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ثقايف السابق املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل ال ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 الذي جنحوا فيه.
لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين  المعدل المئويحسب  معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني تتم -

استناداً إىل قرار الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا ، على أن يتم على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه
ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية  ،٦٠/١٠٠ كل مقر املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف ٢٥/٩/٢٠٠٦تاريخ  ٣٧جملس التعليم العايل رقم 

 للتسلسل التايل:
  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
  لألصغر سناً).العمر (األفضلية 

المرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة األصالء واالحتياط) ، وفي حال لم يرغب الطالب الناجحين (يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والتاليين على المقاعدمالحظة: 
احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل  املدةضمن التقدم بطلب استنكاف   هلم حيقمن المنحة أو المقعد المخصص لهم، 

  واألعوام القادمة.
 جمهورية مصر العربية.القبول النهائي للطالب بموافقة الجهة المعنية في يرتبط  -
ا املوفديالتبادل الثقايف موفدعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات ال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة لشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون لفي المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة ا القبول -

 واليت تتضمن بأنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. )،www.mohe.gov.syالتعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 

ع معادلة الدرجات العلمية الموجودة على الموق يتعين على الطالب الناجحين في هذا اإلعالن تقديم طلب لمعادلة شهادتهم العلمية المرشحين على أساسها (إجازة/ماجستير) واتباع إرشادات -
 االلكتروني للمجلس األعلى الجامعات المصرية وذلك على الرابط التالي:

http://app.scu.eun.eg:٩٠٨٣/FrontOffice/instruction/introduction.faces  
  وموافاتنا بما يثبت ذلك.
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o وزيع المنح والمقاعد: ت   

 المنح: 
  أبناء الشهداء:عموم المواطنين من 

  تكون موزعة وفق اآليت:منح دراسية  /٤/أي  /٤٢املنح الدراسية البالغ عددها /إمجايل % من  ١٠خيصص ألبناء الشهداء نسبة 
إىل املنحة تضاف من خرجيي الكليات غري التطبيقية ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  األخرى خلرجيي الكليات التطبيقية،إحدامها خمصص خلرجيي الكليات غري التطبيقية واملنحة منحتين لدراسة الدكتوراه: -

  .بالعكساملنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية و 
من خرجيي الكليات ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  نحة األخرى خلرجيي الكليات التطبيقية،إحدامها خمصص خلرجيي الكليات غري التطبيقية وامل: أو الماجستير مع الدكتوراه منحتين لدراسة الماجستير-

  .بالعكساملنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية و إىل املنحة تضاف غري التطبيقية 
 ويف حال عدم تقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف املنح  املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح.

 
 :عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء 

احلاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) واحلاصلني / منحة مناصفًة بني ٤٢/ منحة دراسية من إمجايل عدد املنح البالغ عددها /٣٨يتم توزيع املنح املتبقية البالغ عددها /
 وذلك وفق اآليت:على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه) 

 :(الحاصلين على الماجستير) المتقدمون لدراسة الدكتوراه 
احلاصلني على درجة اإلجازة (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني / منحة دراسية ١٩/ لني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)لحاصخيصص ل

  وراه) تكون موزعة وفق اآليت:الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكت
 ). من خرجيي الكليات التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني خرجيي الكليات غري التطبيقيةمن  منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه ٩ -
 ). من خرجيي الكليات غري التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني خرجيي الكليات التطبيقية من منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه ١٠ -
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 :(الحاصلين على اإلجازة) المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه 
(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل / منحة دراسية ١٩/ مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه)لني على درجة اإلجازة (الراغبني خيصص للحاص

  احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) تكون موزعة وفق اآليت:املتقدمني 
من خرجيي  (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني خرجيي الكليات غري التطبيقيةمن  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةللحاصلني على منحة  ٩ -

 ). الكليات التطبيقية
من خرجيي  (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمنيخرجيي الكليات التطبيقية من  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةمنحة للحاصلني على  ١٠ -

 ). الكليات غري التطبيقية
 

  :المقاعد 

ة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) واحلاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على احلاصلني على درجبني / مقعدًا دراسيًا ١٥البالغ عددها / املقاعديتم توزيع 
 وفق اآليت:املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه) 

 :(الحاصلين على الماجستير) المتقدمون لدراسة الدكتوراه 
احلاصلني على درجة املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف / مقاعد دراسية ٧/ املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)لني على درجة خيصص للحاص

  وفق اآليت: اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه) تكون موزعة
 ). من خرجيي الكليات التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات غري التطبيقيةمن  للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه مقاعد ٣ -
 ). من خرجيي الكليات غري التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  التطبيقيةخرجيي الكليات  من للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه مقاعد ٤ -
 :(الحاصلين على اإلجازة) المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه 

املتبقية إىل  املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف / مقعدًا دراسيًا ٨/ ل على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه)لني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصو خيصص للحاص
  احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) تكون موزعة وفق اآليت:املتقدمني 

من خرجيي  املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات غري التطبيقيةمن  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  ازةاإلجللحاصلني على  مقاعد ٤ -
 ). الكليات التطبيقية

من خرجيي  املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف خرجيي الكليات التطبيقية من  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةللحاصلني على  مقاعد ٤ -
 ). الكليات غري التطبيقية
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o :االختصاصات والرسوم الدراسية  

 (لالطالع عليها يرجى زيارة مواقع اجلامعات احلكومية املصرية).مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري  -
 املنح معفاة من الرسوم الدراسية. -
 ):القيمة بالجنيه اإلسترلينيوفق اجلدول التايل ( للمقاعدالرسوم الدراسية بالنسبة  -

 
 

  الكليات النظرية  الكليات العلمية
  رسوم سنوية

  رسم قيد لمرة واحدة
  رسوم سنوية

  لمرة واحدةرسم قيد 
  دكتوراه ماجستير  دبلوم  دكتوراه  ماجستير  دبلوم
١٢٠٠ ٢٠٠٠  ١٢٠٠ ١٠٠٠  ١٧٠٠ ٢٥٠٠  ١٥٠٠ ١٣٠٠  

 
   

o  لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري: 
 جنيه مصري. ١٢٥راتب شهري مقداره   -
 مينح الطالب املستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله (قيمة منحة شهر). -
 واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة.منحة شهر  -
 إعفاء من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل اخلدمات واليت تدفع باجلنيه املصري أسوة بالطالب املصريني. -
 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ يف املشايف العامة.  -
ى دراسته بنجاح بدل خترج عند  -  العودة لوطنه يعادل منحة شهر.يصرف للطالب الذي أ
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o :أسماء المتقدمين 

