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0291/0202نهعاو انذساعٍ   انفظم انثاٍَ ــ انًعهذ انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح طالب قشاس ذخشج يغىدج    
نوع 
 القبول

ورقم الهاتف العنوان  التقدٌر 
معدل 
 التخرج

 الجنس الجنسٌة
شعبة 
 التجنٌد

محافظة 
 القٌد

 محل وتارٌخ الوالدة محل ورقم القٌد
اسم 
 األم

مالرق اسم الطالب اسم األب  

( عربً لٌزي /كان ) تحرٌرٌةتأهٌل والتخصص فً الترجمة الماجستٌر ال  

 عام
مزة جبل  - دمشق  

1361580490 
2بكراما   الالذقٌة القرداحة ذكر ع س 11.13 جُذ جذا 0353دمشق    0 ابراهٌم عٌسى وفٌق هدى 

 عام
عٌن الكرش -دمشق   

1386011588 
041 طفس درعا رٌف درعا ذكر ع س  14.43 جُذ جذا 0352طفس    2 احمد الزعبً  محمد عنان 

 عام
زبدانً  -دمشق   

1333058959 
 زبدانً ذكر ع س 43.25 جُذ

رٌف 
 دمشق

202دقاق  0334زبدانً    9 أسامه عٌسى  مصطفى فلاير 

 عام
مدحت باشا   -دمشق   

1396482961 
 ــــــــــ أنثى ع س 18.21 جُذ جذا

رٌف 
 دمشق

86دٌر عطٌة  0331القزاز   ت بسم   6 اٌناس عبدو مصطفى  

 عام
القدموس  -طرطوس   

1335499361 
0التون القرق طرطوس القدموس ذكر ع س 42.06 جُذ 0351التون القرق   هاٌهم رقٌ سمٌر لٌلى   8 

 موازي
مزة جبل  -دمشق   

1390681892 
 ذكر ع س 11.64 جُذ جذا

دوٌر 
 رسالن

50دوٌر رسالن  دمشق 0339دمشق    4 عاصم زٌدان علً نهال 

 عام
قدسٌا  -دمشق   

1331602369 
51عمارة نحالوي  دمشق ــــــــــ أنثى ع س 40.00 جُذ 0336دمشق    1 غزل الجبان  رضوان هنادي 

 عام
شاغور  -دمشق   

1339161263 
 ــــــــــ أنثى ع س 12.19 جُذ جذا

رٌف 
 دمشق

01عٌن التٌنة  0331دمشق    5 غنى اللٌل  خالد خلود  

 عام
ً التجارةشرق  -دمشق   

1399041639 
295رشدٌة  دٌر الزور ــــــــــ أنثى ع س 43.41 جُذ 0311دمشق    هٌام 

محمد 
 مظهر

 3 لٌندا سكوتً

 عام
ركن الدٌن  -دمشق   

1399422800 
980باب تدمر  حمص الحمٌدٌة ذكر ع س 43.23 جُذ 0348حلب    01 محمد غازي أبو زٌد فٌصل فاتنة 

 عام
وادي بردى  -دمشق   

1390441855 
 ــــــــــ أنثى ع س 43.10 جُذ

رٌف 
 دمشق 

830شمالٌة  0338العزٌزٌه  لٌبٌا   00 مروه علً باشا غسان دعاء 

حُاٌ يغىحسئُظ قغى شؤوٌ انطالب :                     ياسٌ دسوج يذقق انًعهىياخ :                      انًعهىياخ : حُاٌ يغىح يُظى       
 
 

                                                                          سئُظ قغى االيرحاَاخ : نُُا َعًح                                                      عايُه عاصاسيذقق انًعذالخ :         نُُا َعًح                  يُظى انًعذالخ : 

انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح عًُذ انًعهذ                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

 فؤاد عهًُاٌ انخىسٌد.                                                                                                                                                                                                            
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0291/0202قشاس ذخشج طالب انًعهذ انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح ــ انفظم انثاٍَ  نهعاو انذساعٍ   يغىدج   
َىع 

