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الجمهورية العربية السورية          
 بحث العلميلوا وزارة التعليم العالي           

 

 إعالن

 2021-2020للعام الدراسي للدراسات العليا  مصر العربيةالمقدمة من جمهورية  ةإلى المنح رشحينأسماء الم
 
 

 

 :ألحكام العامةا

 د التبادل الثقافي لمرحلة المتضمن اإلعالن على منح ومقاع 2/7/2020تاريخ  158رقم والبحث العلمي الواردة في إعالن وزارة التعليم العالي  واألحكام المعايير

 :والمتمثلة باآلتيوالتنويهات الالحقة  2021 /2020للعام الدراسي  الدراسات العليا

 المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.أن يكون  -

 أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.  -

ثقافي في حال عد التبادل المنح ومقا لى اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة منللتقدم إأن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها   -

 ورود قبوله من الجانب المصري.

 حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. يكونأن  -

 أن يكون حاصالً على درجة الماجستير بتقدير جيد على األقل للراغبين بدراسة الدكتوراه. -

 –تشرين  –ب حل –مشق أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية وشهادة الماجستير )إن وجدت( صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية )د -

 طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم المفتوح أو الجامعة االفتراضية.  -حماة -الفرات –البعث 

 ها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير.أن تكون درجة اإلجازة التي يحمل -

 أن تكون درجة الماجستير )إن وجدت( التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. -

 سورية.كومية الأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجامعات الح -

 ية.لحكومية السورالجامعات اكون درجة الماجستير )إن وجدت( التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في أن ت -
م يتقدم العدد المطلوب، ل، وفي حال 7/7/2013تاريخ  /44منحة وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم / /45الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

 ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. -

 ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
عالن التبادل الثقافي إه الخاص بنتائج ي  التنويفالموعد المحدد  ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 السابق الذي نجحوا فيه.

إلى باقي  حرم من التقدميين وإال االحتياط( التقدم بطلب استنكاف المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحيحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن )األصالء و  -

 إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل  -

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً. -
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ضاف زة الجامعية تئوي لإلجاالمعدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المتُجرى مفاضلة القبول على هذه المقاعد على أساس  -

لمتقدمين من تطبيقية واالفصل بين المتقدمين من خريجي الكليات ال، على أن يتم على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراهله ثالث درجات بالنسبة للحاصلين 

التطبيقية لمتضمن قائمة بالكليات ا 25/9/2006تاريخ  37استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم خريجي الكليات غير التطبيقية والمفاضلة بين كلٌّ منهم على حدا 

وفي حال تساوي التطبيقية،  على أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيقية وخريجي الكليات غير، 60/100الذي يكون فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في كل مقر 

 المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التالي:

  األفضلية للشهادة األحدث(.عام الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير( 

 .)عام الحصول على شهادة الماجستير بالنسبة لمرشحي الدكتوراه )األفضلية للشهادة األحدث 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

م الرسمي من يوم األحد ولغاية نهاية الدوا 13/9/2020تاريخ يوم األحد من المدة خالل )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف  مرشحين الطالب اليمكن   -

 وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.  20/9/2020

 جمهورية مصر العربية.بموافقة الجهة المعنية في  حصرا  القبول النهائي للطالب يرتبط  -

ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم ل القبول - لشروط المطلوبة لتعادل في المنحة ال يعطي الحق حكما

 (www.mohe.gov.syالشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 

ع ، مالمصرية لتعليم العاليوزارة ا فيعبر الموقع االلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات  يتعين على كافة الطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن تقديم طلب الكتروني -

رغبة الموجودة لى أن تكون الثبوتية عيلهم االلكتروني لدى تقديمهم األوراق الوموافاتنا بنسخة عن تسج مراعاة تدوين االسم كامالً بحيث يكون مطابقاً لبقية المستندات،

 اد الطلب.لة استبعتحت طائفي طلب التسجيل االلكتروني مطابقة للرغبة التي سيسجلها الطالب في استمارة الترشيح لإلعالن عند تقديمه أوراقه الثبوتية، 

االختصاص واسة فيها التي يرغب بالدر الحكوميةرغبة واحدة على أن تتضمن اسم الجامعة  مسؤوليته الشخصية علىالطالب في استمارة الترشيح لإلعالن و يدون -

زارة لمعتمدة لدى ولسورية ااالمطلوب، بعد أن يتأكد الطالب من أن االختصاص متوفر في الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها، ويمكن االستعانة بدليل الجامعات غير 

 ة.ي الوزارف)مرفق باإلعالن( والموجود على الموقع االلكتروني للوزارة أو يطلبه من مديرية التقويم واالعتماد  والبحث العلمي اليالتعليم الع

 ه.رامع الدكتو الماجستيرأو  فقط الماجستيركل من الطالب الحاصلين على درجة اإلجازة في استمارة الترشيح لإلعالن فيما إذا كان يرغب بدراسة  يدون -