 الدكتوراه: لمرحلة المتقدمون 

  مقاعد): ٣منح +  ٩من خريجي الكليات غير التطبيقية ( الدكتوراه لمرحلةالمتقدمون 

 املواليد االسم  م

 الشهادات الحاصل عليها
معدل اإلجازة بعد 

  التثقيل
  االختصاص املطلوب

 (دكتوراه يف)
 الماجستير  اإلجازة اجلامعة

  االختصاص
  ام التخرجوع الجامعة و

  التقدير  المعدل
  االختصاص

  ام التخرجوع الجامعة و
  التقدير  المعدل

  ١/٤/١٩٨٦  شادي ابراهيم اخلطيب.١
 اآلداب/ اللغة االنكليزية

  البعث
٢٠١١  

  جيد جدا  ٧٦.٦
  اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية

  البعث
٢٠١٧  

  ٧٩.٦=٣+٧٦.٦ جيد جدا  ٨١.٢٧
دراسات لغوية/ لغة 

  انكليزية
  عني مشس

  ٢٠/٢/١٩٧٦  ثناء نايل العامسي.٢
 احلقوق
  دمشق
٢٠٠٦  

  جيد جدا  ٧١.٣٤
  القانون اخلاص

  دمشق
٢٠١٢  

  ٧٤.٣٤=٣+٧١.٣٤ جيد جدا  - 
القانون اخلاص عقود 

  البرتول
  عني مشس

  ٣١/٧/١٩٨٤  حممد عالء عبد الكرمي حممد.٣
 احلقوق
  دمشق
٢٠١٠  

  جيد  ٦٧.٩٣
  احلقوق/ القانون العام/ العلوم اإلدارية واملالية

  دمشق
٢٠١٦  

  عني مشس  القانون العام  ٧٠.٩٣=٣+٦٧.٩٣  امتياز  - 

  ١٥/١١/١٩٨٤  حال منري زوبته.٤

 اآلداب/ علم االجتماع
  تشرين
٢٠٠٦  

  جيد  ٦٧.٣٣
  علم االجتماع

  دمشق
٢٠١٤  

  القاهرة  عامعلم اجتماع   ٧٠.٣٣=٣+٦٧.٣٣ جيد جدا  ٧٩.٩٢

  ١/١/١٩٨٥  اسراء هاين خزنة.٥
 اآلداب/ اللغة االنكليزية

  حلب
٢٠٠٨  

  جيد  ٦٣.٥٠
  اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية

  حلب
٢٠١٦  

  اإلسكندرية  لغويات تطبيقية  ٦٦.٥٠=٣+٦٣.٥٠ جيد جدا  ٧٨.٥١

  ١/١/١٩٨٢  ابراهيم حممد املصطفى.٦
 احلقوق
  حلب
٢٠٠٣  

  جيد  ٦٢.٤٦
  القانون اجلزائياحلقوق/ 

  حلب
٢٠١١  

  عني مشس القانون اجلزائي اجلنائي  ٦٥.٤٦=٣+٦٢.٤٦  جيد  ٦٦.٠٧
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  من خريجي الكليات التطبيقية: الدكتوراه لمرحلةالمتقدمون 

