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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  
   الدراسات العلياومقاعد على منح  ٢٤/٧/٢٠١٤تاريخ  ٣٠١رقم إعالن وزارة التعليم العالي  الى المتقدمينأسماء 

  استناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 
  جمهورية مصر العربية

 

 :مرحلة الدكتوراه  

 المواليد االسم  م.
الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص 
 الحاصل عليه

 الجامعة دورة عام
معدل 
 االجازة

الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص الحاصل 
 عليه

الجامعة دورة عام
معدل 
الماجستير

معدل 
االجازة 
بعد 
 التثقيل

الشهادة 
المطلوب 
 دراستها

 الجامعة االختصاص ا لمطلوب

١.
محمد ظفر اهللا 

 عسكر
 ٨٤,٧٨ دمشق ٢٠٠٩ الطب البشري اجازة١٩٨٥/٠٩/١٠

دراسات 
 عليا

طب العيون 
 وجراحتها

 القاهرة طب العيون وجراحتها دكتوراه٨٠,٥٣٨٧,٧٨ دمشق٢٠١٤

٢.
شعيب عيسى 

 االحمد
 اجازة١٩٨٦/٠٣/٠٢

الصيدلة 
والكيمياءالصيدلية

 طنطا مراقبة االدوية دكتواة٨٠,١٦٧٨,٠٦ دمشق٢٠١٤ مراقبة االدوية ماجستير ٧٥,٠٦ البعث ٢٠٠٩

 دكتوراة٨١,٦٢٧٧,٦٧ دمشق٢٠١٤ هندسة طبية ماجستير ٧٤,٦٧ دمشق ٢٠٠٩ هندسة طبية اجازة١٩٨٦/٠٩/٠٦ سمير اديب كراز.٣
الهندسة الحيوية الطبية 

 والمنظومات
 القاهرة

 ٢٠٠٥ صيدلة اجازة١٩٨١/١١/٠٦ عادل تمام الحبال.٤
يمية (األكاد 

القومية للصيدلة 
 في اوكرانيا)

 القاهرة طفيليات دكتوراه٧٧,١٨ ٧٦,٦ دمشق٢٠١٢ الصيدلة ماجستير ٧٤,١٨

 دكتوراه٨٢,٠٣٧٦,٨١ تشرين٢٠١٤ تربية رياضية ماجستير ٧٣,٨١ تشرين ٢٠٠٣ تربية رياضية اجازة١٩٨١/٠٤/٠٤ سحر مصطفى ابب.٥
الجمباز والتمرينات البدنية 

 وانحل وااليقاعية
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 المواليد االسم  م.
الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص 
 الحاصل عليه

 الجامعة دورة عام
معدل 
 االجازة

الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص الحاصل 
 عليه

الجامعة دورة عام
معدل 
الماجستير

معدل 
االجازة 
بعد 
 التثقيل

الشهادة 
المطلوب 
 دراستها

 الجامعة االختصاص ا لمطلوب

٦.
عبد  عبد الرحمن

 القادر شيخ دبس
 اسيوط كيمياء تحليلية دكتوراة٨٦,٦٢٧٤,٩٥ حلب٢٠١٤ الكيمياء التحليلية ماجستير ٧١,٩٥ حلب ٢٠١١ الكيمياء اجازة١٩٨٩/٠١/٠٤

