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 الجمهــــورية العربيــــــة السوريــــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نـريــــشــة تــــــــعــامـــــــــــج
 

 

 العميا  ىامعاىدوالتخصص في كميات جامعة تشرين و نتائج مفاضمة القبول بدرجة الماجستير وماجستير التأىيل 
 . 2023/ 2022لمعام الدراسي  اليندسة المعموماتية( –اليندسة المعمارية  -التمريض –الصيدلة  –طب األسنان  -البشري  )الطب كميات عداما 

 ةاآلداب والعموم اإلنسانيكمية 
 المغة العربيةقسم 

 ماجستير أدبيات
 الرغبة المقبولة الجامعة المعدل اإلجازة اسم األب االسم والكنية م 
 / عام /أدبيات   تشرين 80.20 لغة عربية عادل فاطمة شرابو 1

 / عام /أدبيات   طرطوس 76.63 لغة عربية وجدي حال كباس 2

 / عام /دبيات  أ طرطوس 76.57 لغة عربية عمي فرح جوريو 3

 / عام /أدبيات   تشرين 74.87 لغة عربية محمد حنين ياسمين 4

 / عام /أدبيات   طرطوس 72.19 لغة عربية عادل غيداء عثمان 5

 / عام /أدبيات   طرطوس 71.90 لغة عربية محمد صبا عمران 6

 / عام /أدبيات   تشرين 71.22 لغة عربية محمد معمر اليحيى 7

 / عام /أدبيات   طرطوس 71.17 لغة عربية عارف لسميم خمي 8

 / عام /أدبيات   تشرين 69.20 لغة عربية مصطفى عمي حناوي 9

 / عام /أدبيات   تشرين 68.47 لغة عربية جمال بشرى بسيسيني 10

 / موازي /أدبيات  تشرين 67.87 لغة عربية ىيثم مرام عبد اهلل 11

 / موازي /أدبيات  تشرين 65.41 لغة عربية بشار حكمت اسعد 12

 / موازي /أدبيات  تشرين 63.28 لغة عربية معروف أحمد البيرق 13

 / مكفوفين /أدبيات  تشرين  67.13 لغة عربية أيمن ىبة اهلل صيداوي 14
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 الجمهــــورية العربيــــــة السوريــــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نـريــــشــة تــــــــعــامـــــــــــج
 

 ماجستير لغويات 

 / عام /لغويات   تشرين 74.28 لغة عربية عبد المنعم انس شيخ خميس 1

 / عام /لغويات   تشرين 71.67 لغة عربية بد الرحمنع آيات اهلل بنانة 2

 / عام /لغويات   طرطوس 68.43 لغة عربية عمي لين سعادات 3

 / عام /لغويات   تشرين 67.54 لغة عربية ىيثم حال مينا 4

 / عام /لغويات   تشرين 67.26 لغة عربية ياسر نور غانم 5

 / عام /ات  لغوي تشرين 67.00 لغة عربية منذر صبا حسن 6

 / عام /لغويات   تشرين 66.98 لغة عربية مطيع موسى عدره 7

 / عام /لغويات   تشرين 66.03 لغة عربية حسين محيا يوسف 8

 / عام /لغويات   طرطوس 65.90 لغة عربية يوسف فاطمو حسين 9

 / عام /لغويات   تشرين 65.80 لغة عربية فوزان ميرفت عديره 10

 / موازي /لغويات  تشرين 63.01 لغة عربية مدمح أحمد حسن 11

 / موازي /لغويات  تشرين 62.75 لغة عربية عدنان مرام اسبر  12

 / موازي /لغويات  تشرين 62.42 لغة عربية ابراىيم حال سعيد 13

 قسم المغة االنكميزية
 / عام /أدبيات   تشرين 77.35 المغة االنجميزية أكرم جوى حموم 1

 / عام /أدبيات   تشرين 63.02 المغة االنجميزية عماد حال عمي 2

 / عام /أدبيات   تشرين 61.04 المغة االنجميزية شفيق نور مغربل 3

 / عام /لغويات   تشرين 69.07 المغة االنجميزية تاج الدين فاطمة حمود 4

 المقاعد المتبقية شاغرة
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 قسم المغة الفرنسية

 ماجستير الدراسات األدبية

 / عام /الدراسات األدبية   تشرين 70.07 المغة الفرنسية عماد ربى قرقماز يج أولخر 

 / عام /الدراسات األدبية   طرطوس 87.47 المغة الفرنسية سميمان ورود صالح 1

 / عام /الدراسات األدبية  تشرين 63.48 المغة الفرنسية ىشام ياسمين قادوس 2

 / عام /الدراسات األدبية  تشرين 61.43 المغة الفرنسية فرج احمد شرابو 3

 / عام /الدراسات األدبية  تشرين 60.75 المغة الفرنسية فجر مراد صقر 4

 موازي / /الدراسات األدبية  حماه 63.12 المغة الفرنسية غسان عمر الفرج 5

 موازي / /الدراسات األدبية  طرطوس 61.37 المغة الفرنسية ابراىيم مرفت عباس 6

 المغويةير الدراسات ماجست
 / عام /الدراسات المغوية   طرطوس 84.90 المغة الفرنسية عمي عفاف حسن 1

 / عام /الدراسات المغوية   طرطوس 80.51 المغة الفرنسية عمي فرح خميل 2

 / عام /الدراسات المغوية   تشرين 72.13 المغة الفرنسية محمد فاطمو ناصر الدين 3

 / عام /الدراسات المغوية   تشرين 65.45 مغة الفرنسيةال كامل حال عفيصة 4

 / موازي /الدراسات المغوية   طرطوس 66.61 المغة الفرنسية فادي لبانة بركات 5

 / موازي /الدراسات المغوية    - المغة الفرنسية - شاغر 

 في الترجمة والتعريب في المغة الفرنسيةماجستير التأىيل والتخصص 

 / عام /  الترجمة والتعريب تشرين 63.84 المغة الفرنسية طارق روان موسى 1

 / عام /  الترجمة والتعريب تشرين 62.59 المغة الفرنسية جالل  نوراي شعار 2

 )دبموم( موازيرسوم  – الترجمة والتعريب تشرين  62.00 المغة الفرنسية حافظ اسامة حداد 3
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 / عام /  الترجمة والتعريب تشرين 60.12 المغة الفرنسية أحمد ديمو مقديد 4

 / موازي/   الترجمة والتعريب طرطوس 60.03 المغة الفرنسية عبد الفتاح عمي حبيب 5

 / موازي/   الترجمة والتعريب - - المغة الفرنسية - شاغر 6

 / موازي/   الترجمة والتعريب تشرين 70.43 )تعميم مفتوح(ترجمة في المغة الفرنسية  نزار خديجو سممان 7

 / موازي/   الترجمة والتعريب تشرين 63.05 )تعميم مفتوح(ترجمة في المغة الفرنسية  رفعت جعفر محمود 8

 / موازي/   الترجمة والتعريب  - )تعميم مفتوح(ترجمة في المغة الفرنسية  - شاغر 

 ماجستير عمم االجتماع – قسم عمم االجتماع

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 88.42 م اجتماععم أحمد الزىراء رحال خريج أول

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 65.89 عمم اجتماع محمود ىويدا ديوب 1

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 65.31 عمم اجتماع عمي لين الجالد  2

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 65.01 عمم اجتماع سميمان آالء الصوا 3

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 63.74 ععمم اجتما ابراىيم ىبو بوشيو 4

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 63.18 عمم اجتماع سمير نادين احمد 5

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 62.90 عمم اجتماع مازن آالء سالم 6

 / عام /عمم اجتماع  تشرين 61.34 عمم اجتماع معروف بتول خدام 7

مكرر            / عام /عمم اجتماع  رينتش 61.23 عمم اجتماع عنان عال عبد اهلل  8
 / عام /عمم اجتماع  تشرين 61.23 عمم اجتماع رياض روز جبيمي 8 لتساوي المعدل

 / موازي/ عمم اجتماع  تشرين 60.69 عمم اجتماع حبيب خمود جامع 9

 / موازي/ عمم اجتماع  تشرين 60.64 عمم اجتماع شعبان ىدى موسى 10

 / موازي/ عمم اجتماع  - - ععمم اجتما - شاغر 
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 ماجستير الفمسفة – قسم الفمسفة
جامعة غير سورية  84.30 الفمســـــــــــفة محمود عمار بدور 1

 /رسوم موازي – عام /الفمسفة  (االسالمية    الرضوية)

 / عام /الفمسفة  تشرين 71.45 الفمســـــــــــفة عزيز لبنى سيد احمد 2

 / عام /الفمسفة  تشرين 70.47 لفمســـــــــــفةا وفيق والء ديب 3

 / عام /الفمسفة  دمشق 69.62 الفمســـــــــــفة مالك غادة داؤد 4

 / عام /الفمسفة  تشرين 64.85 الفمســـــــــــفة عمي حسن قاسم 5

 / عام /الفمسفة  تشرين 64.74 الفمســـــــــــفة رفيق عمي معال 6

 / عام /الفمسفة  تشرين 63.87 الفمســـــــــــفة احمد مرام الرحيو 7

 / عام /الفمسفة  تشرين 63.45 الفمســـــــــــفة أحمد طارق أسعد 8

 / عام /الفمسفة  تشرين 63.34 الفمســـــــــــفة سميم ضحى صيوح 9

 / عام /الفمسفة  تشرين 62.80 الفمســـــــــــفة سمير حيدر حميشو  10

 / موازي/ الفمسفة  تشرين 61.36 الفمســـــــــــفة احمد داش ثناء بك 11

 / موازي/ الفمسفة  تشرين 61.35 الفمســـــــــــفة عبد المنعم اىداء حبيب 12

 / موازي/ الفمسفة  تشرين 60.67 الفمســـــــــــفة حمدان يزن اسماعيل 13

 قسم الجغرافية
 ماجستير الجغرافية الطبيعية

 / عام /الجغرافية الطبيعية  تشرين  76.25 الجغرافية الطبيعية امين حوشفاتن  1

 / عام /الجغرافية الطبيعية  تشرين 74.42 الجغرافية الطبيعية ابراىيم نزيو خميفة  2

 / عام /الجغرافية الطبيعية  تشرين 72.81 الجغرافية الطبيعية نواف كرم ازمرلي 3

 / موازي  /الجغرافية الطبيعية  تشرين 71.42 بيعيةالجغرافية الط حسان ىال فيوض 4

 /ذوي شيداء –/عام الجغرافية الطبيعية  تشرين 66.01 الجغرافية الطبيعية عبد الرحيم بيان حمودي 5
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 البشرية واإلقتصاديةماجستير الجغرافية 

