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وفقتصاصات الطبية، 

جودة يف طلب الرتشيح

. )اإلجازةاصلني على 
٣٧=١٦+٢١ستري  (

ح التبادل الثقافي الم
  ين البلدين

www.mohe. 
 اإليرانية باستثناء االخت
 تسلسل الرغبات املوج

  شرط السن

٢٩  

٣٣  

لمتقدمني احلال خصصة
ملنح املخصصة للماجس

عن منحضمن اإلعالن 
فاق الثقافي الموقع بي

ا املوفد  ن.و متع 

gov.sy.لشهادات 
 املتوفرة يف اجلامعات 

وشريطة أن يكون  ،ه

  ١٠٠ى للمعدل من 

٧٥%  
٧٠% 

٨% 

املنح املخ منحة إىل ١٦
 يصبح إمجايل عدد امل

المتض ٢/١١/٢٠١٦
برنامج التنفيذي لالتفا

تعون باحلقوق اليت يتمت
  جتاه الدولة.

العايل/ مديرية تعادل ا
خمتلف االختصاصات
دالت المذكورة أدناه

 لثبوتية.

ن 
شرط الحد األدنى

٥

٠

٦ملتبقية والبالغ عددها 
رحلة الدكتوراه، بالتايل

  

٢٠تاريخ  ٥٧١ رقم 
بموجب البر ٢٠١٧/

  

 
 العلمية وبالتايل ال يتمت
ب عليه أية التزامات جت
من موقع وزارة التعليم ا

يف خمحٍد أقصى للدراسة 
للمعدالمخالفة  لبات

الن عند تقدميه أوراقه ال
رط الحد األدنى للمعدل من

٢٠  
١٥  
١٤  

١٦  

املب متت إضافة املنح 
 اليت كانت خمصصة ملر

اإلعالنو  ١/٢٠١٦
٢٠١٦عام الدراسي 

 .ة اإلسالمية اإليرانية
ن وفق قانون البعثات 

وال يرتتب ساب الطالب
(ميكن احلصول عليها م

كح  ثالث رغباتالن 
الطلت طائلة استبعاد 

ستمارة الرتشيح لإلعال

  اصات
شر

  والزراعية والفنون
  علوم األساسية
  والزراعية والفنون
  علوم األساسية

عدم تقدم العدد املطلوب
منحة شاغرة من املنح 

٩/١تاريخ  ٥٤٥قم 
للع اإلسالمية اإليرانية

اجلمهوريةجلهة املعنية يف 
نيت التبادل الثقايف موفد

نفقة خاصة على حس 
بة لتعادل الشهادات (مي
ستمارة الرتشيح لإلعال
لجانب اإليراني تحت
سيسجلها الطالب يف اس

االختصا  ية

 
الفروع اإلنسانية و

التقنية والعالفروع 

 
الفروع اإلنسانية و
الفروع التقنية والع

ونظراً لعبعة الدكتوراه، 
م ١٦عة املاجستري + 

  سورية

  ي

اإلعالن رقم في جحين
الجمهورية ا

ئي للطالب مبوافقة اجله
املقبولون وفق اتفاقيات
ق برامج التبادل الثقايف 

لشروط املطلوبخلرجيون ل
يف اأن يدون لطالب 

 المطلوبة من ِقَبل ال
سلسل الرغبات اليت س

المرحلة الدراسي

 الماجستير

  الدكتوراه

  وفق ما يلي: 
لى املاجستري ملتالني ع

صلني على اإلجازة ملتابع

جمهورية العربية الس

وزارة التعليم العالي 

الناجأسماء 

القبول النهايرتبط  
عترب الطالب اال يُ  
تُعترب الدراسة وفق 
خيضع الطالب اخل 
اكان يتعني على  

قائمة المعدالت
قاً لتسللمنحة مطاب

  

ع المنح ويتوز تم  
منحة للحاصل ٢١ -
منحة للحاص ٢١ -

   منحة.

