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76.4076.40000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً خارج الجامعة (شعبة الكٌمٌاء البحتة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة طرطوسدمحملودي نصر1634

87.2387.230000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثدمحمبالل الزعب2145ً

86.1186.110000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثدمحم ٌاسرروان عمٌش3210

83.3083.30000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثرٌاضعال البٌرٌن4180ً

82.8482.840000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثطارقمٌرنا خان5133

81.1981.190000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة نظامً(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثغازيشهد اسماعٌل6659

81.0381.030000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة موازي(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثابراهٌمملن الحوري7136

79.8379.830000ماجستٌر كٌمٌاء عضوٌة موازي(شعبة الكٌمٌاء التطبٌمٌة)إجازة فً العلوم الكٌمٌائٌة كلٌة العلومجامعة البعثناجًفارس غال8517ً

74.4774.470000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامً خارج الجامعة إجازة فً الفٌزٌاءكلٌة العلومجامعة طرطوساحمدحسن خلٌل91345

79.1179.110000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثفرٌددمحم اصطٌلة10394

76.5476.540000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعبدالكرٌمرشا ٌوسف11234

75.8275.8200075.91ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعبد البصٌروئام المعراوي12740

75.5175.510000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعبد الحمٌدسلمان الحسن131364

74.9674.960000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعمردمحم علً عاجوله14140

70.9870.980000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة موازيإجازة فً الفٌزٌاءكلٌة العلومجامعة طرطوسجودتخلٌل مملب151086

70.0970.090000ماجستٌر فٌزٌاء المادة الكثٌفة موازيإجازة فً الفٌزٌاءكلٌة العلومجامعة طرطوسعٌسىعالء جمول16848

85.5485.540000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة نظامًلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثاحمدعلً الحسن17442

83.4883.480000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة نظامًلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثحسٌناحمد البٌور18238

81.6281.620000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة نظامًلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعبد الحمٌدأٌه باكٌر1919

81.4781.470000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة نظامًلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعلًٌارا الرستم2026

81.0781.070000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة نظامًلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثشكٌبلمى أحمد21332

79.1779.170000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة موازيلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعلًحنٌن السالمة22212

77.4477.440000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة موازيلسم  هندسة وإدارة الموارد المائٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثجورججودي اندراوس23838

78.2378.230000ماجستٌر فً هندسة وإدارة الموارد المائٌة خارج الجامعة نظامًإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعبد الملندمحم منٌر المراد241156

88.3788.370000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامً خارج الجامعة/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتجاسممروه الكٌصوم25507

85.6085.60000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثخالدٌاسر أبو العٌون26115
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81.5181.510000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثنبٌل سلٌم وسوف27459

81.2581.250000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثحمٌدحال العنتري28880

80.4880.480000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثمصطفىعٌسى اوسو2931

80.3880.380000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثماهرالممداد العطٌه30496

87.0187.010000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز موازي/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتجمعهرنٌم الجاسم31198

82.6982.690000ماجستٌر فً هندسة مخزون وانتاج ونمل النفط والغاز موازي/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتسلٌممصطفى االحدب32576

79.4679.460000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً خارج الجامعة إجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة الفراتاحمدفراس الحمادي331328

79.3379.330000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثبرهانممدوح حٌدر34983

78.9778.970000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثفرٌزمرٌم سعد35307

77.7177.710000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثهاشمهادي االحمد36562

77.5177.510000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثسمٌررغد رمضان37612

77.3877.380000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعبد الرزاقاحمد االعرج381119

78.3278.320000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة الفراتٌوسففرح االسعد39623

78.1778.170000ماجستٌر فً هندسة المواصالت والنمل موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حلبمحمودأٌمن االحمد401229

77.5277.520000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة تشرٌناسامهغدٌر غانم41926

85.1485.140000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامًإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثبسامدمحم األحمد4230

83.5283.520000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامًإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثصمرثرٌا دمحم4315

79.5879.580000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامًإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعبدوعبد هللا الزهوري44111

77.2677.260000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامًإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثصبحًعمار كنٌار45398

77.0477.040000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة نظامًإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثطاللرٌتا طعمه4655

76.4476.440000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة موازيإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحمماهر مصطفى471023

75.5875.580000ماجستٌر فً هندسة الموى المٌكانٌكٌة موازيإجازة فً هندسة الموى المٌكانٌكٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعلًمجد المنصور4852

84.8684.860000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامً خارج الجامعةصناعات بتروكٌمٌائٌة.اجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة لسم هـكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعاٌدعمران العل49253ً

86.6486.640000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثموفكجنان كاخٌا503

84.0984.090000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثعمرزهراء الدمحم عٌد51369

76.2676.260000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثواصلخالد الخسارة521503
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75.8175.810000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثبسامأسماء أباز53188

75.3775.370000ماجستٌر فً هندسة العملٌات نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثوهٌبسلٌمان ٌوسف54359

82.8882.880000ماجستٌر فً هندسة العملٌات موازيصناعات بتروكٌمٌائٌة.اجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة لسم هـكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتنجمعبد هللا الدمحم الهالل55644

81.9481.940000ماجستٌر فً هندسة العملٌات موازيصناعات بتروكٌمٌائٌة.اجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة لسم هـكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعوادعالء الدٌن االحمد56555

74.2874.280000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة تشرٌناحمدابراهٌم الخلف571162

85.8785.870000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحمعلً سلٌمان58564

85.0685.060000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحم شرٌفعبد الحمٌد الشٌخ59184

83.3083.30000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمصطفىمحمود ذٌاب60187

