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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

  هـــــــــــــــــــويـــــــــتـن
  

  المرشحين للدراسة في جمهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقافي والناجحين فين يإلى الطالب السوري
  

  دكتوراه) –(ماجستير  الدراسات العلياد المخصصة للقطر لمرحلة على المنح والمقاع ٣١/٨/٢٠١٧تاريخ  ٣٦٩إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

  المرحلة الجامعية األولىعلى منح ومقاعد  ٢٠/٧/٢٠١٧تاريخ  ٢٩٦إعالن وزارة التعليم العالي رقم و 
  

   ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي 
  

تعـديالت علـى  لدراسـات العليـا والمرحلـة الجامعيـة األولـى بعـد إدخـالندرج أدناه قوائم جديدة بأسماء المرشحين على منح ومقاعد التبادل الثقافي لمرحلـة ا .١

لكترونـي نوع الترشيح لبعض المرشحين وذلك لقيام عدد من طالب الدراسات العليا بتقديم طلـب اسـتنكاف بموجـب التنويـه الـذي تـم نشـره علـى الموقـع اال

حلــة الجامعيــة األولــى بتقــديم طلــب اســتنكاف بموجــب التنويــه الــذي تــم نشــره علــى وقيــام عــدد مــن طــالب المر  ٣/١٠/٢٠١٧لــوزارة التعلــيم العــالي بتــاريخ 

  .٩/٨/٢٠١٧الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي بتاريخ 

مـن  ةسـن(تأشـيرة الـدخول)، وال تقـل عـن  الفيـزاللـتمكن مـن الحصـول علـى  سـبعة أشـهريرجى أخذ العلم أنه يتعين أن تكون صالحية جواز السفر ال تقل عـن  .٢

  في األراضي المصرية. اإلقامةتاريخ منح التأشيرة للتمكن من الحصول على 
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 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص المطلوب
   الجامعة (دكتوراه في)

  نوع الترشيح
 الماجستير اإلجازة

  المعدل  االختصاص  المعدل  االختصاص
  أصيل منحة القاهرة  ألسنان والفكنيتقومي ا ٩٠.٥٩ تقومي األسنان والفكني ٨٤.٩٧ طب األسنان جهاد حممد ابراهيم قره بوالد.١
  أصيل منحة اإلسكندرية  متريض بالغني/باطين ٧٧.٠٢ التمريض/ متريض البالغني ٨٣.٥٥ التمريض عبد اهللا حممد عيد املصري.٢
  أصيل منحة اإلسكندرية  تقومي األسنان والفكني ٨٠.٨٧ تقومي األسنان والفكني ٨٣.٤٨ طب األسنان سليم حممد جاهد كيايل.٣

 تربية رياضية  امني رشيد احلاج حسن.٤
  

  أصيل منحة اإلسكندرية تربية رياضية/ املناهج وأصول التدريس  ٧٩.٤٦  تربية رياضية/ املناهج وأصول التدريس  ٨١.٤٣

 الصيدلة  نوران خليل اخلليل بك.٥
  

الصيدلة/  مراقبة األدوية/ الكيمياء الصيدلية  ٨١.٤٠
  واملراقبة الدوائية

  أصيل منحة  القاهرة  الصيدالنيةالكيمياء   ٨٥.٩٢

اهلندسة امليكانيكية/ التصميم  مضر عبد الكرمي سعود.٦
  واإلنتاج

اهلندسة امليكانيكية/علم املواد وهندستها/  ٨١.٠٦
  هندسة التصميم واإلنتاج

  أصيل منحة  القاهرة  علم وهندسة املواد  ٧٩.٨٦

 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص املطلوب
 اجلامعة (دكتوراه يف)