٧.
ريم بهاء الدين 

 يوسف
 اجازة١٩٨٣/٠٥/٢٨

الصيدلة 
والكيمياءالصيدلية

 ماجستير ٧٠,٧٢ دمشق ٢٠٠٦
المراقبة الدوائية 

 لصيدليةوالكيمياء ا
 دكتوراه٧٣,٧٢ ٨٠,٨ دمشق٢٠١٠

الكيماء الدوائية 
 والمراقبة الدوائية

 القاهرة

 ماجستير ٧٠,٧٠ دمشق ٢٠٠٩ االقتصاد اجازة١٩٨٧/٠٩/٠١ زينة نبيل زغيبي.٨
المصارف 

 واالسواق المالية
 دكتوراه ٧٢,٦٧٧٣,٧ دمشق٢٠١٣

المصارف واالسواق 
 المالية

 عين شمس

 اجازة١٩٨٣/٠٨/١٩ روان عمر الكرمو.٩
الصيدلة 

والكيمياءالصيدلية
 ماجستير ٧٠,٣١ دمشق ٢٠٠٦

االحياء  الدقيقة 
والدمويات 
 والمناعيات

 دكتوراة٧٨,٦٤٧٣,٣١ دمشق٢٠١١
االحياء  الدقيقة 
 والمناعيات

 القاهرة

 اجازة١٩٨٤/٠٨/١٤ ظالل زين عليا.١٠
االقتصاد/ادارة 

 اعمال
 ماجستير ٦٩,١٥ تشرين ٢٠٠٧

االقتصاد/ ماجستير 
السياحة 
 واالستضافة

 االسكندرية ادارة سياحة وفنادق دكتوراة٨٢,١٣٧٢,١٥ تشرين٢٠١٢

 عين شمس ادارة اعمال دكتوراه٧٧,٢٥٦٩,٦٨ دمشق٢٠١٣ ادارة االعمال ماجستير ٦٦,٦٨ دمشق ٢٠٠٧ االقتصاد اجازة١٩٨٥/١٠/١٠ ماهرعلي الخزاعي.١١

١٢.
محمد سعيد عمر 

 الغندور
 القاهرة القانون العام دكتوراه٧٧,٢٤٦٩,٥٤ دمشق٢٠١٤ حقوق ماجستير ٦٦,٥٤ دمشق ٢٠٠٦ حقوق اجازة١٩٨٥/٠١/٢٨

١٣.
رنا عبد الحميد 

 صالح
 القاهرة التربية الخاصة دكتوراه ٨٦,٢٤٦٩,٥ دمشق٢٠١٤ التربية الخاصة ماجستير ٦٦,٥٠ دمشق ٢٠٠٨ علم النفس اجازة١٩٨٦/٠١/٢٨

 ماجستير ٦٦,٤٢ دمشق ٢٠٠٨ حقوق اجازة١٩٨٦/٠٨/٢٨ ماريا عدنان لبابيدي.١٤
العلوم المالية 
 واالدارية

 حلوان العلوم المالية واالدارية دكتوراه٧٥,٠٤٦٩,٤٢ دمشق٢٠١٤

١٥.
عماد بدر الدين 

 عيتر
 اجازة١٩٨٤/٠١/١٢

هندسة الطاقة 
 الكهربائية

 ماجستير ٦٥,٦٢ البعث ٢٠٠٨
هندسة الطاقة 
 الكهربائية

 القاهرةالقوى واالالت الكهربائية دكتوراة٧٢,٤٨٦٨,٦٢ البعث٢٠١٤

١٦.
شادي مطانيوس 

 شامي
 االسكندرية المكتبات والمعلومات دكتوراه٧٧,٥٠٦٨,٥٣ دمشق٢٠١٤ مكتبات ماجستير ٦٥,٥٣ دمشق ٢٠٠٩ المكتبات اجازة١٩٨٧/٠٧/١٥
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 المواليد االسم  م.
الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص 
 الحاصل عليه

 الجامعة امدورة ع
معدل 
 االجازة

الشهادة 
الحاصل 
 عليها

االختصاص الحاصل 
 عليه

الجامعة دورة عام
معدل 
الماجستير

معدل 
االجازة 
بعد 
 التثقيل

الشهادة 
المطلوب 
 دراستها

 الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 اجازة١٩٨٤/١٠/٠٨ عمار شفا يوز باشي.١٧
االقتصاد/ادارة 