الج

  











إضافة املنح الشاغرة املخصصة ، ومتت / أي أربع منح دراسية (منحتني لدراسة الدكتوراه ومنحتني لدراسة املاجستري)٤٢% من املنح الدراسية البالغ عددها / ١٠صص ألبناء الشهداء نسبة خي -
 الشهداء./ منح  إىل املنح املتبقية لعدم تقدم أحد من أبناء ٤ألبناء الشهداء والبالغ عددها /

  
  

 اإلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة يف يف اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي  املعدل املئويمعاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  متت
 االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: ويف حال تساوي املعدالت يتم ،للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه

 (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول  -
 (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول  -
 العمر (األفضلية لألصغر سناً). -

 

 ب اإليراني لطالب المنح فقط):ماهية المنحة (التزامات الجان  
  إعفاء من النفقات الدراسية. -
 تأمني اخلدمات العالجية -
 تأمني السكن (لغري املتزوجني). -
ا. -  مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول 

 أمريكياً) متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند وصوهلم إىل إيران.دوالراً ١٧إيراين أي ما يعادل (لایر مساعدة مالية أولية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف  -

 دورة كاملة لتعلم اللغة الفارسية، ويف حال عدم جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على نفقته اخلاصة. -
 

  التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتية يف حال مل يرد امسهم  ٢٠/١١/٢٠١٦يخ تار  ٥٧١اإلعالن رقم و  ٩/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٤٥رقم حيق للطالب املتقدمني إىل إعالين وزارة التعليم العايل
 من بني الناجحني األصالء أو االحتياط خالل ستة أشهر من تارخيه.

 وإال  ٢١/١٢/٢٠١٦التقدم بطلب استنكاف يف موعد أقصاه  ٢٠/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٧١اإلعالن رقم و  ٩/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٤٥رقم يف إعالين وزارة التعليم العايل  حيق للطالب الناجحني
 حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.

  مستجد.يتعني على الطالب الناجحني املذكورين أدناه متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو  
  



  

  
  
  

 :أسماء الناجحين 
 

 الدكتوراهمرحلة المرشحون ل: 
 

 المواليد االسم  م
الشهادة الحاصل 

 عليها
 الجامعة

عام 

 التخرج

معدل 

 اإلجازة
 التقدير

الشهادة الحاصل 

 عليها
 دورة عام الجامعة

معدل 

 الماجستير
 معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير

  االختصاص المطلوب

 (دكتوراه في ...) 

نوع 

 الترشيح

١.
  