 وزيع المنح والمقاعد: ت  

 :المنح 

 :عموم المواطنين من أبناء الشهداء 

 منح دراسية تكون موزعة وفق اآلتي: /4أي / /45% من إجمالي المنح الدراسية البالغ عددها / 10يخصص ألبناء الشهداء نسبة 

المطلوب من  قدم العدداألخرى لخريجي الكليات التطبيقية، وفي حال عدم تإحداهما مخصص لخريجي الكليات غير التطبيقية والمنحة منحتين لدراسة الدكتوراه: -

 خريجي الكليات غير التطبيقية تضاف المنحة إلى المنح المخصصة لخريجي الكليات التطبيقية وبالعكس.

دم عقية، وفي حال ت التطبيمنحة األخرى لخريجي الكلياإحداهما مخصص لخريجي الكليات غير التطبيقية والمنحتين لدراسة الماجستير أو الماجستير مع الدكتوراه: -

 تقدم العدد المطلوب من خريجي الكليات غير التطبيقية تضاف المنحة إلى المنح المخصصة لخريجي الكليات التطبيقية وبالعكس.

 وفي حال عدم تقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح  المخصصة ألبناء الشهداء إلى باقي المنح.

 م المواطنين من غير أبناء الشهداء:عمو 

http://www.mohe.gov.sy/
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رجة الماجستير )الراغبين بمتابعة منحة مناصفةً بين الحاصلين على د /45منحة دراسية من إجمالي عدد المنح البالغ عددها / /41يتم توزيع المنح المتبقية البالغ عددها /

 آلتي:( وذلك وفق الدكتوراهابمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع  دراستهم للحصول على الدكتوراه( والحاصلين على درجة اإلجازة )الراغبين

 :)المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

طلوب تضاف المنح  عدد الم)وفي حال عدم تقدم المنحة دراسية  /20/ يخصص للحاصلين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(

 تي:وزعة وفق اآل( تكون مالمتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على درجة اإلجازة الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه

مين من ية إلى المتقدالمتبق  )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح خريجي الكليات غير التطبيقيةمنحة للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه من  10 -

 خريجي الكليات التطبيقية(. 

ن خريجي ملى المتقدمين إمتبقية )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  ال خريجي الكليات التطبيقية منحة للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه من 10 -

 ت غير التطبيقية(. الكليا

 :)المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة 

)وفي حال عدم تقدم العدد ة منحة دراسي /21/ يخصص للحاصلين على درجة اإلجازة )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه(

 اآلتي: وزعة وفقب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على درجة الماجستير الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون مالمطلو
ة إلى المنح  المتبقي مطلوب تضافعدم تقدم العدد ال )وفي حال خريجي الكليات غير التطبيقيةمنحة للحاصلين على اإلجازة لمتابعة دراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه من  10 -

 المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية(. 

المتقدمين من  ح  المتبقية إلىب تضاف المن)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوخريجي الكليات التطبيقية منحة للحاصلين على اإلجازة لمتابعة دراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه من  11 -

 خريجي الكليات غير التطبيقية(. 

 

 

 

  :المقاعد 

ة ى درجة اإلجازتوراه( والحاصلين علمقعداً دراسياً بين الحاصلين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدك /15يتم توزيع المقاعد البالغ عددها /

 جستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه( وفق اآلتي:)الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الما

 :)المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

مطلوب تضاف المقاعد )وفي حال عدم تقدم العدد المقاعد دراسية  /7/ يخصص للحاصلين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(

 تي:وزعة وفق اآل( تكون مالمتقدمين الحاصلين على درجة اإلجازة الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه المتبقية إلى

دمين من قية إلى المتقعد المتب)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المقا خريجي الكليات غير التطبيقيةمقاعد للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه من  3 -

 خريجي الكليات التطبيقية(. 

ن ملى المتقدمين إلمتبقية ا)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المقاعد   خريجي الكليات التطبيقية مقاعد للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه من 4 -

 ليات غير التطبيقية(. خريجي الك

 :)المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة 

)وفي حال عدم تقدم العدد يا  مقعدا  دراس /8/ يخصص للحاصلين على درجة اإلجازة )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه(

 اآلتي: وزعة وفقمالمطلوب تضاف المقاعد المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على درجة الماجستير الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون 
قية إلى المقاعد  المتب مطلوب تضافوفي حال عدم تقدم العدد ال) خريجي الكليات غير التطبيقيةمقاعد للحاصلين على اإلجازة لمتابعة دراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه من  4 -

 المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية(. 
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ى المتقدمين متبقية إلاعد  الب تضاف المق)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوخريجي الكليات التطبيقية مقاعد للحاصلين على اإلجازة لمتابعة دراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه من  4 -

 من خريجي الكليات غير التطبيقية(. 
 