 اعمال
 ماجستير ٦٥,٣٥ تشرين ٢٠٠٨

ماجستير االقتصاد/ 
 االسكندرية محاسبة سياحة وفنادق دكتوراة٦٨,٣٥ - تشرين٢٠١٣ السياحة واالستضافة

 القاهرة القانون العام دكتوراة٧١,٩٣٦٧,١٣ دمشق٢٠١٢ الحقوق ماجستير ٦٤,١٣ دمشق ٢٠٠٣ الحقوق اجازة١٩٨٠/٠٨/١٠ ثراء اسكندر ريا.١٨

١٩.
احمد سليمان 

 ريحان
 عين شمس القانون العام دكتوراه٧٥,٧٩٦٦,٠٧ دمشق٢٠١٤ القانون العام ماجستير ٦٣,٠٧ دمشق ٢٠٠٦ الحقوق اجازة١٩٨٣/٠٣/٢٧

 دكتوراه٧٥,٥٩ -القاهرة٢٠١٣ الجغرافية الطبيعية ماجستير ٧٢,٥٩ حلب ٢٠٠٨ الجغرافية اجازة١٩٨٤/١١/٢٠زهير حمزة السلطان.٢٠
الجغرافية 

 الطبيعية/الجيومورفولوجيا
 مسعين ش

 القاهرة ارشاد نفسي دكتوراه٧٠,١٧ -القاهرة٢٠١٣ التربية ماجستير ٦٧,١٧ البعث ٢٠٠٥ التربية اجازة١٩٨٠/٠٣/١٤ وليم جمال المعلم.٢١

٢٢.
سليم احسان بني 

 المرجة
 اجازة١٩٨٥/٠٩/١٠

الزراعة/علوم 
 غذائية

 ٦٥,٥٥ دمشق ٢٠٠٩
ماجستير 
تاهيل 
 وتخصص

ادارة امان وبيئة 
 النظم الصناعية

 في العوم البيئية دكتوراة٦٢,٣٣٦٨,٥٥ دمشق٢٠١٢

عين 
شمس/معهد 

البحوث 
 البيئية
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 :مرحلة الماجستير 
 املواليد االسم  م.

الشهادة 
 احلاصل عليها

 معدل االجازة اجلامعة دورة عام االختصاص احلاصل عليه
الشهادة املطلوب 

 دراستها
 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب

 القواعد واملعايري الغذائية ماجستري ٨٥,١٢ البعث ٢٠١٠ علوم صحية اجازة١٩٨٨/٠١/٠١ احلسنياميان اكرم  .١
االسكندرية/ املعهد العايل 

 للصحة العامة
 اسيوط هندسة امليكاترونيات ماجستري ودكتوراه ٨٤,٥٢ حلب ٢٠١٣ هندسة ميكاترونيك اجازة١٩٩٠/١٠/٠٦ عيسى مطانس زيدان .٢
 االسكندرية العلوم الصحية ماجستري ودكتوراة ٨٤,٠٨ البعث ٢٠١٣ الرتبية الرياضية اجازة١٩٨٩/٠١/٠٤ وضفؤاد عالء الدين عري  .٣

 االسكندرية تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٨٤,٠٠ دمشق ٢٠١٢ طب االسنان اجازة١٩٨٩/٠٨/١٣ عبادة حممود زمريق .٤

 عني مشس توليد وامراض نساء ماجستري ودكتوراة ٨٢,٣٠ الفرات ٢٠١٢ طب بشري اجازة١٩٨٧/١٠/٠١ رشا ناصر علي .٥

 حلوان التنس االرضي ماجستري ودكتوراه ٨١,١٤ تشرين ٢٠١٣ تربية رياضية اجازة١٩٩١/١١/٠٧ معال حسن ابراهيم .٦

 االسكندرية علم التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراة ٨٠,٢٥ البعث ٢٠١٣ الرتبية الرياضية اجازة١٩٩١/٠١/٠٥ منذر عدنان الفرا .٧