 / عام /لبشــــرية واالقتصادية ا الجغرافية تشرين 74.15 البشــــرية واالقتصادية الجغرافية ظريف لورين زمرد 1

 / عام /البشــــرية واالقتصادية  الجغرافية تشرين 67.67 البشــــرية واالقتصادية الجغرافية يونس وائل خير بك 2

 / عام /البشــــرية واالقتصادية  الجغرافية تشرين 67.57 البشــــرية واالقتصادية الجغرافية سممان باسل صالح 3

 /موازي/البشــــرية واالقتصادية  الجغرافية تشرين 61.74 البشــــرية واالقتصادية الجغرافية أحمد  يدسعيد سع 4

 في التخطيط والتنمية المكانية ماجستير التأىيل والتخصص

 / عام تخطيط وتنمية مكانية / تشرين 76.55 الطبوغرافية –اليندسة المدنية  رامز عمي حموم 1

 / عام تخطيط وتنمية مكانية / تشرين 74.88 ليندسة المعمارية ا مالك سموى عمو 2

 / عام  تخطيط وتنمية مكانية / تشرين 66.95 الجغرافية مالك حسن خازم 3

 موازي /  تخطيط وتنمية مكانية / تشرين 62.96 الجغرافية  محمد أحمد الحاج عبد اهلل 4

 / عام وتنمية مكانية /تخطيط  - - االقتصاد )االقتصاد والتخطيط( - شاغر 

 / عام تخطيط وتنمية مكانية / - - السياحة - شاغر 

 قسم التاريخ

 ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر
 / عام /والمعاصر  التاريخ الحديث تشرين 73.68 التاريخ محمود منى قريش خريج أول

 / عام /ر والمعاص التاريخ الحديث تشرين 70.80 التاريخ سامي نسرين نعمان 1

 / عام /والمعاصر  التاريخ الحديث تشرين 67.51 التاريخ جميل رشا اسعد 2

 / عام /والمعاصر  التاريخ الحديث تشرين 67.26 التاريخ يوسف لمى عيسى 3

 ذوي شيداء/-/عاموالمعاصر  التاريخ الحديث تشرين 66.03 التاريخ مايز رؤى خموف 4

 موازي / /والمعاصر  التاريخ الحديث تشرين 64.57 خالتاري عبد المطيف رماح السعد 5
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 كمية الزراعة
 ماجستير البستنة –ن البساتيقسم 

 الرغبة المقبولة الجامعة المعدل اإلجازة اسم األب  االسم والكنية  م 

 / عام / بستنة تشرين 91.98 اليندسة الزراعية / بساتين / نزيو سوزان عمران  أول خريج

 خريج أول
 / عام / بستنة تشرين 86.79 اليندسة الزراعية / بساتين / احمد دعاء حسن  معيدمرشح 

 / عام / بستنة تشرين 84.21 اليندسة الزراعية / بساتين / أحمد لبنى ساعود 1

 / عام / بستنة تشرين 83.86 اليندسة الزراعية / بساتين / وائل رىف عمار 2

 / عام / بستنة تشرين 82.77 اليندسة الزراعية / بساتين / جياد نور إبراىيم  3

 / عام / بستنة تشرين 81.87 اليندسة الزراعية / بساتين / اسماعيل مرح قصيبي 4

 / عام / بستنة تشرين 81.71 اليندسة الزراعية / بساتين / مالك لورين اسماعيل 5

 تاريخ العرب واإلسالمماجستير 

 / عام /تاريخ العرب واإلسالم  تشرين 68.01 التاريخ ابراىيم عمي الرطب 1

 / عام /تاريخ العرب واإلسالم  تشرين 66.63 التاريخ ابراىيم أغيد فاضل 2

 / عام /اريخ العرب واإلسالم ت تشرين 66.01 التاريخ عمار حسن وكيل 3

 / موازي /تاريخ العرب واإلسالم  تشرين  64.25 التاريخ محمد عمي حسن أحمد حجي شحادة 4

 التاريخ القديم  ماجستير 

 / عام /التاريخ القديم   تشرين 74.22 التاريخ احمد عال اسعد 1

 / عام /التاريخ القديم   تشرين 72.94 التاريخ حسان ردينو عاقل  2

 / عام /التاريخ القديم   البعث 69.94 التاريخ كامل باسم الناصر 3

 / موازي /التاريخ القديم   تشرين 63.64 التاريخ محمد مضر بيمولي  4
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 / عام / بستنة تشرين 81.16 اليندسة الزراعية / بساتين / امجد اية منذر 6

 / عام / بستنة البعث 75.11 اليندسة الزراعية / عامة / زىير انجل عثمان 7

 / موازي بستنة / تشرين 77.83 اليندسة الزراعية / بساتين / رفعت ميسم كروم 8

 / موازي بستنة / تشرين 77.67 اليندسة الزراعية / بساتين / رياض رامي شيخضاىر 9

 / موازي بستنة / الفرات 73.74 اليندسة الزراعية / عامة / وسيم إبراىيم محفوض 10

 ذوي شيداء / / بستنة تشرين 80.69 اليندسة الزراعية / بساتين / نصر شيرين ضويا  11

 قسم اإلنتاج الحيواني 
  ت ودواجن ماجستير مجترا

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 85.86 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / عاطف ميدي بدور  ولخريج أ

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 82.02 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / يوشع زينب زينو 1

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 81.13 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / طالل رؤى النوا 2

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 80.05 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / موسى زينو عصيفوري 3

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 79.61 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / مصطفى ساره ابراىيم 4

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 79.27 / اليندسة الزراعية / انتاج حيواني محمد الحسين عبود 5

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 75.93 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / محمد دارين بطال 6

 / عام / مجترات ودواجن  الفرات 73.02 اليندسة الزراعية / عامة / جميل دلدار حيدر 7

 / عام / مجترات ودواجن  تشرين 72.00 اليندسة الزراعية / عامة / زىر زينب ياسمين 8

 موازي / / مجترات ودواجن  تشرين 71.09 اليندسة الزراعية / عامة / احمد عدي فوزي 9

 موازي / / مجترات ودواجن  الفرات 70.90 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / احمد ميند المحمد 10

 موازي / / مجترات ودواجن  حمب 69.37 واني /اليندسة الزراعية / انتاج حي مروان عبد اهلل المحو 11



   
 

9 
  

 الجمهــــورية العربيــــــة السوريــــة
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 أسماكماجستير 

 / عام / أسماك تشرين 84.05 اليندسة الزراعية / عامة / تيسير جيداء رجب  ولخريج أ

 / عام / أسماك تشرين 75.22 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / مسعود زينب سعد 1

 / عام / أسماك البعث 73.94 / اليندسة الزراعية / عامة ياسر أغنار خضور 2

 / عام / أسماك البعث 73.93 اليندسة الزراعية / عامة / عمي ريتا حسين 3

 / عام / أسماك تشرين 73.75 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / ىيثم ديما غانم 4

 / عام / أسماك تشرين 73.40 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / طالل عمار جمول 5

 / عام / أسماك تشرين 72.88 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / عمي مضر قاسم 6

 / عام / أسماك تشرين 72.67 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / فاتح المنذر معال 7

 موازي / / أسماك تشرين 71.62 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / اديب جمنار سالم 8

 موازي / / أسماك تشرين 70.85 اليندسة الزراعية / عامة / محسن جوليانا ناصر 9

 موازي / / أسماك تشرين 70.35 اليندسة الزراعية / انتاج حيواني / يحيى الزىراء سميمان 10

 عموم التربة والمياهماجستير  – قسم عموم التربة والمياه

 / عام عموم التربة والمياه / تشرين 79.72 اليندسة الزراعية / بساتين / محمد ليال ابراىيم 1

 / عام عموم التربة والمياه / تشرين 73.16 اليندسة الزراعية / عموم التربة والمياه / يوسف وعد سعيد 2

 / عام عموم التربة والمياه / تشرين 72.72 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / ايمن آنو سميمان 3

 / عام عموم التربة والمياه / البعث 72.49 لزراعية / عامة /اليندسة ا عبد السالم نذير الشيخ خالد  4

 / عام عموم التربة والمياه / تشرين 71.70 اليندسة الزراعية / عموم التربة والمياه / عمي ميا يونس 5

 / عام عموم التربة والمياه / تشرين 70.04 اليندسة الزراعية / عموم التربة والمياه / محمد سماح يوسف 6

 / موازي عموم التربة والمياه / تشرين 69.83 اليندسة الزراعية / عموم التربة والمياه / محمد ليالس كميو 7
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 ماجستير محاصيل حقمية – قسم المحاصيل الحقمية

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 83.26 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / كريم بثينو حتري  خريج أول

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 82.76 / محاصيل حقميةليندسة الزراعية /ا احمد زينب سعيد 1

 / عام / محاصيل حقمية الفرات 81.30 اليندسة الزراعية / عامة / عبد ىديل حسين 2

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 80.97 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / سمير آيو خضور 3

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 80.69 / محاصيل حقميةية /اليندسة الزراع سامر بشرى عمي 4

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 79.14 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / مالك مرام عمي 5

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 78.81 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / عمي عبير خضور  6

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 78.38 / حاصيل حقميةماليندسة الزراعية / عمار ساره خدام 7

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 78.14 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / منير زينب ابراىيم 8

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 77.86 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / عبد اهلل عمي عبود 9

 / عام / محاصيل حقمية تشرين 76.84 / محاصيل حقميةية /اليندسة الزراع مازن ريمو العاصي 10

 / عام / محاصيل حقمية حمب 76.54 اليندسة الزراعية / عامة / خالد محمد الشحنة 11

 / عام / محاصيل حقمية دمشق 68.87 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / فؤاد محمد رجيسي 12

 / موازي / محاصيل حقمية تشرين 76.60 / حقمية محاصيلاليندسة الزراعية / محمد عال حسن 13

 / موازي / محاصيل حقمية تشرين 75.14 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / فائز شروق محمد 14

 / موازي / محاصيل حقمية تشرين 73.42 / محاصيل حقميةاليندسة الزراعية / محمد عمي عدي حيحانو 15
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 نبات وقايةماجستير  – قسم وقاية النبات

