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 ُــــــــْٓـــــيــت

 يفالياجحني إىل الطالب الطْزٓني 

 

املتضني٘  12/10/2015تازٓخ  385ّزقه  ،5/10/2015تازٓخ  375، ّزقه 29/9/2015تازٓخ  367إعالىات ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه 

 / ميح٘ دزاض100ّ٘ٔالبالغ عددٍا / للنسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل اإلعالٌ عً ميح التبادل الجقايف

 

 ملسحل٘ الدزاضات العلٔاعلٙ ميح ّمقاعد التبادل الجقايف  3/11/2015تازٓخ  400ّإعالٌ ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه 

 دكتْزاِ( -مقعدأ دزاضًٔا ماجطتري 50للدكتْزاِ( ّ) 33للناجطتري ّ 21ميح٘:  54)ّالبالغ عددٍا 

 

 2015/2016للعاو الدزاضٕ 

 اإلضالمٔ٘ اإلٓساىٔ٘اضتيادًا إىل الربىامج التيفٔرٖ لالتفاق الجقايف املْقع مع اجلنَْزٓ٘ 

 

 ٓتعني علٙ كاف٘ الطالب املركْزًٓ أدىاِ ّاملقبْلني علٙ ميح املسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل ّالدزاضات العلٔا

 :(خالد مجال كاتب٘ جسبْع ، زٓبال فسحاٌ املستضٙ،  لٕ ُآالء حمند بشاز احللباضتجياء  ) ٓلٕ القٔاو مبا

مصطحبني معَه  للحصْل علٙ الفٔصا 16/5/2016أقصاِ ْٓو االثيني مساجع٘ الطفازٗ اإلٓساىٔ٘ يف مْعٍد .1

 .جْاش الطفس

إلعالميا مبْعد ضفسٍه ّمْافاتيا  23/5/2016مساجع٘ ّشازٗ التعلٔه العالٕ يف مْعد أقصاِ ْٓو االثيني  .2

 .صْزٗ عً الفٔصا ّتركسٗ الطرياٌب

ُٓعتَبس   حبله املطتيلف.ّكل مً ٓتخلف عً ذلم 

 

 (خالد مجال كاتب٘ جسبْع ، زٓبال فسحاٌ املستضٙ،  لٕ ُآالء حمند بشاز احلل)كنا ٓتعني علٙ كل مً 

علٙ أال تقل صالحٔ٘ اجلْاش عً  مْافاتيا بصْزٗ عً جْاش ضفسٍه علٙ ميح املسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل املقبْلني

 ّكل مً ٓتخلف مًليتنلً مً تأمني الفٔصا هله،   23/5/2016االثيني  ْٓو ّذلم يف مْعٍد أقصاِ، شَسًا 12

ُٓعتَبس ٍؤالء الجالث٘   حبله املطتيلف.عً ذلم 
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 ٌْمسحل٘ الدزاضات العلٔا:يف  املقبْل 

 

 : مسحل٘ الدكتْزاِيف  املقبْلٌْ .1
 

م
. 

 االسم
الشهادة الحاصل 

 عليها

معدل 
 االجازة

 التقدير
الشهادة الحاصل 

 عليها
 المقبول فيواالختصاص  التقدير الماجستيرمعدل 

بهاء الدين جابر  1
 يوسف

اجازة في 
االقتصاد/االقتصاد 

 والتخطيط
جيد  7.27>

 جدا

ماجستير في 
االقتصاد/  تطوير 
بيئة االستثمار 

 الصناعي

جيد  7=
 جدا

العالقات  - االقتصاددكتوراه في 
 االقتصادية الدولية

 

 

 مسحل٘ املاجطتري: املقبْلٌْ يف  .2
 

 المقبول فيواالختصاص  الشهادة المطلوب دراستها التقدير معدل االجازة الشهادة الحاصل عليها االسم م.

