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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

 20/8/2تاريخ  330إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء المتقدمين إلى 
 بموجب البرنامج التنفيذي 2015/2016للعام الدراسي  للمرحلة الجامعية األولىالمخصصة للقطر  مقاعد التبادل الثقافيمنح و على  015

  الموقع مع  لالتفاق الثقافي
  جمهورية مصر العربية
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دورة 
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 ةبال ديان

المعدل 
المئوي بال 
 ديانة
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  الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 3الرغبة 2الرغبة  1الرغبة 

 26/6/1997 دليبنضال عبد اهللا اال.1
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري/ جامعة القاهرة طب بشري/ 299  200 399 591 96.93 2617 2015 /علميسورية

 23/5/1996 حممد عامر خييت.2
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسة  جامع طب بشري/ القاهرةجامعة   طب بشري/ 286  192 389 584 96.15 2596 2015 مي/علسورية

 30/6/1997 امحد حممد احلج.3
نوية ثا
 الزقازيقجامعة   طب بشري/ القاهرةجامعة  طب بشري/  عني مشسجامعة  طب بشري/ 292  200 396 560 95.93 2590 2015 مي/علسورية

 10/1/1998 عبد اهللا امحد عاشور.4
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري / القاهرةجامعة   طب بشري / 277  189 390 570 95.70 2584 2015 مي/علسورية

 20/9/1997 عبادة حممد سرور.5
نوية ثا
 اإلسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري/ القاهرةجامعة   طب بشري/ 279  195 374 548 94.22 2544 2015 مي/علسورية

 1/1/1998 د خضر حجازيحممد ولي.6
نوية ثا
 القاهرةجامعة   صيدلة/  قناة السويس /  جامعة صيدلة كفر الشيخجامعة    صيدلة/ 282  193 376 566 93.30 2519 2015 مي/علسورية

 18/1/1996 علي حممد بالل عز الدين.7
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   ب بشري/ط جامعة القاهرة طب بشري/ 282  191 398 531 93.04 2512 2015 مي/علسورية

 1/1/1998 حممد مفتخر الرواشدة.8
نوية ثا
 القاهرة/  جامعة صيدلة  االسكندرية/  جامعة صيدلة  جامعة عني مشس صيدلة/ 292  196 367 564 92.70 2503 2015 مي/علسورية
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 16/1/1998 حسن سليم اسد.9
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري / عني مشسجامعة   طب بشري/ القاهرةجامعة   طب بشري/ 273  186 390 568 92.22 2490 2015 مي/علسورية
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 23/4/1997 علي موسى الغوثاين.10
نوية ثا
 القاهرةجامعة   صيدلة/ اإلسكندريةجامعة   طب بشري/ القاهرةجامعة   طب بشري/ 278  184 373 568 92.11 2487 2015 مي/علسورية

 23/4/1997 اميان نور الدين الغياض.11
نوية ثا
 عني مشسجامعة   طب األسنان/ القاهرةجامعة   صيدلة / جامعة القاهرة طب بشري/ 244  188 391 520 91.52 2471 2015 مي/علسورية

 11/8/1996 مساح برهان شاهني.12
نوية ثا
 القاهرةجامعة   صيدلة/  جامعة القاهرة طب اسنان/ القاهرةجامعة   طب بشري/ 273  169 365 559 91.44 2469 2015 مي/علسورية

 20/2/0996 عبد الغين حممد الرواس.13
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري/ جامعة القاهرة طب بشري/ 260  195 400 583 91.44 2469 2015 مي/علسورية

 5/1/1997 رنيم حسن فروخ.14
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب اسنان/ القاهرةجامعة   طب بشري/ جامعة القاهرة صيدلة/ 288  183 394 530 91.33 2466 2015 مي/علسورية

 1/1/1998 حممد صالح شرجبي.15
نوية ثا
 عني مشسجامعة  هندسة /  القاهرةجامعة   طب بشري/ جامعة عني مشس طب بشري/ 271  188 377 531 90.78 2451 2015 مي/علسورية

 3/5/1997اويس حممد فؤاد اجلباصيين.16
نوية ثا
 االسكندريةجامعة  طب اسنان  االسكندريةجامعة   طب بشري/ جامعة القاهرة طب بشري/ 293  182 379 533 90.56 2445 2015 مي/علسورية

 30/5/1997 يزن امحد علي.17
نوية ثا
 طنطاجامعة   طب بشري/ االسكندريةجامعة   طب بشري/ القاهرةجامعة  طب بشري/ 237  185 387 441 88.96 2402 2015 مي/علسورية

 19/3/1998 راما عدنان عيسى.18
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   هندسة / االسكندريةجامعة   طب اسنان / االسكندريةجامعة   طب بشري/ 300  165 367 472 88.22 2382 2015 مي/علسورية

 30/1/1998 عبد اهللا بشار شاهني.19
نوية ثا
 االسكندريةجامعة   طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري/ القاهرةعة جام طب بشري/  279  196 379 505 87.41 2360 2015 مي/علسورية

 1/1/1998 حممد فراس اسامة الشعال.20
نوية ثا
 عني مشسجامعة   هندسة معلوماتية/ القاهرةجامعة   هندسة معلوماتية/ القاهرةجامعة   صيدلة/ 255  167 374 505 86.11 2325 2015 مي/علسورية

21.
تكه حممد حسام عبد الرزاق 

 22/1/1998 جي
نوية ثا
 عني مشسجامعة   طب اسنان/ ةجامعة املنصور  طب اسنان/ القاهرةجامعة   طب اسنان/ 231  160 388 467 83.22 2247 2015 مي/علسورية

 5/8/1997 أمين حسني احلسن.22
نوية ثا
 املنصورةجامعة   طب بشري/ االسكندريةامعة ج  طب بشري/ عني مشسجامعة   طب بشري/ 201  178 349 501 82.85 2237 2015 مي/علسورية
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التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم  20/8/2015تاريخ  330اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 

  ياط.يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحت

 15/6/1995 أمريأنور عمر موسى.23
نوية ثا
 هندسة مدنية/ جامعة عني مشس جامعة عني مشس طب اسنان/ طب األسنان/ جامعة القاهرة 235  153 375 537 82.52 2228 2015 مي/علسورية
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 17/1/1998  كنده عبد اللطيف املرقيب.24
نوية ثا
 388 420    76.88 1999 2015 /اديبسورية

فر كجامعة    اللغة االنكليزية/
 الشيخ

 عني مشسجامعة   األلسن/ القاهرة جامعة  االعالم/

 8/1/1997 رزان بشار الصواف.25
نوية ثا
 كفر الشيخجامعة    صيدلة/ عني مشسجامعة  صيدلة /  القاهرةجامعة  صيدلة /  264  113 237 429 72.33 1953 2015 مي/علسورية

26.
 16/1/1998 معتصم ابراهيم السلطي

نوية ثا
 عني مشسجامعة   حقوق/ حلوانجامعة   هندسة/ عني مشسجامعة   هندسة/ 195  124 359 324 66.89 1806 2015 مي/علسورية


