سريرية صيدلة .1

 الصيدالنية السموم علم .2

 احليوية الكيمياء .3
3.  

 ماجستري 2010/2011 81.72 االقتصاد يف اجازة 28/1/1989 فتيح احلاج احلي عبد القادر عبد
1. Business Consultancy 

 املخاطر وإدارة املالية .2

 التسويق .3
 واجلسور والنقل املواصالت هندسة ماجستري 2012/2013 81.62 املدنية اهلندسة يف اجازة 1/1/1988 عمر خالد حممد  .4

 املنتجات تصميم هندسة ماجستري 2011/2012 81.38 اجلميلة الفنون يف اجازة 1/1/1988 عساف أبو نايف بسمة  .5
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 :( ماجستيراحتياط) المرشحينسماء الطالب أ -

 العام الدراسي المعدل الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.
الشهادة 
 المطلوبة

 الرغبات

 اتصاالتهندسة  ماجستري 2010/2011 80,72 اهلندسة اإللكرتونية 4/4/1989 هديل حممد علي عبدو 1
 تصميم معماري ماجستري 2011/2012 79,94 ةاهلندسة املعماري 4/9/1989 كنان رياض ملحم 2
 موسيقا ماجستري 2010/2011 79.24 املوسيقا يف إجازة 25/01/1986 شقري نايف نعمى 3

 إدارية أنظمة ومعلومات وتدقيق حماسبة ماجستري 2010/2011 77.34 االقتصاد يف إجازة 12/9/1987 ظفر اهلل الشوا اكرم الدين عالء 4

 ماجستري 2010/2011 77.22 الصيدلية والكيمياء الصيدلة يف اجازة 29/5/1988 عبود حسان باسل 5

 التطبيقية الصيدالنيات علم .1

 احلدثية الصيدالنية األشكال .2

 صيدالنية صناعات .3
 

 

  لمرحلة الدكتوراه:  المرشحينأسماء 

 دكتوراه: )أصالء( المرشحينأسماء  -
 الرغبات الشهادة المطلوبة العام الدراسي المعدل الشهادة الحاصل عليها الجامعية اإلجازة المواليد االسم م.
 القانون اجلزائي دكتوراه 2010/2011 84.80 ماجستري يف القانون اجلزائي اجازة يف احلقوق 3/7/1985 محدو امحد املسلخ 1

 طاقات متجددة دكتوراه 2010/2011 83.80 الكهربائية املتجددةماجستري يف الطاقات  اجازة يف اهلندسة الكهربائية 1/11/1982 عفراء موسى احلاج 2

 احلماية دكتوراه 2010/2011 82.19 ماجستري يف هندسة النظم القدرة الكهربائية ةاجازة يف اهلندسة الكهربائي 20/9/1977 فراس يوسف حمفوض 3

 العلوم الرتبوية دكتوراه 2009/2010 81.66 طيط الرتبوية )تربية(ماجستري يف التخ اجازة يف الرتبية )معلم صف( 1/8/1984 نوف علي املرعي 4

 أمراض القلب واألوعية دكتوراه 2010/2011 80.43 دراسات عليا يف أمراض القلب واألوعية اجازة يف الطب البشري 1/3/1982 عيسى ظريف مهنا 5
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 :دكتوراه)احتياط( لمرشحين أسماء ا  -
 

 الرغبات الشهادة المطلوبة العام الدراسي المعدل الشهادة الحاصل عليها الجامعية اإلجازة يدالموال االسم م.
 علم املواد وهندستها دكتوراه 2011/2012 78.91 ماجستري يف علم املواد وهندستها اجازة يف اهلندسة امليكانيكية 21/11/1984 حرب أبوعالء منري  1

 16/01/1974 حسينة حسن خضور 2
ة يف الصيدلة والكيمياء اجاز 

 الصيدلية
ماجستري يف التشخيص املخربي 

 )صيدلة(
 علم تأثري األدوية والكيمياء احليوية دكتوراه 2011/2012 78.32

 ساءالتوليد وامراض الن دكتوراه 2011/2012 78.10 دراسات عليا يف التوليد وامراض النساء اجازة يف الطب البشري 14/8/1982 سومر جهاد عليال 3

 هندسة ميكانيكية دكتوراه 2011/2012 77.80 ماجستري يف هندسة االالت احلرارية اجازة يف اهلندسة امليكانيكية 9/8/1983 علي حممد خطيب 4

 قدرة كهربائيةنظم  دكتوراه 2010/2011 77.59 ماجستري يف نظم القدرة الكهربائية اجازة يف اهلندسة الكهربائية 19/6/1980 هادي عبد الرزاق كنعان 5
 

              
 
      