82.1382.130000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعصامباسل االبراهٌم61391

79.7179.710000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحمرهام شنو621443

79.6879.680000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة موازيإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمحسنعلً عمران63556

79.4679.460000ماجستٌر فً هندسة الطالة الكهربائٌة موازيإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمحموددمحم تركمان6437

89.5489.540000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثهٌثمآالء لصاص651346

86.6386.630000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثحٌانحنان عساف66206

83.4983.490000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثبساملمن الجداوي6722

82.1682.160000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثمصطفىصفاء نبهان68197

75.5475.540000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة نظامًإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثعلًراما احمد69836

75.8175.810000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة موازيصناعات بتروكٌمٌائٌة.اجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة لسم هـكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعبد الكرٌمعلً العٌسى701286

74.3574.350000ماجستٌر فً هندسة التلوث وحماٌة البٌئة موازيإجازة فً الهندسة الكٌمٌائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثشفٌكدمحم زهري الحموي71673

74.6574.650000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامً خارج الجامعة إجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة تشرٌننبٌلحٌدر دمحم72692

84.3184.310000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامًإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثتركًدمحم الحفٌه73191

84.3184.310000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامًإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحمماٌه محمود74350

83.2083.20000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامًإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمحسنهبه دمحم75548

82.4782.470000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامًإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثطاهررؤى باكٌر76117

82.4582.450000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج نظامًإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثسلماننتالً عٌسى77183

78.5378.530000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج موازيإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثنزٌهعامر الضاٌع78766
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78.2478.240000ماجستٌر فً هندسة التصمٌم واإلنتاج موازيإجازة فً هندسة التصمٌم واإلنتاجكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعبد الرزاقبشار المرطو79329

76.0776.070000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامً خارج الجامعة إجازة فً هندسة الحاسبات والتحكم اآللًكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة تشرٌنمنصفرشٌد زركل80266ً

82.6682.660000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامًإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثغازيغسان ادرٌس812

81.7681.760000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامًإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثطالبفراس وطفه82121

81.3381.330000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامًإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثموفكأحمد المرع83130ً

80.7680.760000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامًإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثحسامبشار بلول84645

80.2780.2720000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب نظامًهندسة البرمجٌات/إجازة فً الهندسة المعلوماتٌة كلٌة الهندسة المعلوماتٌةجامعة البعثدمحم خٌرعطاهللا الدوخ85831ً

79.8979.890000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب موازيإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثدمحم عامرعبد الحكٌم عباره86226

79.8079.80000ماجستٌر فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌب موازيإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثاحمددمحم شحود87355

84.1684.160000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثدمحمسمٌر غازي8824

81.5281.520000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثغانملمر الشمال89887ً

81.5181.510000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثغسانلمى األحمد90123

80.9480.940000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثاحمدناهد جابر91560

80.00800000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثكاملكرامه محسن92997

79.0579.050000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها نظامًإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثمحسنساره غانم931314

78.6778.670000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها موازيإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثمحسنرغد نور الدٌن94995

75.9575.950000ماجستٌر فً هندسة األلٌاف وغزلها موازيإجازة فً هندسة الغزل والنسٌجكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثسودٌفهدٌل أخرس951259

76.3876.380000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامً خارج الجامعة إجازة فً هندسة االتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة حلبسلٌماندمحم حماد961369

82.4082.40000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعلًرنٌم الشحمه971013

82.2082.20000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثسلٌمانعلً سلٌمان98147

82.0982.090000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثواصلمجد سالم99151

81.7981.790000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثفوازشٌماء حماد100126

80.7280.720000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثنصرسلمان بالل101150

79.7979.790000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت موازيإجازة فً هندسة التحكم اآللً والحواسٌبكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمٌشٌلجونً سعد102325

78.4078.40000ماجستٌر فً هندسة االتصاالت موازيإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعمرانصبا السالمة1031258

77.8177.810000ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثممدوحأسامة المحٌمٌد104213
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77.6477.640000ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثشكريعلً عباس105654

77.4577.450000ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثالحارثفاطمه الشٌخ عطٌه106821

77.2277.220000ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثابراهٌماسماعٌل السلٌمان1071207

76.9476.940000ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثفراسٌزن مصطفى108112

68.0168.010000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة تشرٌنابراهٌمعلً الرطب1091163

86.3086.30000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثخالدعدي العرف110376ً

81.8081.80000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد الرزاقسوزان شنو111257

77.7277.7200064ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثغانمنور الزهراوي112438

71.9271.920000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمنوار لاتول113731

70.4570.450000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثراغبآالء علوش1141028

67.1467.140000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم موازيإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثظهٌررغد الحمود115219

66.6266.620000ماجستٌر فً تارٌخ العرب واالسالم موازيإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثحسٌنعبد الغفور العلٌوي11651

80.8780.870000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهدمحم نبٌلحسٌن جحا1171104

78.8578.850000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثابراهٌمأحمد الحسن118276

78.7578.750000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثسمٌرحمزه العمر119844

78.2978.290000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثمصطفىزهٌر الحرٌري1201305

77.8477.840000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثراغبفادي العفاره1211076

77.7977.790000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثحسٌنمحمود العبد هللا السٌد احمد122588

78.4978.490000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة الفراتشٌرزادمظلوم عل1231170ً

77.1977.190000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة موازي(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثٌوسفسماح الحموي124698

77.1977.190000ماجستٌر فً الهندسة الطبوغرافٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حلبمصطفى علوش المصطفى1251383

83.8283.820000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعبد الرحمنبتول جركس1261024