 املواليد االسم  م

 الشهادات الحاصل عليها

 معدل اإلجازة بعد التثقيل
  االختصاص املطلوب

 (دكتوراه يف)
 الماجستير اإلجازة اجلامعة

  االختصاص
  ام التخرجوع الجامعة و

  التقدير  المعدل
  االختصاص

  ام التخرجوع الجامعة و
  التقدير  المعدل

  ٢٧/٤/١٩٨٨  بوالد هجهاد حممد ابراهيم قر .١
 طب األسنان
  البعث
٢٠١٢  

 جيد جدا  ٨٤.٩٧
  تقومي األسنان والفكني

  محاه
٢٠١٧  

  القاهرة  األسنان والفكنيتقومي   ٨٧.٩٧=٣+٨٤.٩٧  ممتاز  ٩٠.٥٩

  ١/١/١٩٨٩  عبد اهللا حممد عيد املصري.٢
 التمريض
  حلب
٢٠١١  

 جيد جدا  ٨٣.٥٥
  التمريض/ متريض البالغني

  تشرين
٢٠١٧  

  اإلسكندرية  متريض بالغني/باطين  ٨٦.٥٥=٣+٨٣.٥٥  جيد جدا  ٧٧.٠٢

  ٢٥/٨/١٩٨٨  سليم حممد جاهد كيايل.٣
 طب األسنان

  حلب
٢٠١٣  

 جيد جدا  ٨٣.٤٨
  األسنان والفكني تقومي

  حلب
٢٠١٦  

  اإلسكندرية  تقومي األسنان والفكني  ٨٦.٤٨=٣+٨٣.٤٨  جيد جدا  ٨٠.٨٧

  ١/١/١٩٩١  امني رشيد احلاج حسن.٤
 تربية رياضية
  البعث
٢٠١٢  

 جيد جدا  ٨١.٤٣
  تربية رياضية/ املناهج وأصول التدريس

  تشرين
٢٠١٧  

  ٨٤.٤٣=٣+٨١.٤٣  جيد جدا  ٧٩.٤٦
وأصول تربية رياضية/ املناهج 
  التدريس

  اإلسكندرية

  ١٠/١/١٩٨٦  نوران خليل اخلليل بك.٥
  الصيدلة
  حلب
٢٠٠٨  

  امتياز  ٨١.٤٠

الصيدلة/  مراقبة األدوية/ الكيمياء الصيدلية
  واملراقبة الدوائية

  حلب
٢٠١٣  

  القاهرة  الكيمياء الصيدالنية  ٨٤.٤٠=٣+٨١.٤٠  امتياز  ٨٥.٩٢

  ٢/٥/١٩٨٩  مضر عبد الكرمي سعود.٦
  امليكانيكية/ التصميم واإلنتاجاهلندسة 

  تشرين
٢٠١٢  

 جيد جدا  ٨١.٠٦

اهلندسة امليكانيكية/علم املواد وهندستها/
  هندسة التصميم واإلنتاج

  تشرين
٢٠١٧  

  القاهرة  علم وهندسة املواد  ٨٤.٠٦=٣+٨١.٠٦  جيد جدا  ٧٩.٨٦

  ١/٣/١٩٨٩  فراس امحد سليمان.٧
 طب األسنان
  دمشق
٢٠١٢  

 جيد جدا  ٨٠.٩٢
  الفم والفكنيجراحة 

  دمشق
٢٠١٧  

  طنطا  الفم والفكني  ٨٣.٩٢=٣+٨٠.٩٢  جيد جدا  ٧٧.٥٤

  ١٧/١٠/١٩٨٦  عبلة علي شدود.٨
 الطب البشري

  البعث
٢٠١١  

  امتياز  ٨٠.٦٥
  التوليد وأمراض النساء

  دمشق
٢٠١٧  

  ٨٣.٦٥=٣+٨٠.٦٥  جيد جدا  ٧٨.٣٣
التنظري التشخيصي العالجي يف 

  القاهرة  التوليد وأمراض النساء

  ٣٠/٣/١٩٩٢  سيف الدين رضوان بتول.٩
 االقتصاد/ مصارف وتأمني

  دمشق
٢٠١٣  

 جيد جدا  ٨٠.٢٧
  علوم مالية مصرفية/ مصارف وتأمني

  دمشق
٢٠١٧  

  ٨٣.٢٧=٣+٨٠.٢٧  جيد  ٧٣.٥٥
فلسفة يف إدارة األعمال/ استثمار 

  املنصورة  ومتويل دويل



8 
 

 املواليد االسم  م

 الشهادات الحاصل عليها

 التثقيلمعدل اإلجازة بعد 
  االختصاص املطلوب

 (دكتوراه يف)
 الماجستير اإلجازة اجلامعة

  االختصاص
  ام التخرجوع الجامعة و

  التقدير  المعدل
  االختصاص

  ام التخرجوع الجامعة و
  التقدير  المعدل

  ٤/١/١٩٨٩  خولة حسن احملمد السالمة.١٠

اهلندسة امليكانيكية/ ميكانيك الغزل
  والنسيج
  حلب
٢٠١٣  

 جيد جدا  ٧٩.٢١
  هندسة الغزل والنسيج

  حلب
٢٠١٦  

  املنصورة  نسيج غري منسوج  ٨٢.٢١=٣+٧٩.٢١  جيد جدا  ٨٤.٨٧

  ٢٠/١/١٩٨٩  عبد اهلادي كمال القج.١١
  طب األسنان
  البعث
٢٠١١  

 جيد جدا  ٧٨.٨٨

طب األسنان/ أمراض النسج الداعمة
  لألسنان
  محاه
٢٠١٦  

  عني مشس  اللثة طب الفم وأمراض  ٨١.٨٨=٣+٧٨.٨٨  امتياز  ٨٩.٣٦

  ١/١/١٩٨٩  جنم عبيده شرف.١٢
 االقتصاد/ إدارة األعمال

  الفرات
٢٠١٠  

 جيد جدا  ٧٧.٣٠
  االقتصاد/ إدارة األعمال

  دمشق
٢٠١٦  

  القاهرة  إدارة أعمال  ٨٠.٣٠=٣+٧٧.٣٠  جيد جدا  ٧٨.٢٦

  ١/١/١٩٨٧  نضال جابر جبيلي.١٣
 العلوم  الرياضية/ اجلرب

  دمشق
٢٠٠٨  

 جيد جدا  ٧٥.٧٥
  واهلندسة/ الرياضياتاجلرب 

  دمشق
٢٠١٤  

  اإلسكندرية  الرياضيات البحتة  ٧٨.٧٥=٣+٧٥.٧٥  جيد جدا  ٨١.٦٦

  ١/١/١٩٨٧  صفاء حممود عاشور.١٤
 اهلندسة املدنية/ هندسة الري والصرف

  دمشق
٢٠١٠  

 جيد جدا  ٧٥.٧٠
 اهلندسة املدنية/ اإلدارة اهلندسية والتشييد

  دمشق
٢٠١٤  

  ٧٨.٧٠=٣+٧٥.٧٠  جيد جدا  ٨٠.١٤
وإدارة  دهندسة التشيي

  املشروعات
  عني مشس

  ١٣/٢/١٩٨٧  سومر معني حبيب.١٥
 اهلندسة امليكانيكية/ القوى

  تشرين
٢٠١٠  

 جيد جدا  ٧٤.٩٢
  اهلندسة امليكانيكية/الطاقة الشمسية

  تشرين
٢٠١٦  

  القاهرة طاقات متجددة/ طاقة مشسية  ٧٧.٩٢=٣+٧٤.٩٢  جيد جدا  ٨٣.٦

  ١٠/١/١٩٨٩  مرمي حممود عاشور.١٦
 كيمياء/ الكيمياء البحتة

  دمشق
٢٠١٠  

  جيد  ٧٤.٣٧
  الكيمياء
  دمشق
٢٠١٦  

  القاهرة  كيمياء التحليلية  ٧٧.٣٧=٣+٧٤.٣٧  امتياز  ٨٨.١٢

  ٢٠/٨/١٩٩٠  الندمي غسان حممود.١٧
 الرتبية الرياضية/ التدريب الرياضي

  تشرين
٢٠١٢  

  جيد  ٧٢.٦١
  الرتبية الرياضية/ التدريب الرياضي

  تشرين
٢٠١٧  

  اإلسكندرية  علوم الصحة  ٧٥.٦١=٣+٧٢.٦١  جداجيد   ٧٩.٥

عبد الغين مالك مكي قلعة .١٨
  جي

٢٧/٧/١٩٨٦  
  االقتصاد/ إدارة األعمال

  حلب
٢٠٠٩  

 جيد جدا  ٧٠.٩٧
  التسويق/ إدارة األعمال

  دمشق
٢٠١٧  

  عني مشس  إدارة األعمال والتسويق  ٧٣.٩٧=٣+٧٠.٩٧  جيد جدا  ٧٧.٢٧
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 املواليد االسم  م

 الشهادات الحاصل عليها

 معدل اإلجازة بعد التثقيل
  االختصاص املطلوب

 (دكتوراه يف)
 الماجستير اإلجازة اجلامعة

  االختصاص
  ام التخرجوع الجامعة و

  التقدير  المعدل
  االختصاص

  ام التخرجوع الجامعة و
  التقدير  المعدل

  ٢/٤/١٩٧٣  عدنان يوسف سلمان.١٩
 الطب البشري/

  تشرين
١٩٩٧  

 جيد جدا  ٧٠.٥٧
  اجلراحة البولية

  تشرين
٢٠٠٢  

  عني مشس  اجلراحة البولية  ٧٣.٥٧=٣+٧٠.٥٧  امتياز  ٨٦.١٤

  ٢٨/٩/١٩٨٧  علي امحد حسن.٢٠

اهلندسة امليكانيكية/ علم املواد
  اهلندسية
  حلب
٢٠١٠  

  جيد  ٦٧.٠١
  اهلندسة امليكانيكية/  علم املواد وهندستها

  تشرين
٢٠١٧  

  ٧٠.٠١=٣+٦٧  جيد جدا  ٧٦.٤٠
هندسة ميكانيك/ تصميم 

  وإنتاج
  القاهرة

  ١/١/١٩٨٦  بسمة حممد وليد شيخو.٢١
 الفنون اجلميلة/ العمارة الداخلية

  دمشق
٢٠٠٧  

  جيد  ٦٦.٩
  الفنون اجلميلة/ العمارة الداخلية

  دمشق
٢٠١٥  

  حلوان  العمارة الداخلية (ديكور)  ٦٩.٩=٣+٦٦.٩  جيد جدا  ٨٠.٨٩

  ١٠/١٩٨٦//٥  عبد السالم حممد حيىي.٢٢
  اهلندسة املعلوماتية/ النظم والشبكات احلاسوبية

