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 الجمهورية العربية السورية        

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 

  

 تير فقط()ماجس لمرحلة الدراسات العلياعلى المنح المخصصة للقطر  29/4/2021تاريخ  155إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء المتقدمين إلى 

 سلوفاكياجمهورية بموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  

 
 

 :/1وعددهم / التطبيقية غير لياتالكالمتقدمون من خريجي  -1

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 مالحظات

 جيد 66.90 2018 الفرات التربية  30/1/1996 موسى عبد األحمد 22  -1
ماجستير في تدريب 

 المعلمين
 

 

 ليات التطبيقية:المتقدمون من خريجي الك -2

 20وعددهم / الحكومية مون من خريجي الجامعاتدالمتق/: 

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 مالحظات

  ماجستير في الهندسة المدنية امتياز 91.60 2020 حلب الهندسة المدنية 29/1/1996 إبراهيم محمد درويش 11  .1

2.  15 
أحمد محمد عارف 

 خيارة
 المدنيةماجستير في الهندسة  امتياز 88.66 2019 دمشق الهندسة المدنية 1/1/1997

 

 10/4/1995 علي أحمد زعرور 9  .3
تكنولوجيا 

 االتصاالت
 ماجستير في علوم الكمبيوتر امتياز 86.80 2018 طرطوس

مخالف لشروط 

االعالن: شرط 

 العمر

 جيد جدا   84.82 2020 دمشق الهندسة الميكانيكية 8/4/1997 عمار ياسر الصفدي 1  .4
ماجستير في الهندسة 

 الميكانيكية

 

  ماجستير في الهندسة المدنية جيد جدا   83.52 2019 البعث الهندسة المدنية 7/2/1996 ماجد زكرياآالء  5  .5

 جيد جدا   82.78 2021 حلب االقتصاد 1/2/1998 أحمد أسامة فرواتي 10  .6
ماجستير في االقتصاد 

  واإلدارة

7.  4 
محمد قصي أحمد بسام 

 جوبان
 ماجستير في علوم الحاسب جيد جدا   80.97 2019 دمشق الهندسة المعلوماتية 1/1/1996

 

 ماجستير في علوم الغابات جيد جدا   80.32 2021 تشرين الهندسة الزراعية 23/9/1997 مجد جهاد اسماعيل 2  .8
 

ماجستير في علوم الكمبيوتر  جيد جدا   79.45 2020 طرطوسهندسة تكنولوجيا  10/4/1996 غدير غياث سليمان 20  .9
 



2 

 

المعلومات 

 واالتصاالت

computer science 

10.  17 
محمد نصر خالد 

 الخطيب
 جيد جدا   79.17 2019 حماه طب األسنان 1/1/1997

ماجستير في علوم الرعاية 

  الصحية 

 ماجستير في التكنولوجيا الطبية جيد جدا   76.77 2021 تشرين الهندسة الطبية 31/1/1998 يزن نبيل سلهب 13  .11
 

 جيد جدا   76.27 2020 البعث طب األسنان 1/1/1998 أنطون بسام عضوم  6  .12
ماجستير في طب األسنان 

  السريري

13.  12 
عامر سيف الدين 

 شاهين
 ماجستير في الصحة العامة جيد 74.35 2020 حماه طب األسنان 18/9/1997

 

14.  7 
عبد الكريم نهار 

 الحنوت
 جيد 74.30 2019 دمشق الهندسة الكهربائية 1/5/1995

ماجستير في الهندسة الكهربائية 

  وااللكترونية

 ماجستير في الهندسة المدنية جيد 74.25 2020 دمشق الهندسة المدنية 1/1/1996 محمد مأمون السرماني 3  .15
 

 جيد 73.71 2020 دمشق الهندسة المعمارية 8/1/1997 أسامة أدهم أبو عسلي 18  .16
ماجستير في الهندسة المعمارية 

  والعمران

 ماجستير في التمريض جيد 73.01 2020 البعث العلوم الصحية 1/1/1998 سهر محمود محمد 19  .17
 

 ماجستير في الصحة العامة جيد 71.98 2019 دمشق الصيدلة  1/1/1995 أديل ريمون أسبر 16  .18

مخالفة لشرط 

 اإلعالن:

 شرط العمر

 جيد 71.27 2018 تشرين طب بشري 14/9/1993 عبد هللا أحمد وهدان 14  .19
 health careماجستير في 

sciences 

مخالفة لشرط 

 اإلعالن:

 شرط العمر

 جيد 69.03 2020 دمشق الهندسة المعلوماتية 22/5/1996 أيهم غسان زيدان 8  .20
ماجستير في علوم 

 الكمبيوتر
 

 1وعددهم / الخاصة المتقدمون من خريجي الجامعات/: 

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 مالحظات

 الهندسة البترولية 31/1/1998 حسين محمد لطوف 21 -1

العربية الخاصة 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

 جيد جدا   83 2020
ماجستير في هندسة 

  البترول

                                                                                                                                                                

 والبحث العلمي عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                           
 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                   

 