81.9081.90000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثدمحمكاسر الدمحم127587

79.1379.130000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثصبحًخلٌل عثمان12841

79.0779.070000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثسهٌلشالٌمار الط129947ً

79.0479.040000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعلًثناء السلوم130200
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2023-2022نتائج مفاضلة ماجستيرات الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في جامعة البعث للعام الدراسي 

78.9378.930000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعٌسىممداد برهوم131561

79.6479.640000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهجمالدمحمخالد الموجة132509

79.2279.220000ماجستٌر فً الهندسة الجٌوتكنٌكٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعبد هللادمحم الصعٌدي1331066

86.9086.90000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة نظامًلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثجوزٌفمٌرنا دحوش134454

85.8985.890000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة نظامًلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعلًلبنى عباس13529

85.3385.330000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة نظامًلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثاحمدوالء عنتر136770

83.4083.40000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة نظامًلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثشكريدمحم نور السباع137468ً

83.2483.240000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة نظامًلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثاحمدسوار طه138722

79.5579.550000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة موازيإجازة فً الهندسة البٌئٌةكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعبد الجوادهناء السمان السباع1391354ً

77.7177.710000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة موازيلسم الهندسة البٌئٌة/ إجازة فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثنبٌهلمر حموي1401316

81.7681.760000ماجستٌر فً الهندسة البٌئٌة خارج الجامعة نظامًإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة الفراتعبد الغنًاالء مخٌبر1411422

91.6591.650000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهلدوراٌمان النبهان142236

86.5086.50000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثولٌدخالد حداد143220

83.2783.270000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعبد الرزاقهبه معٌوف144259

83.2183.210000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثمحمودعامر ضوا1457

83.1183.110000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثعبدوآالء السلٌمان146540

82.2682.260000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثٌوسفالٌن الدال147305ً

88.7988.790000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعلًرشا الشٌرازي الصباغ14866

85.3285.320000ماجستٌر فً الهندسة االنشائٌة موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهسامرعبد المادر الدلاق149871

78.3378.3310000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة حلبشفٌكعهد عل150334ً

81.4681.460000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعمادحسٌن حرفوش151260

80.0480.040000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثصالحدمحم المحسن152302

79.2979.290000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثفوازمنجد برازي153521

78.9078.90000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعمادٌحٌى حمدان154664

78.4578.450000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة نظامًإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثعبد الحمٌددانٌه السلوم155406ً

78.3378.330000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة موازيإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثثائرراغب المصٌر156974
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2023-2022نتائج مفاضلة ماجستيرات الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في جامعة البعث للعام الدراسي 

77.3177.310000ماجستٌر فً الهندسة االلكترونٌة موازيإجازة فً الهندسة االلكترونٌة واالتصاالتكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثغٌثجعفر طولان157423

65.5565.550000ماجستٌر فً المناهج نظامً خارج الجامعة /التخطٌط واإلدارة التربوٌة/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة تشرٌنعلًمرٌانا عمران158604

82.5682.560000ماجستٌر فً المناهج نظامً/التخطٌط واإلدارة التربوٌة/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعبد النافعتٌماء الرضوان159906

81.7281.720000ماجستٌر فً المناهج نظامً/التخطٌط واإلدارة التربوٌة/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثمحسنغرام سلوم1601041

79.4379.4300072.83ماجستٌر فً المناهج نظامً/مناهج وتمنٌات التعلٌم/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثآصفمها مهنا1611139

79.4279.420000ماجستٌر فً المناهج نظامً/التخطٌط واإلدارة التربوٌة/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثلطٌشمنال الحمد1621393

77.6777.6700071.08ماجستٌر فً المناهج نظامً/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثاحمدلجٌن رسالن1631269

72.7972.7900078ماجستٌر فً المناهج نظامًإجازة فً العلوم الرٌاضٌة شعبة التحلٌل الرٌاضًكلٌة العلومجامعة البعثجهادفاتن جاموس164493

72.0372.030000ماجستٌر فً المناهج نظامً/التخطٌط واإلدارة التربوٌة/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثٌوسفوجد شاهٌن165826

67.4667.4600071.5ماجستٌر فً المناهج نظامًإجازة فً اآلداب لسم تارٌخكلٌة اآلدابجامعة البعثرفعتعدي عبد الرحمن166701

67.3567.3500075ماجستٌر فً المناهج نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعلًلٌندا العبد هللا1671247

77.5277.5200073.83ماجستٌر فً المناهج موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثدمحمغزل الخالد168581

77.3877.380000ماجستٌر فً المناهج موازي/مناهج وتمنٌات التعلٌم/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعدناناسماء مندو1691045

76.0876.0800082.33ماجستٌر فً المناهج موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثاحمدهبه ابراهٌم170814

75.9275.9200072.16ماجستٌر فً المناهج موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثامٌلٌوامٌلٌا وسوف171351

75.4275.420000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامً خارج الجامعةإجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص البساتٌنكلٌة الزراعةجامعة تشرٌنفاٌزخضر عل1724ً

80.1280.120000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثكفاحجٌسكا بطٌخ173728

78.5878.580000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثصالحلؤي سلمان174894

77.4577.450000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثأكرمآٌه الفاحل175106ً

75.6275.620000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثخالدآالء لصاب176769

75.4175.410000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثحسانتاله كوسى177176

73.1873.180000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثسلٌمانمرح دٌب178358

72.6972.690000ماجستٌر فً المحاصٌل الحملٌة موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثعبد الرزاقبشٌر الحاج عل17932ً