 / عام وقاية النبات / تشرين 84.94 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / عماد دينا بشاره  خريج أول

 / عام وقاية النبات / تشرين 83.15 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / سممان نديم سرحيل 1

 / عام وقاية النبات / تشرين 81.16 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / نبيل عبد الغني محمود 2

 / عام وقاية النبات / تشرين 79.77 اليندسة الزراعية / بساتين / عماد مرام صافي 3

 / عام وقاية النبات / تشرين 78.49 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / جياد بشار اسكيف 4

 / عام قاية النبات /و  تشرين 77.06 اليندسة الزراعية / محاصيل حقمية / ابراىيم صالح شطارة 5

 / عام وقاية النبات / البعث 75.09 اليندسة الزراعية / عامة / نبيل ميس فتنو 6

 / عام وقاية النبات / تشرين 75.05 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / محمود حسين عيسى 7

 / عام لنبات /وقاية ا تشرين 73.77 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / سميمان محمد دقنوش 8

 / عام وقاية النبات / تشرين 73.44 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / خضر كرم طويل 9

 / موازي وقاية النبات / تشرين 72.94 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / نور الدين عمي رسوق 10

 / موازي ية النبات /وقا تشرين 71.28 اليندسة الزراعية / وقاية النبات / قصي زينب عبود 11

 ماجستير اقتصاد زراعي – قسم االقتصاد الزراعي

 / عام اقتصاد زراعي/ تشرين 93.37 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / حسن رند جنيد  خريج أول

 / عام اقتصاد زراعي / تشرين 81.72 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / وائيل احمد عيسى 1

 / عام اقتصاد زراعي / تشرين 81.64 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / يلخم زينو خميل 2

 / عام اقتصاد زراعي / تشرين 80.67 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / عمي لمى درغام 3

 / عام اقتصاد زراعي / تشرين 79.22 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / ىيثم جعفر محفوض 4
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 / عام اقتصاد زراعي / تشرين 77.14 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / حافظ يارا حسن 5

 / موازي اقتصاد زراعي / حماه 76.32 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / عبد الرزاق عوض بديوي 6

 / موازي اقتصاد زراعي / تشرين 75.39 اليندسة الزراعية / اقتصاد زراعي / ابراىيم كاظم طوالو 7

 عموم األغذيةماجستير  – عموم األغذيةقسم 

 / عام عموم األغذية / تشرين 86.80 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / كمال سالي رجوب  خريج أول

 / عام عموم األغذية / تشرين 82.60 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / عالء الدين ميرا مينا 1

 / عام عموم األغذية / طرطوس 82.06 تقانة األغذيةىندسة  يوسف ىبو غانم 2

 / عام عموم األغذية / تشرين 79.99 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / عبد القادر نيرمين  صيبعة 3

 / عام عموم األغذية / تشرين 78.91 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / نصر دعاء معروف 4

 / عام عموم األغذية / تشرين 78.27 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / يونس بالل رحال 5

 / عام عموم األغذية / البعث 73.76 اليندسة الغذائية سميمان عمي نصور 6

 / موازي عموم األغذية / تشرين 77.95 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / نبيل لجينو برىوم 7

 / موازي ة /عموم األغذي تشرين 75.87 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / بديع عمي الدواي 8

 / موازي عموم األغذية / طرطوس 75.11 تقانة األغذيةىندسة  حيدر اباء عجي 9

 / موازي عموم األغذية / البعث 72.04 اليندسة الغذائية عمي رنيم الشمالي 10

 / ذوي شيداء -عام  عموم األغذية / تشرين 75.07 / عموم اغذيةاليندسة الزراعية / يسرب حيدر صقور  11

 م الحراج والبيئةقس
 عموم الغاباتماجستير 

 / عام عموم غابات / تشرين 86.58 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / حسان خولو صالح خريج اول

 / عام عموم غابات / تشرين 77.20 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / محسن سمارة وىيبي 1
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 / عام عموم غابات / تشرين 75.32 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / حافظ نغم غنيجو 2

 / عام عموم غابات / تشرين 74.96 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / قحطان نوار دياب 3

 / عام عموم غابات / تشرين 74.62 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / عبد القادر جنان حمزه 4

 / عام عموم غابات / ينتشر  73.31 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / كاسر شذا اسعد 5

 / موازي عموم غابات/ تشرين 71.60 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / عاطف حنان منال ولي 6

 / موازي عموم غابات / تشرين 71.02 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / فرج راما جوني 7

 بيئيةالعموم ماجستير ال

 / عام عموم بيئية / تشرين 82.50 ئة /اليندسة الزراعية /حراج وبي ياسر زينب حاتم 1

 / عام عموم بيئية / تشرين 82.20 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / كرام محمد صالح 2

 / عام عموم بيئية / تشرين 81.71 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / حسين باسل الريس 3

 / عام عموم بيئية / ينتشر  78.66 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / احمد ىديل محفوض 4

 / عام عموم بيئية / حمب 74.58 اليندسة الزراعية / عامة / غازي سالم جزعو 5

 / موازي عموم بيئية / تشرين 71.00 اليندسة الزراعية /حراج وبيئة / عبدالحفيظ مي عثمان 6

 

 كمية العموم
 الرياضيات قسم

 جبر –ماجستير رياضيات نظرية 

 الرغبة المقبولة الجامعة المعدل اإلجازة اسم األب   االسم والكنية م 
 / عام / -جبر  –رياضيات نظرية  تشرين 86.82 رياضيات نظرية سميم صبا تجور أول خريج

 / عام / -جبر  –رياضيات نظرية  تشرين 73.71 رياضيات نظرية عمر نور الخالد 1
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 / عام / -جبر  –نظرية  رياضيات تشرين 73.26 رياضيات نظرية محمد حافظ حسن  2

 / موازي / -جبر  –رياضيات نظرية  تشرين 71.86 رياضيات نظرية عمي غدير لوحو 3

 تحميل –ماجستير رياضيات نظرية 

 / عام /تحميل  –رياضيات نظرية  ةحما 80.59 رياضيات نظرية محمد تيماء جمول  1

 / عام /تحميل  –ضيات نظرية ريا تشرين 78.37 رياضيات نظرية محمد فاروق آية غزول 2

 / موازي /تحميل  –رياضيات نظرية  تشرين 78.11 رياضيات نظرية حسن دعا حسن 3

  عموم الحاسوب   -رياضيات تطبيقية  ماجستير

 / عام / عموم الحاسوب   -رياضيات تطبيقية  تشرين 89.66 رياضيات تطبيقية تيسير رعد جبور  خريج أول

 / عام /عموم الحاسوب   -رياضيات تطبيقية  الفرات 87.64 رياضيات تطبيقية رياس ركسانا يوسف 1

 / عام /عموم الحاسوب   -رياضيات تطبيقية  تشرين 82.82 رياضيات تطبيقية بالل  جعفر عثمان 2

 / موازي /عموم الحاسوب  -رياضيات تطبيقية  تشرين 79.49 رياضيات تطبيقية عدنان نور الغانم  3

 رياضي إحصاء -رياضيات تطبيقية ر ماجستي

 / عام /رياضي  إحصاء -رياضيات تطبيقية  تشرين 87.49 إحصاء رياضي وفيق ساره جديد  أول خريج

 / عام /رياضي  إحصاء -رياضيات تطبيقية  تشرين 81.22 إحصاء رياضي يحيى امل اميان 1

 / عام /رياضي  إحصاء - رياضيات تطبيقية تشرين 74.57 إحصاء رياضي فواز عمي سعود 2

 موازي / /رياضي  إحصاء -رياضيات تطبيقية  تشرين 73.02 إحصاء رياضي حامد عال إبراىيم 3

 قسم الجيولوجيا
 / عام /جيولوجيا تطبيقية  انجعث 84.29 جيولوجيا تطبيقية يحًد جعفر عطٛخ 1

 / عام ىيدروجيولوجيا / رشرٍٚ 78.48 جيولوجيا تطبيقية عٛد ْٛب ثدٔر 2

 / عام /تطبيقية فيزياءجيو  رشرٍٚ 70.77 جيولوجيا تطبيقية ٚحٛٗ ثدٚعخ يعر٘ 3

 موازي / /جيولوجيا تطبيقية رشرٍٚ 74.92 جيولوجيا تطبيقية ادٚت اندثٛبدغٛث ا 4
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 قسم الفيزياء
 فيزياء الجسم الصمبماجستير 

 / امع/فيزياء الجسم الصمب رشرٍٚ 76.97 الفيزياء احًد ٕٚضف يبضٙ 1

 / عام/فيزياء الجسم الصمب رشرٍٚ 73.11 الفيزياء احًد دعد عكريخ 2

 / /موازيفيزياء الجسم الصمب رشرٍٚ 71.93 الفيزياء طهعذ عهٙ ضهًٛبٌ 3

 اإلشعاعيةالفيزياء ماجستير 

 / عام اإلشعاعية /الفيزياء  رشرٍٚ 77.31 الفيزياء يحًد ضهًٛبٌ حٛش 1

 / عام اإلشعاعية /الفيزياء  رشرٍٚ 73.30 يزياءالف َسار يجدٔنٍٛ ضرحٛم 2

 / موازي اإلشعاعية /الفيزياء  رشرٍٚ 68.83 الفيزياء يحًد آٚخ شٛخ أحًد 3

 الفيزياء النظريةماجستير 

 / عام / الفيزياء النظرية طرطٕش 89.65 الفيزياء خبند ٚبضًٍٛ انفزُخ 1

 / عام / النظرية الفيزياء رشرٍٚ 77.81 الفيزياء حبفظ عهٙ ضهٛى 2

 / موازي / الفيزياء النظرية رشرٍٚ 70.73 الفيزياء احًد فبطًخ شبٍْٛ 3

 / ذوي شيداء - عام / الفيزياء النظرية طرطٕش 71.86 الفيزياء عبدل عهٙ أحًد 4

 الكترونياتماجستير 

 /عام/الكترونيات  رشرٍٚ 72.82 الفيزياء صفٕاٌ انٓبو انحبج عًر 1

 /موازي/الكترونيات  رشرٍٚ 70.13 الفيزياء عٍٛي ٔعد احًد 2

  واألطياف الذرية والجزيئية  الميزرماجستير 

 / عام / واألطياف الذرية والجزيئية  الميزر رشرٍٚ 73.02 الفيزياء عًر ْال يبٔرد٘ 1

 / موازي / واألطياف الذرية والجزيئية  الميزر رشرٍٚ 71.65 الفيزياء ضهًٛبٌ يرح َجال 2
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 م الكيمياءقس