 ماجستير في اإلقتصاد امتياز 8>.>= اجازة في اإلقتصاد/ المحاسبة فاتن علي ريا  .1
االقتصاد أو  المحاسبةماجستير في 

 التجاري

 اإلبراىيمرغده حسين   .2
اجازة في الهندسة/ الطاقة 

 الكهربائية
 الكهربائية ماجستير في الهندسة ماجستير في الهندسة امتياز =2.;=

 يوسف محمد حمد  .3
اجازة في الرياضيات/ رياضيات 

 تطبيقية
 ماجستير في الرياضيات ممتاز 19.:=

المعادالت  -ماجستير في الرياضيات
 اتالتفاضلية الجزئي

 أدب فارسيلغة و ماجستير  ماجستير في اآلداب امتياز 9:.8= في األدب/ الفارسياجازة  يارا سهيل حسن  .4

 جعفر غياث حمود  .5
اجازة في الرياضيات/ رياضيات 

 تطبيقية
 ماجستير في الرياضيات جيد جدا <:.7=

تحليل ال -ماجستير في الرياضيات
 عدديال

 كرم عبد الكريم الماغوط  .6
/ ةالميكانيكياجازة في الهندسة 

 ىندسة الميكاترونيك
 يةماجستير في الهندسة الميكاترونيك ماجستير في الهندسة جيد جدا ;7.1=

 اإلنشائية ماجستير في الهندسة المدنية ماجستير في الهندسة المدنية جيد جدا 7<.1= اجازة في الهندسة المدنية/ مدنية الياس سهيل ميدع  .7

 سلمان محمود خضور  .8
اجازة في ىندسة الطاقة 

 الكهربائية/ الطاقة الكهربائية
 ماجستير في ىندسة الطاقة جيد جدا >2.8=

-الهندسة الكهربائيةماجستير في 
 لكترونيات اال

 ماجستير في الرياضيات ماجستير في الرياضيات جيد جدا 77.<> اجازة في الرياضيات/ الرياضيات طارق سعد فرحا  .9

 أدب فارسيلغة و ماجستير  ماجستير في اللغة جيد جدا >=.>> الفارسيةاجازة في األدب/ اللغة  عمار احمد األحمد  .11

 الدولية ماجستير في الحقوق ماجستير في الحقوق جيد جدا >;.;> اجازة في الحقوق رىام علي ديوب  .11

 زين العابدين فاضل حسن  .12
اجازة في الهندسة المدنية/ 

 الهندسة المائية
 في الهندسة المدنية ماجستير ماجستير في الهندسات جيد 9>.8>

 الباطون -ماجستير في الهندسة المدنية ماجستير في الهندسة المدنية جيد >:.7> اجازة في الهندسة المدنية/ اإلنشائية محمد مازن خليل  .13

 البيولوجيا الحيوانية ماجستير في ماجستير في العلوم جيد :7.2> اجازة علم األحياء/ البيولوجيا علياء نبيل عدرة  .14
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  املسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل: املقبْلٌْ يف 

 

 
 

 الطالب  ماسـ م.
احلاصل  الشهادة

 عليها
 دورة عام

ادلعدل ادلئوي 
 بال ديانة

 االختصاص ادلقبول فيه
 )إجازة يف...(

 ادلالحظات

  صحافةال 94.85 2015 ثانوية سورية اديب مرح حسن حسن  .1

  التقانة ادلعلوماتية 93.00 2015 ثانوية سورية علمي قصي امحد سليمان  .2

  ةدنيادل دندسةاذل 92.04 2015 ثانوية سورية علمي لني نضال غزالة  .3
  ةدنيادل دندسةاذل 91.48 2015 ثانوية سورية علمي يوسف زلمد مدنصور  .4
  برتوكيميائيةال دندسةاذل 90.96 2015 ثانوية سورية علمي ميشيل وليد سلول  .5
  التقانة ادلعلوماتية 90.07 2015 سورية علميثانوية  سقراط امساعيل عساف  .6
  اإلنشائية -دنيةادل دندسةاذل 89.85 2015 ثانوية سورية علمي أمل فايز ماضي  .7
  صحافةال 88.88 2015 ثانوية سورية أديب زلمد احلسني زلمد قاسم قدنرب  .8
  ةدنيادل دندسةاذل 88.33 2015 ثانوية سورية علمي علي حيىي أمحد  .9
  ةدنيادل دندسةاذل 88.33 2015 ثانوية سورية علمي امحد عبد اهللزكريا   .10
  وياتبرتوكيمياال 88.26 2015 ثانوية سورية علمي عمر زلمد اخلليل  .11
  التقانة ادلعلوماتية 88.19 2015 ثانوية سورية علمي امحد سليمان ابراهيم  .12
  عماريةادل دندسةاذل 87.85 2015 ثانوية سورية علمي حسان بشار مصطفى  .13

 تصاالتاال 87.81 2015 ثانوية سورية علمي يل هآالء زلمد بشار احلل  .14

جيب موافاتدنا بصورة عن جواز السفر 
 23على أال تقل صالحية اجلواز عن )

