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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

12416145199.5514.51451913.9518.913417

8311104148.5412.51351813.1417.110.5414.5

73101141574111241611.3314.311314

73108.5210.57.5310.51331613.5316.512315

7310144185.549.5851313.1316.19312

941312517113141341713.9518.910414

53885136.5511.5831110.9313.98311ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

ل110ف إعاليٛح ذؾشٚعاخ

11.573101131412.4012.4707غ931211.5

7310125178.5412.51231513.1417.19413

93121141594131251713.1417.19413

7310124167.5411.51331613.1316.112315

عًشٖ ادًذ عٛذ ا7800ّٚ

ل//جـل

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

و//جـوجـ جـ

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جـ جـو

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

عثاط ادًذ انذٍٚ جًال ادًذ7801
//جـجـ جـول//جـل

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

//جـ//جـجـ جـ

ؽهثٗ يذًذ ؽهثٗ ادًذ7803
//جـجـ جـجـ جـللل

انؾافعٗ يذًذ يذًذ ععٛذ ادًذ7802

دهفأٖ انعاطٗ عثذ ؽٕلٗ ادًذ7804
لجـ جـ//جـضول

انغٛذ خًٛظ ياْش ادًذ7805
//جـوجـ جـ//جـجـ جـ//جـ

يذًذ يذًذ يجذٖ ادًذ7806
ل//جـلل//جـض

يذًذ انذٍٚ ؽًظ يذًذ ادًذ7807
ضل//جـللل

تذٖٔ فرذٗ يذًذ ادًذ7808
//جـجـ جـ//جـلجـ جـل

خضش يذًذ فرذٗ يذًذ ادًذ7809
//جـجـ جـجـ جـ//جـ//جـل

تشكاخ عثذانشاصق يذًٕد ادًذ7810
//جـجـ جـجـ جـلجـ جـل

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

841212517114151241613.5518.512416

11.611314غ982107.5310.51221411.6غ9ل110ف (2و) إعاليٛح ذشجًح

94131151610515951412.4517.48412

84121151694131341712.8517.810515

1041411.5516.58311145191241613417

10313105159.5413.51241613.5417.59413

8412115168.5311.51041413.1417.112416

11415851383111051512.4416.412416

741184125.549.51231513.1417.110414

1341714519133161351812.8517.812517

951485135.549.51041412.4416.411415

عثذانذاٚى اتشاْٛى ادًذ اعشاء7811
جـ جـوجـ جـ//جـجـ جـل

ادًذ عٛذ سضا اعشاء7812
//جـل//جـللض

عثذانذًٛذ انًُعى عثذ طاسق اعشاء7813
لجـ جـ//جـ//جـجـ جـ//جـ

اتٕانعال انغٛذ انغٛذ يذًذ اعشاء7814