 / عام /ال عضوية كيمياء  رشرٍٚ 86.02 بحتةكًٛٛبء  ٔنٛد صجب حبيدح خريج أول

 / عام كيمياء  تحميمية / رشرٍٚ 82.95 رطجٛقٛخكًٛٛبء  رٚبض غرٔة اندعجٕل خريج أول

 / عام كيمياء فيزيائية / رشرٍٚ 79.19 بحتةكًٛٛبء  عجد انهطٛف طالش انحًبدح 1

 / عام  كيمياء فيزيائية / طرطٕش 77.17 بحتةكًٛٛبء  يحًٕد يراو َٕٚص 2

 / موازي كيمياء فيزيائية / رشرٍٚ 78.17 كيمياء تطبيقية احًد رٔاٌ رفبعٙ 3

 / عام كيمياء تحميمية / انجعث 76.27 تطبيقية كًٛٛبء  كرٚى ضًٛعّ انحر٘ 4

 / عام يمية /كيمياء تحم رشرٍٚ 75.65 بحتةكًٛٛبء  عجد انرؤٔف رطُٛى ضٛد حًٕد 5

 / موازي / تحميميةكيمياء  رشرٍٚ 72.07 حيويةكًٛٛبء  ٔنٛد َٕر خهٛم 6

 / عام كيمياء عضوية / رشرٍٚ 83.42 ثحزخكًٛٛبء  يٕفق ُْبء انجبشب 7

 / عام /عضوية  كيمياء  طرطٕش 81.32 ثحزخ كيمياء  يفٛد عال دٕٚة 8

 /موازي عضوية /كيمياء  طرطٕش 76.86 ثحزخ كيمياء  ضهٛى َٕر انٓدٖ احًد 9

 /عام كيمياء العضوية / رشرٍٚ 75.59 تطبيقية كيمياء عجد هللا اٚخ حبج َجٛت 10

 /عام كيمياء العضوية / رشرٍٚ 72.17 كًٛٛبء حٕٛٚخ ضًٛر نًٛب يُٓب 11

 /موازي كيمياء العضوية / رشرٍٚ 71.97 ثحزخ كيمياء  يصطفٗ يحًد حًبيٙ 12

 / عام كيمياء تطبيقية / رشرٍٚ 73.42 ًٛبء حٕٛٚخكٛ ضًٛر يٛرٚى ضعٛد 13

 / عام كيمياء تطبيقية / رشرٍٚ 73.14 كًٛٛبء حٕٛٚخ رائد جُٗ خضٕر 14

 / موازي كيمياء تطبيقية / رشرٍٚ 71.50 كيمياء تطبيقية َسار الرٚطب ٕٚضف 15
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 قسم عمم الحياة النباتية
 /عام /عمم الحياة النباتية  رشرٍٚ 86.83 قيقةأحياء د - عهى انحٛبح  رايٙ َٕال يرضم خريج أول

 /عام /عمم الحياة النباتية  رشرٍٚ 78.69 حيوية كيميائية - عهى انحٛبح ٚبضر َٕر انٓدٖ أثٕ عهٙ 1

 /عام  /عمم الحياة النباتية  رشرٍٚ 78.16 أحياء دقيقة - عهى انحٛبح  يعٍٛ يرٚبَب دَٕرِ 2

 /موازي /عمم الحياة النباتية  رشرٍٚ 71.41 أحياء دقيقة - ح عهى انحٛب عجد هللا ٙانًٗ ٚبزج 3

 قسم عمم الحياة الحيوانية
 عمم الحياة الحيوانيةماجستير 

 /عام/ عمم الحياة الحيوانية رشرٍٚ 78.33 حٕٛٚخ ثٛئٛخ -عهى انحٛبح  احًد زُٚخ عكريخ خريج أول

 /عام/ عمم الحياة الحيوانية طرطٕش 75.69 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  إثراْٛى رثبة إضًبعٛم 1

 /عام/ عمم الحياة الحيوانية رشرٍٚ 74.87 حٕٛٚخ ثٛئٛخ -عهى انحٛبح  حطٍ زُٚت عًراٌ 2

 /موازي/ الحيوانية عمم الحياة رشرٍٚ 70.98 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  يحطٍ يبٚب شًهص 3

 عمم البيئة المائية الحيوانيةماجستير 

 / عام /عمم البيئة المائية الحيوانية  رشرٍٚ 70.08 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  يحًد خضٕرانجزٕل  1

 / عام /عمم البيئة المائية الحيوانية  رشرٍٚ 69.87 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  ايٍٛ ْجخ ررٚكٛخ 2

 /موازي /ائية الحيوانية عمم البيئة الم رشرٍٚ 68.14 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  يحًد ضبنٙ عثًبٌ 3

 عمم البيئة والتصنيف الحيوانيماجستير 

 / عام /عمم البيئة والتصنيف الحيواني انجعث 69.21 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  يبيٌٕ إثراْٛى انجًم 1

 / عام /عمم البيئة والتصنيف الحيواني رشرٍٚ 68.28 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  إثراْٛى زُٚت يصطفٗ 2

 /موازي /عمم البيئة والتصنيف الحيواني رشرٍٚ 67.88 حيوية كيميائية -عهى انحٛبح  يحًد فبطًخ انشجٛت 3
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 كمية اليندسة المدنية
 ىندسة إنشائيةماجستير  – اليندسة اإلنشائية قسم 

 لةالرغبة المقبو  الجامعة المعدل  اإلجازة اسم األب االسم والكنية  م 
 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 86.16 /عامة  / اليندسة المدنية عدنان فوزي شقرة خريج أول

 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 85.04 / عامة / اليندسة المدنية صفي الدين عزام تفاحة 1

 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 84.19 / عامة / اليندسة المدنية محمد عبد اليادي زعرور 2

 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 82.46 / عامة / اليندسة المدنية محمد جعفر فاضل 3

 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 81.08 / عامة / اليندسة المدنية محمود غدير شاىينة 4

 / عام /ىندسة إنشائية  تشرين 80.69 / عامة / اليندسة المدنية عمي زين العابدين غدير 5

 /موازي /ىندسة إنشائية  تشرين 80.16 / عامة / اليندسة المدنية مازن لمى عروس 6

 /موازي /ىندسة إنشائية  الفرات 78.54 / عامة / اليندسة المدنية عيسى ديالى األحمد 7

دارة التشييد دارة التشييدماجستير  – قسم ىندسة وا   ىندسة وا 
دارة التشييد  تشرين 84.10 / عامة / اليندسة المدنية عمي حيدر اسكندر 1  / عام /ىندسة وا 

دارة التشييد  تشرين 82.10 /إدارة وتشييد/ اليندسة المدنية سيروب ميريام فرح 2  / عام /ىندسة وا 

دارة التشييد  تشرين 81.69 / عامة / اليندسة المدنية نبيل سيدرا عمي 3  / عام /ىندسة وا 

دارة التشييد   رينتش 81.51 / عامة / اليندسة المدنية رائد عبير فران 4  / عام /ىندسة وا 

دارة التشييد  تشرين 81.39 /إدارة وتشييد/ اليندسة المدنية مالك محمد رستم 5  / عام /ىندسة وا 

دارة التشيي تشرين 80.27 /إدارة وتشييد/ اليندسة المدنية نمير زين العابدين كنجو 6  / عام د /ىندسة وا 

دارة التشييد  الفرات 76.88 / عامة / مدنيةاليندسة ال محمد صالح سامان شبمي 7  /موازي /ىندسة وا 

دارة التشييد الفرات 76.51 / عامة / اليندسة المدنية حسين مانيخالد السم 8  / موازي/  ىندسة وا 



   
 

19 
  

 الجمهــــورية العربيــــــة السوريــــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نـريــــشــة تــــــــعــامـــــــــــج
 

 ىندسة جيوتكنيكيةماجستير  – قسم اليندسة الجيوتكنيكية
 / عام /ىندسة جيوتكنيكية  رينتش 80.97 /جيوتكنيك/ اليندسة المدنية سممان روال حسون 1

 / عام /ىندسة جيوتكنيكية  الفرات 80.14 / عامة / اليندسة المدنية عبد الرزاق أبي العبداهلل 2

 / عام /ىندسة جيوتكنيكية  تشرين 80.13 / عامة / اليندسة المدنية زكي جمنار غصن 3

 / عام /ىندسة جيوتكنيكية  تشرين 79.93 / عامة / اليندسة المدنية عبد الغني ابراىيم زرطيط 4

 /موازي / ىندسة جيوتكنيكية تشرين 79.44 / عامة / اليندسة المدنية غسان أحمد غصن 5

 /موازي / ىندسة جيوتكنيكية تشرين 79.37 / عامة / اليندسة المدنية غسان أحمد البري 6

 ىندسة المواصالت والنقلماجستير  – قسم ىندسة المواصالت والنقل
 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 81.92 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية حسين رىام محمد 1

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 81.19 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية دياب نيى زيود 2

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  حمب 79.46 / عامة / اليندسة المدنية خالد حسن عفش 3

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 79.45 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية عمي يارا زين الدين 4

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 79.40 / عامة / اليندسة المدنية صالح أشرف المصري 5

 /عام/ة المواصالت والنقل ىندس تشرين 78.94 / عامة / اليندسة المدنية محمد ابراىيم محمد جاد شخاشيرو 6

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 78.82 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية رياض حسين شبابو 7

 /عام/ىندسة المواصالت والنقل  تشرين 78.69 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية حسن يزن دريوس 8

 /موازي/ىندسة المواصالت والنقل شرينت 78.36 / عامة / اليندسة المدنية تيسير زينة نوفل 9

 /موازي/ىندسة المواصالت والنقل تشرين 77.98 /مواصالت ونقل/ اليندسة المدنية مدحت مريم اسماعيل 10

 /موازي/ىندسة المواصالت والنقل الفرات 77.17 / عامة / اليندسة المدنية أحمد رؤى عواد 11
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 قسم اليندسة المائية والري
 شآت المائيةالمنماجستير 

 / عام /المنشآت المائية  تشرين 77.92 /عامة /  اليندسة المدنية بسام رند حسين 1

 / عام /المنشآت المائية  تشرين 77.08 /عامة /  اليندسة المدنية صفوان وأدىم بيمون 2

 / عام /المنشآت المائية  تشرين 77.00 / عامة / اليندسة المدنية محمود بتول الفروي 3

 / موازي /المنشآت المائية  الفرات 76.11 /عامة /  اليندسة المدنية عبد الرزاق محمد المحمد 4