 القاهرة الصيدلة االكلينيكية ماجستري ٧٩,٧٠ تشرين ٢٠١٣ الصيدلة والكيمياءالصيدلية اجازة١٩٩٠/٠٤/١٥ تيم سامي عوض .٨

 القاهرة هندسة حفر ماجستري ودكتوراة ٧٩,٦٩ البعث ٢٠١٣ هندسة برتولية اجازة١٩٨٩/٠١/٠١ عبد اهللا بكور عجاج .٩

 حلوان الرتبية الرياضية ماجستري ودكتوراه ٧٨,٩٧ البعث ٢٠١٢ الرتبية الرياضية اجازة١٩٨٩/٠٣/٠١ هيثم صفوح احللبية .١٠

 القاهرة علوم االغذية/االلبان ماجستري ودكتوراة ٧٨,٨٠ دمشق ٢٠١٣ هندسة زراعية اجازة١٩٨٩/٠٤/٠٩ خالد حممد حممد .١١
 املنصورة هندسة تربيد وتكييف ماجستري ٧٨,٧٩ نتشري ٢٠١٣ اهلندسة امليكانيكية اجازة١٩٩٠/٠٥/٢٧ امحد مسري دمياطي .١٢
 املنصورة علوم مالية ومصرفية ماجستري ودكتوراة ٧٨,٧٨ حلب ٢٠١٣ االقتصاد/علوم مالية ومصرفية اجازة١٩٩٠/٠٦/٢٦ حممد رشيد خلوف .١٣

 القاهرة الرياضيات ماجستري ٧٨,٦٤ البعث ٢٠١٢ الرياضيات اجازة١٩٩١/٠٥/٠٥ حممد خالد اخلطيب .١٤

 القاهرة احملاسبة ماجستري ٧٨,٠٦ دمشق ٢٠١١ االقتصاد/حماسبة اجازة١٩٩٠/٠٢/٢٤ زاهر هشام محدان .١٥

 القاهرة رياضيات ماجستري ودكتوراة ٧٧,٥٠ تشرين ٢٠١٣ الرياضيات اجازة١٩٩٢/٠١/٣١ مضر حممد سليمان .١٦

 االسكندرية علوم الصحة ماجستري ودكتوراة ٧٧,٠٠ البعث ٢٠١٢ تربية رياضية اجازة١٩٩٠/٠٦/٠٤ حممد طالل حسني ابو حسن .١٧

 القاهرة هندسة املناجم والبرتول والفلزات ماجستري ودكتوراه ٧٦,٨٧ الفرات ٢٠١٣ هندسة برتوكيميائية اجازة١٩٩٢/٠٢/٠١ عبد العزيز ناصر علي .١٨

 االسكندرية طب وجراحة العيون /رمد توراةماجستري ودك ٧٦,٦٤ تشرين ٢٠١٣ الطب البشري اجازة١٩٩٠/٠١/٠١ عبد الرمحن حسيب العبسي .١٩

 عني مشس حماسبة ماجستري ودكتوراة ٧٦,٢٢ دمشق ٢٠١٣ االقتصاد اجازة١٩٩٣/٠١/٠٣ حممد معاذ حممد عادل شويكه .٢٠

 القاهرة ادراة اعمال ماجستري ٧٥,٢٥ البعث ٢٠١١ االقتصاد اجازة١٩٩٠/٠١/٠٣ حال عبد املاجد الربازي .٢١
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 املواليد االسم  م.
الشهادة 

 احلاصل عليها
 معدل االجازة اجلامعة دورة عام االختصاص احلاصل عليه

الشهادة املطلوب 
 دراستها

 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب

 طنطا ادارة االعمال ماجستري ٧٤,٨١ البعث ٢٠١٣ االقتصاد ومتويل املصارف اجازة١٩٩٠/٠٢/٠٨ براء امين شيخ الغنامة .٢٢

