
المعدل النهائيالماجستيرمعدل اإلجازةالرغبةرقم االختصاصاالختصاصالقسمالكليةالفرعالمواليداالسم والشهرةم

83.59ال يوجد3183.59لسانياتاللغة الروسية وآدابهااآلدابدمشق1997رنا سليمان1

ي2
87.03ال يوجد5187.03قانون اقتصاديالقنون التجاريالحقوقدمشق1999عالء هالل درخبان 

يالعلومدمشق1993رنيم خليل3
384.41+دمشق8181.41تحليل معطياتاإلحصاء الرياض 

ياءالعلومدمشق1993عال عامر4 ياء النانوالفي   383.54+دمشق 9180.54في  

ي5 ياءالعلومدمشق1999رؤى دوه ج  ونياتالفي   80.72ال يوجد10280.72علم االلكير

ياء وبيولوجيا االشعاعالعلوم اإلساسيةالعلوم الصحيةدمشق1999سلمان الحسن6 75.51ال يوجد12375.51في  

82.61ال يوجد13282.61علم الصوتيات والصوتيات الرسيريةالسمعياتالعلوم الصحيةدمشق1999محسن عجيب7

81.34ال يوجد23581.34صيدلية حيوية وحركية الدواءالصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدليةالصيدلةدمشق1998ريما الجارح8

وساتالكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقةالصيدلةدمشق1997اميمة سالمه9 78.48ال يوجد24178.48في 

86.93ال يوجد25186.93مناعياتالكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقةالصيدلةدمشق1998نسيبة سلوم10

75.07ال يوجد27475.07مراقبة أدويةكيمياء صيدلية ومراقبة دوائيةالصيدلةدمشق1998فاطمة الزهراء إبراهيم11

383.69+دمشق28180.69عقاقي عقاقي الصيدلةدمشق1992عيىس العساف12

ودي13 85.8ال يوجد29185.8لبيةمداواة األسنانطب األسناندمشق1996محمد كمال يي 

84.86ال يوجد30384.86ترميميةمداواة األسنانطب األسناندمشق1996محمد الشيخ14

89.48ال يوجد31189.48علم النسج حول السنيةعلم النسج حول السنيةطب األسناندمشق1996بهاء الدين جحا15

383.31+دمشق31180.31علم النسج حول السنيةعلم النسج حول السنيةطب األسناندمشق1994زايد النعيمي16

84.64ال يوجد32184.64طب اسنان األطفالطب اسنان األطفالطب األسناندمشق1996النا الشايب17

يطب األسناندمشق1996رهف نرسين18
ي    ح مرض  ينسج وترسر

ي    ح المرض  81.16ال يوجد33481.16النسج والترسر

يدمشق1998إبراهيم شباط19 86.68ال يوجد34286.68القرنيةامراض العي  الطب البرسر

يدمشق1994نزار كريزان20 79.76ال يوجد35179.76الزرقامراض العي  الطب البرسر

بعي21
يدمشق1996هادي محمود شر 87.64ال يوجد37187.64الجراحة العظميةالجراحةالطب البرسر

يدمشق1997الحسن الخي 22 87.26ال يوجد38187.26الجراحة البوليةالجراحةالطب البرسر



ي23
يدمشق1994عبدهللا محمد النقىسر 84.89ال يوجد39184.89جراحة قلبالجراحةالطب البرسر

يدمشق1998عباد الكريم24 80.15ال يوجد41180.15جراحة أطفالالجراحةالطب البرسر

يدمشق1997ماريا حسن25 73.98ال يوجد43173.98تخدير عامتخدير وعناية مشددة وتدبي  األلمالطب البرسر

يدمشق1995عمار الصياصنه26 يالطب البرسر ي والتشخيص المخي  79.35ال يوجد47379.35أشعة تداخليةالتصوير الطب 

يدمشق1997شام شكور27 76.86ال يوجد51176.86اسعاف وتسمماتطب أطفالالطب البرسر

يدمشق1988محمد العبوش العواك28 378.24+دمشق 55175.24المعالجة الشعاعية لالورامطب األورامالطب البرسر

85.68ال يوجد57185.68البيتون المسلحالهندسة االنشائيةالهندسة المدنيةدمشق1996زينه البارودي29