  دمشق
٢٠١١  

  جيد  ٦٥.٣٩
  اهلندسة املعلوماتية/ النظم والشبكات احلاسوبية

  دمشق
٢٠١٧  

  ٦٨.٣٩=٣+٦٥.٣٩  جيد جدا  ٨٢.٨٨
احلاسبات واملعلوماتية/ نظم 

  الشبكات
  القاهرة

  ٤/١/١٩٧٩  ميسه فواز البكدش.٢٣
 االتصاالت البصريةالفنون اجلميلة/

  دمشق
٢٠٠١  

  جيد  ٦٤.٢٠
  الفنون اجلميلة/ االتصاالت البصرية

  دمشق
٢٠١٦  

  حلوان  اجلرافيك  ٦٧.٢٠=٣+٦٤.٢٠  جيد جدا  ٧٥.٩٨

  ٢٤/٥/١٩٨٥  خالد عبد الرمحن احملمد.٢٤
 اهلندسة الزراعية

  البعث
٢٠١٢  

  جيد  ٦٣.٣٨
  اهلندسة الريفية

  دمشق
٢٠١٦  

  عني مشس  املاء واألحواض املائية تلوث  ٦٦.٣٨=٣+٦٣.٣٨  جيد جدا  ٨١.٧٤

  ١٩/١١/١٩٨٥  امحد عمر الراعي.٢٥

علم احلياة/ البيولوجيا/ العلوم احليوية
  الكيميائية
  تشرين
٢٠١٠  

  جيد  ٦٢.١٨
  العلوم/ علم احلياة احليوانية

  تشرين
٢٠١٦  

  حلوان  علم احلياة احليوانية  ٦٥.١٨=٣+٦٢.١٨  جيد  ٧٤.٦٠

  ٢٨/٩/١٩٨٦  زياد حممد سرحيل.٢٦
 اهلندسة الزراعية/ االقتصاد الزراعي

  تشرين
٢٠١١  

  جيد  ٦١.٦٨
  هندسة زراعية/ اقتصاد زراعي

  تشرين
٢٠١٧  

  اإلسكندرية  اقتصاد زراعي  ٦٤.٦٨=٣+٦١.٦٨  جيد جدا  ٧٩.٠٦
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  الماجستير: لمرحلةالمتقدمون 

  من خريجي الكليات غير التطبيقية: لمرحلة الماجستيرالمتقدمون 

 اجلامعة االختصاص املطلوبالشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

ا/ اللغة االنكليزية باآلدا  ٢/١/١٩٩٤  والء رياض مزيد  .١   عني مشس  لغويات  ماجستري  امتياز  ٨٦.٨٥  ٢٠١٥  الفرات  وآدا

  القاهرة  التفسري  ماجستري ودكتوراه  امتياز  ٨٢.٠١  ٢٠١٣  حلب  اإلسالميةالشريعة   ٣٠/١/١٩٩١  ظالل حممد ميسر  .٢

ا ةاآلداب/اللغة اإلنكليزي  ٤/٨/١٩٩٥  الريسا امحد يوسف  .٣ ا الشعبة األدبية  ماجستري  جيد جدا  ٧٨.٦٥  ٢٠١٧  دمشق  وآدا   القاهرة  اللغة االنكليزية وآدا

  املنصورة  صحافة ونشر)إعالم (  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٨.٠٥  ٢٠١٦  دمشق  اإلعالم/الصحافة والنشر  ٢٦/٤/١٩٩٤  دميا حممد عامر جالل الدين  .٤

  القاهرة  القانون الدويل العام  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٤٢  ٢٠١٦  دمشق  احلقوق  ٥/١/١٩٩٤  حممد امحد دكم  .٥

ا  ٢٥/٤/١٩٩٤  مؤيد حممد حسن  .٦   القاهرة  دراسات لغوية وحنوية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٣٨  ٢٠١٦  دمشق  اآلداب/لغة عربية وآدا

  اإلسكندرية  تربية الطفل معلم صف  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٠.٥٠  ٢٠١٦  تشرين  تربية/معلم صف  ١/١/١٩٩٤  مجال امحد احلاج امحد  .٧

  ١/١١/١٩٩١  حممد امحد عبود  .٨
اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة

  العربية
  القاهرة  أدب حديث  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٤٦  ٢٠١٦  تشرين

ا  ٢٤/٣/١٩٩٢  زياد مسري وهيب  .٩   القاهرة  شعبة أدبية-لغة عربية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٢٩  ٢٠١٦  دمشق  اآلداب/اللغة العربية وآدا

  عني مشس  العالقات الدولية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٨.٩٥  ٢٠١٤  دمشق  احلقوق  ٢٤/١/١٩٩٢  مرمي عمران الزعيب  .١٠

  اإلسكندرية  أصول الرتبية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٨.٨٩  ٢٠١٦  دمشق  الرتبية/ معلم صف  ١٥/٢/١٩٨٣  فريد حممد فؤاد الوادي  .١١

ا  ١٦/٦/١٩٩٤  هبة عبد الستار عرنوس  .١٢   القاهرة  األدبيات  ماجستري  جيد  ٦٨.٦٧  ٢٠١٦  دمشق  اآلداب/اللغة انكليزية وآدا
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 اجلامعة االختصاص املطلوبالشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة احلاصل عليهاالشهادة  املواليد االسم  م

  عني مشس  معلم صف  ماجستري  جيد  ٦٨.٢٨  ٢٠١٢  الفرات  /معلم صف/تربية الطفلتربية  ١/١/١٩٩١  عبد الرمحن عدنان األمحد  .١٣

  عني مشس  القانون العام  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٧.٧٤  ٢٠١٥  تشرين  احلقوق  ٢٩/٧/١٩٩٢  عمار علي شعبان  .١٤

  األزهر  العقائد واألديان  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٦.٦  ٢٠١٥  دمشق  الشريعة  ١٤/١/١٩٩٠  حسان رجب عبد احلق  .١٥

