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موسيقاماجستيرحكوميةالمعهد العالي للموسيقا2010/2011امتياز85.50إجازة في الموسيقا27/1/1983محمد فراس علي سرميني1

الكيمياء الحيويةعلم السموم الصيدالنيةصيدلة سريريةماجستيرحكوميةتشرين2011/2012جيد جدا82.35اجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية20/4/1989هبة وهيب دوه جي2

3

عبد القادر عبد الحي الحاج 

التسويقالمالية وإدارة المخاطرBusiness Consultancyماجستيرحكوميةالفرات2010/2011جيدجدا81.72اجازة في االقتصاد28/1/1989فتيح

هندسة المواصالت والنقل والجسورماجستيرحكوميةالفرات2012/2013جيد جدا81.62اجازة في الهندسة المدنية01/01/1988محمد خالد عمر4

هندسة تصميم المنتجاتماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد جدا81.38اجازة في الفنون الجميلة01/01/1988بسمة نايف أبو عساف5

هندسة االتصاالتماجستيرحكوميةتشرين2010/2011جيدجدا80.72اجازة في الهندسة االلكترونية04/04/1989هديل محمد علي عبده6

تصميم معماريماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد جدا79.94إجازة في الهندسة المعمارية09/04/1989كنان رياض ملحم7

موسيقاماجستيرحكوميةالمعهد العالي للموسيقا2010/2011جيد جدا79.24إجازة في الموسيقا25/01/1986نعمى نايف شقير8

9

عالء الدين اكرم ظفر اهللا  

محاسبة وتدقيق ومعلومات انظمة اداريةماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيدجدا77.34اجازة في االقتصاد09/12/1987الشوا

صناعات صيدالنيةاألشكال الصيدالنية الحدثيةعلم الصيدالنيات التطبيقيةماجستيرحكوميةالبعث2010/2011جيدجدا77.22اجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية29/5/1988باسل حسان عبود10

ادارة االعمالماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيدجدا77.08اجازة في االقتصاد27/5/1990جورج خليل عبدو11

27/3/1987مهند هالل ابراهيم12

اجازة في هندسة نظم وشبكات 

اتصاالت وتقانة المعلوماتماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيدجدا76.51حاسوبية

إدارة أعمالماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيد جدا76.40إجازة في االقتصاد01/02/1987عمر عدنان شمس الدين13

علوم سياسيةماجستيرحكوميةدمشق2008/2009جيدجدا76.20اجازة في العلوم السياسية20/1/1986سومر منير صالح14

صيدالنياتماجستيرحكوميةتشرين2011/2012جيدجدا75.96اجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدالنية05/11/1989سامي طالل خالص15

تشريعات اجتماعيةالقانون المدنيالقانون العامماجستيرحكوميةتشرين2009/2010جيد جدا75.96اجازة في الحقوق09/08/1988محمد جميل متوج16

اداء موسيقيغيتارماجستيرحكوميةالبعث2009/2010جيد جدا74.96اجازة في التربية الموسيقية16/6/1987عالء وفيق خدام17

هندسة وادارة الجودةادارة الطاقة الحراريةالطاقات المتجددةماجستيرحكوميةتشرين2008/2009جيد جدا73.56اجازة في الهندسة الميكانيكية05/05/1986محمد خليل ديوب18

جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيدجدا72.98اجازة في الطب البشري01/01/1987خليل علي البيروتي19

التاريخ القديم / قسم االثار وتاريخ الفنماجستيرحكوميةحلب2010/2011جيد جدا72.45اجازة في االثار01/01/1990حسام لؤي الحايك20

االعالمماجستيرحكوميةدمشق1995/1996جيد جدا72.09اجازة في الصحافة29/1/1974ايمان حسن زيود21

ترميم االطراف االصطناعيةتخديروعناية مركزةجراحة عامةماجستيرحكوميةتشرين2006/2007جيدجدا70.94اجازة في الطب البشري09/02/1983سومر حسين ديوب22

محاسبةاقتصادماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيد جدا70.01اجازة في االقتصاد05/07/1987محمد منير البردقاني23
التربيةماجستيرحكوميةدمشق2009/2010جيد76.97اجازة في المناهج وتقنيات التعليم20/5/1987شروق فهد الوهبي24
هندسة معلوماتيةعلوم كمبيوترماجستيرحكوميةتشرين2010/2011جيد74.61اجازة في الهندسة المعلوماتية23/8/1988كامل توفيق فاضل25

الميكاترونيك المتقدمةنظم الميكاترونيك في الصناعة واألدويةاألنظمة الروبوتيةماجستيرحكوميةالبعث2011/2012جيد74.55اجازة في الهندسة الميكانيكية11/10/1988غسان أحمد خربيط26
أساسيات علم االتغذيةتسويق في الصيدلة وإدارةصيدلة سريريةماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيد73.36إجازة في الصيدلة29/7/1988سامر كمال الخوري27
هندسة انشائيةهندسة جيو تكنكماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيد73.23اجازة في الهندسة المدنية20/8/1987هادي يوسف بطحة28

جراحة فكيةتقويمتعويضات سنية ثابتةماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد72.99اجازة في طب االسنان02/10/1987عبد اهللا هالل الصبره29
الهندسة الكهربائيةماجستيرحكوميةدمشق2010/2011جيد72.13اجازة في الهندسة الكهربائية15/4/1988كنان حسن ونوس30