77.53ال يوجد59277.53أساسياتالهندسة الجيوتكنيكيةالهندسة المدنيةدمشق1995محمد غيث يطقان30

386.15+البعث 60183.15رصف صحي شبكاتالهندسة الصحية والبيئيةالهندسة المدنيةدمشق1992قمر المصطف 31

ي 32
يالتصميم المعماريالهندسة المعماريةدمشق1997محمد النشوانر

83.13ال يوجد64183.13التصميم العمران 

379.26+دمشق65176.26العمارة المستدامة والبيئةالتصميم المعماريالهندسة المعماريةدمشق1991بتول حسني  33

83.89ال يوجد67183.89بيئة حراجيةالموارد الطبية المتجددة والبيئةالزراعةدمشق1998زين غزال34

مجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةدمشق1997محمد النقري35 نتهندسة الي  82.953ال يوجد68182.953تطبيقات االنير

مجيات ونظم المعلوماتالهندسة المعلوماتيةدمشق1998باسل الشايب36 80.19ال يوجد69280.19نظم موزعةهندسة الي 

ي الشبكات الحديثةهندسة النظم والشبكات الحاسوبيةالهندسة المعلوماتيةدمشق1997علي السعيد37
 
86.824ال يوجد73186.824امن المعلومات ف

ونيات طبيةالهندسة الطبيةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1997علي عساف38 78.15ال يوجد75178.15الكير

يةالهندسة الطبيةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1996شذى الخوري39 ات مخي  76.04ال يوجد78176.04تجهي  

ونيات واالتصاالتالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1995يارا نيعو40 ونيات النانويةهندسة االلكير 85.86ال يوجد79285.86االلكير

ونيات واالتصاالتالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1992لميس حسن41 ين 80187.02شبكات الحساسات الالسلكيةهندسة االلكير 390.02+ترسر

ونيات واالتصاالتالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1993عبد الرحيم إبراهيم42 389.91+البعث 81186.91هندسة الهوائياتهندسة االلكير

ونيات واالتصاالتالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1995باسل الطالبة43 ونيةهندسة االلكير 85.45ال يوجد82485.45نظم القياسات االلكير

الهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1993شذى صالح44
هندسة ميكانيك الصناعات 

النسيجية وتقاناتها
382.06+دمشق83179.06تكنولوجيا النسيج

85.57ال يوجد85185.57تحكم ذكيهندسة الحواسيب واألتمتةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1996علي احمد عمران45



81.51ال يوجد87481.51المحطات الكهربائيةهندسة الطاقة الكهربائيةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1995عالء دروج46

85.14ال يوجد88285.14تحليل الشبكات الكهربائيةهندسة الطاقة الكهربائيةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1998براء الخزندار47

88.37ال يوجد89188.37النمذجة والتحكمهندسة الطاقة الكهربائيةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةدمشق1997عيىس الظماطي48

وعات فندقيةاإلدارة الفندقيةالسياحةدمشق1996محمد األمي  49 78.5ال يوجد90178.5إدارة مرسر

82.78ال يوجد92182.78إدارة االزمات السياحيةاإلدارة السياحيةالسياحةدمشق1999رؤى الرمضان العقله50

86.6ال يوجد93186.6سياسات تنمية سياحيةاإلدارة السياحيةالسياحةدمشق1996ريم مرهج51

ي52
 
72.69ال يوجد95172.69النقد الحديث والمعارصاللغة الفرنسية وآدابهاسويداء/ 2/اآلداب سويداء1998خلود الشوف

76.22ال يوجد96176.22فلسفة حديثةالفلسفةسويداء/ 2/االداب سويداء1999رني   الحكيم53

385.54+دمشق 103182.54اقتصاد زراعيشعبة عامةسويداء/ 2/الزراعة سويداء1994كاترين نوفل54

84.75ال يوجد108184.75إدارة اإلنتاجاإلدارةسويداء/ 4/االقتصاد سويداء1998حني   حاطوم55

يالرياضياتسويداء/ 4/العلوم سويداء1997يزن ريدان56
87.37ال يوجد112187.37تحليل رياض 

يةالرياضياتسويداء/ 4/العلوم سويداء1992محمد عمر عيطه57 387.39+دمشق113284.39هندسة جي 

يت58 383.07+البعث 116180.07ميكانيك السوائل واآلالت الهيدروليكيةهندسة القوى الميكانيكيةسويداء/ 2/الهمك سويداء1993محمد حيان كي 