  القاهرة  وطرائق التدريس جمناه  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٦.٤٢  ٢٠١٥  دمشق  /مناهج وتقنيات التعليمتربية  ٢٠/١/١٩٩٠  ضياء مجال الصاحل  .١٦

  القاهرة  اآلثار الرومانية اليونانية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٦.١٥  ٢٠١٦  حلب  اآلثار  ٣٠/١/١٩٩١  امحد مؤمتن حممد جهاد طيارة  .١٧

  أسيوط  علم اللغويات االجتماعية  ماجستري  جيد  ٦٥.٣٧  ٢٠١٧  البعث  اآلداب/ لغة انكليزية  ٢٩/٤/١٩٩٥  سوار طالل العلي  .١٨

  القاهرة  القانون الدويل  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٤.٥٤  ٢٠١٥  دمشق  احلقوق  ١/١/١٩٩٣  امساعيل العامرخليل   .١٩

  القاهرة  القانون الدويل  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٣.٤٥  ٢٠١٧  دمشق  احلقوق  ١٢/٩/١٩٩٤  عالء مسري اجلزار  .٢٠

  القاهرة  القانون الدويل  ودكتوراهماجستري   جيد  ٦٣.١٢  ٢٠١١  دمشق  احلقوق  ٣١/٣/١٩٨٩  امرية حممد احلسامي  .٢١

  عني مشس  قانون إداري  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦١.٧٥  ٢٠١٠  دمشق  احلقوق  ٢٨/١/١٩٨٩  ابراهيم حممد علي  .٢٢

  اإلسكندرية  القانون اجلزائي  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٠.٥٧  ٢٠١٥  دمشق  احلقوق  ٢٥/٦/١٩٩١  علي غسان السلموين  .٢٣
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  من خريجي الكليات التطبيقية: الماجستيرلمرحلة المتقدمون 

 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  عني مشس  الرياضيات البحتة  ودكتوراهماجستري   ممتاز  ٨٦.٧٥  ٢٠١٥  البعث  العلوم / الرياضيات/ اجلرب  ١/١/١٩٩٣  معن طالل العبد اهللا .١

  القاهرة  هندسة احلاسبات/ الذكاء االصطناعي  ماجستري ودكتوراه  امتياز  ٨٦.٣  ٢٠١٧  حلب  اهلندسة املعلوماتية  ٦/١/١٩٩٣  أمحد حيىي قناعة .٢

  علوم املوسيقى  ودكتوراهماجستري   جيد جدا  ٨٤.٣٣٩  ٢٠١٧  البعث  الرتبية املوسيقية/أداء غيتار  ٢٦/٢/١٩٩٠  أمحد غسان األمحد .٣

أكادميية 
الفنون/املعهد 
 العايل للموسيقا

  عني مشس  الرياضيات البحتة  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٨١.٩١  ٢٠١٥  البعث  العلوم/ رياضيات/ اجلرب  ١/١/١٩٩٢  شهد هشام اخلراز .٤

  القاهرة  الرياضيات البحتة  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٨١.٦٦  ٢٠١٦  دمشق  الرياضي لالرياضيات/ التحلي  ٣/٨/١٩٩٢  غنامامين غسان  .٥

  القاهرة  حماسبة عامة  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٨٠.١١  ٢٠١٣  دمشق  اقتصاد/حماسبة  ١/١/١٩٩٢  سامر مسري زعبوب .٦

  القاهرة  الصيدلة الصناعية والصيدالنيات  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٨٠.٠٨  ٢٠١٦  دمشق  الصيدلة  ٢٩/٥/١٩٩٢  حممد انس اسامة فيوم .٧

  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٩.٩٥  ٢٠١٤  البعث  العلوم الصحية/ املعاجلة الفيزيائية  ٢٥/٣/١٩٩١  خالد امحد اخلضر .٨
اضطرابات اجلهاز العضلي احلركي

  وجراحتها
  القاهرة

  مشسعني   حماسبة  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٩.٦٧  ٢٠١٧  دمشق  االقتصاد/احملاسبة  ٢٣/٨/١٩٩٣  علي بالن ملر .٩

  ١/١/١٩٩٤  نايف مجال املنيزل .١٠
/ هندسةةاهلندسة البرتوكيميائي
  الصناعات

  االسكندرية  هندسة كيميائية  ماجستري  جيد جدا  ٧٩.١٩  ٢٠١٦  الفرات

  ٤/١/١٩٩٢  آية بكري سخانة .١١
اهلندسة التقنية/ تقانات اهلندسة

  الغذائية
  القاهرة  الغذائي تكنولوجيا التصنيع  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٨.٧١  ٢٠١٥  حلب

  حلوان  جرافيك  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٨.٣٨  ٢٠١٦  دمشق  الفنون اجلميلة/ احلفر  ١/١/١٩٨٣  ختام رفيق ابراهيم .١٢
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  القاهرة  جتارة (إدارة أعمال)  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٧.٦٧  ٢٠١٣  الفرات  االقتصاد/إدارة أعمال  ٥/٩/١٩٨٩  حممد سعيد الفرحان مهند .١٣

  القاهرة  اهلندسة احليوية الطبية واملنظومات  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٧.٤٩  ٢٠١٣  دمشق  اهلندسة الطبية  ١٤/١٠/١٩٨٨  فادي خلدون عزو رحيبايت .١٤

  حلوان  جيو فيزياء تطبيقية  ماجستري  جيد جدا  ٧٧.٢٨  ٢٠١٤  دمشق  اجليولوجيا/ جيو فيزياء  ١٥/١/١٩٩٢  إناس عمر الصباغ .١٥

  القاهرة  الصيدالنيات  ماجستري  جيد جدا  ٧٧.٠٨  ٢٠١٧  حلب  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  ١/٩/١٩٩١  حممد مجيل خلف .١٦

  حلوان  التدريب الرياضي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٩٧  ٢٠١٥  محاه  الرياضيةالرتبية   ٢٧/٣/١٩٩٢  باسل عبد الباري النيفاوي .١٧

  ٧/١/١٩٩٤  حممد حممد مجعة سليمان .١٨
اهلندسة امليكانيكية/هندسة

  اإلنتاج
  القاهرة  هندسة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٩٣  ٢٠١٦  حلب

  عني مشس  أدوية ومسوم  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٧٨  ٢٠١٦  البعث  والكيمياء الصيدلية الصيدلة  ١/١/١٩٩٥  امحد عماد اخلضري .١٩

  اإلسكندرية  رياضي بالتدري  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٦٧  ٢٠١٦  الالذقية  الرتبية الرياضية  ٢٧/٢/١٩٩٤  حممد جندت السيد .٢٠