حممود علي 

 علي

١٤/١/١٩٩١ 
يف اهلندسة  إجازة

 مدين عام املدنية/
 ٧٧.٢٤ ٢٠١٣ الفرات

جيد 

 جدا

يف اهلندسة  ماجستري

املدنية/ اهلندسة 

 اإلنشائية

  أصيل منحة اإلنشائيةاهلندسة  .١ ٨٠.٢٤=٣+٧٧.٢٤ ممتاز ٨٥.٢٥ ٢٠١٦ دمشق

٢.
امحد حممد 

  صاحل
٢٩/٨/١٩٨٨  

يف اهلندسة  إجازة

  الكهربائية/ الطاقة
  ٧٣.٨١  ٢٠١٠  تشرين

جيد 

  جدا

يف اهلندسة  ماجستري

الكهربائية/ هندسة 

  نظم القدرة الكهربائية

  ٧٦.٨١=٣+٧٣.٨١  ممتاز  ٨٥.٣  ٢٠١٦  تشرين

 نظم قدرة كهربائية هندسة كهربائية/ .١

 كهربائيةمحاية نظم قدرة   هندسة كهربائية/ .٢

  حتكم آيل هندسة كهربائية/ .٣
  أصيل منحة

٣.
معد امساعيل 

  عثمان
١٠/٣/١٩٨٥ 

يف اهلندسة  إجازة

 امليكانيكية/قوى
 ٧٣.٢٦ ٢٠٠٩ تشرين

جيد 

 جدا

يف  ماجستري

اهلندسة 

امليكانيكية/هندسة 

 الطاقة الشمسية

 ٧٦.٢٦=٣+٧٣.٢٦ ممتاز ٨٦.٥٣ ٢٠١٥ تشرين

 )(طاقة مشسية هندسة الطاقات البدلية .١

 احملطات احلرارية .٢

 ميكانيكية هندسة .٣

  أصيل منحة

٤.
حممود  همسار 

  السويد
٣/١/١٩٨٥ 

يف هندسة  إجازة

 الغزل والنسيج
 ٧١.٩٧ ٢٠٠٨ البعث

جيد 

 جدا

يف هندسة  ماجستري

الغزل 

والنسيج/هندسة 

 النسيج ومعاجلته

 ٨٤.٤٩ ٢٠١٦ البعث
جيد 

 جدا
٧٤.٩٧=٣+٧١.٩٧ 

تطبيقات تكنولوجيا النانو يف النسيج  .١

 الكهربائي

 يف الطاقة املتجددة تطبيقات تكنولوجيا النانو .٢

تطبيقات تكنولوجيا النانو يف االختصاصات  .٣

 الطبية

  أصيل منحة

٥.
علي حممد 

 حممد
٥/٣/١٩٨٤ 

يف اهلندسة  إجازة

 امليكانيكية/قوى
 جيد ٦٨.٨٨ ٢٠٠٨ تشرين

يف اهلندسة  ماجستري

امليكانيكية/هندسة 

 طاقة الرياح

 ٧١.٨٨=٣+٦٨.٨٨ ممتاز ٩٢.٣٩ ٢٠١٢ تشرين

 امليكانيكيةهندسة  .١

 هندسة الطاقات املتجددة .٢

 هندسة طاقة الرياح .٣

  أصيل منحة



  
  

 

 الماجستير:مرحلة المرشحون ل  

  نوع الترشيح (ماجستير في...) االختصاص المطلوب التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

  أصيل منحة  لغة فارسية .١  شرف  ٩١.٥٧  ٢٠١٦  البعث  اللغة الفارسيةاآلداب/   ١٢/٦/١٩٩٣  وفاء حسن احلسن.١

  ممتاز  ٨٦.٧٥  ٢٠١٦  حلب  اجازة يف اهلندسة التقنية/قسم تقانات اهلندسة الغذائية  ٣٠/١/١٩٩٤  هبة اهللا عبد الرمحن خباز.٢
 جودة الغذاء والصحة .١
 هندسة تصنيع الغذاء .٢
  األمن الغذائي .٣

  أصيل منحة

 ممتاز ٨٥.٤٢ ٢٠١٥ البعث يف اآلداب /لغة فارسية إجازة ٢١/٢/١٩٩٢ شعبان وجيه خملوف.٣
 قواعد فارسية .١
 (الشعر) الفارسي األدب .٢
 لسانيات فارسية .٣

  أصيل منحة

 جيد جدا ٨٣.٨٨ ٢٠١٣ تشرين يف االقتصاد/علوم مالية واملصرفية إجازة ٨/١/١٩٩١ حممد امحد حسن.٤
 االقتصاد .١
 علوم مالية ومصرفية .٢
 ادارة اعمال .٣

  منحةأصيل 

 حتليل عددي -رياضيات تطبيقية .١  جيد  ٨٣.٤١  ٢٠١٤  تشرين  اجازة يف الرياضيات  ٥/١٢/١٩٩٢  سليمان حممد خلوف.٥
  حتليل رياضي-رياضيات نظرية .٢

  أصيل منحة

٦.
حسن حممد كمال الدين 

  اجلفا
  جيد جدا  ٨٣.٠١  ٢٠١٦  حلب  اجازة يف هندسة ميكانيك/هندسة صناعية  ١/١/١٩٩٤

 املشاريع واألنظمة اهلندسية ادارة .١
ا .٢  ادارة اهلندسة الصناعية وعمليا
  ادارة السالسل اللوجستية .٣

  أصيل منحة

  أصيل منحة  لغة فارسية .١  امتياز  ٨٢.٥٠  ٢٠١٥  دمشق  اجازة يف اآلداب/ اللغة الفارسية  ١٨/٥/١٩٩٣  رنيم علي خضرة.٧

 جيد جدا ٨٢.١٢ ٢٠١٥ حلب املدنية/طبوغرافيايف اهلندسة إجازة  ١٩/٩/١٩٩١ ميالد رامز ديوب.٨
 طرق ومواصالت/هندسة مدنية .١
 )/هندسة مدنيةGIS( نظم معلومات جغرافية .٢
 ميكانيك تربة وأساسات/هندسة مدنية .٣

  أصيل منحة

  ممتاز  ٨٠.٩٧  ٢٠١٤  دمشق  يف اآلداب/فلسفة إجازة  ١/٩/١٩٩٠  زهر الدين هايل حيىي.٩
  فلسفة اسالمية .١
  فلسفة معاصرة .٢
  ستمولوجيابا .٣