82.64ال يوجد117282.64تدفئة وتكييف الهواءهندسة القوى الميكانيكيةسويداء/ 2/الهمك سويداء1998ثراء أبو دقه59

76.26ال يوجد118176.26هندسة التوتر العاليهندسة الطاقة الكهربائيةسويداء/ 2/الهمك سويداء1997نعمة شقي 60

ي/درعا/ 2/الحقوق درعا1999احمد إسكندر جوالق61 يب 
ي    ع الض  74.71ال يوجد121374.71الترسر

378.98+حلب 122175.98القانون اإلداري/درعا/ 2/الحقوق درعا1993حسي   البير62

381.3+دمشق 123178.3اصول المحاكمات المدنية/درعا/ 2/الحقوق درعا1994احمد قيلش63

381.48+دمشق 127278.48نظم معلومات مضفيةالمصارفدرعا/ 2/االقتصاد درعا1996نور لبابيدي64

84.57ال يوجد128184.57رياضيات تطبيقيةالرياضياتدرعا/ 2/العلوم درعا1998طارق السالمه65

78.94ال يوجد132578.94جراحة/الطب البيطريدرعا1997احمد الخويلد66

380.64+حماة 133277.64والدة/الطب البيطريدرعا1996عمر العبيد67

82.8ال يوجد134182.8علم وظائف األعضاء/الطب البيطريدرعا1997خالد الحمود68

75.61ال يوجد135275.61صحة لحوم/الطب البيطريدرعا1997أحمد بيطار69

75.48ال يوجد136175.48أمراض دواجن/الطب البيطريدرعا1997سمي  العاسمي70

ي/الطب البيطريدرعا1997موىس العلي71 85.22ال يوجد137185.22تشخيص مخي 

77.7ال يوجد138477.7امراض باطنة/الطب البيطريدرعا1998عبد العزيز الحاج نعسان72



بية قنيطرة1999رنا هادي73 ي رياض األطفالمعلم صفقنيطرة/ 4/الير
 
بوية ف 83.05ال يوجد142183.05األساليب الير

يإحصاءقنيطرة/ 3/االقتصاد قنيطرة1992إبراهيم السليمان74
ين 145178.96إحصاء تطبيفر 381.96+ترسر

85.04ال يوجد147185.04تحليل تابعيالرياضياتقنيطرة/ 3/العلوم قنيطرة1999آالء حماده75

ي76 يةالرياضياتقنيطرة/ 3/العلوم قنيطرة1997سماح الزعب  88.53ال يوجد148188.53هندسة جي 

ي77
379.461+حماة 151176.461نحو ورصفاللغة العربية وآدابهاقنيطرة/ 4/اآلداب قنيطرة1996نور العلوان 

81.54ال يوجد152181.54القانون التجاري/قنيطرة/ 3/الحقوق قنيطرة1998عبد الرحمن الحمد78

377.42+حلب 154174.42القانون العام/قنيطرة/ 3/الحقوققنيطرة1993محمد الفيض79

يةللغات. ع.مدمشق1996محمد نور االمام80 ي تعليم اللغةتعليم اللغة اإلنكلي  
 
375.49+دمشق 155172.49دمج التكنولوجيا والتقانات ف

ر وتطبيقاته. ع.مدمشق1996محمد سعد خليلي81 رلبحوث اللي   ياء وتقانة اللي   رفي   84.25ال يوجد157284.25معالجة المواد باللي  

ر وتطبيقاته. ع.مدمشق1995سما الشمالي82 رلبحوث اللي   ياء وتقانة اللي   رفي   82.78ال يوجد158282.78طباعة ثالثية األبعاد باللي  

يللتخطيط اإلقليمي. ع.مدمشق1996آالء إبراهيم83 يالتخطيط الهيكلي الحض  78.08ال يوجد159178.08تخطيط حض 

ية واالقتصادية واالجتماعيةللتخطيط اإلقليمي. ع.مدمشق1998عدي مرشد84 ية واالقتصاديةالتنمية البشر 80.24ال يوجد161180.24التنمية البرسر

80.19ال يوجد165180.19معالجة المعطيات الزلزاليةعلم الزالزلع للبحوث والدراسات الزلزالية.مدمشق1998عبد الرحيم الطربوش85


