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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 
 

 المخصصة للقطر مقاعد التبادل الثقافيمنح و على  90/8/9025تاريخ  399إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء المتقدمين إلى 
 الموقع مع  لالتفاق الثقافي بموجب البرنامج التنفيذي 9025/9026للعام الدراسي لمرحلة الدراسات العليا  

 جمهورية مصر العربية
 

 ن لدراسة الدكتوراه:و المتقدم 
 

 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م
عام 

 التخرج

معدل 
 االجازة

 التقدير
الشهادة الحاصل 

 عليها
 الجامعة

دورة 
 عام

معدل 
 الماجستير

 التقدير
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل

االختصاص 
 لمطلوبا

 الجامعة

طالل العبد  عوض  .2
 اهلل

 89.55 9022 البعث اجازة في الرياضيات 95/2/2988
جيد 
 جدا

ماجستير في 
 الرياضيات

 80.09 9025 البعث
جيد 
 جدا

89.55 +3 =
85.55 

دكتوراه في 
 الرياضيات البحتة

عين 
 شمس

غادة حسين   .9
 السحلي

20/6/2986 

اجازة في ىندسة 
االلكترونات 
 واالتصاالت

 ازامتي 82.09 9009 دمشق
ماجستير في ىندسة 
 االتصاالت المتقدمة

 89.8 9025 دمشق
جيد 
 جدا

82.09 +3 =
80.09 

دكتوراه في ىندسة 
 االتصاالت

 القاىرة

سالم بسام   .3
 المصري

 75.80 9020 دمشق اجازة في الحقوق 93/3/2988
جيد 
 جدا

ماجستير في القانون 
 العام

 77.03 9025 دمشق
جيد 
 جدا

75.80 +3 =
78.80 

ي القانون دكتوراه ف
 العام تشريع ضريبي

 االسكندرية

محمد ياسر اسماعيل   .0
 جحى

20/3/2985 

اجازة في ىندسة 
ميكانيك الصناعات 

 النسيجية وتقاناتها

 75.95 9009 دمشق
جيد 
 جدا

ماجستير في ىندسة 
ميكانيك الصناعات 

 النسيجية وتقاناتها

 امتياز 87.68 9026 دمشق
75.95 +3 =

78.95 

 دكتوراه في ىندسة
ميكانيك الصناعات 

 النسيجية وتقاناتها

 القاىرة

 70.95 9020 البعث اجازة في الصيدلة 25/9/2987 فرح ىاشم عمران  .5
جيد 
 جدا

ماجستير في تاثير 
 االدوية

 جيد جدا 83.72 9023 دمشق
70.95 +3 =

77.95 

دكتوراه في تاثير 
 ادوية سريري

 القاىرة

كرم حاتم عبد   .6
 الحميد

 70.95 9009 تشرين التربية الرياضية اجازة في 28/5/2987
جيد 
 جدا

ماجستير في علم 
 التدريب الرياضي

 جيد جدا 89.22 9025 تشرين
70.95 +3 =

77.95 

دكتوراه في تدريب 
 رياضة المالكمة

 حلوان

 9/9/2986 غاندي غازي احمد  .7

اجازة في ىندسة 
ميكانيك الصناعات 

 النسيجية وتقاناتها

 70.93 9009 دمشق
جيد 
 جدا

اجستير في م
 تكتولوجيا الغزل

 امتياز 85.32 9025 دمشق
70.93 +3 =

77.93 

دكتوراه في ىندسة 
 الغزل

 المنصورة
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 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م
عام 

 التخرج

معدل 
 االجازة

 التقدير
الشهادة الحاصل 

 عليها
 الجامعة

دورة 
 عام

معدل 
 الماجستير

 التقدير
معدل اإلجازة بعد 

 تثقيلال

االختصاص 
 لمطلوبا

 الجامعة

 73.05 9007 حلب اجازة في المحاسبة 2/3/2985 احمد حسن الحاج  .8
جيد 
 جدا

 جيد جدا 76.99 9020 دمشق ماجستير في محاسبة
73.05 +3 =

76.05 

دكتوراه في معايير 
 المحاسبة الدولية

 عين شمس

 جيد 79.55 9020 دمشق اجازة في االقتصاد 5/3/2988 علي حسن حسن  .9
ماجستير في االسواق 