  
الماجستيراإلجازة  نوع الرتشيح

 المعدل االختصاص المعدل االختصاص
  أصيل منحة عني مشس  دراسات لغوية/ لغة انكليزية ٨١.٢٧ اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية ٧٦.٦ اآلداب/ اللغة االنكليزية شادي ابراهيم اخلطيب  .١
  أصيل منحة عني مشس برتولالقانون اخلاص عقود ال - القانون اخلاص ٧١.٣٤ احلقوق ثناء نايل العامسي  .٢
  أصيل منحة عني مشس  القانون العام - احلقوق/ القانون العام/ العلوم اإلدارية واملالية ٦٧.٩٣ احلقوق حممد عالء عبد الكرمي حممد  .٣
  أصيل منحة القاهرة  علم اجتماع عام ٧٩.٩٢ علم االجتماع ٦٧.٣٣ اآلداب/ علم االجتماع حال منري زوبته  .٤
  أصيل منحة اإلسكندرية  لغويات تطبيقية ٧٨.٥١ اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية ٦٣.٥٠ اآلداب/ اللغة االنكليزية خزنةاسراء هاين  .٥
  أصيل منحة عني مشس  القانون اجلزائي اجلنائي ٦٦.٠٧ احلقوق/ القانون اجلزائي ٦٢.٤٦ احلقوق ابراهيم حممد املصطفى  .٦
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 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص المطلوب
 ه في)(دكتورا

 الماجستير اإلجازة  نوع الترشيح الجامعة
  المعدل  االختصاص  المعدل  االختصاص

  أصيل منحة طنطا  الفم والفكني ٧٧.٥٤ جراحة الفم والفكني ٨٠.٩٢ طب األسنان فراس امحد سليمان.٧
  ٧٣.٥٥  أمنيعلوم مالية مصرفية/ مصارف وت  ٨٠.٢٧  االقتصاد/ مصارف وتأمني  بتول سيف الدين رضوان.٨

فلسفة يف إدارة األعمال/ استثمار 
  أصيل منحة  املنصورة  ومتويل دويل

اهلندسة امليكانيكية/ ميكانيك الغزل  خولة حسن احملمد السالمة.٩
 هندسة الغزل والنسيج  ٧٩.٢١  والنسيج

  أصيل منحة  املنصورة  نسيج غري منسوج  ٨٤.٨٧  

 طب األسنان  عبد اهلادي كمال القج.١٠
  

  أصيل منحة  عني مشس  طب الفم وأمراض اللثة  ٨٩.٣٦ سنان/ أمراض النسج الداعمة لألسنانطب األ  ٧٨.٨٨

  أصيل منحة القاهرة  إدارة أعمال ٧٨.٢٦ االقتصاد/ إدارة األعمال ٧٧.٣٠ االقتصاد/ إدارة األعمال جنم عبيده شرف.١١
  أصيل منحة اإلسكندرية  الرياضيات البحتة ٨١.٦٦ ياتاجلرب واهلندسة/ الرياض ٧٥.٧٥ العلوم  الرياضية/ اجلرب نضال جابر جبيلي.١٢
  أصيل منحة  القاهرة  طاقات متجددة/ طاقة مشسية  ٨٣.٦  اهلندسة امليكانيكية/الطاقة الشمسية  ٧٤.٩٢  اهلندسة امليكانيكية/ القوى  سومر معني حبيب.١٣

 أصيل منحة اإلسكندرية  علوم الصحة ٧٩.٥ ة/ التدريب الرياضيالرتبية الرياضي ٧٢.٦١ الرتبية الرياضية/ التدريب الرياضي الندمي غسان حممود.١٤
 أصيل منحة  عني مشس  إدارة األعمال والتسويق  ٧٧.٢٧  التسويق/ إدارة األعمال  ٧٠.٩٧  االقتصاد/ إدارة األعمال عبد الغين مالك مكي قلعة جي.١٥

 أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس  ليةاجلراحة البو  ٨٦.١٤ اجلراحة البولية ٧٠.٥٧ الطب البشري عدنان يوسف سلمان.١٦

اهلندسة امليكانيكية/ علم املواد  علي امحد حسن.١٧
  اهلندسية

 أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  هندسة ميكانيك/ تصميم وإنتاج  ٧٦.٤٠  اهلندسة امليكانيكية/  علم املواد وهندستها  ٦٧.٠١

 أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  العمارة الداخلية (ديكور)  ٨٠.٨٩  الفنون اجلميلة/ العمارة الداخلية  ٦٦.٩  خليةالفنون اجلميلة/ العمارة الدا  بسمة حممد وليد شيخو.١٨

أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  اجلرافيك  ٧٥.٩٨  الفنون اجلميلة/ االتصاالت البصرية  ٦٤.٢٠ الفنون اجلميلة/ االتصاالت البصرية  ميسه فواز البكدش.١٩

أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس  تلوث املاء واألحواض املائية ٨١.٧٤ اهلندسة الريفية ٦٣.٣٨ اهلندسة الزراعية محن احملمدخالد عبد الر .٢٠

  امحد عمر الراعي.٢١
علم احلياة/ البيولوجيا/ العلوم

  ٦٢.١٨  احليوية الكيميائية
 العلوم/ علم احلياة احليوانية

  حلوان  علم احلياة احليوانية  ٧٤.٦٠  
ل مقعد + احتياط منحةأصي

أصيل مقعد + احتياط منحة اإلسكندرية  اقتصاد زراعي  ٧٩.٠٦  هندسة زراعية/ اقتصاد زراعي  ٦١.٦٨  اهلندسة الزراعية/ االقتصاد الزراعي  زياد حممد سرحيل.٢٢
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 الماجستير:لمرحلة  ونالمرشح 

 مقاعد)٤منح+١٠( المرشحون من خريجي الكليات غير التطبيقية: 
 

معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم  م
الشهادة املطلوب

 دراستها
  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب

ا والء رياض مزيد  .١   أصيل منحة عني مشس لغويات ماجستري ٨٦.٨٥ اآلداب/ اللغة االنكليزية وآدا
  أصيل منحة رةالقاه التفسري ماجستري ودكتوراه ٨٢.٠١ الشريعة اإلسالمية ظالل حممد ميسر  .٢
ا الريسا امحد يوسف  .٣ ا الشعبة األدبية ماجستري ٧٨.٦٥ اآلداب/اللغة اإلنكليزية وآدا   أصيل منحة القاهرة  اللغة االنكليزية وآدا
  أصيل منحة املنصورة  إعالم ( صحافة ونشر) ماجستري ودكتوراه ٧٨.٠٥ اإلعالم/الصحافة والنشر دميا حممد عامر جالل الدين  .٤
  أصيل منحة  القاهرة  القانون الدويل العام  ماجستري ودكتوراه  ٧٥.٤٢  احلقوق  امحد دكمحممد   .٥
ا مؤيد حممد حسن  .٦   أصيل منحة القاهرة  دراسات لغوية وحنوية ماجستري ودكتوراه ٧٥.٣٨ اآلداب/لغة عربية وآدا
  أصيل منحة اإلسكندرية  تربية الطفل معلم صف  ماجستري ودكتوراه  ٧٠.٥٠  تربية/معلم صف  مجال امحد احلاج امحد  .٧
  أصيل منحة القاهرة  أدب حديث ماجستري ودكتوراه ٦٩.٤٦ اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة العربية حممد امحد عبود  .٨
  أصيل منحة عني مشس  العالقات الدولية  ماجستري ودكتوراه  ٦٨.٩٥  احلقوق  مرمي عمران الزعيب  .٩
  أصيل منحة اإلسكندرية  أصول الرتبية ماجستري ودكتوراه ٦٨.٨٩ الرتبية/ معلم صف فريد حممد فؤاد الوادي  .١٠
 أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس  معلم صف  ماجستري  ٦٨.٢٨  تربية/معلم صف/تربية الطفل  عبد الرمحن عدنان األمحد  .١١
 قعد +احتياط منحةأصيل م عني مشس  القانون العام ماجستري ودكتوراه ٦٧.٧٤ احلقوق عمار علي شعبان  .١٢
أصيل مقعد +احتياط منحة  األزهر  العقائد واألديان  ماجستري ودكتوراه  ٦٦.٦  الشريعة  حسان رجب عبد احلق  .١٣
أصيل مقعد +احتياط منحة القاهرة  مناهج وطرائق التدريس ماجستري ودكتوراه ٦٦.٤٢ تربية/مناهج وتقنيات التعليم ضياء مجال الصاحل  .١٤
 احتياط مقعد +احتياط منحة  أسيوط  علم اللغويات االجتماعية  ماجستري  ٦٥.٣٧  داب/ لغة انكليزيةاآل  سوار طالل العلي  .١٥
 احتياط مقعد +احتياط منحة القاهرة  القانون الدويل ماجستري ودكتوراه ٦٤.٥٤ احلقوق خليل امساعيل العامر  .١٦
 احتياط مقعد +احتياط منحة  هرةالقا  القانون الدويل  ماجستري ودكتوراه  ٦٣.٤٥  احلقوق  عالء مسري اجلزار  .١٧
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  مقاعد) ٤منحة+١١(المرشحون من خريجي الكليات التطبيقية: 

