
 
 

-Ministry of Higher Education- Damascus    سورية–دمشق-وزارة التعليم العالي Syria  

   2128649 فاكس:    .Mob   ٤/٣/٢/١/٠٩٦٤٦٦٦٢٥٠خليوي :  :.Tel  ٠٠٩٦٣ ١١ ٢١٢٩٨٦٠  -  ٣/٢/٢١١٩٩٦١ھاتف: 
٢١٣ ٤٢١٢٨٩١٩ ٩٦٣١١fwww.mohe.gov.sy mhe@mohe.gov.sy 

  

     الجمهورية العربية السورية
  يوزارة التعليم العال    

     

Syrian Arab Republic 

Ministry Of Higher Education 

  

  تنـــويـــه
  

واملقدمة من  ٢٠١٦-٢٠١٥على املنح اهلندية للعام الدراسي  إىل مجيع الطالب السوريني الواردة أمساؤهم أدناه املرشحني    
  ،(GSS)جملس العالقات الثقافية حبكومة اهلند عمًال باخلطة الثقافية للمنح اهلندية 

 )شارع ابن اهليثم –شركسية  -أبو رمانة(الكائنة يف احلضور إىل مقر السفارة اهلندية  على الطالب املرشحنييتعني     
 ه لن يتم اعتماد، علمًا أناللغة اإلنكليزيةبومقابلة صباحًا وذلك للخضوع الختبار  ٨,٣٠الساعة  ٢١/١/٢٠١٥بتاريخ 

   تمكنون من اجتياز امتحان اللغة االنكليزية. يترشيحات إال الطالب الذين 
     

  

  االختصاص المطلوب  الشهادة الحاصل عليها  االسم  م
  دكتوراه يف استخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف املسح اجليولوجي  التطبيقية+ املاجستري يف اجليولوجيا التطبيقيةاإلجازة يف اجليولوجيا   عماد الراوي.١
  مؤمترات/رتمجة الفوريةدكتوراه يف ال اإلجازة يف اللغة االنكليزية  حسن األشقر.٢
  الرتمجة التتبعية والتدوين/ ترمجة املؤمتراتدكتوراه يف  اإلجازة يف اللغة االنكليزية  إباء اليونس.٣
  أمن املعلومات والشبكاتدكتوراه يف  اهلندسة امليكانيكية والكهربائيةاإلجازة يف   دانية قرة بال.٤
  النظم الروبوتيةدكتوراه يف  اهلندسة امليكانيكية والكهربائيةاإلجازة يف   سامي العيسى.٥
  هندسة القاطراتدكتوراه يف  والكهربائيةاهلندسة امليكانيكية اإلجازة يف   أمحد ناصر الدين.٦
  فلزاتالدكتوراه يف  العلوم / جيولوجيااإلجازة يف   حنان سليم.٧
  برتوغرافيا الصخور النارية واملتحولةدكتوراه يف  العلوم / جيولوجيااإلجازة يف   كناز رحيم.٨
  علم الطبقيةدكتوراه يف  العلوم / جيولوجيااإلجازة يف   آالء املوصلي.٩
  تقييم األثر البيئيدكتوراه يف   العلوم البيئيةاإلجازة يف   بشرى عطفة.١٠
  إنتاج حماصيل حقليةدكتوراه يف   + املاجستري يف احملاصيل احلقليةالزراعة اإلجازة يف   ضحى حممود.١١
  كوميةاحلاسبة احملدكتوراه يف   االقتصاداإلجازة يف   حممد عاصم اخلباز.١٢
  عامةاللغويات الدكتوراه يف   / انكليزي  اآلداباإلجازة يف   سومر يوسف.١٣
 دكتوراه يف اإلدارة املدرسية اإلجازة يف الرتبية (معلم صف)  اليمامة مرجان.١٤
  دكتوراه  يف التنمية الفندقية االسرتاتيجية  اإلجازة يف السياحة (الفندقية)  رزان خليل.١٥
  املنشآت السياحية دكتوراه  يف حماسبة  اإلجازة يف السياحة (الفندقية)  روين بطيخ.١٦
  دكتوراه  يف التقومي والقياس  اإلجازة يف اللغة االنكليزية  رزان املسدي.١٧
 دكتوراه  يف التغذية وصحة اإلنسان  اإلجازة يف اهلندسة الغذائية  يامسني احلمود.١٨
  التبولوجيا دكتوراه يف  اإلجازة يف الرياضيات (اجلرب) + املاجستري يف الرياضيات (اجلرب)  رياض خضر احلميدو.١٩
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  االختصاص المطلوب  الشهادة الحاصل عليها  االسم  م
  دكتوراه يف الفيزياء الفلكية  اإلجازة يف العلوم (الفيزياء)  عبد اجلليل إياد العزي النشقبندي.٢٠
  دكتوراه يف األدب العاملي  اإلجازة يف اآلداب (اللغة اإلنكليزية)  نور اهلدى أحد العبد الطبال.٢١
  إدارة املراعيدكتوراه يف   إدارة املراعياملاجستري يف الزراعة (بيئة وحراج + اإلجازة يف   مهند جباوي.٢٢
  أدب أمريكي اإلجازة يف اللغة االنكليزية ديانا دسوقي.٢٣
 تقانة إنتاج املالبس )ميكانيك الغزل والنسيجاهلندسة امليكانيكية (اإلجازة يف  عبد الكرمي السيخ.٢٤

 اهليدروجيولوجيا (اختصاص مائية) اإلجازة يف اهلندسة املائية مصطفى املصطفى احلمدو.٢٥

 جيوديزياء فيزيائية )الطبوغرافيااملدنية (ندسة اهلاإلجازة يف  ميالء مرشان.٢٦

 نظم الشبكات احلاسوبية )احلواسيبااللكرتونية (هندسة ندسة اهلاإلجازة يف  أمحد قاضي.٢٧

 تلوث اهلواء )البيئيةاملدنية (اهلندسة اإلجازة يف اهلندسة  أمحد العبد اهللا.٢٨

 غريب فالزي.٢٩
الشبكات احلاسوبية ونظم اهلندسة املعلوماتية ( اإلجازة يف

 )التشغيل
 بروتوكوالت الشبكات احلاسوبية

 كتابة اإلجازة يف اللغة االنكليزية مىن الشاغل.٣٠

 تصميم وتطوير املناهج اإلجازة يف اللغة االنكليزية بسمة حجري.٣١

  نظريات وطرائق التدريس اإلجازة يف اللغة االنكليزية ملى صباهي.٣٢
  دكتوراه يف مسرح القرن السابع عشر  اإلجازة يف اللغة االنكليزية  هيفاء عنقة.٣٣
 دكتوراه يف النظم والتطبيقات املوزعة االجازة يف اهلندسة املعلوماتية (الربجميات ونظم املعلومات)  مصعب شاهني.٣٤
 دكتوراه يف العينات وتصمصم التجارب االقتصاد (اإلحصاء والربجمة) اإلجازة يف  عال خدوج.٣٥
  دكتوراه يف الرتمجة  اإلجازة يف اآلداب (اللغة اإلنكليزية)  مرهف ماهر قزاز.٣٦

  
  

                                                                          

   