 إدارة الموارد المائيةماجستير 

 / عام /إدارة الموارد المائية  تشرين 79.69 / مائية وري / اليندسة المدنية باسم آية بدلة 1

 / عام /إدارة الموارد المائية  البعث 77.06 // مائية وري  اليندسة المدنية رمزات ساره مخموف 2

 عام / /إدارة الموارد المائية  تشرين 76.64 / عامة/  اليندسة المدنية نجاح أحمد عمي آغا 3

 / موازي /إدارة الموارد المائية  تشرين 76.58 /عامة /  اليندسة المدنية عفيف نغم محمد 4

 سة الموانئ وحماية الشواطئدىنماجستير 

 / عام /سة الموانئ وحماية الشواطئ دىن تشرين 76.82 /عامة /  اليندسة المدنية نوفل زين ىيريادي 1

 / عام /سة الموانئ وحماية الشواطئ دىن تشرين 76.73 /عامة /  اليندسة المدنية احمد ريم موسى 2

 / عام /ماية الشواطئ سة الموانئ وحدىن تشرين 76.57 /عامة /  اليندسة المدنية عامر جعفر سعيد 3

 موازي / /سة الموانئ وحماية الشواطئ دىن البعث 75.33 / مائية وري / اليندسة المدنية احمد عمي ابراىيم 4

 ىندسة بيئيةماجستير  – قسم اليندسة البيئية

 / عام /ىندسة بيئية  تشرين 80.14 / عامة/  اليندسة المدنية عمي حسن سميمان 1

 / عام /ىندسة بيئية  تشرين 78.44 / عامة/  اليندسة المدنية حكمت ختام اسماعيل 2

 / موازي /ىندسة بيئية  تشرين 77.83 / عامة/  اليندسة المدنية محمد بشار آية مبارك 3
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 ىندسة طبوغرافيةماجستير  – قسم اليندسة الطبوغرافية

 / عام /ىندسة طبوغرافية  حمب 79.44 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية محمد عدنان محمد أمينو 1

 / عام /ىندسة طبوغرافية  تشرين 79.38 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية ىشام الرا ظرطيط 2

 / عام /ىندسة طبوغرافية  تشرين 78.47 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية غسان مييار عبود 3

 / عام /ىندسة طبوغرافية  تشرين 77.96 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية محمد جعفر عطية 4

 / موازي /ىندسة طبوغرافية  تشرين 77.75 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية غسان عمي اسماعيل 5

 /موازي /ىندسة طبوغرافية  تشرين 77.70 / عامة /اليندسة المدنية ابراىيم ىديل حماده 6

 /ذوي شيداء –عام /ىندسة طبوغرافية  تشرين 76.80 / الطبوغرافية /اليندسة المدنية محمد عمار عمي 7

 

 كمية االقتصاد
 ماجستير محاسبة  – المحاسبة قسم

 الرغبة المقبولة الجامعة  المعدل اإلجازة اسم األب  االسم والكنية م 
 / عام /محاسبة  تشرين 91.40 محاسبة -اقتصاد  اياد تاال محمود خريج أول

 رسوم موازي / -/عام محاسبة  تشرين 92.47 تعميم مفتوح – سبةمحا –اقتصاد  داود محمد سممان 1

 / عام /محاسبة  تشرين 89.04 محاسبة -اقتصاد  ثروات ربيعو خميل 2

 / عام /محاسبة  تشرين 84.75 محاسبة -اقتصاد  تيسير كرم حبيب 3

 / عام /محاسبة  تشرين 83.72 محاسبة -اقتصاد  رياض ىديل أحمد 4

 / عام /محاسبة  تشرين 83.39 محاسبة -اقتصاد  مديح كارول بيك 5

 / عام /محاسبة  تشرين 81.11 محاسبة -اقتصاد  خميل مصطفى اسماعيل 6

 / عام /محاسبة  تشرين 80.37 محاسبة -اقتصاد  جودت جاك بخاش 7
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 / موازي /محاسبة  تشرين 79.36 محاسبة -اقتصاد  عمي أميرة خميل 8

 / موازي /محاسبة  دمشق 79.26 محاسبة -اقتصاد  محمود محمد بشير شيخ عمي 9

 قسم اإلحصاء والبرمجة
 إحصاء وبرمجةماجستير 

 / عام /إحصاء وبرمجة  تشرين 84.86 إحصاء وبرمجة –اقتصاد  عدنان حال محمد خريج أول

 / عام /إحصاء وبرمجة  تشرين 84.34 إحصاء وبرمجة –اقتصاد  بسام محمد حافظ قمعة جي 1

 / عام /إحصاء وبرمجة  تشرين 81.98 إحصاء وبرمجة –اقتصاد  حسان ريم عباس 2

 / عام /إحصاء وبرمجة  تشرين 76.00 إحصاء وبرمجة –اقتصاد  ايياب حزيفة كاسو 3

 / عام /إحصاء وبرمجة  تشرين 73.08 إحصاء وبرمجة –اقتصاد  سعد رغد جالد 4

 / عام / إحصاء وبرمجة تشرين 70.06 ةإحصاء وبرمج –اقتصاد  آصف محار الجيني 5

 / موازي /إحصاء وبرمجة  - - إحصاء وبرمجة –اقتصاد  - شاغر 

 تنميةالسكان و ماجستير ال

 / عام /سكان وتنمية  تشرين 86.60 محاسبة – اقتصاد طالل حنين الخميل 1

 / عام /سكان وتنمية  تشرين 81.72 محاسبة – اقتصاد عبد اهلل مايا نصير 2

 / عام /سكان وتنمية  تشرين 78.82 محاسبة – اقتصاد احمد وليد حمزة 3

 / عام /سكان وتنمية  تشرين 78.47 محاسبة – اقتصاد نبيل احمد تفتافو 4

 / عام /سكان وتنمية  تشرين 78.46 محاسبة  - اقتصاد احمد خالد حمزة 5

 / عام /سكان وتنمية  رينتش 78.15 عموم مالية ومصرفية – اقتصاد جودت أالء جوالق 6

 /موازي /سكان وتنمية  تشرين 76.86 محاسبة – اقتصاد عامر باسل عبدي 7

 /موازي /سكان وتنمية  طرطوس 76.15 محاسبة – اقتصاد سعد ريان الكنج 8
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 عموم مالية ومصرفيةماجستير  – قسم العموم المالية والمصرفية

 / رسوم موازي - عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 86.51 م مفتوحتعمي  -التأمين والمصارف حسن رنيم عمي 1

 / رسوم موازي -عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 82.92 تعميم مفتوح  -التأمين والمصارف صقر دينا سقر 2

 / عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 80.23 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  ابراىيم دينا ابراىيم 3

 / عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 79.60 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  محمد طوآية  4

 / عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 78.92 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  محمد زينب عبيده 5

 / عام / عموم مالية ومصرفية تشرين 78.80 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  محمود أمل أحمد 6

 /موازي / عموم مالية ومصرفية تشرين 73.76 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  بدر بعال ديا 7

 /موازي / عموم مالية ومصرفية تشرين 73.44 عموم مالية ومصرفية -اقتصاد  محي الدين بشرى منيف 8

 قسم إدارة األعمال

 تسويقالماجستير 

 / عام /سويق ت تشرين  82.42 تسويق -اقتصاد  منيع معاني غانم خريج أول

 / جريح وطن –/عام تسويق  المنارة 95.40  تسويق –إدارة أعمال  ثابت عمي عبد اهلل 1

 /رسوم موازي  - عام /تسويق  تشرين 92.53 تعميم مفتوح – تسويق –اقتصاد  احمد سومر بيشاني 2

 / عام /تسويق  تشرين 79.43 تسويق -اقتصاد  كمال لجين الحايك 3

 / عام /تسويق  تشرين 75.13 تسويق -اقتصاد  منير الشوفيدياال فراج  4

 / عام /تسويق  تشرين 75.10 تسويق -اقتصاد  عفيف قصي الصعبي 5

 /موازي تسويق / تشرين 73.82 تسويق -اقتصاد  نظمات وجيو األحمد 6

 /موازي تسويق / تشرين 73.48 تسويق -اقتصاد  لؤي عائشة طبشو 7
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 العماألإدارة ماجستير 

 / عام /إدارة أعمال  تشرين 84.76 إدارة أعمال -اقتصاد  محمد اليسا دوبا  خريج أول

 رسوم موازي/ -/ عام إدارة أعمال  تشرين  86.96 تعميم مفتوح – إدارة أعمال –اقتصاد  ابراىيم  احمد شغري 1

 / عام/ إدارة أعمال  تشرين 80.40  إدارة أعمال –اقتصاد  محمد غدير محفوض 2

 / عام /إدارة أعمال  تشرين 80.10 إدارة أعمال –اقتصاد  عمي زينة عمي 3

 / عام إدارة أعمال/ تشرين 79.19 إدارة أعمال –اقتصاد  ىيثم مايا داود 4

 / عام إدارة أعمال/ تشرين 78.28 إدارة أعمال –اقتصاد  وائل نتالي سعيد 5

 / عام إدارة أعمال/ تشرين 78.23 إدارة أعمال –اقتصاد  اكرم سحر داود 6

 / موازي /إدارة أعمال  تشرين 76.04 إدارة أعمال –اقتصاد  شمس الدين غدير بشير 7

 /موازي /إدارة أعمال  حمب 73.18 إدارة أعمال –اقتصاد  غسان محمد شيخ حسن 8

 قسم االقتصاد والتخطيط

 تخطيطالقتصاد و ماجستير اال
 / عام /اقتصاد وتخطيط  تشرين 78.60 تصاد وتخطيطاق -اقتصاد  ىيثم روال الشيخ 1

 / عام /اقتصاد وتخطيط تشرين 76.16 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد عمار زينب غاليو 2

 / عام /اقتصاد وتخطيط  دمشق 73.53 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد عيسى كميت خطيب 3

 / عام /تصاد وتخطيط اق تشرين 72.70 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد ىيثم آالء حسام الدين 4

 / عام /اقتصاد وتخطيط  تشرين 72.48 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد خالد احمد عباس  5

 / عام /اقتصاد وتخطيط  تشرين 71.26 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد احمد موسى سموم 6

