
ً رقما

درجة فقط ثمانونواثنتا305282صالحايىاس حسه1

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

     قسم الهندسة الطبية          سنة أولى ماجستير           اختصاص هندسة طبية              
المقرر    اإللكترونيات المتقدمة 

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



2020/2019 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الفصل األول العـام الـدراسـي  
     قسم الهندسة الطبية          سنة أولى ماجستير           اختصاص هندسة طبية              

ً رقما

درجة فقط سبعونواثنتا324072فؤادحسه شليحه1

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

الدرجة النهائية

كتابة

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

المقرر   ديناميك حيوي

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة

 النظري

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ثمانونوثمان385088احمذ عالءليان قىوات1

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

     قسم الهندسة الطبية          سنة أولى ماجستير           اختصاص هندسة طبية              
المقرر  الطب اإلتصالي

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة

 النظري

الدرجة النهائية

كتابة

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ستونوأربع313364فؤادحسه شليحه1

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

     قسم الهندسة الطبية          سنة أولى ماجستير           اختصاص هندسة طبية              
المقرر   نظم خبيرة وذكاء صنعي  

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدرجة النهائية

كتابة

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ستونوتسع284169فارسلوسٌن طنوس1

درجة فقط سبعونوسبع304777عبد الناصرمروة اللحام2

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     هندسة أتمتة االنتاج   

                             المقرر  البحث العممي   

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوسبع275077فارسلوسٌن طنوس1

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     هندسة أتمتة االنتاج   

المقرر تطبيقات متقدمة في العناصر المنتهية 

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوأربع314374عبد هللااحمد سالخو1

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص   الهندسة الصناعية    
المقرر   منهجيات البحث العممي

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ستونوست313566فٌاضٌارا الكضٌب العبودي1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص عمم المواد وهندستها    

المقرر    منهجيات البحث العممي

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوثمان324678سفٌانعمار العرف1ً

درجة فقط سبعونوست265076حامدمحمود الدمحم2

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     تصميم و بناء اآلالت  

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

المقرر    البحث العممي 



ً رقما

ستونوست165066سفٌانعمار العرف1ً

ستونوخمس234265حامدمحمود الدمحم2

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     تصميم و بناء اآلالت  

المقرر  موضوعات متقدمة في العناصر المنتهية

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



درجة فقط 

درجة فقط 

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     تصميم و بناء اآلالت  

المقرر  موضوعات متقدمة في العناصر المنتهية

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ستونوخمس313465بساماالء الجرادات1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة التصميم الميكانيكي   سنة أولى ماجستير  اختصاص     تصميم و بناء اآلالت  

المقرر       نظرية اآلالت المتقدمة 

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط خمسونوست322456يحيىدمحم يزن نجار1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

قسم الهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها   سنة أولى ماجستير اختصاص تكنولوجيا غزل      
  المقرر   احصاء تطبيقي      

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط تسعونوثمان405898دمحمالوا فيومي الخطيب1

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 قسم هندسة الميكانيك العـام      سنة أولى ماجستير   اختصاص    الهندسة الحرارية   
المقرر  النظم الخبيرة و الذكاء الصنعي

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة

 النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط خمسونوست362056هٌثمدمحم معتز الببٌل1ً

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 قسم هندسة الميكانيك العـام      سنة أولى ماجستير   اختصاص    الهندسة الحرارية   
المقرر  رياضيات متقدمة

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوخمس264975هٌثمدمحم معتز الببٌل1ً

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة الميكانيك العـام      سنة أولى ماجستير   اختصاص    الهندسة الحرارية   

المقرر البحث العممي 

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوسبع354277دمحم وليدنصره رمضان1

درجة فقط ستونوتسع254469علييووش عىتر2

درجة فقط ستونواثنتا253762زٌاددمحم الكوسى3

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الميكانيك العـام      سنة أولى ماجستير   اختصاص    الهندسة الحرارية   
المقرر  الطاقة الشمسية و استثماراتها المختمفة 

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 



ً رقما

_____حجب37سامرديمه جندي1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الميكانيك العـام   سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة  
  المقرر  الطاقات الشمسية واستثمارها 

اسم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

_____حجب37عبد الرحمنشادي ملوح1ً

درجة فقط سبعونوتسع334679طارقكنان السلط2ً

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الميكانيك العـام    سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة  
  المقرر   طاقة الكتمة الحيوية 

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ثمانونوست355186غسانأمل مفرج1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الميكانيك العام   سنة أولى ماجستير   اختصاص  هندسة ميكانيك موائع 
المقرر  البحث العممي  

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ثمانونوثمان315788صفوانأغيد خليف1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الميكانيك العام سنة أولى ماجستير   اختصاص  هندسة ميكانيك موائع 
                المقرر   أنظمة التحكم الهيدروليكي و البنيوماتيكي 

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ثمانونوخمس355085صفوانأغيد خليف1

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة الميكانيك العام   سنة أولى ماجستير   اختصاص  هندسة ميكانيك موائع 

المقرر  الجريانات متعددة األطوار

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

عالمـــة 

النظري



ً رقما

_____حجب27حاتموسام القاروط1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الطاقة الكهربائية    سنة أولى ماجستير  اختصاص هندسة نظم القدرة الكهربائية    
المقرر   منهجيات البحث العممي

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

_____حجب28حاتموسام القاروط1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الطاقة الكهربائية    سنة أولى ماجستير  اختصاص هندسة نظم القدرة الكهربائية    
المقرر    نظم خبيرة وذكاء صنعي

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوست304676هٌثممٌرنا حرفوش1

 الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 قسم هندسة الطاقة الكهربائية    سنة أولى ماجستير  اختصاص  هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة     
المقرر     معالجات ومبرمجات منطقية

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ثمانونوسبع305787مىيريزن أبو رافع1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة اتصاالت متقدمة  

المقرر  البحث العممي

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوإحدى195271مصطفىرهف حوزان1ً

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة اتصاالت متقدمة  

المقرر  الشبكات الضوئية وتطبيقاتها

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط ستونوثمان274168دمحم ياسردمحم يمان شمس الدين1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة اتصاالت متقدمة  

المقرر الدارات الميكروية ونظم التصميم

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   سنة أولى ماجستير   اختصاص هندسة اتصاالت متقدمة  
                  المقرر  االتصاالت الالسمكية والشبكات المتنقمة 

ً رقما

درجة فقط تسعونوخمس395695مىيريزن أبو رافع1

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة

 النظري

الدرجة النهائية

كتابة

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية



ً رقما

درجة فقط سبعونوخمس324375خالددمحم خالد حمندوش1

درجة فقط سبعونواثنتا294372مأمونابراهيم صمادي2

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
قسم هندسة السيارات واآلليات الثقيمة           سنة أولى ماجستير      

  اختصاص   هندسة اآلليات والمحركات   المقرر تنويع الطاقة في المحركات 

اســــــم االباالسم الثالثًالرقم 
أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدرجة النهائية

كتابة



ً رقما

درجة فقط ستونوست343266مأمونابراهيم صمادي1

الدكتىر المهندس مصطفى المىالدي

2022/2021 قـائمـة درجـات امتحـانـات الـدراسـات العـميـا الدورة التكميمة لمعـام الـدراسـي  
قسم هندسة السيارات واآلليات الثقيمة           سنة أولى ماجستير      

  اختصاص   هندسة اآلليات والمحركات   المقرر   وسائل النقل والبيئة   

االسم الثالثًالرقم 
اســــــم 

االب

أعمـــــال 

السنة

عالمـــة 

النظري

الدرجة النهائية

كتابة

   عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

جامعة دمشق

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية


