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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 
 

 المخصصة للقطر مقاعد التبادل الثقافيمنح و على  30/7/2018تاريخ   290 إعالن وزارة التعليم العالي رقمأسماء المتقدمين إلى 
 ي الموقع مع لالتفاق الثقاف بموجب البرنامج التنفيذي 2018/2019للعام الدراسي لمرحلة الدراسات العليا  

 جمهورية مصر العربية
 

o 30/7/2018تاريخ  290لإلعالن رقم  األحكام العامة : 

 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 موفداً سابقاً. أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية  -
 الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب املصري.للتقدم إىل اإلعالن وكذلك أن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا   -

 حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. يكونأن  -
 ن يكون حاصالً على درجة املاجستري بتقدير جيد على األقل للراغبني بدراسة الدكتوراه.أ -
قبل ( وال تطرطوس -محاة -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق يف اجلمهورية العربية السورية ) أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة املاجستري )إن وجدت( صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية -

 اجلامعة االفرتاضية.  شهادات التعليم املفتوح أو
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 .الدكتوراهاليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة  املاجستري )إن وجدت(أن تكون درجة  -
 ة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبول -
 معات احلكومية السورية.أن تكون درجة املاجستري )إن وجدت( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلا -
، ويف حال مل يتقدم العدد املطلوب، تضاف املنح الشاغرة إىل باقي 7/7/2013/ تاريخ 44/ منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /45الدراسية البالغ عددها / المنحن % م 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 املنح.
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
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 ق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال حي -
ادل الثقايف السابق الذي املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التب ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 جنحوا فيه.
ال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإ  -

 واألعوام القادمة.
 من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. كل -
لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على  المعدل المئويحسب  معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني تتم -

استنادًا إىل قرار جملس الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا ، على أن يتم ير والمرشحين للدكتوراهدرجة الماجست
ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل  ،60/100كون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقر املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي ي 25/9/2006تاريخ  37التعليم العايل رقم 

 التايل:
  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  ة للشهادة األحدث(.)األفضليعلى شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

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

اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب، بعد أن يتأكد الطالب من أن  احلكوميةلى أن تتضمن اسم اجلامعة رغبة واحدة ع على مسؤوليته الشخصيةيف استمارة الرتشيح لإلعالن و تدوين الطالب تعني على  -
لى املوقع االلكرتوين للوزارة أو يطلبه من مديرية يل )مرفق باإلعالن( واملوجود عاالختصاص متوفر يف اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيها، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية املعتمدة لدى وزارة التعليم العا

 الطابق الرابع.  -التقومي واالعتماد يف الوزارة 
 الماجستير مع الدكتوراه.أو  فقط الماجستيرتعني على كل من الطالب احلاصلني على درجة اإلجازة تدوين يف استمارة الرتشيح لإلعالن فيما إذا كان يرغب بدراسة  -
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 بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحينالمصري المانح يقوم الجانب حيث  ،جمهورية مصر العربيةبموافقة الجهة المعنية في حصرًا لنهائي للطالب القبول ايرتبط  -
 .)الناجحين في اإلعالن(

 ن.و لبعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا املوفدن وفق قانون ايعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 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 التعليم يخضع الطالب الخريجون ل في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث القبول -

 املاجستري. واليت تتضمن بأنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة (،www.mohe.gov.syالعالي/ مديرية تعادل الشهادات 
ة الدرجات العلمية الموجودة على الموقع االلكتروني على الطالب الناجحين في هذا اإلعالن تقديم طلب لمعادلة شهادتهم العلمية المرشحين على أساسها )إجازة/ماجستير( واتباع إرشادات معادل يتعين -

 للمجلس األعلى الجامعات المصرية وذلك على الرابط التالي:

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 
 وموافاتنا بما يثبت ذلك.

بالتالي يتعين على الطالب الناجحين في هذا اإلعالن متابعة موقع الوزارة على نحٍو بمثابة تبليغ رسمي، (  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )  يعد -
 دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد.

 
o وزيع المنح والمقاعد: ت  
 المنح: 

  أبناء الشهداء:عموم المواطنين من 

 تكون موزعة وفق اآليت:منح دراسية  /4/أي  /45املنح الدراسية البالغ عددها /إمجايل % من  10ة خيصص ألبناء الشهداء نسب
إىل املنحة تضاف يقية من خرجيي الكليات غري التطبويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  إحدامها خمصص خلرجيي الكليات غري التطبيقية واملنحة األخرى خلرجيي الكليات التطبيقية،منحتين لدراسة الدكتوراه: -

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

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

http://www.mohe.gov.sy/
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
http://www.mohe.gov.sy/
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 :عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء 

احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحلاصلني على / منحة مناصفًة بني 45ن إمجايل عدد املنح البالغ عددها // منحة دراسية م41يتم توزيع املنح املتبقية البالغ عددها /
 وذلك وفق اآليت:درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( 

 دمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير(:المتق 

احلاصلني على درجة اإلجازة )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني / منحة دراسية 20/ لني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(خيصص للحاص
 دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:الراغبني مبتابعة 

 . (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 10 -

 (. 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 10 -

 زة(:المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجا 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني / منحة دراسية 21/ لني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه(خيصص للحاص
 ل على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصو 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات  خرجيي الكليات غري التطبيقيةمنحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه من  10 -
 التطبيقية(. 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري خرجيي الكليات التطبيقية ة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه من منح 11 -
 التطبيقية(. 

 :المقاعد  

تهم للحصول على احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحلاصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراسبني دراسيًا  / مقعداً 15البالغ عددها / املقاعديتم توزيع 
 وفق اآليت:املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( 

 (:المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

احلاصلني على درجة اإلجازة املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف / مقاعد دراسية 7/ لني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(خيصص للحاص
  مع الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري

 (. 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 3 -

 (. من خرجيي الكليات غري التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات التطبيقية من لدكتوراهللحاصلني على املاجستري ملتابعة ا مقاعد 4 -
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 :)المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة 

املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف / مقعدًا دراسيًا 8/ غبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه(لني على درجة اإلجازة )الراخيصص للحاص
 احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:

من خرجيي  املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات غري التطبيقيةمن  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةللحاصلني على  مقاعد 4 -
 (. الكليات التطبيقية

من خرجيي  املتبقية إىل املتقدمني  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف خرجيي الكليات التطبيقية من  الدكتوراهاملاجستري فقط أو املاجستري مع  دراسةملتابعة  اإلجازةللحاصلني على  مقاعد 4 -
 (.الكليات غري التطبيقية

 

o :االختصاصات والرسوم الدراسية 
 

 ا يرجى زيارة مواقع اجلامعات احلكومية املصرية(.مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري )لالطالع عليه -

 املنح معفاة من الرسوم الدراسية. -

 القواعد واإلجراءات املطبقة لدى اجلهات املعنية املصرية.وفق  للمقاعدالرسوم الدراسية بالنسبة  -

   

o  لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري: 

 جنيه مصري. 125راتب شهري مقداره   -

 ب املستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله )قيمة منحة شهر(.مينح الطال -

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة. -

 إعفاء من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل اخلدمات واليت تدفع باجلنيه املصري أسوة بالطالب املصريني. -

  املشايف العامة. تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ يف -

 يصرف للطالب الذي أهنى دراسته بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر. -
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o :أسماء المتقدمين 

 / 11المتقدمون لدراسة الدكتوراه:/ 

 / 4خريجو الكليات غير التطبيقية:/ 

 اجلامعة االختصاص املطلوب معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير معدل املاجستري دورة عام اجلامعة الشهادة احلاصل عليها يرالتقد اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م
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 االسكندرية / دراسات أدبيةاللغة العربية 68.97=3+65.97 امتياز 85.19 2018 البعث آداب / اللغة العربية / الدراسات األدبية جيد 65.97 2006 البعث آداب / اللغة العربية 1/1/1985 خالد الرتكماينسالم   .2

 عني مشس القانون االداري-القانون العام 68.20=3+65.20 جيد جدا 82.25 2015 دمشق لعلوم اإلدارية واملاليةا-القانون العام جيد 65.20 2009 دمشق احلقوق 1/1/1988 عامر حممد االبراهيم  .3

  اإلسكندرية األدباللغة االنكليزية/  63.64=3+60.64 جيد جدا 79.31 2018 البعث الدراسات األدبية جيد 60.64 2005 البعث /اللغة االنكليزية اآلداب 4/7/1982 لينا عز الدين الفرج  .4

 

 / 7خريجو الكليات التطبيقية:/ 

 اجلامعة االختصاص املطلوب معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير معدل املاجستري دورة عام اجلامعة الشهادة احلاصل عليها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م

 1/1/1989 رنا رياض الدباس   .1
 ءوالكيمياالصيدلة 

 القاهرة الكيمياء احليوية السريرية 86.90=3+83.90 جيد جدا 83.23 2018 دمشق التشخيص املخربي جيد جدا 83.90 2012 دمشق الصيدلية

  86.40=3+83.40 جيد جداً  80.40 2018 دمشق جراحة عظمية امتياز 83.40 2011 تشرين طب بشري 2/4/1986 طارق ابراهيم أمحد  .2
جراحة اجلراحة العظمية/ 

 املفاصل التنظريية
 القاهرة

حممد حممد هيثم   .3
 الرحياوي

 عني مشس ترميمية لبيةمداواة األسنان / 78.68=3+75.68 جيد جداً  79.89 2017 دمشق مداواة األسنان جيد جداً  75.68 2011 دمشق طب األسنان 17/9/1987

حممد ياسر امساعيل   .4
 جحى

14/3/1985 
انيك الصناعات هندسة ميك

هتا/ هندسة االنسيجية وتقان
ميكانيك الصناعات النسيجية 

 وتقاناهتا

 78.25=3+75.25 امتياز 87.68 2015 دمشق تكنولوجيا الغزل اً دجيد ج 75.25 2009 دمشق
ميكانيك الصناعات هندسة 

 هتا االنسيجية وتقان
القاهرة أو 
 املنصورة

 7/5/1987 حممد منري الربدقاين  .5
قسم اقتصاد /

 االسكندرية دراسات فندقية/حماسبة فندقية 73.01=3+70.01 جيد 74.67 2018 دمشق االقتصاد واالدارة السياحية اً دجيد ج 70.01 2011 دمشق حماسبة

 اإلسكندرية / كيمياء بيئيةكيمياءال 72.35=3+69.35 جيد جدا 75.25 2018 تشرين الكيمياء البيئية جيد 69.35 2012 تشرين الكيمياء 30/1/1989 عبد اهلل حممد برميو  .6

منهل حممد صاحل   .7
 الشاهر

/ أمراض اجلهاز احلركيطب بشري/  70.41=3+67.41 جيد جدا 77.06 2017 دمشق أمراض اجلهاز احلركي جيد 67.41 2011 الفرات الطب البشري 1/1/1988
 اإلسكندرية أمراض املفاصل والروماتيزم
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 / 69المتقدمون لدراسة الماجستير:/ 

 / 19خريجو الكليات غير التطبيقية:/ 

 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.
 املنصورة اعالم الكرتوينإعالم/  ستري ودكتوراهماج امتياز 82.51 2016 دمشق االلكرتوين اإلعالم /اإلعالم 25/8/1991 عبد اهلل أمحد رعد الرمه  .1

 عني مشس معلم صف/ تربية الطفل  ماجستري ودكتوراه ممتاز 82.03 2011 محاه كلية الرتبية 26/1/1989 ذات النطاقني أيوب أيوب  .2

 عني مشس االدارة الرتبوية/ الرتبية ماجستري ودكتوراه جيد جدا 78.83 2015 دمشق الرتبية/معلم صف 9/6/1993 ابراهيم ناصر الكلش  .3

 عني مشس الفلسفة /املنطقاآلداب/  ماجستري ودكتوراه جيد جدا 78.79 2016 دمشق آداب /قسم الفلسفة 28/8/1994 هنادي مسري صعب  .4

 عني مشس يسمناهج وطرائق التدر الرتبية/  ماجستري ودكتوراه جيد جدا 78.47 2015 دمشق الرتبية/معلم صف 9/6/1993 حممد ناصر الكلش  .5

 القاهرة قانون دويل ماجستري ودكتوراه جيد جدا 73.06 2017 تشرين احلقوق 10/8/1995 مقداد علي امساعيل  .6

 القاهرة لغة انكليزية /آداب ماجستري ودكتوراه جيد جدا 71.32 2014 الفرات اآلداب/اللغة االنكليزية 2/1/1989 سارة اجلود أسعد النجرس  .7

ادر عبد الصمد  حممد ن  .8
 بوادقجي

 عني مشس جرمية وعقوبات قانون جتاريقانون عام/  ماجستري ودكتوراه جيد 68.06 2016 دمشق احلقوق 5/6/1989

 القاهرة الفلسفة ماجستري جيد 67.94 2017 دمشق اآلداب/الفلسفة 1/1/1992 عمران حممد رضوان سكروجة  .9

 عني مشس أصول الرتبية ماجستري ودكتوراه جيد 66.95 2016 قدمش الرتبية/معلم صف 1/2/1992 وهدانحممد اسراء امحد   .10

 االسكندرية القانون العام/القانون اجلزائي ماجستري ودكتوراه جيد 63.52 2009 دمشق احلقوق 16/11/1986 جيهان حممد حمي الدين غنيم  .11

 القاهرة / االسناد التجاريةالقانون التجاري اهماجستري ودكتور  جيد 63.43 2018 دمشق احلقوق 9/9/1993 زين العابدين حشمت احلسني  .12
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 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.
 عني مشس تجاريالقانون ال ماجستري ودكتوراه جيد 63.26 2012 دمشق احلقوق 1/1/1990 أمحد موفق محامي  .13

 عني مشس قانون عام ماجستري ودكتوراه جيد 63.08 2011 الفرات احلقوق 19/5/1989 هبه سعد الصاحل  .14

 عني مشس القانون الدويل العام ماجستري ودكتوراه جيد 62.41 2015 دمشق احلقوق 5/1/1993 زهرة حممد سعيد الكرك  .15

 القاهرة قانون دويلاحلقوق/  ماجستري ودكتوراه جيد 61.80 2009 دمشق احلقوق 7/4/1985 قيس أكرم قدور  .16

 القاهرة القانون الدويل ماجستري ودكتوراه جيد 61.67 2016 دمشق احلقوق 29/3/1991 حممد أمحد العبد اهلادي  .17

 القاهرة القانون الدويل ماجستري ودكتوراه جيد 61.58 2014 دمشق احلقوق 19/3/1989 سامي اسعد اسعد  .18

 عني مشس وليةدالقانون الدويل/العالقات ال ماجستري ودكتوراه جيد 61 2016 دمشق احلقوق 19/1/1994 ون شعبانعمر  خلد  .19

 
 / 50خريجو الكليات التطبيقية:/ 

 امعةاجل االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.

 االسكندرية حماسبة ماجستري ودكتوراه جيد جدا 81.96 2013 دمشق اقتصاد/حماسبة 1/10/1990 عمار حممد عادل الدمين  .1

 القاهرة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد جداً  80.64 2017 محاة طب أسنان 20/7/1994 عمر حممد زهري حوا  .2

 االسكندرية إصابات املالعبعلوم الصحة/  ماجستري ودكتوراه جيد جدا 79.44 2017 محاه الرياضيةالرتبية  1/1/1995 هيثم حممد أديب تركاوي  .3

 القاهرة الصيدالنيات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 79.06 2016 البعث الصيدلة والكيمياء الصيدلية 4/9/1993 نور عبد الكرمي السامل  .4

 حلوان فنون مجيلة/غرافيك ماجستري ودكتوراه جيد جدا 78.38 2016 دمشق حلفرالفنون اجلميلة /ا 1/1/1983 ختام رفيق ابراهيم  .5
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 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.
 القاهرة الرياضة والتأمنيالتجارة/  ماجستري ودكتوراه جيد جدا 78.11 2013 دمشق االقتصاد/مصارف وتأمني 9/2/1989 حممد يامن حممد باسل دبا  .6

 القاهرة تكنولوجيا البان ميكروبيوجيا ألبان ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.36 2017 دمشق اهلندسة الزراعية/قسم علوم األغذية 1/1/1994 أريج مسري شقري  .7

 1/1/1991 ياسني خالد حيىي  .8
ونية/ فرع هندسة االتصاالت هندسة الكرت 

 وااللكرتونيات
واالتصاالت الكهربائية/  لكرتونياتاال ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.02 2016 تشرين

 الكرتونيات
 القاهرة

 1/11/1989 مضر توفيق ديوب  .9
اهلندسة اللكرتونية /هندسة االتصاالت 

 القاهرة هندسة االتصاالت ماجستري ودكتوراه جيد جدا 76.95 2014 تشرين وااللكرتونيات

 القاهرة اقتصاد /حماسبة ماجستري جيد جدا 76.75 2016 دمشق االقتصاد/حماسبة 15/8/1993 رهف خالد العالول  .10