وذلك يف موعد أقصاه يوم االثدنني  (شهراً 
لدنتمكن من تأمني الفيزا،  34/5/3122
 حبكم ادلستدنكف.عتربر ت   وإال

  طبيةال دندسةاذل 86.22 2015 ثانوية سورية علمي نذار سلمانعبد اللطيف   .15
  التقانة ادلعلوماتية 85.70 2015 ثانوية سورية علمي براهيما زين العابدين علي  .16

  التقانة ادلعلوماتية 85.26 2015 ثانوية سورية علمي مرتضى صاحل زلمد  .17

  ادلعلوماتيةالتقانة  84.48 2015 ثانوية سورية علمي مضر بسيم حبيب  .18

  هدندسة كمبيوتر 84.26 2015 ثانوية سورية علمي علي ابراهيم حسن  .19

  ادلعدات الصلبة -الكمبيوتر 84.22 2015 ثانوية سورية علمي مهدي عبد اهلل عمران  .20

  يةو كيمياال دندسةاذل 84.00 2015 ثانوية سورية علمي بشرى عثمان خري بيك  .21

 83.33 2015 سورية علميثانوية  ريبال فرحان ادلرتضى  .22
 ةطاقال -الكهربائية دندسةاذل
 تدددةادل

جيب موافاتدنا بصورة عن جواز السفر 
 23على أال تقل صالحية اجلواز عن )

وذلك يف موعد أقصاه يوم االثدنني  (شهراً 
لدنتمكن من تأمني الفيزا،  34/5/3122
 حبكم ادلستدنكف.عتربر ي   وإال

  طبيةال دندسةاذل 83.00 2015 علميثانوية سورية  خلدون بشار فرج  .23
  عماريةادلدندسة اذل 82.85 2015 ثانوية سورية علمي علي سلمان عصفورة  .24
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 الطالب  ماسـ م.
احلاصل  الشهادة

 عليها
 دورة عام

ادلعدل ادلئوي 
 بال ديانة

 االختصاص ادلقبول فيه
 )إجازة يف...(

 ادلالحظات

 82.52 2015 ثانوية سورية علمي غياث درويش تاج الورود  .25
 -هدندسة الكمبيوتر

 الربرليات

 

  التقانة ادلعلوماتية 81.96 2015 ثانوية سورية علمي زين ادلثىن غامن  .26

  يةدندسة ادليكانيكاذل 81.63 2015 ثانوية سورية علمي كرم صالح عواد  .27

  عماريةادلدندسة اذل 81.52 2015 ثانوية سورية علمي شذى سامر حسن  .28
  يةو كيمياال دندسةاذل 81.15 2015 علميثانوية سورية  احلسن يعرب كدناين  .29
  التقانة ادلعلوماتية 79.67 2015 ثانوية سورية علمي عدي هشام احلمود نصر  .30

  التقانة ادلعلوماتية 79.67 2015 ثانوية سورية علمي رلد عبد الرزاق الفريج  .31
  فيزياءال 78.63 2015 ثانوية سورية علمي علي ديوب رلد  .32
  التقانة ادلعلوماتية 77.74 2015 ثانوية سورية علمي زلمد جوينعلي   .33
  التقانة ادلعلوماتية 77.07 2015 ثانوية سورية علمي زلمد عدنان عويد  .34

 اذلدندسة ادلعمارية 76.96 2015 ثانوية سورية علمي خالد مجال كاتبة جربوع  .35

جيب موافاتدنا بصورة عن جواز السفر 
 23اجلواز عن على أال تقل صالحية )

وذلك يف موعد أقصاه يوم االثدنني  (شهراً 
لدنتمكن من تأمني الفيزا،  34/5/3122
 حبكم ادلستدنكف.عتربر ي   وإال

  يةو برتوكيمياال دندسةاذل 76.56 2015 ثانوية سورية علمي أنس فهد زلفوض  .36
  طبيةالدندسة اذل 75.74 2015 ثانوية سورية علمي سكيدنة مصطفى محادة  .37
  يئالسيدنما اإلخراج 74.85 2015 ثانوية سورية علمي مدنري حوجهيفني   .38
  الفلزات -هدندسة ادلواد 74.33 2015 ثانوية سورية علمي صقر صاحل مصطفى  .39
  الفلزات -هدندسة ادلواد 71.63 2015 ثانوية سورية علمي علي رائد ميا  .40
  ادلعماريةاذلدندسة  71.63 2015 ثانوية سورية علمي العراضي هزار زلمد  .41

        

 

 

 

 

 

 

 

 