 انقثىل
 انرقذَش انعُىاٌ وسقى انهاذف

يعذل 

 انرخشج
 انجُظ انجُغُح

شعثح 

 انرجُُذ

يحافظح 

 انقُذ
ألواعى ا يحم وذاسَخ انىالدج يحم وسقى انقُذ  

اعى 

 األب
 انشقى اعى انطانة

( هُضٌ / عشتٍكاَنكرشوَُح وانغًعثظشَح ) ش انرأهُم وانرخظض فٍ انرشجًح اإلياجغرُ  

 عاو
 سكٍ انذٍَ  - ديشق

2119494901 
 َضهد 9110ديشق  942اكشاد  ديشق ــــــــــ اَثً ع ط 41.96 جُذ

يحًذ 

 وضاح
 9 ذقً انًال

 عاو
 انًُذاٌ  -ديشق 

2140499390 
 ستاب 9164ديشق  96قًُشَح يُكُح  ديشق ــــــــــ اَثً ع ط 42.94 جُذ

يحًذ 

 تشُش
 0 شزا انُحاط

 عاو
 انحٍ انجُىتٍ -دَش عطُح 

2144196249 
 ــــــــــ اَثً ع ط 60.41 جُذ جذا

سَف 

 ديشق
 وفاء 9113دَش عطُح  00دَش عطُح 

يحًذ 

 دَة
 4 َاعًٍُ عىعى

هُضٌ / عشتٍ (كنرشجًح انفىسَح ) اَياجغرُش انرأهُم وانرخظض فٍ ا  

 عاو
 انرجاسج  - ديشق

2192419991 
 تاسعه 9110ديشق  004شاغىس يضاص  ديشق قٌمرٌة ركش ع ط 41.23 جُذ

يحًذ 

 تشاس
 9 يحًذ وعاو انعقاد

 عاو
 يهاجشٍَ  -ديشق 

2199102906 
 عًُشج 9114ديشق  023طانحُح عكح  ديشق ـــــــــــ اَثً ع ط 44.90 جُذ

حًذ ي

 عاشىس
 0 َىس انقظاص

 عاو
 يششوع ديش  -ديشق 

2143191291 
 4 َاعًٍُ انغاوٌ ععُذ فاطًه 9164ديشق  196َىي  دسعا ـــــــــــ اَثً ع ط 63.49 جُذ جذا

حُاٌ يغىحسئُظ قغى شؤوٌ انطالب :                    ياسٌ دسوج يذقق انًعهىياخ :              حُاٌ يغىحيُظى انًعهىياخ :        

 

 

حانعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَ عًُذ انًعهذ                               يُظى انًعذالخ : نُُا َعًح                    يذقق انًعذالخ : عايُه عاصاس                 سئُظ قغى االيرحاَاخ : نُُا َعًح       

 

فؤاد عهًُاٌ انخىسٌد.                                                                                                                                                                                                         
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يغىدج 0291/0202انفظم انثاٍَ نهعاو انذساعٍ  ــقشاس ذخشج طالب انًعهذ انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح  يغىدج  
َىع 

 انقثىل
 انرقذَش انعُىاٌ وسقى انهاذف

يعذل 

 انرخشج
 انجُظ انجُغُح

شعثح 

 انرجُُذ

يحافظح 

 انقُذ
 انشقى اعى انطانة اعى األب اعى األو يحم وذاسَخ انىالدج يحم وسقى انقُذ

( ٍياجغرُش انرأهُم وانرخظض فٍ انرشجًح انرحشَشَح ) فشَغٍ / عشت  

 عاو
 تاب ذىيا  -ديشق 

2144694994 
 9 فشح ذهجه حاذى اترغاو 9113طشطىط  90غشتُح  طشطىط ـــــــــــ اَثً ع ط 49.94 جُذ

( / عشتٍ فشَغٍنكرشوَُح وانغًعثظشَح ) ياجغرُش انرأهُم وانرخظض فٍ انرشجًح اإل  

 عاو
 حٍ انًشفً  -انغىَذاء 

2141161490 
ـــــــــــ اَثً ع ط 49.41 جُذ  9 َىس انشعشاٍَ اًٍَ جهاٌ 9119ديشق  01انذوس  انغىَذاء 

/ عشتٍ ( فشَغٍياجغرُش انرأهُم وانرخظض فٍ انرشجًح انفىسَح )   

 عاو
 انذعرىس  - انالرقُح

2136439191 
 9 اَعاو عهُى اتشاهُى تذَعه 9163انذعرىس  39انذعرىس  انالرقُه ـــــــــــ اَثً ع ط 44.12 جُذ