  أصيل منحة



 ممتاز ٨٠.٤٠ ٢٠١٥ البعث يف اآلداب/قسم اللغة الفارسية إجازة ٢٠/١/١٩٩٣ وليم عزيز صاحل.١٠
 فارسي جمرد .١
 األدب املقارن .٢
 أدب عرفاين .٣

  أصيل منحة

  نوع الترشيح (ماجستير في...) االختصاص المطلوب التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

 هندسة آالالت رزاعية .١  جيد جدا  ٨٠.١٨  ٢٠١٦  حلب  آالالت زراعية يف اهلندسة امليكانيكية/ إجازة  ١/٦/١٩٩١  يوسف حسن سلمان.١١
  مكننة زراعية .٢

  أصيل منحة

  أصيل منحة انشائيةهندسة  .١ جيد جدا ٧٨.٦٣ ٢٠١٦ دمشق يف اهلندسة املدنية إجازة ١٤/١/١٩٩٢ حمسن زياد احلاج كنجو.١٢

  جيد جدا  ٧٨.٥٩  ٢٠١٥  حلب  يف اهلندسة الزراعية/وقاية نبات إجازة  ٣/١/١٩٩٣  هتسنيم ابراهيم خياطة بساط.١٣
 تقانات حيوية يف جمال وقاية النبات .١
 امراض النبات .٢
  مكافحة حيوية .٣

  أصيل منحة

 جيد جدا ٧٧.٨ ٢٠١٦ حلب الزراعية اآلالتيف اهلندسة امليكانيكية/ إجازة ١٠/٨/١٩٩١ ليث حسني غامن.١٤
 امليكانيك العام/هندسة .١
 هندسة االنتاج .٢
 هندسة اآلليات الثقيلة .٣

  أصيل منحة

  جيد جدا  ٧٧.٧٢  ٢٠١٤  دمشق  اجازة يف اهلندسة الكهربائية/الكرتونيات واتصاالت  ٤/١/١٩٨٩  عدنان حممد نزار بيازيد.١٥
 نظم معلومات –اتصاالت  .١
 النظم اإللكرتونية .٢
  اتصاالت وحقول .٣

  منحةأصيل 

 جيد جدا ٧٧.٤٩ ٢٠١٦ تشرين يف اهلندسة املعلوماتية/الربجميات ونظم املعلومات إجازة ١/١/١٩٩٢ اجمد ياسق حمفوض.١٦
 هندسة معلوماتية .١
 نظم معطيات كبرية .٢
 ياتهندسة برجم .٣

  أصيل منحة

 هندسة مائية/هندسة مدنية .١ جيد جدا ٧٧.٤٦ ٢٠١٥ البعث يف اهلندسة املدنية/املوارد املائية إجازة ١٩/٥/١٩٩١ هنادي رمزي النجار.١٧
 هندسة موارد مائية/هندسة مدنية .٢

  أصيل منحة

  جيد جدا  ٧٦.٧٦  ٢٠١٢  البعث  اجازة اهلندسة الكهربائية/التحكم اآليل واحلواسيب  ٦/٩/١٩٨٩  مناف فؤاد عبد اهللا.١٨
 حتكم آيل .١
 امتتة صناعية .٢
  بنية حاسوب .٣

  أصيل منحة

 التاريخ اإلسالمي .١  جيد جدا  ٧٦.٥٥  ٢٠١٦  البعث  يف اآلداب/تاريخ اجازة  ١٢/٧/١٩٩٠  امحد توفيق حمفوض.١٩
  التاريخ احلديث .٢

  أصيل منحة

  أصيل منحة هندسة طاقة كهربائية .١ جيد جدا ٧٦.٤٦ ٢٠١٤ تشرين يف اهلندسة الكهربائية / الطاقة الكهربائية إجازة ٢٣/٧/١٩٩١ هزار رامز عيسى.٢٠



٢١.
حممد عامر حممد ياسر 

  مملوك
  جيد جدا  ٧٥.٩٦  ٢٠١٥  دمشق  يف علم احلياة ( البيولوجيا) فرع احليوية الكيميائية اجازة  ١/١/١٩٩٠

 التقانة احليوية .١
 التكنولوجيا احليوية امليكروبية .٢
  علم التطفل والطفيليات .٣

  أصيل منحة

  نوع الترشيح (ماجستير في...) االختصاص المطلوب التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