 االسكندرية التعويضات الثابتة ماجستري ودكتوراة ٧٤,٧٦ دمشق ٢٠١٢ طب االسنان اجازة١٩٨٩/٠٨/٠٣ حممد خالد صفوان عدي .٢٣

 االسكندرية مناهج وطرائق التدريس ماجستري ودكتوراة ٧٤,٦٧ البعث ٢٠١١ تربية رياضية اجازة١٩٨٨/٠١/٠١ مضر عبد احلميد جاموس .٢٤

 القاهرة هندسة التحكم ماجستري ودكتوراة ٧٤,٦٠ حلب ٢٠١٢ دسة االلكرتونيةاهلن اجازة١٩٨٨/٠١/٠١ حممد عبد العزيز عبد احلميد .٢٥

 القاهرة الرياضيات ال يوجد ٧٤,٥٤ البعث ٢٠١٣ الرياضيات اجازة١٩٩٠/٠٧/٢٥ حممد واصل اجلدعان .٢٦

 عني مشس حماسبة ماجستري ٧٤,٤٨ دمشق ٢٠١٣ االقتصاد/حماسبة اجازة١٩٩١/٠١/٠١ رامي عصام عبد الكرمي .٢٧

 جامعة القاهرة االقتصاد ماجستري ودكتوراه ٧٤,٣٣ حلب ٢٠١٣ االقتصاد اجازة١٩٨٩/٠١/٠٢ سهر يوسف ابراهيم .٢٨

 عني مشس جراحة الفم والفكني ماجستري ٧٤,٢٩ دمشق ٢٠١٢ طب االسنان اجازة١٩٩٠/٠١/٠٥ امحد فريد احملمد .٢٩

 القاهرة هندسة حاسبات ماجستري ودكتوراة ٧٤,٢٨ البعث ٢٠٠٨ بهندسة حتكم ايل وحواسي اجازة١٩٨٤/٠٥/٠١ اسامة خمائيل االخرس .٣٠

٣١. 
عبد الواحد حممد علي 

 داغستاين
 الزقازيق التامني ماجستري ٧٣,٩٩ تشرين ٢٠١٣ االقتصاد/علوم مالية ومصرفية اجازة١٩٨٩/٠١/٠١

 سعني مش ترمجة ماجستري ٧٣,٨٠ دمشق ٢٠١٢ ادب انكليزي اجازة١٩٩١/٠٩/٠٥ ريان صبحي صويف .٣٢

 املنصورة تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٢,٩٥ تشرين ٢٠١٢ طب االسنان اجازة١٩٨٩/٠١/٠٩ حممد حممود مهنا .٣٣

 اجازة١٩٨٩/٠١/٢٣ براء تيسري العبد الوهاب .٣٤
هندسة الربجميات ونظم 

 املعلومات
 القاهرة هندسة الربجميات ونظم املعلومات ماجستري ودكتوراة ٧٢,٩١ دمشق ٢٠١٤

 املنصورة تقومي االسنان ماجستري ٧٢,٨٣ دمشق ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٨٩/٠٩/١٩ مد امحد الباشاحم .٣٥

 عني مشس تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٢,٤٣ دمشق ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٨٨/٠٨/٠٦ عمر حتسني املفضي .٣٦

٣٧. 
حممد رضوان مصطفى غفري 

 الشهري باملصري
 االسكندرية التقومي ماجستري ٧٢,٤٠ دمشق ٢٠١٣ انطب االسن اجازة١٩٩٠/٠٢/٠٩

 عني مشس تربية ماجستري ٧٢,٢٨ البعث ٢٠١٢ الرتبية اجازة١٩٩٠/٠١/٠٢ عمرو سعد الكردي .٣٨

 القاهرة صناعات غذائية ماجستري ودكتوراة ٧٢,١٤ دمشق ٢٠١٣ هندسة زراعية اجازة١٩٨٩/٠٧/٠٨ عال رزق الصمادي .٣٩