//جـجـ جـجـ جـ//جـجـ جـل

غُٛى فرذٗ يذدد اعشاء7815
جـ جـجـ جـولجـ جـ//جـ

انصأٖ يذشٔط انصأٖ االء7816
//جـجـ جـجـ جـ//جـ//جـ//جـ

يذًذ يرٕنٗ تكش اتٕ انؾًٛاء7817
جـ جـجـ جـ//جـلجـ جـل

7818
 عثذانؾافٗ اَظ اياَٗ

جـ جـجـ جـ//جـل//جـ//جـعثذانٓادٖ

عثذانشدًٍ ادًذ عثذانفضٛم ايجذ7819
//جـجـ جـ//جـضلل

فؤاد اؽشف يذًذ اي7820ُّٛ
جـ جـجـ جـوجـ جـوجـ جـ

7821
 غشٚة عثذانشدًٍ عايٗ اًٚاٌ

//جـجـ جـ//جـض//جـ//جـانغٕٚذٖ

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

104141251710414114151241611415

103139.5514.5103131341713.9518.914418

104141251711516144181241613417

1241614519124161451913.5417.515419

10414125178.5311.51251712.8416.812416

10313125176391351812.8416.812416

103131021274111131410.5313.59312

11415125179.5413.51231513.5316.59312

9413105158.5311.51051513.9316.913316

74111051574111241612.4315.44.548.5

12416115168.5412.51251713.5417.511415

7822
 يذًذ ٚعمٕب عًادانذٍٚ اًٚاٌ

//جـجـ جـ//جـ//جـجـ جـ//جـاتشاْٛى

7823
 يذًذ عثذانْٕاب يذًذ اًٚاٌ

ووجـ جـ//جـ//جـ//جـدًاد

غُٛى دغٍٛ عاليّ عًٛش ا7824ّٚ
جـ جـجـ جـوجـ جـجـ جـ//جـ

ٕٚعف عثذانًُعى فًٓٗ عًٛش ا7825ّٚ
وجـ جـوجـ جـوجـ جـ

يذًذ صذلٗ يذًذ ا7826ّٚ
جـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ//جـ

عهٗ ادًذ يذفٕظ يذًذ ا7827ّٚ
جـ جـجـ جـوضجـ جـ//جـ

عثذانجهٛم ذٕفٛك دغاو اٚٓاب7828
ل//جـ//جـلل//جـ

يذًذ يذًٕد يذًذ ذم7829ٗ
لجـ جـ//جـ//جـجـ جـ//جـ

دغٍٛ عثذانعظٛى سفعد جٓاد7830
جـ جـجـ جـ//جـل//جـ//جـ

ٔانٗ اتٕ يذًذ فٕصٖ سداب7831
ض//جـجـ جـل//جـل

يذًذ جاد دًذٖ يذًذ سَا7832
//جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

غغغغغغغغغغ3غغغغغغغ

114151341794131331612.8315.813316

8غ9.48غ5538133169.4غ55غ5غائبغ1ط 1ف اَغاٌ دمٕق

1ط 2ف ٔدمٕق اعالو

10414125177.5310.5135181251711516

941383115491251713.1417.19413

104149514134171341712.8517.811415

11415135187.5411.51441813.5518.512416

84121451994131241612.8416.89413

12416941394131331612.8315.88311

11415145196.539.51451913.9417.911415

8311125178412113141231513316

دٕلتذس عفٛفٗ تذس طاسق سٔا7833ٌ
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