77.3177.310000ماجستٌر فً المانون العام نظامً خارج الجامعةإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة تشرٌنوجٌهعلً حسن1801246

73.0273.020000ماجستٌر فً المانون العام نظامً خارج الجامعةإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة تشرٌنسعٌددعاء عباس181603

84.6884.680000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثاسدساره العباس182113
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83.8283.820000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثمروانمجد جروج183753

81.4281.420000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثجمٌلرغد ابراهٌم184104

80.5280.520000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثعبد العزٌزلؤي فتٌان185606

77.4677.460000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثنشأتماٌا عٌسى186127

77.1377.130000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثعبد الرحٌموفاء الٌوسف187404

76.1976.190000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثدمحملجٌن النمري188475

75.6375.630000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثصالحبتول الحسٌن189308

75.1275.120000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثزكرٌاالوفا االشمط19016

74.8774.870000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثعدنانمها جردو19146

74.6074.60000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثعماردمحم شاهٌن192395

73.3673.360000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثاحمدانس مصطفى193244

73.2673.260000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثحسامورد ناصر194614

72.8272.820000ماجستٌر فً المانون العام نظامًإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثراجحعبد هللا الٌوسف19548

72.0872.080000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثحسامدٌنا الطرشة196357

71.5371.530000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة تشرٌنعبد الصادقدمحم زٌنه1971252

71.5071.50000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثسامرأروى الدٌوب198897

71.4571.450000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثمحً الدٌنادرٌس ادرٌس199161

71.4071.4020000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة البعثدمحمالٌمامه ناصر2001437

71.3771.370000ماجستٌر فً المانون العام موازيإجازة فً الحموقكلٌة الحموقجامعة تشرٌنحسندمحم نور كدرو201700

80.0380.030000ماجستٌر فً السٌاحة نظامً/اختصاص سٌاحة/إجازة فً السٌاحةكلٌة السٌاحةجامعة البعثلؤيغنوه حسن202628

75.0475.040000ماجستٌر فً السٌاحة نظامً/اختصاص سٌاحة/إجازة فً السٌاحةكلٌة السٌاحةجامعة البعثعصامهال دٌبان20313

75.0275.020000ماجستٌر فً السٌاحة نظامً/اختصاص سٌاحة/إجازة فً السٌاحةكلٌة السٌاحةجامعة البعثاسعداٌفا الخباز204148

73.3273.320000ماجستٌر فً السٌاحة نظامً/اختصاص سٌاحة/إجازة فً السٌاحةكلٌة السٌاحةجامعة البعثرزقجعفر العل205900ً

71.1771.170000ماجستٌر فً السٌاحة نظامً/اختصاص سٌاحة/إجازة فً السٌاحةكلٌة السٌاحةجامعة البعثدمحملمٌس ابراهٌم20625

69.7569.750000ماجستٌر فً السٌاحة موازي/اختصاص االدارة السٌاحٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة طرطوسهٌثممرح صالح2071084

82.8182.810000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامً خارج الجامعة إجازة فً الرٌاضٌاتكلٌة العلومجامعة حماهعٌسىهناء عبود20888
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2023-2022نتائج مفاضلة ماجستيرات الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في جامعة البعث للعام الدراسي 

86.6786.670000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامًإجازة فً العلوم الرٌاضٌة البحتةكلٌة العلومجامعة البعثعبد الكرٌمدمحم عبد الهادي البرلوم209608ً

85.4085.40000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامًإجازة فً العلوم الرٌاضٌة شعبة التحلٌل الرٌاضًكلٌة العلومجامعة البعثاحمدبكر صالح210345

83.0583.050000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامًجبركلٌة العلومجامعة البعثزٌن الدٌندمحم محمود الحاٌن211230

82.3982.390000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامًجبركلٌة العلومجامعة البعثعبد البالًاشرف صوٌص212363

80.00800000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة نظامًإجازة فً الرٌاضٌاتكلٌة العلومجامعة البعثعبد الرحمنرٌم الزٌتون213805

80.2380.230000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة موازيإجازة فً العلوم الرٌاضٌة شعبة التحلٌل الرٌاضًكلٌة العلومجامعة دمشكمصطفىٌونس الٌونس214950

77.4377.430000ماجستٌر فً الرٌاضٌات البحتة موازيجبركلٌة العلومجامعة البعثٌوسفمرٌم المصطفى215637

76.2976.29076.2900ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسماهرحلٌمه ملحم216178

70.2970.29070.2900ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمأحمد الدمحم217372

69.1169.1129.469.1163.9550ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحماٌه المنشف218279

68.5268.52068.5200ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاسماعٌلحكم العنجاري219513

67.4967.49067.4900ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاسماعٌلشذى عبدو2201003

66.8766.87066.8700ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثسامرفرٌحه المصري221154

67.7567.75067.7500ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهممدوحنور الكردوش2221508

66.5566.546066.546061.41ماجستٌر فً الدراسات البالغٌة والنمدٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهطاللشٌمه الحمٌده223371

85.2085.20000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثأنساسامه الٌوسف الضاٌع2241002

84.9484.940000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثسلٌمانتموى ناصر225922

84.1884.180000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثتمامشهد سفور2261136

83.0283.020000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثعدنانعال سالمه227720

82.7182.710000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثاسامهعبد الوارث السلمٌن2281361ً

82.4982.490000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة نظامًإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثعبد السالمأمٌره حٌشٌه229429

79.2179.210000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة موازيإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثصدوحرنٌم محمود230401

78.7778.770000ماجستٌر فً التمانة الحٌوٌة موازيإجازة فً الهندسة الغذائٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثٌاسرمٌس الرٌم ابراهٌم231464