 القاهرة االذاعة والتلفزيون ماجستري ٧٢,١٣ دمشق ٢٠١٠ االعالم اجازة١٩٨٧/٠١/٠١ اليمامة عثمان عثمان .٤٠

 عني مشس علوم احلاسب ماجستري ٧١,٩٣ حلب ٢٠١٣ هندسة احلاسبات اجازة١٩٨٧/٠١/٢٥ رامي حممد نصر الرحال .٤١



٦ 
 

 املواليد االسم  م.
الشهادة 

 احلاصل عليها
 جازةمعدل اال اجلامعة دورة عام االختصاص احلاصل عليه

الشهادة املطلوب 
 دراستها

 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب

 عني مشس هندسة ريقية ماجستري ودكتوراه ٧١,٩٢ دمشق ٢٠١٣ هندسة زراعية اجازة١٩٨٧/٠٩/١٩ رامي صاحل السيد .٤٢

 هرةالقا متريض صحة الطفل ماجستري ودكتوراة ٧١,٧٠ تشرين ٢٠١٠ التمريض اجازة١٩٨٠/٠١/٣٠ عبد اهللا حسن بكور .٤٣

 عني مشس عالج جذور االسنان ماجستري ٧١,٥٧ تشرين ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٩٠/٠١/٠١ مجيل بسام جبالوي .٤٤

 املنصورة االدوية والسموم ماجستري ٧١,٥٧ دمشق ٢٠١٠ الصيدلة والكيمياءالصيدلية اجازة١٩٨٨/٠٣/٠٣ رهام عبد اهللا يعقوب .٤٥

 حلوان اتصاالت بصرية ماجستري ٧١,٣٢ دمشق ٢٠١٢ فنون اجلميلةال اجازة١٩٩١/٠١/٠١ سلمان جهاد البعيين .٤٦

 عني مشس القانون الدويل ماجستري ودكتوراه ٧٠,٨٩ حلب ٢٠١٤ احلقوق اجازة١٩٩٢/٠١/٢١ باسل حيىي امحد .٤٧

 املنصورة تقومي االسنان ماجستري ٧٠,٧٩ دمشق ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٨٩/٠٣/٢٥ فؤاد مصطفى حديد .٤٨

 املنصورة الصيدالنيات ماجستري ٧٠,٧١ دمشق ٢٠١٠ الصيدلة والكيمياءالصيدلية اجازة١٩٨٨/٠٣/٠٣ هللا يعقوبرال عبدا .٤٩

 عني مشس تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٠,٠٥ تشرين ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٩٠/٠١/١٢ زين حممد سليمان .٥٠
 عني مشس ختطيط املدن ماجستري ودكتوراة ٦٩,٨٣ نتشري ٢٠١٠ هندسة معمارية اجازة١٩٨٨/٠٣/١٥ اوس علي عمران .٥١
 عني مشس حماسبة ماجستري ٦٩,٤١ تشرين ٢٠١٣ االقتصاد/احملاسبة اجازة١٩٨٨/٠٦/١٠ جمد فكرت علي .٥٢
 القاهرة ارشادنفسي ماجستري ودكتوراة ٦٩,٣٥ دمشق ٢٠١٢ علم النفس/ارشاد نفسي اجازة١٩٨٩/٠١/١٥ اميان جهاد عبد احلامد .٥٣
 القاهرة القانون الدويل ماجستري ٦٨,٩٥ دمشق ٢٠١٤ احلقوق اجازة١٩٩٢/٠١/٢١ مران الزعيبمرمي ع .٥٤
 القاهرة االثار االسالمية ماجستري ٦٨,٣٢ دمشق ٢٠١٣ االثار اجازة١٩٩٢/٠١/٠١ حيدر تيسري اليوسف .٥٥
 االسكندرية فيزياء طبية ماجستري ٦٨,١٧ البعث ٢٠١٣ الفيزياء اجازة١٩٨٨/٠٥/٢٨ رغيد حسن شاهني .٥٦

