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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 
 

  الدرسات العلياومقاعد على منح  23/9/3124تاريخ  367إعالن وزارة التعليم العالي رقم  الناجحين فيأسماء 
 جمهورية مصر العربيةاستناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  3124/3125للعام الدراسي 

 

  أواًل: مرحلة الدكتوراه: 
 الجامعات الحكومية: 

 التقدير معدل االجازة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم
 الشهادة الحاصل عليها

 

معدل 
الماجس

 تير

 نوع الترشيح الشهادة المطلوبة  المعدل بعد التثقيل

حسن محمود   .2
 السلطان

9/1/1995 
اجازة في االقتصاد /ادارة 

 )جامعة حلب( األعمال
 جيد جدا 23.92

ماجستير في االقتصاد /ادارة 
 )جامعة  دمشق( اعمال

26.60 84.93+4 =87.93 
في ادارة االعمال / ادارة  دكتوراه

 مالية )جامعة عين شمس(
 أصيل منحة

 2/9/1994 طارق سليم عقل  .3
 اجازة في الهندسة الزراعية

 )جامعة  دمشق(
 جيد جدا 20.93

 الهندسة الزراعيةماجستير في 
 )جامعة  دمشق(

90.2 81.:4+4=84.:4 
في الهندسة الزراعية /علوم  دكتوراه

 البستنة )جامعة القاىرة(
 أصيل منحة

طارق اسماعيل   .4
 الغزالي

1/1/1992 
)جامعة   اجازة في الحقوق
 دمشق(

 جيد 62.19
)جامعة   ماجستير في الحقوق

 دمشق(
23.4 78.2:+4=81.2: 

في القانون العام )جامعة  دكتوراه
 عين شمس(

 أصيل منحة

 

 :الجامعات الخاصة السورية وغير السورية 

 التقدير معدل االجازة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم الرقم
 الشهادة الحاصل عليها

 

معدل 
الماجس

 تير

 المعدل بعد التثقيل
 الشهادة المطلوبة 

 
 نوع الترشيح

2:95/:/25 السيدماىر عبد الجليل   .2  
اجازة في الحقوق )جامعة 

 -العلوم التطبيقية الخاصة
 األردن(

 جيد 84.8
ماجستير في الحقوق )جامعة 

 األردن( -عمان األىلية الخاصة
89.7 84.8 +4=87.8  

في الحقوق/القانون  دكتوراه
 الخاص )جامعة القاىرة(

 مقعدأصيل 
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 ثانياً: مرحلة الماجستير: 
  الحكومية:الجامعات 

  

 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م
معدل 
 االجازة

 الترشيحنوع  الجامعة االختصاص ا لمطلوب الشهادة المطلوبة 

 أصيل منحة القاىرة نقد ادبي وبالغة دكتوراهماجستير و  93.42 دمشق اجازة في اللغة العربية 1990/12/25 احمد موفق خناق الستاتي  .2
 أصيل منحة حلوان علوم صحية /قسم المعالجة ماجستير 92.50 البعث اجازة في التربية الرياضية 1991/01/01 احمد الوليمحمد   .3
 أصيل منحة عين شمس التوليد وامراض النساء ماجستير 92.3 الفرات اجازة في طب بشري 1992/10/01 رشا ناصر علي  .4
 أصيل منحة القاىرة تقويم االسنان دكتوراهماجستير و  90.91 دمشق االسناناجازة في طب  1999/02/01 احمد محمد كيزاوي  .5
 أصيل منحة القاىرة ادارة اعمال دكتوراهماجستير و  90.21 دمشق اجازة في االقتصاد ادارة االعمال 1990/06/05 وائل توفيق االصفر  .6

 1999/01/20 براء سعيد اللحام  .7
والكهربائية/ اجازة في الهندسة الميكانيكية 

 ىندسة الطاقة
 أصيل منحة القاىرة الطاقة ماجستير 29.29 دمشق

 أصيل منحة المنصورة تقويم االسنان دكتوراهماجستير و  29.23 دمشق اجازة في طب االسنان 1990/02/25 حسان عبد الرحيم ديراني  .8

 1990/01/01 فريز عدنان الحمامي  .9
اجازة في الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية/ىندسة التصميم الميكانيكي
 أصيل منحة الفيوم ىندسة صناعية دكتوراهماجستير و  29.12 دمشق