76.4276.420000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامً خارج الجامعةإجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص البساتٌنكلٌة الزراعةجامعة تشرٌنجبرسمٌحة محمود232216

86.7686.760000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثمهندرهف العزو233179

83.9383.930000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثحسنجلنار الجوران2349ً
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82.0182.010000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثحسنعلً صهٌون23510ً

75.3975.390000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثاحمدخدٌجه العجٌل2361398

75.3075.30000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثحسٌنرنده حامٌش237630

74.8874.880000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثعٌسىساره ساٌس238247

73.4273.420000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثنجٌبابراهٌم رضا239886

73.4273.420000ماجستٌر فً التربة واستصالح األراضً موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثسلمانعالء سلهب240988

80.1680.160000ماجستٌر فً البساتٌن نظامً خارج الجامعةإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة الفراتعبد السالم حنان األحمد البعران24120

87.2187.210000ماجستٌر فً البساتٌن نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثهٌاشملمٌس العباس24245

82.3482.340000ماجستٌر فً البساتٌن نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثمعروفمٌس جدٌد243653

82.1882.180000ماجستٌر فً البساتٌن نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثمٌشٌلالٌاس فٌاض2448

76.9176.910000ماجستٌر فً البساتٌن نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثآصفوالء جدٌد245650

76.7076.70000ماجستٌر فً البساتٌن نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثمرشدهدٌل فات246873ً

73.8373.830000ماجستٌر فً البساتٌن موازيإجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص البساتٌنكلٌة الزراعةجامعة تشرٌنمحمودروان معال247892

72.5372.530000ماجستٌر فً البساتٌن موازيإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثعبد الجبارسارة العبدهللا248580

72.1872.180000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً خارج الجامعة /إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة حلبعمابنادٌة الحسٌن249747

72.0872.080000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً خارج الجامعة /إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة طرطوسغسانلمى هوال2501254

70.7270.7200066ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً خارج الجامعة /إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة تشرٌنمرشددعاء عل2511212ً

82.4882.4800087.91ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً/إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثفؤاددارٌن المصٌر252571

80.9980.990000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً/إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثمحمودساره صطوف253436

77.9277.920000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً/إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثمصطفى غازيسوسن الشٌخ عل25495ً

74.9874.980000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامًإجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثمحمودأصاله البستان255192ً

74.2874.280000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامًإجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثصابروسام الصاج256203

73.3573.350000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامًإجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثبدٌعسها سالمه25794

73.2273.220000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً نظامً/إرشاد نفسً/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثٌوسفرزان االسعد258697

72.0672.060000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً موازي إجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثدمحمفاٌزه الوهٌب25999ً

70.8470.840000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً موازي إجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثعاشكوالء حمو2601501
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70.0970.090000ماجستٌر فً اإلرشاد النفسً موازي إجازة فً علم النفس اختصاص إرشاد نفسًكلٌة التربٌةجامعة البعثسلٌمبشرى الدمحم261704

86.8686.860000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً خارج الجامعة إجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعبد العلٌمدمحم كالل شمٌط262243

82.1982.190000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثالٌاسرونً لوٌسه26339

81.9581.950000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثدمحم عونعبد الرحمن الدٌب26428

81.8781.870000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثمحمودأسامه منال2651049

79.4379.430000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثسٌف الدولهروش حسن266706

79.2379.230000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء نظامً(البعث )إجازة فً الهندسة المدنٌة عامكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة البعثمحمودموسى شعبان267585

83.7883.780000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهعمادسٌرٌن لنبر268738

80.0380.030000ماجستٌر فً اإلدارة الهندسٌة و اإلنشاء موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة حماهدمحم مدٌنعدنان العمر2691149

95.0895.080000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة نظامً/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثٌاسرهٌا ابراهٌم270559

88.0488.040000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة نظامً/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثسمٌحسالً عبٌد271989

87.5787.570000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة نظامً/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثٌوسفخلٌل لسوم272899

84.5384.530000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة نظامً/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثمحمودنداء حزوري273549

81.3581.350000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة نظامً/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثعدنانهدٌل السلوم2741335

74.1374.130000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة موازي/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثامٌنأمل لنوع2751188

70.0270.020000ماجستٌر فً اإلدارة الفندلٌة موازي/اختصاص اإلدارة الفندلٌة/إجازة فً السٌاحة كلٌة السٌاحةجامعة البعثسمٌععلً محمود2761186

85.6285.620000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامً خارج الجامعة االنتاج الحٌوانً/إجازة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة حماهأحمدحنٌن سلهب277515

77.4777.470000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثاكرمهٌفاء الداود278710

77.0177.010000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثنزارعنود بالل279109

76.2376.230000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثفوزيهبه عابده280744

74.1274.120000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثمصطفىعبدالعزٌز الحوران281918ً

73.7373.730000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثعامرآالء عمار2821174

73.9273.920000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً موازياالنتاج الحٌوانً/إجازة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة حماهوساملمى الخدام283784

73.4073.40000ماجستٌر فً االنتاج الحٌوانً موازياالنتاج الحٌوانً/إجازة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة حماهعبد الحكٌملٌنا العمر284385

87.0787.070000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامً خارج الجامعة/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتجمالساره حج حسٌن2851239

87.6387.630000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثعطاهللامأمون العل2861072ً
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81.1981.190000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثصالحمالن الحج287516ً

79.1279.120000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثرجبحمزه صارم288593

78.5778.570000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثصالحابراهٌم الحج289483ً