 المالية
 جيد جدا 76.85 9020 دمشق

79.55 
+3=75.55 

دكتوراه في االدارة 
 المالية

 عين شمس

 72.85 9009 حلب اجازة في االقتصاد 95/0/2987 فتون ابراىيم زيداني  .20
جيد 
 جدا

 امتياز 85.07 9020 حلب ماجستير في االقتصاد
72.85 +3 =

70.85 
 دكتوراه في التسويق

كاديمية ا 
السادات 
للعلوم 
 االدارية

 جيد جدا 80.07 9020 حلب ماجستير في الحقوق جيد 67.29 9005 حلب اجازة في الحقوق 22/7/2989 عمار وحيد مرشحة  .22
67.29 +3 =

70.29 

دكتوراه في القانون 
 العام

 عين شمس

 2/2/2989 اسامة زىير قنبر  .29
اجازة في الهندسة 

 الزراعية
 دجي 66.26 9007 دمشق

ماجستير في علوم 
 المحاصيل

 امتياز 87.55 9022 دمشق
66.26 +3 =

69.26 

دكتوراه في علوم 
 المحاصيل

 االسكندرية

 جيد جدا 75.79 9020 دمشق ماجستير في الحقوق جيد 63.07 9006 دمشق اجازة في الحقوق 97/3/2983 احمد سليمان ريحان  .23
63.07 +3 =

66.07 

دكتوراه في القانون 
 يالعام دستور 

 عين شمس

عاصم محمد   .20
 الخلوف

25/0/2987 
اجازة في اللغة 

 االنكليزية
 جيد 69.53 9005 دمشق

ماجستير التأىيل 
والتخصص في الترجمة 

 والترجمة الفورية

 جيد 65.57 9029 دمشق
69.53 +3 =

65.53 

دكتوراه في اللغة 
االنكليزية لغويات 

 وترجمة

 حلوان

 9/97/2983 طارق طالل المصري  .25
الهندسة في إجازة 

 المعمارية
 جيد 69.37 9008 حلب

الهندسة ماجستير في 
 المعمارية

 جيد جدا 89.68 9025 حلب
69.37 +3 =

65.37 
لتخطيط دكتوراه في 

 االقليمي
 القاىرة
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 ن لدراسة الماجستيرو المتقدم: 

 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.
عام 

 التخرج

معدل 
 االجازة

 الجامعة االختصاص ا لمطلوب الشهادة المطلوب دراستها التقدير

 حلوان دراسات سياحية ماجستير + دكتوراة جيد جدا 80.20 9020 تشرين إجازة في السياحة 29/6/2999 رزان فائز احمد  .2

 المنصورة ندسة قوى واالت كهربائيةى ماجستير جيد جدا 79.75 9020 دمشق إجازة في الهندسة الكهربائية 5/29/2989 صفوان احمد الطالب  .9

 االسكندرية االدوية والسموم ماجستير + دكتوراة جيد جدا 79.55 9020 البعث إجازة في الصيدلة 25/3/2999 اليسع عبد اهلل رستناوي  .3

 ماجستير + دكتوراة جيد جدا 78.68 9023 تشرين إجازة في التربية الرياضية 96/9/2992 شريهان محمد عجيب  .0
يب التعبير الحركي وااليقاع تدر 

 الحركي
 حلوان

 االسكندرية المحاسبة ماجستير جيد جدا 78.06 9022 دمشق إجازة في االقتصاد 90/9/2990 زاىر ىشام حمدان  .5

 القاىرة علم الحاسب ماجستير جيد جدا 76.50 9025 دمشق إجازة في الرياضيات 7/2/2999 االء نور الدين الغياض  .6