 االسكندرية جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا 76.71 2017 تشرين طب االسنان 10/5/1995 ليث ميخائيل الشيخ عيسى  .11

 عني مشس العلوم اهلندسية يف اهلندسة املعمارية ماجستري ودكتوراه جيد جدا 76.71 2015 حلب اهلندسة املعمارية 14/1/1993 دان أبوحممد زهري  حممد  .12

 عني مشس فمصار علوم مالية ومصارف/  ماجستري ودكتوراه جيد جدا 76.49 2010 حلب االقتصاد/علوم مالية ومصرفية 17/9/1988 لبىن حممد مصطفى جزار  .13

 أسيوط طب العيون وجراحتها ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.66 2017 دمشق الطب البشري 24/1/1993 ملهم حممد حسام الضاهر  .14

حممد فرحان  اإللهعبد   .15
 حصين

 حلوان امليكانيكية هندسة القوى ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.54 2013 البعث اهلندسة امليكانيكية/هندسة القوى امليكانيكية 1/1/1990

 عني مشس جراحة الوجه والفكني ماجستري  جيد 74.41 2017 دمشق طب االسنان 1/1/1994 عماد حممد اخلوالدة  .16

 القاهرة إدارية احملاسبة/تكاليف وحماسبة ماجستري ودكتوراه جيد 74.37 2016 دمشق االقتصاد/حماسبة 24/7/1993 أمحد حممد نوح  .17

 القاهرة والفكني تقومي األسنانطب األسنان/  ماجستري جيد 74.37 2017 دمشق طب أسنان 2/1/1994 باسل موفق اهلواش  .18

 عني مشس هندسة مدنية/انشائي ماجستري ودكتوراه جيد 74.17 2017 الفرات هندسة مدنية /قسم مدين عام 1/1/1994 حممد قاسم املال علي  .19
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 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.

 طنطا جراحة وجه وفكنيطب األسنان/  ماجستري ودكتوراه جيد 74.07 2017 حلب طب األسنان 10/10/1994 ابراهيم عادل محو + .20

 ماجستري ودكتوراه جيد 73.66 2015 حلب اسيباهلندسة االلكرتونية/هندسة احلو  1/1/1991 دمية حممد خري اخلطيب  .21
كهربائية والكرتونية/ هندسة هندسة  

 االسكندرية حواسيب

 ماجستري ودكتوراه جيد 72.9 2016 محاة طب األسنان 15/1/1993 أمحد مراد حممد لبش  .22
تيجان أو جسور/الرتكيبات السنية 

 الثابتة
 عني مشس

 ماجستري  جيد 72.88 2014 تشرين عماريةاهلندسة امل 29/10/1990 طارق هيثم شندية  .23
التصميم البيئي وكفاءة الطاقة املتجددة 

 يف املباين
 القاهرة

 االسكندرية االدارة الفندقية ماجستري ودكتوراه جيد 72.84 2016 البعث السياحة/االدارة الفندقية 24/9/1992 وسام يوسف امحد  .24

 القاهرة جراحة فكية ماجستري ودكتوراه جيد 72.62 2014 نتشري طب أسنان 30/4/1989 حممود عمر امساعيل  .25

 عني مشس مداواة األسنان اللبية ماجستري ودكتوراه جيد 72.54 2016 دمشق طب األسنان 28/9/1993 أمحد حمي الدين احلداد  .26

 القاهرة هندسة الطرق واملطارات واملرور كتوراهماجستري ود  جيد 72.19 2016 البعث هندسة مدنية/املدنية العامة 14/7/1989 باسل عبد اجمليد شومل  .27

 عني مشس حاالت حرجةمتريض/  ماجستري ودكتوراه جيد 72.069 2018 محاه التمريض 15/1/1990 نور الدين ابراهيم االبراهيم  .28

 عني مشس االلكرتونياتالفيزياء/  ماجستري جيد 72.01 2014 تشرين الفيزياء 20/7/1988 كامل حممد حممد  .29

 حلوان تدريب الرياضات الفردية/السباحة ماجستري ودكتوراه جيد 71.32 2013 تشرين الرتبية الرياضية/التدريب الرياضي 1/1/1991 هيل يونس مجعةس  .30

 القاهرة احملاسبة االدارية ماجستري ودكتوراه جيد 71.21 2016 دمشق االقتصاد/حماسبة 7/3/1992 ميىن يوسف خوالين  .31

قادر عبد ال حممد أمني  .32
 الصمصام

 القاهرة عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه جيد 70.84 2017 محاة طب األسنان 25/8/1993
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 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.

