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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  
  المرحلة الجامعية األولى ومقاعد على منح  ٢٧/٧/٢٠١٤تاريخ  ٣٠٠رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 

  استناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 
  ربيةجمهورية مصر الع

  
  

 يتعين على الطالب الناجحين المذكورين أدناه تسجيل دخول الطالب الوافد واتباع اإلرشادات الموجودة حول طريقة التقدم وذلك على الرابط
  التالي:

ices/Wafdeen/student_services.jspserv-casm.edu.eg/E-http://www.mohe  
  

  culturalrelation@mohe.gov.sy وموافاتنا بنسخة عن تسجيلهم على البريد االلكتروني التالي:
  ٢١٣٠٤٤٣أو ورقياً على الفاكس رقم : 

 ٢٤/٨/٢٠١٤وذلك في موعد أقصاه 
  ستنكفاً وإال سيعتبر الطالب م

  



٢ 
 

  
  

 

 المواليد اإلسم  م.
الشهادة الحاصل 

  دورة عام عليها
المجموع بال 

 ديانة
المعدل بال 

 ديانة
 االختصاص المطلوب وفق  تسلسل رغبات الطالب

  نوع الترشيح
  اجلامعة  ٣الرغبة  اجلامعة  ٢الرغبة   اجلامعة  ١الرغبة 

  أصيل منحة املنصورة طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 98.07% 2648 2014 ثانوية/ علمي24/8/1996 حممد أشرف خالد املكاري.١
  أصيل منحة االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 97.74% 2639 2014 ثانوية/ علمي 4/6/1996 لؤي موسى أبو زريق.٢

  أصيل منحة االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة ب بشريط 97.30% 2627 2014 ثانوية/ علمي 1/4/1996 حممد معتز أمحد بعلة.٣

  أصيل منحة االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب أسنان 93.44% 2523 2014 ثانوية/ علمي 2/7/1996 حممد لؤي حممد عماد دعاس.٤

  أصيل منحة القاهرة صيدلة القاهرة طب األسنان القاهرة طب بشري 92.37% 2494 2014 ثانوية/ علمي 1/4/1996 عمار حممد أديب عز الدين.٥
٦.

 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 92.07% 2486 2014 ثانوية/ علمي 2/1/1995 ليث هيوم اخلالد
أصيل مقعد + احتياط 

  منحة

٧.
 القاهرة طب األسنان اإلسكندرية طب بشري القاهرة ريطب بش 90.74% 2450 2014 ثانوية/ علمي19/3/1995 ملى شكري األنصاري

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

٨.
 القاهرة هندسة الكرتونيات واتصاالت القاهرة طب األسنان القاهرة طب بشري 89.85% 2426 2014 ثانوية/ علمي 6/1/1997 عبيدة عامر احلامت

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

٩.
 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 86.85% 2345 2014 ثانوية/ علمي23/3/1996 أمري حممد نواف محاده

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

١٠.
 عني مشس صيدلة املنصورة صيدلة االسكندرية صيدلة 85.93% 2320 2014 ثانوية/ علمي 1/1/1997 عبد القادرميزر عزاوي

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

١١.
 القاهرة هندسة اإلسكندرية طب األسنان القاهرة طب بشري 83.89% 2265 2014 ثانوية/ علمي18/4/1996 صالح فواز مشيلم

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

١٢.
 القاهرةهندسة مدنية 81.74% 2207 2014 ثانوية/ علمي 2/8/1995 أمحد حممد رامي احلميد

هندسة 
 القاهرة ادارة اعمال القاهرة معمارية

تياط أصيل مقعد + اح
  منحة

١٣.
 القاهرة هندسة القاهرة صيدلة القاهرةطب األسنان 81.48% 2200 2014 ثانوية/ علمي27/4/1996 زيد حممد سامر موشلي

أصيل مقعد + احتياط 
  منحة

١٤.
 - - دمياط العلوم اإلدارية - - 73.26% 1978 2014 ثانوية/ علمي17/9/1996 حممد غسان خالد الليموين

ط أصيل مقعد + احتيا
  منحة