 / عام /اقتصاد وتخطيط  تشرين 63.23 اقتصاد وتخطيط – اقتصاد سمير صفاء نداف 7

 اعد شاغرةبقية المق
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 دوليةالعالقات ماجستير ال

 / عام /عالقات دولية  تشرين 80.59 اقتصاد وتخطيط  - اقتصاد سميمان حنين عيسى 1

 / عام /عالقات دولية  تشرين 76.13 اقتصاد وتخطيط  -اقتصاد  يسعى فاطمة الخطيب 2

 / عام / عالقات دولية تشرين 73.27 اقتصاد وتخطيط - اقتصاد ماىر ىديل غرة  3

 / عام /عالقات دولية  تشرين 77.12 حقوق يونس مقداد درويش 1

 / عام /عالقات دولية  تشرين 74.39 حقوق ىاني محمد عبود 2

 موازي / /عالقات دولية  تشرين 74.20 حقوق ناصر زينب ناصر 3

 / عام /عالقات دولية  دمشق 68.06 عموم سياسية وجيو مرام صالح 1

 / عام /عالقات دولية  دمشق 61.93 عموم سياسية حمودم يحيى بزي 2

 

 كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية
 قسم ىندسة القوى الميكانيكية

 الطاقة الشمسيةىندسة  ماجستير
 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

 1 حال الحداد عدنان الميكانيكيةالقوى ة ىندس 79.63 تشرين ىندسة الطاقة الشمسية /عام/

 2 عمي طراف فيصل الميكانيكيةالقوى ىندسة  79.03 تشرين ىندسة الطاقة الشمسية /عام/

 3 آالء اسعد عماد الميكانيكيةالقوى ىندسة  78.27 تشرين ىندسة الطاقة الشمسية /عام/

 4 رىف حسون سممان ميكانيكيةالالقوى ىندسة  74.76 تشرين ىندسة الطاقة الشمسية /موازي/

 ماجستير ىندسة اآلالت الحرارية
 خريج أول ريم عباس  عماد الميكانيكيةالقوى ىندسة  85.23 تشرين ىندسة اآلالت الحرارية /عام/

 1 عروه الشمالي بسام الميكانيكيةالقوى ىندسة  76.55 تشرين ىندسة اآلالت الحرارية /عام/
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 2 ابراىيم سميمان  محمود الميكانيكيةالقوى ىندسة  76.05 تشرين عام/ىندسة اآلالت الحرارية /

 3 دانيال احمد  محمد الميكانيكيةالقوى ىندسة  75.49 البعث ىندسة اآلالت الحرارية /عام/

 4 قمر صبوح  ميسم  الميكانيكيةالقوى ىندسة  74.70 تشرين /موازيىندسة اآلالت الحرارية /

 لرياحماجستير ىندسة طاقة ا
 خريج أول وحيد عباس سامي ىندسة الطاقة الكيربائية 85.92 تشرين ىندسة طاقة الرياح /عام/

 1 ميرنا داؤد آصف الميكاترونيكىندسة  78.71 البعث ىندسة طاقة الرياح /عام/

 2 محمد زريق اسعد الميكانيكيةالقوى ىندسة  77.54 تشرين ىندسة طاقة الرياح /عام/

 3 امواج ريحان يوسف ىندسة الطاقة الكيربائية 75.42 تشرين  / عام رياح /ىندسة طاقة ال

 4 يامن يوسف  عماد الميكانيكيةالقوى ىندسة  77.20 تشرين / عام ىندسة طاقة الرياح /

 5 عمي صالح  ممدوح الميكانيكيةالقوى ىندسة  75.72 تشرين / موازي ىندسة طاقة الرياح /

 تحكم اآلليقسم ىندسة الحاسبات وال

 ىندسة الحاسبات ماجستير

 1 كرم طرموش طاىر ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 79.94 تشرين ىندسة الحاسبات/عام/

 2 لجين معال عمي ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 79.24 تشرين ىندسة الحاسبات/عام/

 3 حال عساف سفيو  ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 78.84 تشرين ىندسة الحاسبات/عام/

 4 نيرمين اسماعيل جابر ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 76.46 تشرين /موازيىندسة الحاسبات/

 ماجستير ىندسة التحكم اآللي
 1 احمد خضره عادل ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 87.74 تشرين ىندسة التحكم اآللي/عام/

 2 راما اسماعيل عادل والحواسيب تحكم اآلليىندسة ال 77.75 البعث ىندسة التحكم اآللي/عام/

 3 اليسار حمود  عمي ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 77.48 تشرين /عامىندسة التحكم اآللي/

 4 مجد محمد  منير والحواسيب ىندسة التحكم اآللي 75.12 البعث /موازيىندسة التحكم اآللي/
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 ماجستير ىندسة االتصاالت المعموماتية
 1 حنين زينو عمار ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 82.87 تشرين التصاالت المعموماتية /عام/ىندسة ا

 2 خميل محمود حسن ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 80.55 تشرين ىندسة االتصاالت المعموماتية /عام/

 3 ىناء رنجوس موانع ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 78.32 تشرين /عامىندسة االتصاالت المعموماتية /

 4 راما ديب ناصف ىندسة الحاسبات والتحكم اآللي 77.62 تشرين ىندسة االتصاالت المعموماتية / موازي /

 ىندسة الطاقة الكيربائيةقسم 
 ماجستير ىندسة نظم القدرة الكيربائية

 1 اتن ابو كاملف حسن  ىندسة الطاقة الكيربائية 80.74 دمشق /عام/ الكيربائية ىندسة نظم القدرة

 2 ماىر عبود عبد العزيز  ىندسة الطاقة الكيربائية 79.19 تشربن /عام/ الكيربائيةىندسة نظم القدرة 

 3 عالء غانم سميم ىندسة الطاقة الكيربائية 79.05 تشرين /عام/ الكيربائية ىندسة نظم القدرة

 4 حيدر خضور ياسر ة الكيربائيةىندسة الطاق 78.17 تشرين /عام/ الكيربائيةىندسة نظم القدرة 

 5 يارا عروس محمد ىندسة الطاقة الكيربائية 78.00 تشرين /عام/ الكيربائية ىندسة نظم القدرة

 6 ديمو خضر بسام ىندسة الطاقة الكيربائية 74.86 تشرين /موازي/ الكيربائية ىندسة نظم القدرة

 ماجستير ىندسة الطاقات المتجددة والبيئة

 1 يارا حسن سمير ىندسة القوى الميكانيكية 79.35 تشرين /عام/ طاقات المتجددةىندسة ال

 2 خضر عباس حسن ىندسة الطاقة الكيربائية 77.66 تشرين ىندسة الطاقات المتجددة /عام/

 3 أنغام عمي محمد ىندسة الطاقة الكيربائية 77.54 تشرين ىندسة الطاقات المتجددة /عام/

 4 المؤيد جمل فيصل ىندسة الطاقة الكيربائية 76.45 تشرين جددة /عام/ىندسة الطاقات المت

 5 بمقيس ابو شاىين سامر ىندسة الطاقة الكيربائية 75.33 دمشق /موازيىندسة الطاقات المتجددة /

 6 غسان الزغريني جميل ىندسة الطاقة الكيربائية 74.36 تشرين /موازيىندسة الطاقات المتجددة /

 7 غدير صالح  منير ىندسة القوى الميكانيكية 74.80 تشرين /ذوي شيداء –عام ات المتجددة /ىندسة الطاق
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 ىندسة االتصاالت وااللكترونياتقسم 
 ماجستير ىندسة االتصاالت

 1 عمار صبيح منذر ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 81.88 تشرين ىندسة االتصاالت /عام/

 2 بتول عمي عمي ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 80.45 تشرين ىندسة االتصاالت /عام/

 3 سوار مصطفى عمي ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 79.27 تشرين ىندسة االتصاالت /عام/

 4 ىديل غالية بشار ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 78.55 تشرين /موازيىندسة االتصاالت /

 ماجستير ىندسة االلكترونيات و تطبيقاتيا
 خريج أول زينب اسماعيل زاىي ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 87.95 تشرين /عامتطبيقاتيا /ىندسة االلكترونيات و 

 1 محمد كرمو سييل ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 78.66 تشرين تطبيقاتيا /عام/ىندسة االلكترونيات و 

 2 ىبة سميمان يوسف ة االتصاالت وااللكترونياتىندس 78.44 تشرين تطبيقاتيا /عام/ىندسة االلكترونيات و 

 3 عمي ابراىيم خضر ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 78.31 تشرين /عامتطبيقاتيا /ىندسة االلكترونيات و 

 4 باسل عباس جوىر اليندسة االلكترونية 78.14 حمب /عامتطبيقاتيا /ىندسة االلكترونيات و 

 5 بيبة ىواش محمد ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 77.31 تشرين /عام/تطبيقاتيا ىندسة االلكترونيات و 

 6 مي سقور جابر ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 76.97 تشرين /موازيتطبيقاتيا /ىندسة االلكترونيات و 

 7 اعيلبثينة اسم طالل ىندسة االتصاالت وااللكترونيات 76.68 تشرين /موازيتطبيقاتيا /ىندسة االلكترونيات و 

 ىندسة الميكاترونيكقسم 
 ماجستير ىندسة الميكاترونيك

 خريج أول آيو نزىو محمد ىندسة الميكاترونيك 86.83 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 1 محمد ياسين حمام  عبد المنعم ىندسة الميكاترونيك 87.13 البعث ىندسة الميكاترونيك /عام/

 2 محمد لؤي ياقدي أحمد سىندسة الميكاترونيك 85.61 حمب ىندسة الميكاترونيك /عام/

 3 داني محفوض اسبر ىندسة الميكاترونيك 81.87 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 4 احمد حاج عمر مصطفى ىندسة الميكاترونيك 81.16 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/
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 5 رنيم سميم معن كىندسة الميكاتروني 81.13 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 6 جورج ديب سامي ىندسة الميكاترونيك 80.24 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 7 عمار حسبات محمد ىندسة الميكاترونيك 79.62 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 8 نديم حيدر عمي ىندسة الميكاترونيك 79.40 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 9 غدير اسماعيل محمد ىندسة الميكاترونيك 79.12 تشرين يك /عام/ىندسة الميكاترون

 10 حسن رستم  رستم ىندسة الميكاترونيك 78.91 تشرين ىندسة الميكاترونيك /عام/

 11 احمد نور الدين سفريني  عبد اليادي  سىندسة الميكاترونيك 78.78 حمب ىندسة الميكاترونيك /موازي/