 االسكندرية تقومي االسنان ماجستري ودكتوراه جيد 70.59 2017 تشرين سنانطب اال 14/7/1993 يامن عيسى عصيفوري  .33

 االسكندرية ماجستري يف قسم النبات/امليكروبيولوجي ماجستري جيد 70.54 2018 دمشق علم احلياة )البيولوجيا(/فرع األحياء الدقيقة 10/3/1995 قمر بسام سيف الدين  .34

 13/1/1992 حممد عواد العقلة  .35
امليكانيكية/هندسة التصميم امليكانيكي  اهلندسة

 القاهرة هندسة تصميم ميكانيكي وإنتاج ماجستري ودكتوراه جيد 70.44 2018 دمشق وعلم املواد

وعلوم احلركة/ التدريب  التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراه جيد 70.21 2014 تشرين الرتبية الرياضية/التدريب الرياضي 2/1/1990 حسن علي خضره  .36
 الرياضي )كرة قدم(

 االسكندرية

 القاهرة هندسة القوى واالآلت الكهربائية ماجستري ودكتوراه جيد 70.11 2018 دمشق هندسة الكهربائية/هندسة الطاقة الكهربائية 20/4/1993 أيهم مسيح املصطفى  .37

 اإلسكندرية / فيزياء اجلوامدفيزياء دكتوراهماجستري و  جيد 69.98 2017 البعث / الفيزياءالعلوم 26/5/1992 والء عبد اجلليل شالر  .38

 االسكندرية هندسة انشائية ماجستري جيد 69.98 2018 دمشق اهلندسة املدنية 1/1/1993 حممد مخيس اخلميس  .39

 املنصورة جراحة وجه وفكني األسنان/طب  ماجستري ودكتوراه جيد 69.57 2018 حلب األسنانطب  1/1/1994 يوسف أمحد كردوش  .40

 حلوان فنون مجيلة /حنت ماجستري ودكتوراه جيد 69.56 2017 دمشق الفنون اجلميلة /النحت 29/10/1993 حممد محدان جلني  .41

ذو الفقار سهيل أبو   .42
 التمالش

التدريب الرياضي وعلوم احلركة/تدريب  ماجستري ودكتوراه جيد 69.33 2017 تشرين الرتبية الرياضية 29/1/1994
 رياضي كرة قدم

 ةاالسكندري

 عني مشس هندسة موارد مائيةهندسة مدنية/  ماجستري ودكتوراه جيد 69.03 2015 البعث اهلندسة املدنية/هندسة موارد مائية 10/2/1989 مهند امحد اليوسف  .43

 كندريةاالس اهلندسة الكيميائية والبرتولية ماجستري  جيد 68.86 2018 البعث اهلندسة الكيميائية 3/1/1993 نضال موفق األرناؤوط  .44

 القاهرة الطبيةواملنظوم/ اهلندسة ندسة احليوية اهل ماجستري ودكتوراه جيد 67.64 2016 دمشق هندسة طبية 25/4/1990 علي حسني رضوان  .45

 حلوان التدريب الرياضي/كرة القدم ماجستري ودكتوراه جيد 67.46 2017 تشرين الرتبية الرياضية 15/6/1991 حتسني غسان سلهب  .46
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 اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج اجلامعة الشهادة احلاصل عليها املواليد االسم م.

 عني مشس رياضيات تطبيقية ماجستري ودكتوراه جيد 66.83 2006 البعث العلوم الرياضية شعبة امليكانيك 1/6/1983 أسامة حممد فرحان حصريه  .47

هندسة االلكرتونيات  اهلندسة الكهربائية/ 25/8/1985 د عدنان قنوترشا حمم  .48
 املنصورة هندسة شبكات ماجستري ودكتوراه جيد 65.08 2008 دمشق التاواالتص

 القاهرة اهلندسة املعمارية ماجستري جيد 64.59 2011 البعث اهلندسة املعمارية 14/6/1987 عفراء علي اخلطيب  .49

 اإلسكندرية األمراض اجللدية والزهرية ماجستري ودكتوراه جيد 63.59 2010 حلب الطب البشري 29/5/1984 كندة ضاهر الفشتكي  .50

 
 

 خ إعالن النتائج.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 
 

 16/8/2018دمشق في          

             
 معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                          

 
 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                           

 