 

  نوع الرتشيح  اجلامعة االختصاص املطلوبالشهادة املطلوب دراستها معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم  م
  أصيل منحة  عني مشس  الرياضيات البحتة  توراهماجستري ودك  ٨٦.٧٥  العلوم / الرياضيات/ اجلرب  معن طالل العبد اهللا  .١
  أصيل منحة  القاهرة  هندسة احلاسبات/ الذكاء االصطناعي  ماجستري ودكتوراه  ٨٦.٣  اهلندسة املعلوماتية  أمحد حيىي قناعة  .٢
  أصيل منحة عهد العايل للموسيقاأكادميية الفنون/امل علوم املوسيقى ماجستري ودكتوراه  ٨٤.٣٣٩ الرتبية املوسيقية/أداء غيتار أمحد غسان األمحد  .٣
  أصيل منحة  عني مشس  الرياضيات البحتة  ماجستري ودكتوراه  ٨١.٩١  العلوم/ رياضيات/ اجلرب  شهد هشام اخلراز  .٤
  أصيل منحة  القاهرة  الرياضيات البحتة  ماجستري ودكتوراه  ٨١.٦٦  الرياضيات/ التحليل الرياضي  امين غسان غنام  .٥
  أصيل منحة  القاهرة  حماسبة عامة  ماجستري ودكتوراه  ٨٠.١١  /حماسبةاقتصاد  سامر مسري زعبوب  .٦
  أصيل منحة  القاهرة  اضطرابات اجلهاز العضلي احلركي وجراحتها  ماجستري ودكتوراه  ٧٩.٩٥  العلوم الصحية/ املعاجلة الفيزيائية  خالد امحد اخلضر  .٧
  أصيل منحة  عني مشس  حماسبة  ماجستري ودكتوراه  ٧٩.٦٧  االقتصاد/احملاسبة  ملر علي بالن  .٨

  أصيل منحة  اإلسكندرية  هندسة كيميائية  ماجستري  ٧٩.١٩  اهلندسة البرتوكيميائية/ هندسة الصناعات  نايف مجال املنيزل  .٩

  أصيل منحة  القاهرة  تكنولوجيا التصنيع الغذائي  ماجستري ودكتوراه  ٧٨.٧١ اهلندسة التقنية/ تقانات اهلندسة الغذائية  آية بكري سخانة  .١٠

  أصيل منحة  حلوان  جرافيك  ماجستري ودكتوراه  ٧٨.٣٨  الفنون اجلميلة/ احلفر  تام رفيق ابراهيمخ  .١١

  أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  جتارة (إدارة أعمال)  ماجستري ودكتوراه  ٧٧.٦٧  االقتصاد/إدارة أعمال  مهند حممد سعيد الفرحان  .١٢
  أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  جيو فيزياء تطبيقية  ستريماج  ٧٧.٢٨  اجليولوجيا/ جيو فيزياء  إناس عمر الصباغ  .١٣
  أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  الصيدالنيات  ماجستري  ٧٧.٠٨  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  حممد مجيل خلف  .١٤
  احتياط منحةأصيل مقعد +   حلوان  التدريب الرياضي  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٩٧  الرتبية الرياضية  باسل عبد الباري النيفاوي  .١٥
 احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة هندسة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٩٣  اهلندسة امليكانيكية/هندسة اإلنتاج  حممد حممد مجعة سليمان  .١٦
 مقعد + احتياط منحة احتياط  عني مشس  أدوية ومسوم  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٧٨  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  امحد عماد اخلضري  .١٧
 احتياط مقعد + احتياط منحة  اإلسكندرية  التدريب رياضي  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٦٧  الرتبية الرياضية  حممد جندت السيد  .١٨
 احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة  تصميم معماري  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٦٥  اهلندسة املعمارية  ظالل مصطفى درعوزي  .١٩
 احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة  اهلندسة هندسة حيوية طبية واملنظومات ماجستري  ٧٦.٦١ اهلندسة الطبية حممد عصام خرده جي  .٢٠
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 مقعد) ١٥منح +  ٥( المرشحون للمرحلة الجامعية األولى: 
 