ادارة اعمال دوليةماجستيرحكوميةدمشق2009/2010جيد71.72اجازة في االقتصاد01/01/1988ملهم سلمان ابو خير31
مراقبة العدوى الجرثومية مناعياماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد71.27اجازة في الصيدلة27/4/1987محمد موسى حسن32

ماجستيرحكوميةتشرين2011/2012جيد70.67اجازة في التجارة واالقتصاد17/7/1988حيان نصار واكد33

برنامج الماجستير في العلوم المالية 

والمصرفية

ماجستير في العلوم المصرفية والتسويق 

المالي

الكيمياء الجزئيةالحفازكيمياء األدوية والمنتجات التجميليةماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد70.23اجازة في الكيمياء التطبيقية03/11/1988نور نبيل محمد34

ماجستيرحكوميةالبعث2010/2011جيد69.44اجازة في هندسة القوى الميكانيكية14/1/1984حسام علي كور35

النمذجة والمحاكات في الهندسة 

ادارة انظمة الطاقةالميكانيكية
نحتماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد69.37اجازة في الفنون الجميلة26/9/1989علي دوله الباشا36

هندسة الذكاء الصنعي والرؤياهندسة االتمتة والروبوتهندسة نظم المعلومات واالتصاالتماجستيرحكوميةدمشق2007/2008جيد69.23اجازة في الهندسة الكهربائية18/6/1986بسام محمد سالمة37
دراسات لغويةدراسات سالفيةماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيد69.05اجازة في اللغة االنكليزية25/7/1989ورد هيثم بركات38

هيدروجيولوجياماجستيرحكوميةدمشق2007/2008جيد68.95اجازة في العلوم (جيولوجيا)08/02/1984جعفر احمد جنيدي39



04/09/1986جرجي ايليا برباره40

اجازة في هندسة االلكترونيات 

هندسة اتصاالتماجستيرحكوميةدمشق2008/2009جيد66.32واالتصاالت

الطب البيطريماجستيرحكوميةالبعث2007/2008جيد66.28إجازة في الطب البيطري10/03/1985يامن وديع سياف41
تقويم االسنان والفكينماجستيرحكوميةدمشق2009/2010جيد65.64اجازة في طب االسنان18/3/1987أنس محمد المصري42

طاقات متجددةهندسة كهربائيةماجستيرحكوميةدمشق2008/2009جيد65.45اجازة في الهندسة الكهربائية05/05/1985مجد محمود زنبوعة43

محاسبةماجستيرحكوميةتشرين2010/2011جيد65.25اجازة في االقتصاد03/11/1985محمد رامز العمر44

طب األسنانماجستيرحكوميةتشرين2012/2013جيد63.41اجازة في طب األسنان30/12/1986ذوالفقار عبد الرزاق حسن45

ماجستيرحكوميةتشرين2010/2011جيد62.95اجازة في طب االسنان01/01/1988طارق احمد نادر مشلح46

التكنولوجيا لحيوية في البيئة اآلمنةالتكنولوجيا الحيوية في المعدات البيئيةماجستيرحكوميةالبعث2007/2008جيد68.86اجازة في الطب البيطري01/01/1986رويدة طالل طعمة47

التكنولوجيا لحيوية في البيئة اآلمنةالتكنولوجيا الحيوية في المعدات البيئيةماجستيرحكوميةالبعث2006/2007جيد60.51اجازة في الطب البيطري01/01/1984معد عدنان طهماز48

عينيةجلديةماجستيرحكوميةدمشق2011/2012جيدجدا76.26اجازة في الطب البشري16/3/1989غيث سمير قزحالوي49

موارد الطاقات المتجددةالهندسة البيئية في علم الطاقةموارد الطاقة والجودة البيئيةماجستيرحكوميةدمشق2011/2012مقبول59.36اجازة في هندسة الطاقة الكهربائية09/05/1985شادي عماد رزق50

2011/2012جيد جدا83.98إجازة في إدارة األعمال01/02/1991غالية محمد زهير االسطواني51

الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم 

إدارة الموارد البشرية الدوليةإدارة األعمالماجستيرخاصةوالتكنولوجيا

جراحة فمزراعة اسنانماجستيرخاصةالدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا2011/2012جيدجدا3.15/4اجازة في طب االسنان31/5/1989ثائر احمد خليل52
اتصاالتماجستيرخاصةالمامؤن2009/2010جيد77.17اجازة في االتصاالت14/7/1985خالد عبد الحكيم درويش53
ادارة االعمالماجستيرخاصةالسورية الخاصة2011/2012جيد76.47اجازة في ادارة االعمال26/3/1990يزن فاضل حامد54

55

محمد سعد محمد سليم 

هندسة المخزونماجستيرخاصةالسور ية الدولية2009/2010جيد76.00اجازة في هندسة البترول01/05/1987اللحام

إجازة في هندسة الكمبيوتر01/01/1982 سامر علي كور56
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إدارة قواعد البياناتعلوم كمبيوتر (أداء صنعي)هندسة برمجياتماجستيرأجنبيةأبو علي سينا2008/2009مقبول0