عثذانكشٚى عثذاالنّ ادًذ صٚاد7834
جـ جـ//جـجـ جـ//جـجـ جـ//جـ

عهٗ يذًذ ْاؽى صُٚة7835
ضضجـ جـضجـ ضجـ ض

عثذانجٕاد فشداخ خانذ عذش7836
جـ جـجـ جـولجـ جـ//جـ

عثذانشدًٍ دغٍٛ عثذانُثٗ عذش7837
//جـجـ جـجـ جـضل//جـ

عثذِ صٍٚ جًال عهٗ عه7838ًٗ
//جـجـ جـجـ جـجـ جـ//جـ//جـ

خاطش انؾذاخ خانذ عًش7839
جـ جـوولو//جـ

َٕٚظ عهٗ عهًٛاٌ ٔجذٖ ؽش7840ٍٚ
//جـجـ جـجـ جـ//جـول

عثذانعضٚض انغٛذ ٔائم ؽٓٛش7841ِ
ل//جـجـ جـ//جـ//جـجـ جـ

7842
 عثذانًعطٗ عثذانظاْش ؽًٛاء

//جـجـ جـوضو//جـاهلل فشج

عهًٛاٌ خانذ إَس عثذانشد7843ًٍ
جـ جـ//جـ//جـلجـ جـل

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

1041412416105151241611.6415.613417

1151611.5516.574111231512.4416.414418

10538921112012707غ931210

10414105158311133161241614418

7310951464101141511.6516.611415

119.5312.51031311.3011.3606غ741111

731074115.549.51031312.8315.89312

137.5411.5122141201210010غ1131413

831184125.549.5123151221411314

773101131413.1013.1808غ83117

841295147.5411.51441811.3415.313417
يذًٕد إَس اؽشف غاد7854ِ

جـ جـ//جـول//جـل

عثذانمادس صالح عثذانمادس عًش7853ٔ
ض//جـ//جـلضل

انعًشٖ اتشاْٛى انغٛذ ٚاعش عًش
//جـ//جـ//جـضلل

 انذٍٚ دغاو يصطفٗ عًش

لل//جـل//جـ//جـيصطفٗ

//جـجـ جـ//جـل//جـل

يجاْذ ذٕفٛك يذًذ عًش7850
ل//جـ//جـضلل

جـ ضل//جـللل

عهٗ عشفّ دهًٗ عهٛاء7848

7849

7844
 عثذانشدًٍ صكشٚا عثذانشدًٍ

جـ جـ//جـجـ جـ//جـجـ جـ//جـاعًاعٛم

انثشٖ يذًذ يذًذ ادًذ عثذاهلل7845
وجـ جـ//جـلجـ جـجـ جـ

7846
 عثذانشاصق يذًذ يذًذ عثذاهلل

ضللضلليكأٖ

7851

7852

عًش ادًذ ادًذ عثذانمادس عًش

عاليّ عفٛفٗ عاليّ عض7847ِ
وجـ جـجـ جـل//جـ//جـ

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

84121141512416951411.6516.68412

731095145491131413.5417.510414

11غ10.911غ1083111231510.9غ831110

5غ11.35غ11.57.5310.5921111.3غ931211.5ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

841295149.5413.51051512.4315.413316ل112.9ط 1ف اراعح و

1ط 2ف اَغاٌ ٔدمٕق اعالو

941310515831111516125179514

8311921184121031313.1215.110313

1010.5212.59.5413.51021211.6213.6527غ10

841295147.5411.51131410.9515.911516

93121151610.5414.51041411.6415.612416

5389.5514.55.538.51141513.1417.17411
دغٍ تذس فاسٔق يشٚى7865

لجـ جـ//جـض//جـض

7864

ٕٚعف يذًذ انٕادذ عثذ يذًٕد7863
جـ جـ//جـ//جـل//جـل

دغٍ عثذانجٕاد ادًذ يذًٕد7862
ض//جـل//جـلل

7861

يذًٕد اهلل عثذ يجذٖ يذًذ7860
//جـجـ جـجـ جـل//جـ//جـ

 سؽاد يذًذ يصطفٗ يذًذ

//جـ//جـ//جـلللانؾٕاستٗ

ؽثاَّ عثذانمادس عثذانعظٛى يذًذ7859
جـ جـ//جـ//جـ//جـ//جـل

انغٛذ انغٛذ جٕدِ جًال يذًذ7858
جـ ضللللل

يذًذ عثذانذًٛذ ادًذ يذًذ7857
لل//جـللل

يذًذ عانى اتشاْٛى يذًذ7856
//جـجـ جـ//جـض//جـل

يذًذ اعًاعٛم جًال فاط7855ًّ
لجـ جـ//جـجـ جـ//جـل

انثشعٗ يعٕض يذًذ ٚذٗ يذًٕد
جـ جـ//جـ//جـ//جـجـ جـل

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            
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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