78.3278.320000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها نظامًإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثماجدلؤي رستم290419

78.3778.370000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها موازي/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعٌسىمحمود الباشا2911445

77.4777.470000ماجستٌر حفر اآلبار النفطٌة والغازٌة ومعداتها موازيإجازة فً الهندسة البترولٌةكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة البعثٌحٌىدمحم الزٌدان292823

80.6380.630000ماجستٌر تمانة حٌوٌة نظامً خارج الجامعة(اختصاص علوم األغذٌة )إجازة  خاصة فً الهندسة الزراعٌة كلٌة الزراعةجامعة دمشكمحمودسٌرٌن الدمحم293596

78.3478.340000ماجستٌر تمانة حٌوٌة نظامًعلم الحٌاةكلٌة العلومجامعة البعثمنهلكاتولٌن سكرٌه29427

77.5577.550000ماجستٌر تمانة حٌوٌة نظامًعلم الحٌاةكلٌة العلومجامعة البعثخالدوالء دٌوان295159ً

77.0177.010000ماجستٌر تمانة حٌوٌة نظامًعلم الحٌاةكلٌة العلومجامعة البعثعبد الكرٌماٌه الفارس296163

75.8175.810000ماجستٌر تمانة حٌوٌة نظامًعلم الحٌاةكلٌة العلومجامعة البعثمحمودإنجً خضر2971233

80.0280.020000ماجستٌر تمانة حٌوٌة موازيإجازة فً الصٌدلةكلٌة الصٌدلةجامعة حلباحمددمحم خالٌل298676ً

79.5179.510000ماجستٌر تمانة حٌوٌة موازيلسم هندسة التمانات الحٌوٌةكلٌة الهندسة التمنٌةجامعة حلبمحموددمحم عٌان299457

83.5383.530000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً خارج الجامعة /معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة حماهحساممارٌا التمر البرازي300711

89.0589.050000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/رٌاض أطفال / إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثاحمدغنوه بركات301252

85.2985.290000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثخالدفاطمة حزوري3021334

84.4084.40000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعبد العزٌزعال السالم303362

84.3384.330000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعبد الحلٌمخدٌجه عزرون304320

83.9383.930000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعبد الكرٌمحنٌن وسوف305267

76.9976.990000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/رٌاض أطفال / إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثاسعدرٌم عبود علٌه306402

74.7674.760000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/رٌاض أطفال / إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثٌوسفرشا الجهن307796ً

72.6272.620000ماجستٌر تربٌة الطفل نظامً/رٌاض أطفال / إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثدمحمأمل بلول308669

81.6681.660000ماجستٌر تربٌة الطفل موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثحٌدرزهور شحود309221

80.2980.2900085.83ماجستٌر تربٌة الطفل موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة حماهغازيفاطمه خالد31086

78.6678.660000ماجستٌر تربٌة الطفل موازي/معلم صف/إجازة فً التربٌة كلٌة التربٌةجامعة البعثعلًدٌمه ٌوسف عل311778ً

79.4579.450000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً الفٌزٌاءكلٌة العلومجامعة طرطوسسالمعلً خضر31218
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83.3983.390000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثسلٌمانلتٌبه محل313552ً

82.1882.180000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعمردمحم الخطٌب314615

81.8281.820000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثولٌدكوثر الجزار315217

81.6281.620000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثدمحم محسنلمر جنٌد31690

81.2181.210000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة نظامًإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعبد الرزاقاشرف معٌوف317591

79.9579.950000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة موازيإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثعبد الباسطحسان العباس318595

77.2377.230000ماجستٌر الفٌزٌاء النظرٌة موازيإجازة فً العلوم الفٌزٌائٌةكلٌة العلومجامعة البعثٌوسفشادٌا الدمحم برو3191457

79.2385.39079.23400ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسمحً الدٌنلٌنا سالم320175ً

68.0568.05068.0500ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حلبدمحمعبد الرحمن سنده3211430

80.4280.42080.4200ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمدٌببدور الكردي322280

78.1878.18078.1800ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثباسمناتالً حوران323137ً

77.9777.97077.9700ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاحمدحسن العماوي3241127

77.5473.24077.54400ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثهٌثملٌالس حمدان325405

76.7179.85076.7100ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثغازيعمار المنصور326103

76.4180.68076.40800ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثخالدولٌد المصري3271432

76.1376.13076.1300ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحم خٌرمنال العل328582ً

75.7678.26075.75600ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثشفٌكوفاء الرفاع3291144ً

75.5877.97075.58200ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثمالذدمحم مالن شمس الدٌن330743

70.4370.43070.4300ماجستٌر الدراسات اللغوٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثصالحنور الخطٌب331408

75.9583.92075.95200ماجستٌر الدراسات اللغوٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسحساممرٌم المطرح332378

75.4976.49075.49400ماجستٌر الدراسات اللغوٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحم رٌاضمرٌم سلمٌن333455ً

68.0168.015068.01500ماجستٌر الدراسات اللغوٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهدمحموضحة الخضر334480

66.7866.78066.7800ماجستٌر الدراسات اللغوٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحلمًمها الدروب3351475ً

72.4782.11072.46600ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسعلًزٌنب الشٌخ336384

70.3070.3070.300ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامً خارج الجامعة إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسعدناننور شمعه3371492

85.9485.94085.9400ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد البدٌعهدٌل بشٌر338132
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79.2279.22079.2200ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاسماعٌلنور الهدى الٌوسف339131

74.5278.86074.51600ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثابراهٌمغزل جلعوط3401454

73.0173.01073.0100ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعمرربا غنوم341135

72.2176.35072.2100ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثفؤادلٌن اسعد3421122

