
(1)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

1459.8514.88.5311.5437651112517

5491051510313639741111516

0331251710.5313.53.536.5741112517

1347.3411.363913471811213

73101251710.5313.54.537.5651112517

0337.3411.36.539.52355499514

033104147310336551012517

512214غ13412.3416.36.539.52355ل111.8ط 1ف اراػح و

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

5496.8410.893128.5311.5741112517

7.5639641014519غ741111.8516.87.5ل111ف (2و) إػاليٛح ذشجًح

ل112.9ف ٔاإلػالو انذٔنٛح انؼاللاخ

5.538.5437641011213غغغغغغض17ط  1ف اَغاٌ دمٕق

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت

8000
ل//جـجـ ض

هواد التخلف
أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

جـ جـلض

س
و
جل

ال
ن 

رق

انؼرٛثٗ ؽؼٛم ػغاف ادًذ

انؼُضٖ يؾم ادًذ انُٕٓف8001
جـ جـلض//جـ//جـض

انًطٛشٖ ػهٗ يطش ا8002ًٍٚ
جـ جـلجـ ض//جـجـ جـجـ ض

انًطٛشٖ ػثذاهلل فشاج تذس8003
//جـضجـ ضضلجـ ض

انٓاجشٖ طالق عؼذ تُذس8004
جـ جـلض//جـجـ جـل

انًطٛشٖ طؼًٛظ تُذس يغفش تُذس8005
//جـضجـ ضضلجـ ض

انشؽٛذٖ يهٛجاٌ عًاح ذشك8006ٗ
جـ جـلجـ ضل//جـجـ ض

انؼاصيٗ دنٛم يذًذ ذشك8007ٗ
//جـجـ ضجـ ضضجـ جـجـ ض

ػهٗ سجا ػهٗ دغ8008ٍٛ
جـ جـللللض

ؽًشٖ صأٖ عاٚش دًٕد8009
ولضضجـ جـل

انؼجًٗ يثاسن يغفش دغٍٛ خانذ8010
//جـلضضغائةغائة

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       



(2)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

53810.8515.8103138311851312517

0339.8514.88.5311.54.537.5741112517

10.5515.5639437751212517ل112.9ف ٔيصادسِ انخثش

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

1041412.5517.510.5313.59312851314519

1349.8514.873101.534.554912517ل112ف األدتٗ انُمذ

1ط 2ف عٛاعح ػهى

14512.3416.3931203344810212ل111ف األدتٗ انُمذ

2113141251710.5313.59312951413518ف ٔانثشٔذكٕل اإلذٛكٛد

1ط 2ف ٔعائم َؾاج

0339.8514.883112.535.5551012517

0331351883114.537.5851312517

841211.5516.511.5314.511314751214519

6392.535.5741111213غغغ044ل111ف األدتٗ انُمذ

12ط 1ف اَغاٌ دمٕق
ض 

جـ

831112.3517.39312033751212517

انًطٛشٖ يطهك عانى خانذ8011
جـ جـ//جـل//جـ//جـض

صالل يُادٗ خانذ فالح خانذ8012
جـ جـلضل//جـجـ ض

انظفٛشٖ يطهك يُأس ساؽذ8013
جـ جـلضض//جـغؼ

انًطٛشٖ يذًذ يثاسن ساٚذ8014