  القاهرة  تصميم معماري  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٦٥  ٢٠١٦  حلب  اهلندسة املعمارية  ٣١/٣/١٩٩٣  ظالل مصطفى درعوزي .٢١

  القاهرة  اهلندسة هندسة حيوية طبية واملنظومات  ماجستري  جيد جدا  ٧٦.٦١  ٢٠١٧  دمشق  اهلندسة الطبية  ١/١/١٩٩٢  حممد عصام خرده جي .٢٢

  ١/١/١٩٩٤  مجال احلمد حممدا ألمني  .٢٣
/ هندسةةاهلندسة البرتوكيماوي
  الصناعات

  القاهرة  هندسة كيميائية تكرير النفط  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٦٠  ٢٠١٦  الفرات

  عني مشس  الرياضيات البحتة  ماجستري  جيد جدا  ٧٦.٤٣  ٢٠١٤  حلب  الرياضيات/ التحليل الرياضي  ٢٠/٨/١٩٨٩  تقي الدين امحد اخلطيب .٢٤

  القاهرة  اهلندسة اإلنشائية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.٢٨  ٢٠١٧  دمشق  اهلندسة املدنية  ١٩/٧/١٩٩٣  حسام عادل السليمان .٢٥

  ١٥/٦/١٩٨٨  آالن حممد خري بك .٢٦
اهلندسة املدنية/ اهلندسة

  اجليوتكنيكية
  القاهرة  اهلندسة اإلنشائية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.١٦  ٢٠١٣  تشرين

  ٩/٥/١٩٩١  شريوان حممد سليم سلي .٢٧
اهلندسة البرتوكيميائية/ اهلندسة

  البرتويل
  القاهرة  هندسة البرتول  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٦.١٠  ٢٠١٦  الفرات
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  ٥/٥/١٩٩٢  علي طالب كرميا .٢٨
اهلندسة االلكرتونية/هندسة

  والتحكم اآليلاحلاسبات 
  القاهرة  علوم احلاسب  ماجستري  جيد جدا  ٧٥.٤٩  ٢٠١٦  تشرين

  القاهرة  الصيدلة والتصنيع الدوائي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٣٦  ٢٠١٦  البعث  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  ١/١/١٩٩٣  مي راشد العبد اهللا .٢٩

  القاهرة  إنتاج النفط والغاز  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٢٨  ٢٠١٧  البعث  هندسة برتولية  ١/١/١٩٩٤  حممد اكرم هزاع .٣٠

  حلوان  التدريب الرياضي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٢٥  ٢٠١٦  محاه  الرتبية الرياضية  ٨/١/١٩٩١  حسام لطفي محادة .٣١

  ٧/١٠/١٩٩٢  حممد موفق عتمة .٣٢
اهلندسة امليكانيكية/ التصميم
  امليكانيكي وعلم املواد

  اإلسكندرية  اهلندسة الصناعية  ماجستري  جيد جدا  ٧٥.٢٥  ٢٠١٥  دمشق

  عني مشس  تدقيق حسابات  ماجستري  جيد جدا  ٧٥.١٥  ٢٠١٦  دمشق  اقتصاد/ احملاسبة  ٢/٧/١٩٩٣  انس طالب العلي .٣٣

  القاهرة  صيدلة إكلينيكية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٠٤  ٢٠١٦  دمشق  الصيدلة/الكيمياء الصيدلية  ٢٠/٢/١٩٩٤  أمحد حممد مجال منرة .٣٤

  القاهرة  اهلندسة اإلنشائية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٥.٠٢  ٢٠١٣  دمشق  اهلندسة املدنية  ١٤/١٠/١٩٨٩  بالل حممد فائز جزمايت .٣٥

  عني مشس  التحليل العددي  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٤.٩٠  ٢٠١١  دمشق  الرياضيات/ اجلرب  ٢/١/١٩٨٨  حممد ياسني محادة .٣٦

  اإلسكندرية  تدريب رياضي  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٤.٨٥  ٢٠١٥  تشرين  تربية رياضية  ٢٥/٦/١٩٩١  حممد نبيل قلفاط .٣٧

  ٢٩/١/١٩٩٠  حممد حممد هشام البحري .٣٨
هندسة الطاقة الكهربائية/ هندسة

  الطاقات املتجددة
  القاهرة  /طاقات متجددة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٤.٤٨  ٢٠١٤  دمشق

  ٢٦/١٢/١٩٨٩  امحد حممد مرعي .٣٩
اهلندسة امليكانيكية/ هندسة 

امليكانيك العام/ هندسة القوى 
  امليكانيكية

  جيد  ٧٤.٣١  ٢٠١٣  دمشق
ماجستري 

  ودكتوراه/ماجستري
  اهلندسة احلرارية

  القاهرة
  

  القاهرة  ادارة اعمال  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا  ٧٤.٢٦  ٢٠٠٩  حلب  االقتصاد/إدارة إعمال  ٢٨/٥/١٩٨٦  امحد حممد قباين .٤٠

  عني مشس  تقومي األسنان والفكني  ماجستري  جيد  ٧٤.٢٤  ٢٠١٥  حلب  طب األسنان  ٢/٢/١٩٩٠  رضوان خطيبأمحد  .٤١
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  ٣١/٣/١٩٨٩  أمحد حممود فليطاين .٤٢
الكهربائية/هندسة الطاقةاهلندسة

  الكهربائية
  القاهرة  طاقة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٤.٠٩  ٢٠١٤  دمشق

  ١/١/١٩٩٠  حممد علي عبد العزيز بوشناق .٤٣
الفنون اجلميلة

  التطبيقية/االتصاالت البصرية
  اإلسكندرية  التصميمات املطبوعة -اتصاالت بصرية  ماجستري  جيد  ٧٤.٠٥  ٢٠١٦  حلب

  القاهرة  هندسة طبية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٣.٨٣  ٢٠١٣  دمشق  هندسة طبية  ٢٦/٥/١٩٨٨  امحد مصطفى خطاب .٤٤

  حلوان  الرتبية الرياضية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٣.٦٧  ٢٠١٥  تشرين  الرتبية الرياضية  ٢/١/١٩٩٢  جعفر حيىي حسني .٤٥

  القاهرة  ميكروبولوجيا ومناعة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٣.٦٤  ٢٠١٦  البعث  الصيدلة  ٢١/١/١٩٩٣  يزن معن دليلة .٤٦

  االسكندرية  جراحة وجه وفك وجتميل  -  جيد  ٧٣.٣٤  ٢٠١٧  محاه  طب األسنان  ١٠/١/١٩٩٤  وسام عادل إمساعيل .٤٧