71.4471.44071.4400ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحسندمحم الماسم343565

71.3671.63071.3600ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعلًدمحم لوٌس3441058

71.2470.73071.23800ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاحمدمٌس العٌدو345915

70.1276.86070.11600ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعدنانصبا جلس346806

70.0970.09070.0900ماجستٌر الدراسات األدبٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثسهٌلسالً أحمد347142

69.9280.54069.92400ماجستٌر الدراسات األدبٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهعزامحال جنباز348787

69.1876.63069.17800ماجستٌر الدراسات األدبٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثسامًنادٌا حداد349411

67.6567.65067.6500ماجستٌر الدراسات األدبٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثٌاسرجوانا الجوران350379ً

67.006727.66761.10ماجستٌر الدراسات األدبٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد المعٌنتٌماء شبلوط351348

67.8762.53236.6067.8660(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهدمحم نوروائل كرم3521044

63.7155.0136.2063.7050(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة دمشكصالحهدى العموري3531513

63.3560.7133063.3550(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حلبالٌانهبه ترن3541094

81.9677.9243081.960(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثمحموداسماء محو3551018

78.1973.9841.2078.190(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثنهادرٌم العبود3561065

77.4682.1236.4077.460(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمروال الٌوسف357512

77.0077.638.20770(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثطاللغٌاث ظروف358124

71.4770.1536.4071.4750(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثٌوسفامٌر برغوث359975

73.9973.1737.4073.9850(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة الفرنسٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة الفرنسٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثفاروقناظم المبان36073ً

72.6067.23967.272.60(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهعلًصفا الجمال3615

71.5661.5140.861.5171.5550(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة دمشكسمٌرنور الهدى النكدل3621164ً

71.2662.1340.262.1371.2650(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة تشرٌنصالحخدٌجه العموري3631510

68.8560.938.460.968.8577.64(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة دمشكدمحمهناء الممداد364958
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68.4763.3436.863.3468.470(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة دمشكسعود عثمان مسعود3651370

66.9363.4735.263.4766.9350(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً خارج الجامعةإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهدمحم منمذطالل الشكري3661273

75.1161.8244.261.8275.110(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمماهر عٌسى3671504

74.6372.4538.472.4574.62565.91(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثصالح الدٌندمحم الجمعه الحدٌد368522

69.6058.840.258.869.60(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثفؤادرشا الرحال369772

69.5761.5438.861.5469.570(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمرمضان حمدان37058

67.1761.1436.661.1467.170(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثمنهلعلً طعمه371518

65.1462.293462.2965.1450(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثأٌمنامانً الحسن372919

64.8862.5633.662.5664.880(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثخالدحنٌن بظ37371

64.5863.9632.663.9664.580(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحسناالء الرجب37483

64.3661.1233.861.1264.360(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاحمدعلممه العبد هللا375223

62.7463.0931.263.0962.7450(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمضحى العبٌد376344

62.3164.2330.264.2362.3150(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمناهد االحمد377976

62.1261.8331.261.8362.1150(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد المولىاسماء الجبول378249ً

62.0162.013162.0162.0050(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثجهادعلً الدمحم3791431

61.3160.2331.260.2361.3150(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثابراهٌمسعٌد دوار38059

68.9359.873959.8768.9350 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة تشرٌناحمدعال سلمان3811158

61.9765.1529.465.1561.9750 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهاحمدحمزه العزو382568

60.5161.8129.661.8160.5050 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحسامدمحم بالل علوش38364

59.9760.7429.660.7459.970 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثطهأمانً العسس384825

59.4762.5328.262.5359.4650 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثنزٌهناتالٌا ضوا385255

59.3161.0228.861.0259.310 (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثسدٌفسوزان األسعد3861176

86.5684.7244.277.23286.560(خارج الجامعة) (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسعلًزٌنه ناصر3871047

75.9378.6636.669.59675.930(خارج الجامعة) (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهجمالرنٌم الجٌجكل3881467ً

72.9971.5737.263.74272.9850(خارج الجامعة) (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسشاديجوٌل لولو389185

71.2561.3140.6071.2550(خارج الجامعة) (معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامًإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة تشرٌنصالحندى صمر390177
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72.8768.5438.6072.870(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحمماٌا الصٌادي391868

72.7974.7735.4072.7850(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثكاسرعبد هللا الحمود392273

72.7168.6238.4072.710(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثاحمدعال ٌوسف393339

71.1874.363468.61671.180(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثخالدنورا فٌاض394741

69.8570.134.8069.850(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثخالدفاطمة مطلك3951064

69.5166.2236.462.93269.510(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبدهللابهاء الدٌن صالح396538

69.1671.9233.267.15269.160(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد الناصرنور زكرٌا397660

68.9059.839068.90(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثدمحم سعٌدروان شلب الشام398433

68.6061.9937.6068.59574.66(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثكاملرانٌة جمعة3991482

67.8766.5434.6067.870(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثابراهٌم هٌام لاسم400441

66.5266.2433.4066.520(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعثمانمرام اٌوب401189

66.1357.8637.2066.130(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحسٌنهبه المهور4021050

65.0756.9336.6065.0650(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثماجدوفاء العلوان403537

64.4762.5533.2064.4750(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثٌوسفنٌرمٌن الدمحم404485

63.6364.8531.2063.6250(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثانوررهام شعار405297

63.6260.4433.4063.620(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثفؤادرزان ولاف4061408

62.7461.8931.8062.7450(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثأٌمنأرٌج الضاهر4071321

61.4260.0431.4061.420(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد العزٌزعبٌر المصري408839