و//جـل//جـجـ جـ//جـ

ػٕض يذًذ ساٚذ8015
جـ جـضجـ ضل//جـجـ ض

كًال انُثٗ ػثذ ػهٗ خانذ صْشاء8016
لضجـ ضلجـ جـجـ ض

انٓاجشٖ يذًذ فٓٛذ عانى8017
و//جـل//جـجـ جـ//جـ

انًطٛشٖ طهٛذاٌ دخٍٛ عؼذ عؼٕد8018
جـ جـلجـ ضل//جـجـ ض

انٓاجشٖ عؼٛذ فالح عؼٛذ8019
جـ جـ//جـضلوجـ ض

انشؽٛذٖ عهًاٌ دًذ عهًا8020ٌ
ول//جـ//جـجـ جـل

ؽثٛة يذًذ انٓادٖ ػثذ ؽثٛة8021
//جـلجـ ضضغائةجـ ض

انفعهٗ خهف يُخٗ يثاسن صمش8022
جـ جـلجـ ضلجـ جـل

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       



(3)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

612517غ033105156.539.52356ل112ف األدتٗ انُمذ

11ط 1ف اَغاٌ دمٕق
ض 

جـ

033
12.5

2
5

17.5

2
6.539.5134651111516

03312.5517.510313033851312517

1031312.5517.573108.5311.5851314519

14512.3517.31031353854911516

243710.5515.593125.538.5851312517ف االػالو َظشٚاخ

10.3515.38311639841210515غغغغائبؽ1ط 1ف اَغاٌ دمٕق

610212غ6.539.54376غغغ437

54910.3515.373101.534.554911516

03310.3515.36.539.503354910515ل112.9ف ٔاإلػالو انذٔنٛح انؼاللاخ

134105154.537.5437751212517ض17ط 1ف اَغاٌ دمٕق

0335.5510.5639437651111516

انؼشادِ عؼذٌٔ تشان ػاٚؼ تشان ظاس8023ٖ
جـ جـجـ ضجـ ضض//جـجـ ض

ٔعًٗ سجاء ػذاٖ دًذ ظاس8024ٖ
جـ جـلجـ ضضجـ جـجـ ض

انشؽٛذٖ َاصش يُأس ظاس8025ٖ
جـ جـ//جـجـ ض//جـجـ جـجـ ض

انؼُضٖ ياَغ صٚاد طاسق8026
و//جـللجـ جـ//جـ

انؾًشٖ خهف سفاػٗ طالل8027
جـ جـضض//جـجـ جـجـ ض

انذًٛذٖ ػثاد انذًٛذٖ ػثاد8028
جـ جـ//جـضل//جـض

ػثذاهلل ػهٗ ػثذانشد8029ًٍ
//جـلضل//جـغائة

انؾًشٖ صثاح تُذس ػثذانؼضٚض8030
لجـ ضضضغائةض

انخانذٖ ػٕدِ اهلل ػثذ ػثذانؼضٚض8031
جـ جـضجـ ضل//جـض

عؼذ يثاسن يذًذ ػثذانؼضٚض8032
//جـضجـ ضض//جـجـ ض

انظفٛشٖ ػاصٗ دغٛى ػثذاهلل8033
جـ جـلضض//جـجـ ض

انفعهٗ ػطّٛ كاظى ػهٗ اهلل ػثذ8034
جـ جـلضضلجـ ض

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       



(4)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

044105155.538.5033651111516

13410.3414.35.538.5033641012517

03310515538033651111516

13410.3414.35.538.543751611213

43712.5517.57310437651112517ل110ف األدتٗ انُمذ

1033125175.538.5437841212517ط 2ف ػايح ػاللاخ

03310515639134651111516

731012.3517.310.5313.5235651112517

831110.5515.510.5313.58311741111516ل112.5ف األدتٗ انُمذ