 أصيل منحة االسكندرية فيزياء خاليا شمسية ماجستير 29.09 دمشق اجازة في الفيزياء 1999/05/12 فاتن بشار كمال الدين  .:

 ماجستير 22.20 دمشق اجازة في الصيدلة 1992/09/25 لمى محمد فؤاد الخجا  .21
العلوم الصيدلية في الميكروبيولوجيا 

 والمناعة
 أصيل منحة عين شمس

 1999/09/06 وسيم مسلم النحالوي  .22
اجازة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية/ 

 ىندسة الطاقة الكهربائية
 أصيل منحة القاىرة نظم القوى واالالت الكهربائية ماجستير 22.09 دمشق

 أصيل منحة عين شمس الجراحة التجميلية ماجستير 25.54 دمشق اجازة في الطب البشري 1999/10/15 فؤاد الخجا فراس محمد  .23
 أصيل منحة القاىرة قانون تجاري واستثماري ماجستير 25.34 دمشق اجازة في الحقوق 1999/01/12 محمد عيد محمد خير داود  .24
 أصيل منحة المنصورة التقويم ماجستير 25.09 دمشق االسناناجازة في طب  1992/02/02 شفيق ماىر فواخرجي  .25

 1999/11/10 غسان احمد خربيط  .26
اجازة في الهندسة الميكانيكية/ ىندسة 

 الميكاترونيك
 أصيل منحة عين شمس ىندسة الميكاترونيات ماجستير 24.55 البعث
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 أصيل منحة االسكندرية القانون الجزائي/الجنائي ماجستير 23.29 حلب اجازة في الحقوق 1999/01/30 يامن علي عجايب  .27
 أصيل منحة المنصورة ادارة االعمال دكتوراهماجستير و  23.52 دمشق اجازة في االقتصاد ادارة االعمال 1999/04/11 مهند فواز العقلة  .28
 أصيل منحة عين شمس مراجعة متقدمةمحاسبة  ماجستير 23.24 دمشق اجازة في االقتصاد/ المحاسبة 1999/01/01 عثمان عدنان السرغاني  .29
 أصيل منحة القاىرة علوم سياسية ماجستير 22.99 دمشق اجازة في العلوم السياسية 1999/03/19 احمد وليد عرابي  .:2
 أصيل منحة المنصورة تيجان وجسور دكتوراهماجستير و  22.92 دمشق اجازة في طب االسنان 1999/10/12 مجد محمد بشار جانو  .31
 أصيل منحة عين شمس دبلوم قانون دولي دكتوراهماجستير و  22.92 دمشق اجازة في الحقوق 1999/01/01 محمد النعماتنعمات   .32
 أصيل منحة المنصورة تيجان وجسور دكتوراهماجستير و  22.90 دمشق اجازة في طب االسنان 1992/11/03 رىف عبد الرحيم ديراني  .33
 أصيل منحة القاىرة بالغة ماجستير 22.62 دمشق اللغة العربيةاجازة في  1999/02/10 عال موسى الكريم  .34
 أصيل منحة االسكندرية محاسبة ماجستير 22.46 دمشق اجازة في االقتصاد/ المحاسبة 1999/04/03 محمد عبد الهادي العلي  .35
 أصيل منحة القاىرة ترميم االثار دكتوراهماجستير و  22.45 حلب اجازة في االثار 1990/01/01 حسام لؤي الحايك  .36
 أصيل منحة عين شمس التربية ماجستير 22.42 البعث اجازة في التربية/ معلم صف 1999/01/01 فريال خضر غالي  .37
 أصيل منحة القاىرة محاسبة ماجستير 21.21 تشرين اجازة في االقتصاد/ المحاسبة 1999/12/15 بدر الدين ماىر علي ابراىيم  .38

39.  
االمير محمد محمد فاروق 

 سبانو
 أصيل منحة القاىرة ىندسة ميكانيكية /تبريد دكتوراهماجستير و  21.59 دمشق اجازة في الهندسة الميكانيكية 1992/02/19

 ماجستير 21.56 حلب اجازة في طب االسنان 1999/09/06 احمد محمد عزو صالح  .:3
العالج التحفظي لالسنان والتيجان 