104141451910.5515.51341713.9417.913417

10313103136.5410.51131411.6112.612113

841210515115161241614.3519.310414

1041494137.5411.5113148.6311.67310

114151451911.5516.51451914.3519.312416

10414125179413124161241611415

9312841264101131413.9417.910414

9413951411.5516.51451914.3418.39413

1141514519115161451912.4416.414418

1141514519125171341713.5417.514418

1141514519105151451913.5417.510414
اتشاْٛى عايش ععٛذ ْذٚش7876

//جـجـ جـو//جـو//جـ

انؾاعش ادًذ عهٗ ادًذ ْث7875ّ
وجـ جـجـ جـجـ جـو//جـ

اتٕانغٕل عٛذ عٛذ جًال َٕسْا7874ٌ
وجـ جـوجـ جـو//جـ

عمم يذًذ إَس َٕسْا7873ٌ
//جـووجـ جـ//جـ//جـ

عٕض سفعد اؽشف َٕسْا7872ٌ
//جـجـ جـ//جـللل

عثذانعضٚض ايٍٛ عثذانعضٚض انعضِ َٕس7871
//جـجـ جـجـ جـ//جـجـ جـ//جـ

اتشاْٛى فؤاد فادٖ يذًذ َذ7870ٖ
جـ جـووجـ جـو//جـ

7869

ضٛف خًٛظ َصش ي7868ُٗ
//جـوجـ جـجـ جـ//جـل

دايذ عهٗ اًٍٚ يٗ
لل//جـل//جـ//جـ

اتشاْٛى يذًٕد كايم يصطف7867ٗ
//جـل//جـل//جـ//جـ

7866
 عثذانعضٚض عثذانشدًٍ يذًذ يشٚى

جـ جـجـ جـجـ جـ//جـو//جـستٛع

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            



(8) 27/01/2019 Press

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

73109.5514.55491241611.6516.610414

104148513104141231513.5417.59413

104141151674111141512.8315.89413

931210.5212.58.5412.51121310.1313.17310

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغائبغ1ف إعاليٛح ذؾشٚعاخ

2ف إعاليٛح َصٕؿ

6549103131221410212غ36غ3

8غ98غ98.5412.5102129غ109غ10ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

2ف عٛاعٛح جغشافٛا

94131351895141241611.6516.612416ل112.5ف األدتٗ انُمذ

7310841284121341711.6314.6639ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

يذًذ عضٚض اؽشف انذٍٚ تٓاء7884
جـ جـجـ جـجـ جـ//جـو//جـ

انغٛذ عثًاٌ صثشٖ فرذ7885ٗ
جـ جـللل

دجاج عثذانعال عٕاد اُٚاط7883
ضضللضل

عثذاهلل عثذانذًٛذ ععٛذ اَظ7882
ل//جـ//جـضجـ ضجـ ض

اتشاْٛى عايش سضا يذًذ7881
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

ٕٚعف يذًذ ادًذ ٕٚعف7880
ل//جـ//جـللل

عثذانعظٛى يفراح صاتش ٚاسا7879
//جـ//جـ//جـلجـ جـ//جـ

انغٛذ انًجٛذ عثذ انغٛذ ٔالء7878
//جـجـ جـ//جـ//جـ//جـ//جـ

يذشو كايم اعايّ ُْذ7877
//جـجـ جـجـ جـض//جـل

ض//جـ

اَرظاو يشِ أل انخاسج يٍ عُّ دك نٓى طالب

اَرغاب يغرجذٍٚ طالب

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            



(9) 27/01/2019 Press

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

731094136410831110.1414.110313

8.5غ13.98.5غ783111021213.9غ77غ7

7.57411841264106410غ7.5

23573104.526.574115.649.6549

غ4غغ5غغغغغغغغغغغغغ

23593129413104143.847.88412

1458.5311.57.5411.594135.3510.37.5411.5ل110ف األدتٗ انُمذ

1344.537.57.529.5104144.959.9549

4483.536.58412124165.6510.67411ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

2ف إعاليٛح َصٕؿ

74118311641094133.858.88.5412.5

ل

االصيع عاٚذ فانخ صمش8107
لض//جـللل

انخًغاٌ ساؽذ فٓذ ساؽذ8105
ضض

دٕلانشدجٗ يُأس تٛاٌ دايذ8102
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

ل//جـللجـ ض
يغعٕد عًاػ ثايش خانذ8104

ض//جـ//جـلجـ ض
انًطٛشٖ عانى يذًذ دغٍٛ دغ8103ٍ

8101

انثطٗ ياجذ اهلل عثذ ادًذ8100
للللضغؼ

يذًذ عهٗ عادل يذًذ7887
ض//جـللضض

7886
//جـ//جـلل//جـل

ضٛذاٌ ؽذار فٓذ تُذس
ضضلجـ ضلجـ ض

عزسانعُضٖ عٕعاٌ عثاٌ عٕعا8106ٌ
للجـ جـلجـ ضض

//جـضضجـ ض

يذًذ عثذانعضٚض عاطف يذًذ

اَرظاو ٔافذٍٚ

ل

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            



(10) 27/01/2019 Press

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

4373.536.56.5410.594136.4511.46410

2357.5310.544894137.9411.9448

774115494.148.15.549.5غ1347

1457310741184124.548.57411

5388.5311.58.5210.594134.948.97411ض17ط 1ف اَغاٌ دمٕق

235831162874115.649.67411ض17ط 1ف اَغاٌ دمٕق

1ط 2ف عايح عاللاخ و

غ4غغغغغغغغغغغ3غغغغ

8412831174111141565117411

6غ6غ3غغغغغغغغغغغغغل112ف األدتٗ انُمذ

2ف انرًُٕٖ اإلعالو

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ

731083116410104147.5512.58412
انثشان يذًذ تشان يذًذ8118

لل//جـللل

دٕلانعرٛثٗ صانخ ععذ فٓذ8117
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