70.9976.77832.666.066870.9890(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حماهدمحم منارآٌه الدروٌش4091231

70.0568.535.8070.050(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حلبوصٌفدمحم خربوطل410696ً

69.2661.7238.4069.260(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة طرطوسحسٌن لجٌن دمحم411525

65.7773.542965.72465.770(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة حلبدمحمدعاء العمر412261

61.2757.7432.4061.270(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثزهٌرآٌه السلٌمان413426

60.7857.1732.2060.7850(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثفؤادرٌم العباس414980

59.6155.6231.8059.610(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثبولسفادي سلوم41542

59.5958.7830.2059.590(معهد اللغات)ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة االنكلٌزٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثسمًكفاء العباد416365
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2023-2022نتائج مفاضلة ماجستيرات الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في جامعة البعث للعام الدراسي 

85.4785.470000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامً خارج الجامعةإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة الفراتفوازشٌار المعمو41712

79.3179.310000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامًإجازة فً الهندسة المٌكانٌكٌة علم المعادنكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثسمٌررزان احمد418323

78.9078.90000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامًإجازة فً الهندسة المٌكانٌكٌة علم المعادنكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثسواحغدٌر رمضان419510

78.2478.240000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامًإجازة فً هندسة المٌكاترونٌنكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثمسعوددمحمامٌن المبارن420246

78.2078.20000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثتمامدمحم العارف421799

77.7977.790000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ نظامًإجازة فً هندسة الطالة الكهربائٌةكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةجامعة البعثسفٌاندمحم نور الحمد4221228

82.4482.440000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ موازيإجازة فً الهندسة المدنٌة عام خارج البعثكلٌة الهندسة المدنٌةجامعة الفراتعبد الرحمنسلطان الضٌف4231128

81.4781.470000ماجستٌر التأهٌل والتخصص فً البٌئة وتغٌر المناخ موازيصناعات بتروكٌمٌائٌة.اجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة لسم هـكلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعثماندمحم ٌوسف424542

81.2081.20000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامً خارج الجامعة اجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص التصاد زراعًكلٌة الزراعةجامعة حماهدمحمرهام ونوس4251320

82.0482.040000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثمنٌفآوس اسعد4261052

80.9580.950000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثولٌدحنان حداد4271491

78.6678.660000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامًإجازة عامة فً الهندسة الزراعٌةكلٌة الزراعةجامعة البعثٌاسٌنسناء عٌد428425

78.2078.20000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثمحمودٌارا حماده429889

77.1877.180000ماجستٌر االلتصاد الزراعً نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثعلًٌحٌى الزٌن430638

80.0280.020000ماجستٌر االلتصاد الزراعً موازياجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص التصاد زراعًكلٌة الزراعةجامعة حماهاحمدبٌالر السلوم431215

78.5878.580000ماجستٌر االلتصاد الزراعً موازياجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة اختصاص التصاد زراعًكلٌة الزراعةجامعة حماهنزاررهام جبر43223

82.8482.840000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً خارج الجامعة/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة الفراتدمحم مالننور الهدى الدمحم433684

74.9474.940000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً خارج الجامعة/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة طرطوسمحمودعلً دمحم4341352

74.8474.840000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً خارج الجامعة/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة الفراتجمعهوائل الدمحم435686

91.7391.730000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثالٌاسبشرى تالوي436498

90.4190.410000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثاحمدتماممها االشمر437166

89.7589.750000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثنضالآٌه بعرٌن438110ً

87.6087.60000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثشعٌبساره الرضوان439360

87.4787.470000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثعبد الناصربسام الحبال44079

85.9585.950000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثفٌصلرشا نبهان441294

83.9183.910000ماجستٌر ادارة أعمال نظامً/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثسنانلجٌن صمر442415
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2023-2022نتائج مفاضلة ماجستيرات الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في جامعة البعث للعام الدراسي 

83.6883.680000ماجستٌر ادارة أعمال موازي/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثفهٌملمٌس السلٌم443361

82.6282.620000ماجستٌر ادارة أعمال موازي/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثدمحملٌال ادرٌس44480

82.4182.410000ماجستٌر ادارة أعمال موازي/اختصاص ادارة أعمال/إجازة فً االلتصاد كلٌة االلتصادجامعة البعثهانًاٌلٌن عاد445412

65.7458.2836.658.2865.740(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعدنانلٌن وهب4461486ً

63.4266.833066.8363.4150(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعبد المنعماسماعٌل دهلل447733

62.6260.8332.260.8362.6150(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثعدنانعمر شرٌتح4481479

59.0462.8927.662.8959.0450(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثحسام الدٌندمحم البرٌدي449119

59.0160.4228.860.4259.010(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة نظامً إجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة البعثمحمودعبدالمادر ابوكشتو4501407

66.8262.0435.862.0466.8264.75(معهد اللغات)دبلوم التأهٌل والتخصص فً تعلٌم اللغة العربٌة موازيإجازة فً اآلداب لسم اللغة العربٌة وآدابهاكلٌة اآلدابجامعة الفراتخالدأروى النفرا4511199

85.8985.890000 ماجستٌر فً طرائك استكشاف النفط والغاز نظامً خارج الجامعة /اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتمنٌرابراهٌم العكل452356

77.9377.930000 ماجستٌر طرائك استكشاف النفط والغاز موازي/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتعبدالمادرباسل الخضر453324

76.8676.860000 ماجستٌر طرائك استكشاف النفط والغاز موازي/اختصاص بترول/إجازة فً الهندسة البتروكٌمٌائٌة كلٌة الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌةجامعة الفراتدمحمعمر دمحم آغ4541439ً
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