 جيد جدا ٧٥.٧٢ ٢٠١٦ البعث يف اآلداب/قسم اللغة اإلنكليزيةإجازة  ١٠/١/١٩٩٤ هاين اكرم حمفوض.٢٢
 اللغويات .١
 األدبيات" ادب انكليزي" .٢
 تعليم اللغة اإلنكليزية .٣

  أصيل منحة

  أصيل منحة  لغة فارسية .١  جيد جدا  ٧٥.٣٥  ٢٠١٦  البعث  اجازة يف اآلداب/اللغة الفارسية  ٢٣/٨/١٩٩٢  يزن لؤي خضور.٢٣

 جيد جدا ٧٥.٣٤ ٢٠١٣ البعث يف هندسة امليكانيكية/ امليكاترونيك إجازة ٢/٩/١٩٨٨ علي عدنان الونوس.٢٤
 هندسة ميكاترونيكس .١
 حتكم آيل .٢
 األمتتة واحلواسيب .٣

  أصيل منحة

  جيد جدا  ٧٥.١٧  ٢٠١٦  البعث  اجازة يف اهلندسة الزراعية  ١١/٦/١٩٩٤  حممد حسني أمحد.٢٥
 وقاية نبات .١
 زراعياقتصاد  .٢
  تقانة حيوية .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٤.٩٢  ٢٠١٥  طرطوس  اجازة يف االقتصاد/احملاسبة  ٣١/١/١٩٩٢  حسن عدنان حممود.٢٦
 حماسبة .١
 ادارة أعمال .٢
  علوم مالية ومصرفية .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٤.٧٩  ٢٠١١  دمشق  يف االقتصاد/مصارف وتامني إجازة  ٢/١١/١٩٨٩  امساعيل اصفمرمي .٢٧
 أعمال الشركات ريادة .١
 ادارة وخلق أعمال جديدة .٢
  التمويل الدويل .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٤.٦٥  ٢٠١٣  دمشق  اجازة يف البيولوجيا/احليوية الكيميائية  ٢٧/٦/١٩٩٠  حممد عادل علي ديب.٢٨
 التقانة احليوية .١
 علم املناعة .٢
  التطفل والطفيليات .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٤.٤٢  ٢٠١٦  البعث  الكيمياء التطبيقية- قسم الكيمياء -يف العلوم اجازة  ٢٧/٥/١٩٩٢  هديل سامي العباس.٢٩
 اتبوليمري  .١
 عضوية .٢
  حتليلية .٣

  أصيل منحة



  أصيل منحة . منشآت مائية١  جيد  ٧٤.١٦  ٢٠١١  تشرين  ندسة املائية والرياهلاجازة يف اهلندسة املدنية/  ١٣/٦/١٩٨٨  جعفر رياض صقر.٣٠

 جيد ٧٤.٠٨ ٢٠١٦ تشرين يف اهلندسة امليكانيكية/قوى ميكانيكية إجازة ١/١/١٩٩١ همحد ضمريياسالم ا.٣١
 طاقات متجددة .١
 هندسة تربيد .٢
 هندسة حرارية .٣

  أصيل منحة

  نوع الترشيح (ماجستير في...) االختصاص المطلوب التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

  جيد  ٧٣.٩٩  ٢٠١٤  البعث  اجازة يف العلوم/الكيمياء التطبيقية  ٢٦/٦/١٩٩١  نبال نظام عبد الرمحن.٣٢
 كيمياء ال عضوية .١
 كيمياء حتليلية .٢
  كيمياء عضوية .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٣.٤٤ ٢٠١٤ دمشق االقتصاديف االقتصاد/ إجازة ٢٠/٣/١٩٩١ نرجس بشري سالم.٣٣
 التنمية االقتصادية .١
 اقتصاد معرفة .٢
 التمويل .٣

  أصيل منحة

  أصيل منحة  هندسة برتوكيميائية .١  جيد  ٧٣.٢٨  ٢٠١٤  الفرات  اجازة يف اهلندسة البرتوكيميائية/صناعات برتوكيميائية  ١٦/٦/١٩٨٩  محداالعلي حممد  .٣٤

 جيد ٧٣.٢٧ ٢٠١٣ البعث يف الرتبية الرياضية إجازة ٤/٧/١٩٩٠ محدحيىي فوزي اال.٣٥
 إصابات رياضية .١
 علم التدريب الرياضي .٢
 فيزيولوجيا رياضية .٣