انثغاو انًذغٍ عثذ يذًذ عضت8116ٗ
 1حقوق انساى ف9 

1س جـ ضغائةغائةغائةغائةغائة

انعذٔاَٗ عهٗ يذًذ عثذانشد8115ًٍ
لل//جـللل

عانٗ عهٗ دغٍٛ عثذاهلل8114
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

انفضهٗ جضا عثادِ جضاء عثذاهلل8113
لضلضلجـ ض

عشاج يذًذ عشاج عثذانهطٛف8112
لض//جـللض

تُذس فٛصم َاٚف عثذانعضٚض8111
لضلللجـ ض

عثذاهلل يذًذ خانذ عثذانعضٚض8110
ضضضلضجـ ض

غُاو يطهك فالح عثذانشد8109ًٍ
ضل//جـضلجـ ض

عهٗ دغٍٛ ياصٌ عادل8108
لل//جـلجـ ضض

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            



(11) 27/01/2019 Press

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

1458.5311.59413114156.8511.89413

1458311741194137.9512.97411

24683115.549.51041465118412

2358.5311.5628114155.649.67411

2731073106.528.574114.948.97411ف ٔانثشٔذكٕل اإلذٛكٛد

4481031362884123476410

95.349.38.5412.5غ14573106.5410.59ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

ل111ف األدتٗ انُمذ

101015.511127411ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

55.527.584123.836.8639غ1345

101010.5151012غائبغ1ف ٔيصادسِ انخثش
انخهٛفح يفشج خهٛفّ َاٚف فٓذ8128

لل//جـللل

انشؽٛذٖ يجثم عٛذ فٓذ8127
ضجـ ضلضجـ ضجـ ض

فشداٌ عهٗ ععٛذ فاٚض8126
للل//جـلل

انعُضٖ جاتش عطااهلل ٕٚعف8125
لضضللجـ ض

انصهٛهٗ يذًذ عثذاهلل َاٚف8124
لضلض//جـض

انفٛهكأٖ يذًذ عثًاٌ َاصش8123
لضلضلل

انصهٛهٗ دغًٛاٌ خهف عٕاد دغٛى يؾعم8122
لض//جـضلجـ ض

انًطٛشٖ يذًذ عثذاهلل يذًذ8121
لل//جـضلجـ ض

انذٚذاَٗ صانخ خانذ يذًذ8120
لل//جـللجـ ض

انخهٛفّ فٓذ عهٗ دًذ يذًذ8119
//جـل//جـ//جـلجـ ض

صذافّ نالعادِ تالٌٕ طالب

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            



(12) 27/01/2019 Press

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

اٜداب كهٛح

هواد التخلف

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل             

الصحافت 

الوتخصصت

جذٚذج انالئذح صذافح ؽعثح اإلعالو: لغى

انثانثح انفشلح

2019 /2018 انجايعٗ انعاو ايرذاٌ َرٛجح

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت

ت 
ال
ح

ب
ال
ط

الرأى العام ال

واإلعالم

إحصاء تطبيقي 

في هجال اإلعالم
هناهج بحث

تاريخ الصحافت 

الوصريت
ترجوت صحفيت

هالحظاث

8412غغغ235335498412

غغغ13101410غغغ2ف االعالو َظشٚاخ
انعشٚفاٌ دًذ عادل َاصش8130

غائةل//جـل//جـغائة

عاليّ عٕدِ عثذاهلل خانذ8129
لغائةلضجـ ضجـ ض

يشِ أل انخاسج يٍ عُّ دك نٓى طالب

انذغُٛٙ تذسانذٍٚ يذًذ/  د أ     انكهٛح ٔكٛم                      انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ             انشتاط عثٛش./ د.انكهٛحا عًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد            