  

 

 الشهادة+ دورة عام اسـم الطالب  م
بال المجموع
 ديانة

بالالمعدل المئوي
 ديانة

 نوع الترشيح (اسم الجامعة + االختصاص)تسلسل الرغبات المطلوبة 

 أصيل منحة صل على قبول)االطب (ح –القاهرة  98.48 2659 ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/  بشار أمحد العبار  .1

 أصيل منحة  صل على قبول)اطب بشري (ح- املنصورة  95.56 2580  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   عبادة قحطان الشعيب  .2

 أصيل منحة  صل على قبول)اطب بشري (ح- املنصورة 93.93 2536 ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/  خالد عبد اللطيف صامية  .3

 أصيل منحة  صل على قبول)ابور سعيد_الطب (ح 93.41 2522  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   حممد توفيق اجلاعور  .4

 أصيل منحة  لى قبول)صل عا(ح طب أسنان-اسيوط  90.37 2440  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   أيهم حممد حسام الضاهر  .5

 أصيل مقعد +احتياط منحة  (حاصل على قبول) طب األسنان - عني مشس 89.22 2409  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   ايهم عبد الرحيم ابو الشامات  .6

 أصيل مقعد +احتياط منحة  صل على قبول)ا(ح هندسة- الزقازيق 89.04 2404 ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/  جمد الدين هشام صابرين  .7

 89.00 2403 ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/  عمر عبد الرمحن اليوسف  .8
طب بشري-القاهرة .١
 طب بشري- عني مشس .٢
 طب بشري- اإلسكندرية .٣

 أصيل مقعد +احتياط منحة

 85.07 2297  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   حازم امحد العطيش  .9
طب بشري-عني مشس .١
 طب بشري-القاهرة .٢
  طب األسنان-القاهرة .٣

 منحةأصيل مقعد +احتياط 

 84.67 2286 ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/  حممد زكريا العاين  .10
طب أسنان-عني مشس .١
 طب أسنان - املنصورة .٢
  طب أسنان -طنطا .٣

 احتياط منحة أصيل مقعد
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 الشهادة+ دورة عام اسـم الطالب  م
بال المجموع
 ديانة

بالالمعدل المئوي
 ديانة

 نوع الترشيح تسلسل الرغبات المطلوبة (اسم الجامعة + االختصاص)

 78.30 2114  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   فياض خالد اهلندي  .11
القاهرة طب .١
 طب- املنصورة .٢
  طب - بنها .٣

 أصيل مقعد

 أصيل مقعد  صل على قبول)ا(ححاسبات ومعلومات-القاهرة77.33 ٢٠١٧2088ثانوية سورية علمي/علي أمين الصغري  .12
 أصيل مقعدصل على قبول)ا(حاهلندسة-املنصورة76.19 ٢٠١٧2057ثانوية سورية علمي/ياسني حممد بشار خملاليت  .13

 74.١٩ 2003  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   عبد احلميد حممد جهاد حاج طه  .14
طب-اإلسكندرية .١
 طب-القاهرة .٢
  طب- الزقازيق .٣

 أصيل مقعد

 يل مقعدأص  على قبول) ةصلامتريض (ح-القاهرة 73.85 1994  ٢٠١٧ثانوية سورية علمي/   النا امحد قصري  .15

  

  يعتبر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي 
  

  ٢٢/١٠/٢٠١٧دمشق في 
    

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                
  

  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                              