  عني مشس  حماسبة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٣.٢١  ٢٠١٤  الفرات  االقتصاد/حماسبة  ١/١/١٩٩٢  حممد خالد جاسم .٤٨

  طنطا  تقومي األسنان  ماجستري  جيد  ٧٣.١٧  ٢٠١٦  دمشق  طب أسنان  ١/١/١٩٩٤  حممد أغيد عبد الناصر احلوراين .٤٩

  عني مشس  اهلندسة املعمارية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٣.١٦  ٢٠١٣  تشرين  اهلندسة املعمارية  ١/٩/١٩٩٠  سامي حممد ديوب .٥٠

  عني مشس  جراحة الفم والفكني  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.٩٠  ٢٠١٦  محاه  طب األسنان  ١٥/١/١٩٩٣  امحد مراد حممد لبش .٥١

  ٢٣/٩/١٩٩١  امحد حممد شفيق سيجري .٥٢
االقتصاد/ اإلحصاء ونظم 

  املعلومات/ نظم معلومات إدارية
  عني مشس  إحصاء تطبيقي  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.٨١  ٢٠١٥  حلب

  اإلسكندرية  /مداواة أسنان لبية أسنانطب   ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.٧٨  ٢٠١٥  دمشق  طب أسنان  ١٠/٧/١٩٩٢  حممد ممتاز مأمون احلليب .٥٣

  القاهرة  جراحة الفم والوجه والفكني  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.٥٢  ٢٠١٧  دمشق  طب األسنان  ١٢/٨/١٩٩٣  يزن زياد نعمو .٥٤

  عني مشس  عالج اللثة  ماجستري  جيد  ٧٢.٤٦  ٢٠١٥  دمشق  طب األسنان  ٣١/٧/١٩٩٢  حممد عمر عماد عابدين .٥٥

  عني مشس  تيجان وجسور  ماجستري  جيد  ٧٢.٣٨  ٢٠١٦  دمشق  طب األسنان  ١٣/٦/١٩٩٣  زيدانحممد حيىي امحد  .٥٦
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  القاهرة  دراسات معمارية  ماجستري  جيد  ٧٢.٣٣  ٢٠١٥  دمشق  اهلندسة املعمارية  ١٠/٥/١٩٩٢  بسمة عبد اجلليل اخلطيب .٥٧

  الفيوم  معادالت تفاضلية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.٢٠  ٢٠١١  تشرين  الرياضيات/ التحليل الرياضي  ٨/٣/١٩٨٨  رامي علي شقره .٥٨

  ١٤/٧/١٩٨٩  باسل عبد اجمليد شومل .٥٩
هندسة مدنية/ اهلندسة املدنية

  العامة
  اإلسكندرية  إدارة مشروعات التشييد  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.١٩  ٢٠١٦  البعث

  حلوان  اإلدارة الرياضية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٢.١٥  ٢٠١٥  محاه  الرتبية الرياضية  ١/١/١٩٩٤  عمار طالل الفرا .٦٠

  ١٢/٦/١٩٩٢  ضياء خالد النبكي .٦١
اهلندسة الكهربائية/هندسة الطاقة 

  الكهربائية
  القاهرة  نظم القوى الكهربائية  ودكتوراهماجستري   جيد  ٧٢.٠٥  ٢٠١٦  دمشق

  القاهرة  التصميم العمراين وتنمية اجملتمعات  ماجستري  جيد  ٧٢.٠٤  ٢٠١٦  دمشق  اهلندسة املعمارية  ٢٤/٤/١٩٩٣  سالم ميخائيل مسعان .٦٢

  عني مشس  طب األسنان التجميلي  ماجستري  جيد  ٧١.٥٩  ٢٠١٦  دمشق  طب األسنان  ٢٤/٤/١٩٩١  خالد احلاج حسن .٦٣

  القاهرة  مراجعة حسابات  ماجستري  جيد  ٧١.٤٤  ٢٠١٧  دمشق  االقتصاد/حماسبة  ١/١/١٩٩٥  طارق ابراهيم غميض .٦٤

  القاهرة  تصميم عمراين وتنمية جمتمعات  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧١.٣٨  ٢٠١١  دمشق  اهلندسة املعمارية  ١/١/١٩٨٨  آالء حممد منصور اخلطيب .٦٥

  ٢٩/٣/١٩٩٣  زينة نزار مسيا .٦٦
الكرتونية/هندسة االتصاالتهندسة

  وااللكرتونيات
  القاهرة  موجات دقيقة وبصريات  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧١.٣٠  ٢٠١٧  تشرين

  عني مشس  كيمياء حيوية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧١.٢٩  ٢٠١٧  البعث  العلوم/ علم احلياة  ١٥/١/١٩٩٥  حممد عمار حممود اخلطيب .٦٧

  ١٠/١٢/١٩٩٢  حممد بسام عيد .٦٨
املدنية/اهلندسةاهلندسة

  اجليوتكنيكية
  اإلسكندرية  جيو تكنك  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧١.٢٦  ٢٠١٧  تشرين

  عني مشس  حماسبة ومصارف  ماجستري  جيد  ٧١.٢٢  ٢٠١٧  دمشق  اقتصاد/ املصارف والتأمني  ١٣/٤/١٩٩٢  حممد ذياب سويدان .٦٩

  القاهرة  الفيزياء النظرية  ماجستري  جيد  ٧١.١٥  ٢٠١٦  البعث  العلوم/ الفيزياء  ١/١/١٩٩٢  حسام حممد خليل العامري .٧٠

  عني مشس  التاريخ والنظريات والنقد املعماري  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧١.١٢  ٢٠١٤  دمشق  اهلندسة املعمارية  ١٨/٤/١٩٩٢  حممد فهد املوصللي .٧١
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 اجلامعة االختصاص املطلوب املطلوب دراستها الشهادة التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  القاهرة  حماسبة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.٨٤  ٢٠١٦ طرطوس  االقتصاد/احملاسبة  ٥/٩/١٩٩٢  عروة ياسر برشيين .٧٢

  القاهرة  هندسة برتول  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.٨٣  ٢٠١٧  البعث  هندسة برتول  ٣١/٣/١٩٩٣  هادي حممد عبد احلليم عجني .٧٣

  القاهرة  جيولوجيا تطبيقية  ماجستري  جيد  ٧٠.٨٣  ٢٠١٦  البعث  العلوم/ اجليولوجيا  ١/١/١٩٩٢  حسني الشامي اسراء .٧٤

  القاهرة  اإلحصاء احليوي والسكاين  ماجستري  جيد  ٧٠.٧٦  ٢٠١٦  دمشق  رياضيات/ التحليل الرياضي  ١/١/١٩٩١  وسيم عادل حسن .٧٥