5499.8514.88311033741112517ل112.5ف األدتٗ انُمذ

33612.3517.39.5312.5437741111516ل111ف األدتٗ انُمذ

437125177310437741112517ل110ف األدتٗ انُمذ

انؼُضٖ ثاَٗ سظا ػثذاهلل8035
جـ جـلجـ ضض//جـجـ ض

انٓهٛهٗ يعذٗ ثايش ػثذاهلل8036
جـ جـلجـ ضض//جـجـ ض

انشؽٛذٖ ػثذاهلل عُذ ػثذاهلل8037
جـ جـلجـ ضض//جـجـ ض

انًطٛشٖ  دخٛم ؽافٗ ػثذاهلل8038
//جـجـ ضضض//جـجـ ض

 انشؽٛذٖ ػهٗ دٛٗ ػه8039ٗ
جـ جـلضلجـ جـض

 يذًذ ػثذانشدًٍ ػذَاٌ ػه8040ٗ
جـ جـلضضجـ جـجـ ض

انظفٛش٘ يهٕح اهلل ػثذ يجالد ػًش8041
جـ جـلجـ ضض//جـجـ ض

انذشتٗ دًذاٌ ػٕض سدٛى ػٕض8042
جـ جـلجـ ض//جـجـ جـل

لزٚهّ اتٕ دًٕد يشظٗ ػٛغ8043ٗ
جـ جـلل//جـ//جـل

انصاَغ صٚذ يجثم ػادل فاط8044ًّ
جـ جـلجـ ضل//جـض

فالح فٓذ تذس فٓذ8045
جـ جـلضلجـ جـجـ ض

فشاج عؼذ خانذ فٓذ8046
جـ جـلضلجـ جـض

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       



(5)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

43710.5414.5731043761711213ل112.5ف األدتٗ انُمذ

246104148311033951412517

538125179312336751212517

731095148.5311.57310741112517ض17ط 1ف اَغاٌ دمٕق

44811.8516.89.5312.5033641010515ل112ف األدتٗ انُمذ

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

12517غغغ24610.5515.57.5310.5033ل110ف إػاليٛح ذؾشٚؼاخ

5389.8514.893120.533.5741112517ل111ف األدتٗ انُمذ

43710.5515.510313437651112517

831112.5517.511.5314.5033851310515

11ط 1ف اَغاٌ دمٕق
ض 

جـ
712214غ53812.5517.56.539.54377

5496.8410.86.539.5437641011516

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ

انًطٛشٖ فشاج دخٛم ؽافٗ فٓذ8047
//جـضضل//جـض

انؼُضٖ يطهك يؼاؽٗ خهف اهلل ػثذ فٓذ8048
جـ جـ//جـجـ ضل//جـجـ ض

انشؽٛذٖ ػاٚط ػًاػ فٓذ8049
جـ جـلجـ ضلجـ جـض

انًطٛشٖ ياجذ ْاٚظ يطهك فٓذ8050
جـ جـللل//جـل

انًطٛشٖ َاٚف يُذٚم فٕص8051ّٚ
//جـلجـ ضلجـ جـض

انًطٛشٖ صهثٕر يُادٗ فٛصم8052
ع

ر

جـ جـغائةجـ ضل//جـجـ ضس

تٕسدٌ ياجذ ػثاط ياجذ8053
جـ جـلجـ ضل//جـض

يذًذ دجاب يذًذ ياظ8054ٗ
جـ جـلض//جـ//جـض

انًطٛشٖ انثشاصٖ سكاد دغًٛاٌ يذًذ8055
//جـ//جـجـ ض//جـجـ جـل

انشؽٛذٖ يفشح اهلل ػثذ يذًذ8056
//جـضضضجـ جـض

انًطٛشٖ يذًذ يفشج فشاج يذًذ8057
جـ جـلضضلض

انؼجًٗ دغٍٛ يثاسن يذًذ8058
غائةغائةغائةغائةغائةغائة

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       



(6)

معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

731012.3517.310313134751212517ل112.2ط 1ف اراػح و

1346.8410.84.537.5033641011516ل110ف األدتٗ انُمذ

11ط 1ف اَغاٌ دمٕق
ض 

جـ

23512.3517.36.539.5033651112517ل111ف األدتٗ انُمذ

1831110.5515.5103136.539.544812517ط 2ف عٛاعح ػهى

14.5ط 1ف اَغاٌ دمٕق
ض 

جـ
23510.5414.58311033641010515

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

03310515639033641011516ل111ف األدتٗ انُمذ

44811.8516.812315437551012517

448ل112.9ف ٔاإلػالو انذٔنٛح انؼاللاخ
11.7

5
5

16.7

5
7310033741111516

ل112ط 1ف ػشتٛح نغح

2111014ف إػاليٛح َصٕؿ
13.2

5
1315

2111015ف االػالو َظشٚاخ
12.2

5
615غ6

2ف عٛاعٛح جغشافٛا

 انًطٛشٖ سفاع سفاػٗ يخشب يذًذ8059
جـ جـلجـ ض//جـجـ جـل

انًطٛشٖ يغهى يفشج يذػث يفشج يذًذ8060
جـ جـلجـ ضضلجـ ض

انشؽٛذٖ َٕٚشاٌ عؼذ َٕٚشاٌ يذًذ8061
جـ جـلجـ ضضجـ جـجـ ض

انًطٛشٖ يطش ػهٗ فٛذاٌ يؾاس8062ٖ
جـ جـضض//جـ//جـل

1 س2ترجوت اعالهيت فاَذٚهّ صٚذ يذًذ يؾاس8063ٖ

//جـلجـ ضل//جـجـ ض

انؾًشٖ دًذاٌ يثاسن يُٕس8064
جـ جـلجـ ضض//جـجـ ض

انغثٛؼٗ يثاسن صٍٚ يثاسن َٕاف8065
جـ جـلض//جـجـ جـض

 نالػادِ تالٌٕ طالب

1 س1 حقوق انساى ف10عؼذ يثاسن يذًذ ٕٚعف8066

جـ جـلجـ ضلجـ جـض

انؼُضٖ ػؾٕٖ يذغٍ غاصٖ عهًٛا8067ٌ
//جـ//جـ//جـ//جـلل

اَرظاو يشِ أل انخاسج يٍ عُّ دك نٓى طالب

جؼفش تالش يذًذ طشٚف8068
//جـجـ ضل//جـلل

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       
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معثمعثمعثمعثمعثمعثتقذيردرجتهادة

2019-2018 انجايؼٗ انؼاو ايرذاٌ َرٛجح

انثانثح انفشلح

(جذٚذج انالئذح) االراػّ ؽؼثح اإلػالو: لغى

اٜداب كهٛح

هالحظاث

 اَرظاو يغرجذٌٔ طالب:- أاًل      

اإلراعاث والقنواث 

الوتخصصت
هواد التخلف

أسواء الطلبت

ب
ال
ط

ال
ت 

ال
ح

الرأى العام واإلعالم
إحصاء تطبيقي في 

هجال اإلعالم
هناهج بحث

الذراها اإلراعيت 

والتلفزيونيت

ترجوت إراعيت 

وتلفزيونيت

س
و
جل

ال
ن 

رق

111110141016ل112.9ف ٔاإلػالو انذٔنٛح انؼاللاخ

1ط 2ف انٙ داعة

2101112151012512.5ف انرًُٕٖ اإلػالو

2ف إػاليٛح َصٕؿ

731011.5516.510313538841212618

235125178311437641012820ل110ف األدتٗ انُمذ

235105158311033851312719ل111ف األدتٗ انُمذ

1ط 2ف ػايح ػاللاخ

ػثذانؼضٚض ٔنٛذ ػثذانؼضٚض8069
جـ جـل//جـللل

يغرجذٌٔ ٔافذٌٔ طالب

ػثٛذ خاكٗ ػثذاهلل طالل8070
لل//جـللل

انؼرٛثٙ صانخ عؼذ فٓذ8071
ولض//جـجـ جـل

انؼرٛثٙ ػهٙ دغٍٛ ػثذاهلل8073
ولضلجـ جـجـ ض

1 س1حقوق انساى ف4 انشاجذٙ يُأس تٛاٌ دايذ8072

و//جـجـ ضل//جـجـ ض

انذغُٛٙ انذٍٚ تذس يذًذ/   د أ     انكهٛح ٔكٛم                  انثذشأ٘ دغٍ/  د أ         انًشالثح نجُح سئٛظ            انشتاغ ػثٛش./ د.انكهٛحا ػًٛذ  الرصد راجع                  النتيجة رصد       