 12 ريتا معروف عمي ىندسة الميكاترونيك 78.64 تشرين ي/ىندسة الميكاترونيك /مواز 

 13 محمد مدنيو رامز ىندسة الميكاترونيك 78.59 تشرين ىندسة الميكاترونيك /موازي/

 14 اسكندر عساف  سالم  ىندسة الميكاترونيك 78.47 تشرين /ذوي شيداء –عام ىندسة الميكاترونيك /

 ىندسة التصميم واإلنتاجقسم 
 ر ىندسة التصميم واإلنتاجماجستي

 1 بشار محمد  عبد الكريم  اإلنتاجىندسة التصميم و  82.02 تشرين ىندسة التصميم و اإلنتاج /عام/

 2 زين العابدين شقيره عمي اإلنتاجىندسة التصميم و  81.32 تشرين ىندسة التصميم و اإلنتاج /عام/

 3 عباده حبيب عمار اإلنتاجالتصميم و ىندسة  80.46 تشرين ىندسة التصميم و اإلنتاج /عام/

 4 يقين عمي ديب سمير اإلنتاجىندسة التصميم و  77.97 تشرين /موازيىندسة التصميم و اإلنتاج /

 ماجستير عمم المواد وىندستيا
 1 حيدره خدام لؤي اإلنتاجىندسة التصميم و  79.61 تشرين عمم المواد و ىندستيا /عام/

 2 لين داؤد احمد اإلنتاجىندسة التصميم و  78.50 تشرين ام/عمم المواد و ىندستيا /ع

 3 ساره قريعوش رامز اإلنتاجىندسة التصميم و  78.37 تشرين عمم المواد و ىندستيا /عام/

 4 محمد خمف عمي اإلنتاجىندسة التصميم و  75.82 البعث /موازيعمم المواد و ىندستيا /
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 قسم اليندسة البحرية
 لبحريةماجستير اليندسة ا

 خريج أول حسن حبقو صالح اليندسة البحرية 85.40 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 1 حسين المييبي عمي اليندسة البحرية 83.17 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 2 سممان السيد عدنان اليندسة البحرية 81.31 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 3 محمد اسكندر نضال ندسة البحريةالي 81.11 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 4 آية صبيحة أحمد اليندسة البحرية 78.88 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 5 نور اسعد زين اليندسة البحرية 78.81 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 6 عبد الحكم شيخ عمي محمد اليندسة البحرية 75.99 تشرين اليندسة البحرية/عام/

 7 نوار شاىين وىيب اليندسة البحرية 75.79 تشرين موازي/اليندسة البحرية/

 8 عمي شعبان رضوان اليندسة البحرية 75.13 تشرين اليندسة البحرية/موازي/

 

 كمية التربية

 قسم تربية الطفل
 ماجستير رياض األطفال

 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

رسوم موازي /رياض اطفال /   1 روبينا حيدر عنان رياض أطفال )تعميم مفتوح( 90.68 تشرين 

 2 جوى درغام حسن  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 80.04  تشرين رياض اطفال /عام/

 3 سوسن ديب وائل  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 79.92  تشرين رياض اطفال /عام/

 4 رنيم حسن عمي  )شعبة معمم صف( الطفلتربية  79.77  تشرين رياض اطفال /عام/



   
 

31 
  

 الجمهــــورية العربيــــــة السوريــــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نـريــــشــة تــــــــعــامـــــــــــج
 

 5 بشرى سعيد نزار  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 79.27  تشرين رياض اطفال /عام/

 6 ىديل بيرلي  اسامو )شعبة معمم صف( تربية الطفل 78.32 تشرين رياض اطفال /موازي/

/ذوي شيداء – رياض اطفال /عام  7 نسرين نطيطو وليد صف( )شعبة معمم تربية الطفل 75.33 تشرين 

 8 ايو عرب عمي عيسى )شعبة معمم صف( تربية الطفل 74.82 حمب رياض اطفال /موازي/

 قسم اإلرشاد النفسي
 ماجستير اإلرشاد النفسي

 1 منى احمد  ياسر  عمم النفس 87.44 طرطوس إرشاد نفسي /عام/

 2 ندى بدور حكمت عمم النفس 83.08 تشرين  إرشاد نفسي /عام/

 3 ايالف خباز  ياسر  عمم النفس 80.93 تشرين  إرشاد نفسي /عام/

 4 حسن منال نييل  جمال عمم النفس 75.44 تشرين  إرشاد نفسي /عام/

 5 ناىد صييوني  نعمان  عمم النفس 74.62 تشرين  إرشاد نفسي /موازي/

الكنجرنا  طارق عمم النفس 72.48 تشرين  إرشاد نفسي /موازي/   6 

 م المناىج وطرائق التدريسقس
 ماجستير تقنيات التعميم

/ عام / تقنيات التعميم  أول خريج عال حسينو غازي شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  79.25 تشرين 

/ عام / تقنيات التعميم  1 سمر طراف جودت شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  78.96 تشرين 

عام / / تقنيات التعميم  2 احمد يوسف عزيز شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  74.36 تشرين 

/عام / تقنيات التعميم   3 ديانا يوسف سمير شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  71.51 تشرين 

/ عام / تقنيات التعميم  4 يزن عمي غسان شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  68.41 تشرين 

/ موازي/  تقنيات التعميم  5 ديفيد جبور عزيز شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  67.29 تشرين 

/ موازي/ تقنيات التعميم   6 لجين خدام احمد شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  64.66 تشرين 
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 ماجستير مناىج وطرائق التدريس

/ عام/ مناىج وطرائق التدريس   1 نور درويش خالد شعبو اإلدارة والتخطيط التربوي -التربية  72.53 تشرين 

/ موازي/ مناىج وطرائق التدريس   2 ىديل العطار عبد اليادي شعبو اإلدارة والتخطيط التربوي -التربية  68.58 تشرين 

/ عام/ مناىج وطرائق التدريس   3 شيد زيادة زكريا (االنكميزيةاآلداب )المغة  73.27 حمب 

/ موازي/  مناىج وطرائق التدريس  4 براءة يونس يونس (االنكميزيةاآلداب )المغة  64.13 تشرين 

/ عام/ مناىج وطرائق التدريس  (العموم )عمم الحياة 68.66 تشرين   5 غدير شعبان حكمت 

/ موازي/ مناىج وطرائق التدريس  (كيمياءالعموم ) 68.12 تشرين   6 عمي سخطو احمد 

/ عام/ ئق التدريس مناىج وطرا (الفرنسيةاآلداب )المغة  - -    شاغر - 

 أصول التربية قسم
 ماجستير أصول التربية

/ عام / أصول التربية  1 رند االعسر  مامون اإلرشاد النفسي 80.25  تشرين 

 2 مروة عبد اهلل  جميل  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 80.24  تشرين / عام / أصول التربية

 3 حنين خميل  احمد )شعبة معمم صف( تربية الطفل 80.10 تشرين / عام / التربيةأصول 

 4 منى اصبيرة كريم  شعبو اإلدارة والتخطيط التربوي -التربية  72.18 تشرين / عام / أصول التربية

/ عام / أصول التربية  5 حسين جناد  يوسف  شعبو المناىج وتقنيات التعميم -التربية  68.10  تشرين 

 6 سندس الفران عمي  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 78.47  تشرين / موازي / أصول التربية

 7 احمد جيجو  سعد اهلل  )شعبة معمم صف( تربية الطفل 72.12 حمب  / وازي/ م أصول التربية
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 كمية التربية الرياضية

 ماجستير التدريب الرياضي -التدريب الرياضي قسم
 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة ولةالرغبة المقب
 1 ابراىيم ديبو غياث تدريب رياضي -التربية الرياضية 69.83 تشرين / عام /تدريب رياضي 

 بقية المقاعد شاغرة

 تدريسالمناىج و أصول ال ماجستير –قسم المناىج وأصول التدريس 

 1 منار دىمان أحمد  تربية الرياضيةال 81.72 حماة / عام /مناىج و أصول تدريس 

 2 ريم حوا  رائد  التربية الرياضية 80.92 تشرين / عام /مناىج و أصول تدريس 

 3 سالي عمي وائل التربية الرياضية 76.81 تشرين / موازي /مناىج و أصول تدريس 

 4 عمي ابراىيم رفيق التربية الرياضية 76.43 تشرين / ذوي شيداء – / عاممناىج و أصول تدريس 

 5 مضر يوسف سييل التربية الرياضية 75.61 تشرين / موازي/ مناىج و أصول تدريس 

 6 كنان بركات معين  مناىج وأصول تدريس 69.41 تشرين / عام /مناىج و أصول تدريس 

 اإلدارة الرياضيةماجستير  – قسم التخطيط واإلدارة الرياضية

 خريج أول غدير اسكندر  بسام التربية الرياضية 84.24 تشرين / عام /اإلدارة الرياضية 

 1 نورا سميمان جعفر التربية الرياضية 81.60 تشرين / عام /اإلدارة الرياضية 

 2 يارا بركات راجي التربية الرياضية 78.82 تشرين / موازي /اإلدارة الرياضية 

 3 محمد ميدو محمد فاروق لرياضيةالتخطيط واإلدارة ا 71.46 تشرين / عام /اإلدارة الرياضية 

 4 صبا شمو اديب التخطيط واإلدارة الرياضية 71.38 تشرين / عام /اإلدارة الرياضية 
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 كمية الحقوق
 ماجستير القانون الدولي – قسم القانون الدولي

 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

 1 ىيمين اسعد ناجي تعميم مفتوح –الدراسات القانونية 86.72 تشرين رسوم موازي/ –/عامالقانون الدولي 

 2 ساره حيدر احمد حقوق  84.39 تشرين /عام/القانون الدولي 

 3 ديانا ديبو مصطفى حقوق 84.37 تشرين القانون الدولي /عام/

 4 عمي عمي ايمن حقوق 83.85 تشرين القانون الدولي /عام/

 5 عمي اسعد منير حقوق  80.85 تشرين دولي /موازي/القانون ال

 6 احمد ىبيان فؤاد حقوق 79.85 تشرين القانون الدولي /موازي/

 ماجستير القانون الخاص  – الخاص قسم القانون
 خريج أول احمد حيدر طاىر حقوق 86.18 تشرين القانون الخاص /عام/