  ١/١/١٩٩٢  امحد فؤاد السويدان .٧٦
املدنية/اهلندسة املدنيةاهلندسة

  العامة
  القاهرة  اهلندسة اإلنشائية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.٥٦  ٢٠١٧  البعث

  عني مشس  جراحة الفم والوجه والفكني  ماجستري  جيد  ٧٠.٥٦  ٢٠١٦  محاه  طب األسنان  ١/٦/١٩٩٣  عبد اجمليد حسني الشواخ .٧٧

  عني مشس  إدارة مشاريع  ماجستري  جيد  ٧٠.٤١  ٢٠١٦  دمشق  هندسة مدنية  ١/١/١٩٩٠  فادي محزة احملمد .٧٨

  القاهرة  الشواطئ واملوانئ  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.٣٢  ٢٠١٣  تشرين  هندسة البحرية  ٢٠/١/١٩٩٠  عمار نزار مسيا .٧٩

  اإلسكندرية  علم تدريس كرة القدم  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.٢١  ٢٠١٤  تشرين  تربية رياضية/التدريب الرياضي  ٢/١/١٩٩٠  حسن علي خضرة .٨٠

  اإلسكندرية  دإدارة مشروعات التشيي  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.١٣  ٢٠١٦  الفرات  اهلندسة املدنية/مدين عام  ١/١/١٩٩٢  خالد عيسى الغزاوي .٨١

  ١٠/٥/١٩٩٢  بسام تامر معصراين .٨٢
العلوم/ الكيمياء/ الكيمياء

  التطبيقية
  عني مشس  كيمياء تطبيقية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٧٠.١٣  ٢٠١٧  البعث

  عني مشس  تقومي األسنان  ماجستري  جيد  ٧٠.٠٨  ٢٠١٧  دمشق  طب األسنان  ١/٦/١٩٩٢  عقبة عمار الشريطي .٨٣

  طنطا  األسواق املالية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٩٣  ٢٠١٢  تشرين  االقتصاد/ العلوم املالية واملصرفية  ١٧/٨/١٩٩٠  عال نبيل محدان .٨٤

  ٨/١/١٩٩١  مرمي حممد وفا .٨٥
املعلوماتية /الذكاءاهلندسة

  الصنعي
  القاهرة  هندسة احلاسب  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٨٥  ٢٠١٧  دمشق
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  ١٤/٣/١٩٨٩  حممد يزن حممد زرزر .٨٦
الكهربائية/ هندسة اهلندسة 

احلواسيب واألمتتة/ هندسة 
  التحكم واألمتتة

  القاهرة  نظم التحكم اآليل  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٨٥  ٢٠١٤  دمشق

  عني مشس  تقومي األسنان  ماجستري  جيد  ٦٩.٧٣  ٢٠١٧  حلب  طب األسنان  ٢٢/١/١٩٩٣  اميان باسل احلاج خضر .٨٧

  عني مشس  أمراض النسج حول السنية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٧١  ٢٠١٥  دمشق  األسنانطب   ١٠/١/١٩٩٢  دعاء صالح الدين برازي .٨٨

  ٢٦/٢/١٩٩١  حيدر حممد عساف .٨٩
اهلندسة املدنية/اهلندسة

  الطبوغرافية
  القاهرة  هندسة اجليوماتكس  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٦١  ٢٠١٥  تشرين

  ٨/١/١٩٩٢  عبد اهللا وليد امحد .٩٠
هندسة كهربائية/هندسة
  الكرتونيات واالتصاالت

  القاهرة  اتصاالت  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٥٩  ٢٠١٧  دمشق

  اإلسكندرية  كيمياء حيوية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٤٩  ٢٠١٦  دمشق  الكيمياء/ الكيمياء التطبيقية  ٢٤/٣/١٩٨٩  عبد الرزاق عدنان شااليت .٩١

  ١/١/١٩٩٣  مرينا حسان سنكري .٩٢
املدنيةاهلندسة املدنية/ اهلندسة

  العامة
  اإلسكندرية  إدارة مشروعات التشييد  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٩.٤١  ٢٠١٦  البعث

  ٢١/٢/١٩٨٧  سوزان حممد وليد ناصر .٩٣
اهلندسة املدنية/اهلندسة

  اإلنشائية
  عني مشس  العلوم اهلندسية ( اهلندسة اإلنشائية  ماجستري  جيد  ٦٩.٣٦  ٢٠٠٩  دمشق

  عني مشس  إمراض اللثة  ماجستري ودكتواره  جيد  ٦٩.١٨  ٢٠١٦  دمشق  األسنان طب  ١٣/٩/١٩٩٢  عمر عدنان الديري .٩٤

  حلوان  علوم الصحة  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٨.٨٩  ٢٠١٥  تشرين  الرتبية الرياضية  ٣/١/١٩٩١  علي حسن غصن .٩٥

  ٢٠/٦/١٩٩٠  كرم جحدر عكل .٩٦
اهلندسة اإللكرتونية /هندسة

  احلواسيب
  القاهرة  حاسبات واملعلومات  ودكتوراهماجستري   جيد  ٦٨.٣٩  ٢٠١٧  حلب

  عني مشس  عالج اجلذور  ماجستري  جيد  ٦٧.٧  ٢٠١٦  دمشق  طب األسنان  ٢/١/١٩٩٢  انس حممد علي املصري .٩٧

  اإلسكندرية  طرائق تدريس  ماجستري  جيد  ٦٧.٤٦  ٢٠١٧  تشرين  الرتبية الرياضية  ١٥/٦/١٩٩١  حتسني غسان سلهب .٩٨
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 اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم  م

  القاهرة  تقومي أسنان  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٦.٨٩  ٢٠١٦  حلب  األسنانطب   ١/١/١٩٩٢  حممود فؤاد السويدان .٩٩

  القاهرة  فيزياء نووية  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٥.٢٥  ٢٠١٦  دمشق  الفيزياء  ٢٠/١/١٩٩٠  مطاوع مروان السعدي.١٠٠

  القاهرة  اجلرب  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٤.٧٠  ٢٠١٠  دمشق  رياضيات/ اجلرب  ١/٨/١٩٨٧  معاذ امحد الناصر.١٠١

  القاهرة  االقتصاد  ماجستري ودكتوراه  جيد  ٦٣.٠٩  ٢٠١٠  دمشق  االقتصاد/مصارف وتامني  ٦/١٠/١٩٨٧  انس حممد وليد الشنان.١٠٢

  
خ إعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط في موعٍد أقصاه ستة أشهر من تارياإلعالن يحق للطالب المتقدمين إلى هذا 

 النتائج.
  

  ٣/١٠/٢٠١٧دمشق في          

              
  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                          

  
  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                           