  أصيل منحة

 االقتصاد/اختصاص حماسبة .١ جيد ٧٢.٥١ ٢٠١٥ تشرين يف االقتصاد /احملاسبة إجازة ١/١/١٩٩٣ سومر فايد امساعيل.٣٦
 االقتصاد .٢

  أصيل منحة

 جيد ٧٢.٣٥ ٢٠١٥ البعث يف اهلندسة الكهربائية/ التحكم اآليل واحلواسيب إجازة ١/١/١٩٩٣ روان معروف علي.٣٧
 واحلواسيب هندسة التحكم اآليل .١
 امليكاترونيكهندسة  .٢
 علم الروبوت .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧١.٨٨ ٢٠١٥ دمشق يف هندسة معمارية إجازة ١/١/١٩٩٣ غسان الطييب هسار .٣٨
 تصميم معماري .١
 ختطيط مدن .٢
 تصميم خارجي .٣

  منحة احتياط

  ١/١/١٩٨٩  طارق حممد فوزي.٣٩
التصميم هندسة يف اهلندسة امليكانيكية/قسم  إجازة

  واإلنتاج
  جيد  ٧١.٧١  ٢٠١٦  البعث

 هندسة صناعية .١
 تصميم ميكانيكي .٢
  حتكم آيل .٣

  احتياط منحة

 فيزياء اشعاعية .١ جيد ٧١.٦٥ ٢٠١٤ الفرات /فيزياء -يف العلوم إجازة ٨/٧/١٩٨٩ غيث عبد الرزاق ونوس.٤٠
 فيزياء ذرية .٢

  احتياط منحة



 فيزياء الكرتونيات .٣

  جيد  ٧١.٦٢  ٢٠١٥  تشرين  يف اهلندسة اإللكرتونية/ احلاسبات والتحكم اآليل إجازة  ٣١/٧/١٩٩١  نوار نزار عبد الرمحن.٤١
 شبكات حاسوبية .١
 حتكم آيل .٢
  برجمة .٣

  احتياط منحة

  نوع الترشيح (ماجستير في...) االختصاص المطلوب التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

  جيد  ٧١.٥١  ٢٠١٦  حلب  يف العلوم اإلدارية/قسم اإلدارة إجازة  ١/٣/١٩٩١  اجلوادرامي عبد الكرمي .٤٢
 ادارة أعمال .١
 التسويق .٢
  االعالن .٣

  احتياط منحة

 ٣١/١/١٩٨٩ ليث حبيب جريعة.٤٣
(هندسة  يف هندسة الكهربائية/ حواسيب وأمتتة إجازة

 احلواسيب)
 جيد ٧١.٢٩ ٢٠١٢ دمشق

 برامج - هندسة حاسوب .١
 هندسة تقانة معلومات .٢
 اتصاالت نظم ءهندسة كهربا .٣

  احتياط منحة

  جيد  ٧٠.٤٤  ٢٠١٣  دمشق  اجازة يف اهلندسة الكهربائية/الكرتونيات واتصاالت  ٣٠/١/١٩٩٠  محدسام امحد اال.٤٤
 الكرتونيات متقدمة .١
 اتصاالت رقمية .٢
  امتتة احملطات والشبكات .٣

  احتياط منحة

  

وفق املطلوب أدناه  (Application Form)تعديل طلب الرتشيح للمنحة ل ٢١/١٢/٢٠١٦أو الوكيل القانوين مبراجعة الوزارة يف موعد أقصاه شريطة أن يقوم كل من الطالب املذكورة أمساؤهم أدناه 
  حتت طائلة اعتبارهم حبكم املستنكف:

  .هندسة موارد مائية/ هندسة مدنية٢.هندسة مائية/ هندسة مدنية    ١ليتضمن فقط الرغبتني التاليتني:  (Application Form)أن تقوم الطالبة هنادي رمزي النجار  بتعديل طلب الرتشيح للمنحة -
  حبيث تصبح الرغبة الثانية كما يلي: "إدارة وخلق أعمال جديدة". (Application Form)أن تقوم الطالبة مرمي اصف امساعيل بتعديل طلب الرتشيح للمنحة -
  . منشآت مائية.١ليتضمن فقط الرغبة التالية:  (Application Form)ياض صقر بتعديل طلب الرتشيح للمنحة أن يقوم الطالب جعفر ر -

  

  التنويه بمثابة تبليغ رسمياإلعالن و يعد هذا 

                                                                                                                                     ١٨/١٢/٢٠١٦دمشق قي 