 عاو
 انُثك  -ديشق  سَف

2149330144 
 ـــــــــــ اَثً ع ط 49.34 جُذ

سَف 

 ديشق
 فشَال 9110انُثك  109انُثك 

يحًذ 

 خُش
 0 اَُاط انرال

 عاو
 يضج ششقُح  -ديشق 

2144019194 
 4 عًاح يُظىس عهٍ أيم 9169يىعكى  944تهذج عهحة  ديشق ـــــــــــ اَثً ع ط 63.63 جُذ جذا

 عاو
 ديش  -ديشق 

2144126442 
 9 غضل يهحى يُُش سجاء 9119ديشق  11دَش يايا  ديشق ـــــــــــ اَثً ع ط 44.21 جُذ

 عاو
 انقظاع  -ديشق 

2133941224 
 3 نًً صودٌ َضال َضال 9119ديشق  023يشيشَرا  حًض ـــــــــــ اَثً ع ط 62.26 جُذ جذا

 .طالب حثالث/ 4/هُضٌ/عشتٍ( كانرشجًح انفىسَح )اَ ــ  ثالثح طالب/ 4/ هُضٌ/عشتٍ(ككرشوَُح وانغًعثظشَح )اَنانرشجًح اإل ــ انثاط يعشش إحذي/ 99/ هُضٌ/عشتٍ(كش ــ انرشجًح انرحشَشَح )اَغُ وعششوٌ طانثاً فقظ ال أستعح/ 09/عذد انطالب انًرخشجٍُ:

خًغح طالب./ 3/ انرشجًح انفىسَح )فشَغٍ/عشتٍ( ـ طانة واحذ/ 9( /ظشَح )فشَغٍ/عشتٍثنكرشوَُح وانغًعانرشجًح اإل ــ واحذ طانة/  9/ )فشَغٍ/عشتٍ( انرشجًح انرحشَشَح ــ                                                                 

: حُاٌ يغىح سئُظ قغى شؤوٌ انطالب                    يذقق انًعهىياخ : ياسٌ دسوج                       انًعهىياخ : حُاٌ يغىح يُظى  
 
 

: نُُا َعًح                                                                                                     يُظى انًعذالخ : نُُا َعًح                          يذقق انًعذالخ : عايُه عاصاس                           سئُظ قغى االيرحاَاخ 

عًُذ انًعهذ انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

 فؤاد عهًُاٌ انخىسٌد.                                                                                                                                                                                                           
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0291/0202قشاس ذخشج طالب انًعهذ انعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَح ــ انفظم انثاٍَ  نهعاو انذساعٍ   يغىدج   
َىع 

 انقثىل
 انرقذَش انعُىاٌ وسقى انهاذف

يعذل 

 انرخشج
 انجُظ انجُغُح

شعثح 

 انرجُُذ

يحافظح 

 انقُذ
 اعى األو يحم وذاسَخ انىالدج يحم وسقى انقُذ

اعى 

باأل  
 انشقى اعى انطانة

( هُضٌ / عشتٍكاَنكرشوَُح وانغًعثظشَح ) ش انرأهُم وانرخظض فٍ انرشجًح اإلياجغرُ  

 عاو
 جشياَا  -ديشق 

3401029 
 9 ترىل آرستُك عًاد فاطًح 9110ديشق  9911حٍ االيٍُ  ديشق ــــــــــ اَثً اَشاَُح 49.24 جُذ

طانة واحذ./ 9/ هُضٌ/عشتٍ(ككرشوَُح وانغًعثظشَح )اَنرشجًح اإلان –/ طانة واحذ 9انطالب انًرخشجٍُ:/عذد   

 

سئُظ قغى شؤوٌ انطالب : حُاٌ يغىح                   ياسٌ دسوج يذقق انًعهىياخ :              حُاٌ يغىحيُظى انًعهىياخ :        

 

 

حانعانٍ نهرشجًح وانرشجًح انفىسَ عًُذ انًعهذ اصاس                 سئُظ قغى االيرحاَاخ : نُُا َعًح                                   يُظى انًعذالخ : نُُا َعًح                    يذقق انًعذالخ : عايُه ع  

 

فؤاد عهًُاٌ انخىسٌد.                                                                                                                                                                                                         

           

   

 

 
 