 1 بيان الحدقو أحمد حقوق  89.90 تشرين القانون الخاص /عام/

 2 وفاء عمي عمي تعميم مفتوح – الدراسات القانونية 89.60 تشرين رسوم موازي / –القانون الخاص / عام 

 3 باسل عسل عمار حقوق 86.91 تشرين القانون الخاص /عام/

 4 كاظم عمي وفيق حقوق 85.62 تشرين القانون الخاص /عام/

 5 عمي داود عيسى حقوق 82.97 تشرين القانون الخاص /عام/

 6 فاطمة حالق محمد حقوق 82.16 تشرين القانون الخاص /عام/

 7 حيان بركات عمي تعميم مفتوح – الدراسات القانونية 68.62 تشرين /ذوي شيداءالقانون الخاص /
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 المعيد العالي لمغات
 قسم تعميم المغة الفرنسية

ة ماجستير تعميم وتعمم المغة الفرنسية كمغة أجنبي  

 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

 1 ىال حسن عمي لغة فرنسية –اآلداب  63.40 تشرين تعميم وتعمم المغة الفرنسية كمغة أجنبية/ عام /
 2 عمي ساره جميل لغة فرنسية –اآلداب  63.17 تشرين تعميم وتعمم المغة الفرنسية كمغة أجنبية/ عام /
 3 ربى عمي احمد لغة فرنسية –اآلداب  61.48 تشرين تعميم وتعمم المغة الفرنسية كمغة أجنبية/ عام /

 بقية المقاعد شاغرة

تعميم المغة االنكميزيةقسم   

  المغة وتدريس المغة اإلنكميزية ماجستير

 1 محمد اسماعيل اكرم ةلغة انكميزي –اآلداب  66.27 دمشق ذوي شيداء –المغة وتدريس المغة اإلنكميزية 

 2 فادي عميران عدنان لغة انكميزية –اآلداب  65.49 تشرين عام -المغة وتدريس المغة اإلنكميزية 

 3 اليسار ساتيك ناصر لغة انكميزية –اآلداب  64.00 تشرين عام -المغة وتدريس المغة اإلنكميزية 

 4 ديما حسن اكرم لغة انكميزية –داب اآل 63.13 تشرين عام -المغة وتدريس المغة اإلنكميزية 

 بقية المقاعد شاغرة
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 المعيد العالي لمبحوث البحرية

 الكيمياء البحرية والتموثماجستير  – الكيمياء البحرية قسم
 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

 1 دعاء حداد عبد الحفيظ يمياء البحتةالك 73.75 طرطوس الكيمياء البحرية والتموث/عام/

 2 نور العبسي ناجي الكيمياء التطبيقية 73.50 تشرين الكيمياء البحرية والتموث/عام/

 3 احمد عبده منير الكيمياء البحتة 72.30 تشرين الكيمياء البحرية والتموث/عام/

 4 رفاه عجوز مروان الكيمياء التطبيقية 71.36 تشرين الكيمياء البحرية والتموث/موازي/

 البيولوجيا البحريةماجستير  – البيولوجيا البحريةقسم 
 1 رىام منصور احمد بيئيةحيوية  -عمم الحياة 72.35 تشرين البيولوجيا البحرية/عام/
 2 جودي حالق محمد أحياء دقيقة -عمم الحياة 71.29 تشرين البيولوجيا البحرية/عام/
 3 الغيداق ديب محمود إنتاج حيواني –اليندسة الزراعية  71.24 ينتشر  /البيولوجيا البحرية/عام
 4 نور شيبان شفيق إنتاج حيواني –اليندسة الزراعية  70.07 تشرين /البيولوجيا البحرية/موازي
 5 حسين برىوم عزيز أحياء دقيقة -عمم الحياة 69.17 تشرين /البيولوجيا البحرية/موازي
 6 كاتيا درويش محمد الطب البيطري 68.84 لبعثا /البيولوجيا البحرية/عام

 االستزراع البحري والموارد الحية البحريةماجستير  – الثروة السمكية قسم
 1 احمد شبيب صالح إنتاج حيواني –اليندسة الزراعية  71.62 تشرين /االستزراع البحري والموارد الحية البحرية/عام

 2 زينب عمران رأفت أحياء دقيقة -عمم الحياة 71.01 تشرين /حرية/عاماالستزراع البحري والموارد الحية الب
 3 فاطمة ياغي ناجح إنتاج حيواني –اليندسة الزراعية  70.45 حماة /االستزراع البحري والموارد الحية البحرية/عام

 4 عمي مرىج جمال حيوانيإنتاج  – اليندسة الزراعية 70.24 تشرين االستزراع البحري والموارد الحية البحرية/موازي/
 5 عمي بركات اسماعيل بيئيةحيوية  –عمم الحياة  69.81 تشرين /االستزراع البحري والموارد الحية البحرية/عام
               االستزراع البحري والموارد الحية البحرية

 رسوم موازي/ – /عام
 6 يامن اسماعيل يحيى أحياء دقيقة -عمم الحياة 69.64 تشرين

 7 عاكف بموك شاىين أحياء دقيقة -عمم الحياة 68.61 تشرين االستزراع البحري والموارد الحية البحرية/موازي/
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 الجيولوجيا البحريةماجستير  – قسم الجيولوجيا البحرية

 1 شذا حسينو نزيو جيولوجيا -عمم الحياة 77.12 البعث /الجيولوجيا البحرية /عام

 2 عادل الفيضي عمي البتروليةاليندسة  76.55 الفرات ي/مواز الجيولوجيا البحرية /

 3 ايو مويشو عمي الجيولوجيا البحرية 76.30 تشرين /الجيولوجيا البحرية /عام

 4 رامي محمد  حسين الجيولوجيا البحرية 71.09 تشرين عام/الجيولوجيا البحرية /

 5 شحاده عمي  محمود يةالبترولاليندسة  75.18 البعث موازي/الجيولوجيا البحرية / 

 الفيزياء البحريةماجستير  – البحرية الفيزياءقسم 

 1 نمير صالح عقل الفيزياء 70.36 تشرين / الفيزياء البحرية/ عام

 2 محمد عيسى احمد الفيزياء 69.91 تشرين / الفيزياء البحرية/ عام

 3 الويسمر البش عمي الفيزياء 69.11 تشرين / الفيزياء البحرية/ موازي

 4 ىمسة المحمد مصطفى العموم الفيزيائية 67.80 البعث ذوي شيداء/ -عام  الفيزياء البحرية/

  البحار عموم في والتخصص التأىيل دبموم
 1 اسامو السويدان محمد الكيمياء 72.57 البعث / عام/ دبموم عموم البحار 

 2 محمد االشرم فيوس الجيولوجيا 71.64 الفرات / عام /دبموم عموم البحار 

 3 عالء االطرش ماجد ىندسة زراعية / انتاج حيواني / 69.46 تشرين / عام /دبموم عموم البحار 

 4 فادي الشيخ يوسف الكيمياء  69.2 تشرين /رسوم موازي –/ عام دبموم عموم البحار 

 5 شذى الخميل حسن الكيمياء 69.1 تشرين / عام /دبموم عموم البحار 

 6 نور حمود يوسف الجيولوجيا 68.89 دمشق / عام /م البحار دبموم عمو 

 7 بشرى ابراىيم محمد ىندسة زراعية / انتاج حيواني / 68.75 تشرين / عام /دبموم عموم البحار 

 8 حسين عمي معن الفيزياء 68.68 تشرين / عام /دبموم عموم البحار 

 9 خديجة بزبوز عمي الكيمياء  67.91 تشرين / عام /دبموم عموم البحار 
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 المعيد العالي لبحوث البيئة

  قسم ىندسة النظم البيئية
 ماجستير ىندسة النظم البيئية

 م االسم والكنية اسم األب اإلجازة المعدل الجامعة الرغبة المقبولة

 1 رابيو ياسين جياد / البيئيةالمدنية / اليندسة  80.23 تشرين ىندسة النظم البيئية /عام/

 2 يارا خضور معين البيئية / اليندسة المدنية / 76.62 تشرين دسة النظم البيئية /عام/ىن

 3 يامن حمصي عدنان البيئية / اليندسة المدنية / 76.56 تشرين ىندسة النظم البيئية /عام/
 4 اريج خضور غسان البيئية / اليندسة المدنية / 75.77 تشرين /موازيىندسة النظم البيئية /

 5 ليمى جانودي محمد موفق البيئية / اليندسة المدنية / 74.23 تشرين سة النظم البيئية /موازي/ىند
 6 عابدين عبدالعال ماىر البيئيةتقانات اليندسة  –ىندسة تقنية  70.334 حمب /عامىندسة النظم البيئية /
 7 عمي احمد مرشد بترول - اليندسة الكيميائية والبترولية 76.88 البعث /عام ىندسة النظم البيئية /

  قسم الكيمياء البيئية
 ماجستير كيمياء بيئية

 1 رىام فاتي يوسف الكيمياء التطبيقية 72.07 تشرين كيمياء بيئية /عام/
 2 نيرمين اسبر وفيق الكيمياء التطبيقية 71.12 تشرين /موازيكيمياء بيئية /

 3 خولو الحسينو ريازك كيمياء بحتة 72.29 تشرين كيمياء بيئية /عام/

 قسم الوقاية البيئية
 ماجستير الوقاية البيئية

 1 ريتا مقصود غسان عمم الحياة )حيوية كيميائية( 68.18 تشرين الوقاية البيئية / عام /
 2 عمي شرينق نعمان عمم الحياة )حيوية كيميائية( 67.22 تشرين الوقاية البيئية / عام /

 3 عمي مراد معتز ىندسة زراعية )وقاية نبات( 81.10 تشرين / عامالوقاية البيئية / 
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 4 عبد القادر شغالو ماىر / الحيوية/ تقانات اليندسة اليندسة التقنية  75.27 حمب / عامالوقاية البيئية / 

 5 مايا جبيمي محمد ىندسة زراعية )حراج وبيئية( 71.65 تشرين الوقاية البيئية / عام /

 6 مريم شكوحي مازن ىندسة زراعية )حراج وبيئية( 71.36 تشرين عام / الوقاية البيئية /

 7 محمد قميح جميل ىندسة زراعية )حراج وبيئية( 70.37 تشرين الوقاية البيئية / موازي /

 8 اسعد حسن عيسى ىندسة زراعية )حراج وبيئية( 70.32 تشرين الوقاية البيئية / موازي /

 

 ريــنــشــة تـــعـامـيــس جـرئ

 الدكتور بسام عبد الكريم حسن

  