 حلوان مناىج واصول التدريس الرياضي ماجستير + دكتوراة جيد جدا 75.88 9023 تشرين إجازة في التربية الرياضية 2/2/2990 نسمنارس يونس يو   .7

 القاىرة الهندسة االنشائية ماجستير + دكتوراة جيد جدا 75.38 9029 دمشق إجازة في الهندسة المدنية 2/2/2988 عزت غازي الحمد  .8

 القاىرة الفلسفة المعاصرة ماجستير جيد جدا 75.99 9020 حلب إجازة في الفلسفة 0/2/2992 اسراء محمد رسول خضرو  .9

 الزقازيق ادراة اعمال ماجستير + دكتوراة جيد جدا 75.26 9023 الفرات إجازة في االقتصاد 20/9/2988 كرم محمد فاتح منديل  .20

ابراىيم محمد محي الدين   .22
 اسماعيل

 القاىرة الصناعات الغذائية ماجستير جيد 70.92 9020 دمشق ة الزراعيةإجازة في الهندس 95/2/2989

 القاىرة المراقبة الدوائية ماجستير جيد 73.58 9020 تشرين إجازة في الصيدلة 8/2/2992 محمد موسى مدحت موسى  .29

 عين شمس المالية االدارة ماجستير جيد 79.98 9022 البعث إجازة في االقتصاد 5/7/2987 محمود محمد ناىل االمير  .23

 االسكندرية التربية/ معلم ماجستير + دكتوراة جيد جدا 79.06 9023 تشرين إجازة في التربية/ معلم صف 2/2/2992 بشرى محمود علي بالل  .20

 القاىرة تقويم االسنان ماجستير + دكتوراة جيد 79.03 9023 دمشق إجازة في طب االسنان 6/8/2988 عمر تحسين المفضي  .25

 عين شمس المصارف والتامين ماجستير جيد 79.97 9025 دمشق إجازة في االقتصاد 3/9/2990 ة عيد مرعياسام  .26

 عين شمس الهندسة االنشائية ماجستير جيد 79.25 9020 دمشق إجازة في الهندسة المدنية 98/9/2999 وسيم بدري دومط  .27
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 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.
عام 

 التخرج

معدل 
 االجازة

 الجامعة االختصاص ا لمطلوب الشهادة المطلوب دراستها التقدير

 االسكندرية القوى الميكانيكية ماجستير جيد 72.90 9025 دمشق إجازة في الهندسة الميكانيكية 29/2/2990 رائد ناصر رستم  .28

 االسكندرية ادارة فندقية تير + دكتوراةماجس جيد 70.60 9023 البعث إجازة في السياحة 92/22/2988 نزار نزيو الجندي  .29

 عين شمس القانون الدولي ماجستير جيد 66.90 9020 دمشق إجازة في الحقوق 20/2/2999 ملداء زياد الحاج كنجو  .90

 عين شمس المكتبات ماجستير + دكتوراة جيد 65.66 9020 دمشق إجازة في المكتبات 2/2/2988 منهل عدنان الحمد  .92

 عين شمس غرويات ومعادن طين ماجستير + دكتوراة جيد 65.05 9020 الفرات ا إجازة في لهندسة الزراعية 90/3/2985 يمانحسين سليمان سل  .99

 عين شمس مايكروبيولوجي ماجستير جيد 63.27 9009 دمشق إجازة في البيولوجيا 26/6/2980 فاطمة عباس مرتضى  .93

 القاىرة اللغويات ماجستير جيد 69.00 9029 البعث نكليزيةإجازة في اللغة اال 5/0/2989 مجدي سليمان الشيحاوي  .90

 عين شمس نقد ادبي حديث ماجستير + دكتوراة جيد 62.9 9009 البعث إجازة في اللغة العربية 2/0/2983 كنان محمود سليمان  .95

 لقاىرةا القانون الخاص ماجستير جيد 60.92 9020 الفرات ا إجازة في لحقوق 7/2/2987 ضحى داود الشاىر  .96

 

 
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم  90/8/9025تاريخ  399اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 

 يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.