 والجسور وعالج الجذور
 أصيل منحة طنطا

 1999/09/03 محمد زاىر يحيى تلجو  .41
اجازة في الهندسة المعلوماتية/ النظم 

 والشبكات الحاسوبية
 أصيل منحة القاىرة تكنولوجيا المعلومات ماجستير 21.19 دمشق

 أصيل منحة عين شمس تقويم االسنان دكتوراهماجستير و  21.03 دمشق اجازة في طب االسنان 1992/01/22 انس ىايل قرقوط  .42
 أصيل منحة القاىرة التقانات الحيوية دكتوراهماجستير و  21.02 دمشق اجازة في الهندسة الزراعية 1992/04/20 عامر سالم العيسى  .43
 منحةأصيل  االسكندرية / اإلدارة الرياضية التربية الرياضية دكتوراهماجستير و  20.96 البعث اجازة في التربية الرياضية 1999/04/10 اديب محمد ابراىيم  .44
 أصيل منحة القاىرة ىندسة الري والهيدروليكا دكتوراهماجستير و  20.93 دمشق اجازة في الهندسة المدنية 1999/06/04 ىاشم عدنان بطحة  .45
 أصيل منحة عين شمس القانون التجاري ماجستير 20.59 دمشق اجازة في الحقوق 1990/01/03 عبد العزيز عبد المعين زعبوط  .46
 أصيل منحة عين شمس القانون الجزائي دكتوراهماجستير و  20.06 دمشق اجازة في الحقوق 1999/04/22 الهنداويمحمد احمد   .47
 أصيل منحة المنوفية تصميم المالبس وصباغة النسيج دكتوراهماجستير و  69.49 البعث اجازة في ىندسة الغزل والنسيج 1992/01/04 حاتم اسماعيل سليمان  .48
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 أصيل منحة االسكندرية مناخ دكتوراهماجستير و  69.34 دمشق اجازة في الجغرافيا 1999/06/24 كرم جميل الصفدي  .49

4:.  
سالم عبد الكريم الحاجي 

 حميد
1999/05/03 

اجازة في الهندسة الميكانيكية/ ىندسة اآلالت 
 الزراعية

 القاىرة الهندسة الميكانيكية ماجستير 69.3 حلب
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 عين شمس القانون الدولي الخاص ماجستير 69.13 حلب اجازة في الحقوق 1999/02/15 احمد بذارةحسام   .51
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاىرة العلوم الجنائية ماجستير 62.90 دمشق اجازة في الحقوق 1999/06/13 يوسف علي ابراىيم  .52
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 االسكندرية اللغويات ماجستير 62.93 دمشق في اللغة االنكليزية اجازة 1999/09/10 سميرة خضر الخضر  .53
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاىرة علوم وتكنولوجيا البناء ماجستير 62.24 حلب اجازة في الهندسة المعمارية 1992/11/20 حمزة اسماعيل عوض  .54
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 المنصورة جراحة المسالك البولية ماجستير 62.02 تشرين الطب البشرياجازة في  1992/01/20 زكريا عمر سيد احمد  .55
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 عين شمس التاريخ القديم ماجستير 62.04 دمشق اجازة في التاريخ 1999/03/22 منذر غازي عز الدين  .56
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 1992/01/01 عبدو نزار نجم  .57
الميكانيكية والكهربائية/ اجازة في الهندسة 

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت
 القاىرة اتصاالت ماجستير 64.92 دمشق

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاىرة اللغويات ماجستير 64.02 حلب اجازة في اللغة العربية 1999/04/10 العثمان الحليمملهم عبد   .58
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 عين شمس خرائط دكتوراهماجستير و  60.52 حلب اجازة في الجغرافيا 1999/03/12 بالل احمد رياض الصباغ  .59
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة
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 الجامعات الخاصة السورية وغير السورية: 

 الشهادة المطلوبة  معدل االجازة الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.
االختصاص ا 

 لمطلوب
 الجامعة

 الترشيحنوع 

 دكتوراهماجستير و  :93.8 السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في طب بشري اجازة 35/7/2:98 محمد تيسير العبد الوىاب  .2
امراض المفاصل 

 والفطام
 القاىرة

 أصيل مقعد 

 احتياط مقعد  القاىرة تقويم االسنان دكتوراهماجستير و  5:.91 السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا اجازة في طب االسنان 1::29/3/2 محمد حسان مصطفى الموقع  .3