 القاهرة النحو والصرف ماجستري ودكتوراة ٦٧,٤٥ دمشق ٢٠١٢ اللغة العربية اجازة١٩٨٩/٠٥/٠٧ ايهاب مرهج فرج .٥٧

 تكنولوجيا اهلندسة البحرية ماجستري ٦٦,٣٢ تشرين ٢٠١٢ اهلندسة البحرية اجازة١٩٨٣/٠٧/٢٠ حسام علي الدوماين .٥٨
االكادميية العربية للعلوم 

 والنقل البحريوالتكنولوجيا 
 الفقه االسالمي واصوله ماجستري ودكتوراة ٦٥,٥٨ حلب ٢٠١٠ الشريعة اجازة١٩٨٨/٠١/٠١ سامر عمر قره بللي .٥٩

 االسكندرية حماسبة ماجستري ٦٥,٢٥ تشرين ٢٠١١ االقتصاد/ادارة اعمال اجازة١٩٨٥/٠٣/١١ حممد رامز العمر .٦٠

اء الدين يوسف .٦١  القاهرة/دار العلوم الفقه االسالمي ماجستري ٦٤,٢٢ دمشق ٢٠٠٠ يعةالشر  اجازة١٩٧٩/١٢/٢٢ هبة 

 القاهرة علم نفس تربوي ماجستري ٦٤,١٥ دمشق ٢٠١٢ علم النفس اجازة١٩٨٩/٠١/٠٢ عبد الرحيم محيد االبراهيم .٦٢

 عني مشس النقد ماجستري ٦٤,٠٠ دمشق ٢٠١٣ اللغة العربية اجازة١٩٩٠/٠١/٠١ عبد الرمحن علي حممد .٦٣



٧ 
 

 املواليد االسم  .م
الشهادة 

 احلاصل عليها
 معدل االجازة اجلامعة دورة عام االختصاص احلاصل عليه

الشهادة املطلوب 
 دراستها

 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب

 ماجستري ٦٣,٠٨ دمشق ٢٠١١ اجلغرافية اجازة١٩٨٧/٠٤/٠٩ مرهج حممود بكري .٦٤
اجلغرافية الطبيعية/االنفعاالت 

 االرضية
 القاهرة

 القاهرة هندسة طبية ماجستري ودكتوراة ٦٢,١٤ دمشق ١٩٩٥ هندسة طبية اجازة١٩٧٠/١٠/٢٠ مجال حسني وفا .٦٥

 االسكندرية قانون ويل ماجستري ٦٢,٠٦ دمشق ٢٠١٣ احلقوق اجازة١٩٩١/٠١/٣١ سعيد احسان الصباغ .٦٦

 االزهر الفقهاصول  ماجستري ٦١,٤٤ دمشق ٢٠١٣ شريعة اجازة١٩٨٧/٠٩/١٢ حسام خالد النابلسي .٦٧

 القاهرة البالغة والنقد االديب ماجستري ودكتوراة ٦١,٢٠ البعث ٢٠٠٩ اللغة العربية اجازة١٩٨٣/٠٤/٠١ كنان حممود سليمان .٦٨

 ٢٠١٣ طب االسنان اجازة١٩٩٠/٠٥/١٠ حممد عيد مسري بندق .٦٩
الدولية اخلاصة 

للعلوم 
 والتكنولوجيا

 القاهرة تةطب فم االسنان/تعويضات ثاب ماجستري ٨٥,٠٠

 االسكندرية اليوجد ماجستري ودكتوراة ٧٥,٨٣ االحتاد اخلاصة ٢٠١٣ العلوم االدراية اجازة١٩٩٠/٠١/٢٧ فرزات سليمان صاحل .٧٠

 القاهرة التصميم املعماري ماجستري ٧٢,٣٥ اجلزيرة اخلاصة ٢٠١٣ هندسة معمارية اجازة١٩٨٩/٠١/٠١ سومر جابر الناصر .٧١

  