 واجبات الطالب الذي يتم قبوله:

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -

 أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة. -

 البلد المضيف.أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً القوانين واألنظمة في  -

 .يفةولة المضالدأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للجمهورية العربية السورية في  -
 

 :لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري 

 جنيه مصري. 125راتب شهري مقداره   -

 يمنح الطالب المستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله )قيمة منحة شهر(. -

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة. -

 والتي تدفع بالجنيه المصري أسوة بالطالب المصريين.إعفاء من الرسوم الدراسية باستثناء الرسوم مقابل الخدمات  -

 تأمين عالج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة.  -

 يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر. -

 

 :وفق اآلتي على المنح المصرية أسماء المرشحين

 خريجي الكليات التطبيقية: من المرشحون لدراسة الدكتوراه 

 

 م.
رقم 
 استمارة

 االسم

 الشهادات  الحاصل عليها
معدل 

اإلجازة بعد 

 التثقيل

 االختصاص المطلوب

 )دكتوراه في ...(

 

 الجامعة

 

 نوع الترشيح

 الماجستير اإلجازة

االختصاص و الجامعة 

 وعام التخرج
 التقدير المعدل

االختصاص و الجامعة وعام 

 التخرج
 التقدير المعدل

1-  12 
محمد أسامة محمد 

 جمال نمره

طب أسنان / دمشق/ 

2014 
 امتياز 85.15%

تقويم األسنان والفكين/ دمشق / 

2019 
 تقويم األسنان والفكين %88.15 جيد جداً  79.25%

عين 

 شمس

 أصيل منحة

 وائل محمد علي 56  -2
الرياضيات / دمشق / 

2013 
 جداً جيد  84.90%

الرياضيات التطبيقية 

 2018والمعلوماتية / دمشق / 
 %87.90 امتياز 87.69%

الرياضيات التطبيقية 

 والمعلوماتية

عين 

 شمس

 أصيل منحة

 محمد ممدوح زينو 100  -3
طب أسنان / حلب / 

2013 
 جيد جداً  84.46%

تقويم األسنان والفكين / حلب / 

2018 
 القاهرة والفكينتقويم األسنان  %87.46 جيد جداً  82.22%

 أصيل منحة

4-  83 
محمدمحمد ماجد 

 الكردي
 محاسبة/كلية التجارة %82.91 جيد جداً  %75.37 2017المحاسبة / دمشق /  جيد جداً  %79.91 2013االقتصاد / دمشق / 

اإلسكندري

 ة
 أصيل منحة

 حسنين حسن موسى 77  -5
طب بشري / دمشق / 

2009 
 جيد جداً  79.62%

عند أمراض الدم واألورام 

 2016األطفال / دمشق / 
 %82.62 جيد جداً  77.31%

أمراض الدم واألورام 

 األطفال عند
 القاهرة

 أصيل منحة

 عمر محمد العمر 85  -6
تربية رياضية / البعث / 

2013 
 جيد جداً  78.96%

تربية رياضية/التدريب الرياضي 

 2019تشرين /  /
 تدريب رياضي %81.96 جيد جداً  76.60%

اإلسكندري

 ة

 أصيل منحة

 عمار عمر بالل 9  -7
طب أسنان / البعث / 

2012 
 جيد جداً  76.78%

التعويضات السنية المتحركة      
 2019حماه /  /

 القاهرة االستعاضة الصناعية %79.78 جيد جداً  84.36%
 أصيل منحة

 أصيل منحة حلوان فيزياء %79.9 جيد جداً  %82.28 2016الفيزياء / دمشق /  جيد جداً  %76.9 2010الفيزياء / دمشق /  قمر ممدوح عميش 47  -8
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  الكليات غير التطبيقية: من خريجي الماجستيرالمرشحون لدراسة 

 م.
رقم 

 االستمارة
 الجامعة الشهادة الحاصل عليها االسم

عام 

 التخرج

معدل 

 اإلجازة
 التقدير

الشهادة 

المطلوب 

 دراستها

 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 ممتاز %85.64 2020 تشرين الحقوق عبد هللا حسان دريوسي 23  -1
ماجستير 

 ودكتوراه
 القاهرة القانون الخاص

 أصيل منحة

 إبراهيم وليد عوض 108  -2
كلية التربية / معلم 

 صف /
 جيد جداً  %72.56 2019 حماه

ماجستير 

 ودكتوراه
 تقنيات التعليم

عين 

 شمس

 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة القانون الدولي ماجستير جيد جداً  %71.94 2017 دمشق الحقوق محمد محمد عاطف طاطيش 28  -3

 تربية / علم نفس تربوي ماجستير جيد جداً  %71.45 2019 البعث تربية علياء ياسين علي 94  -4
اإلسكندري

 ة
 أصيل منحة

 جيد %67.38 2015 دمشق الحقوق محمد داود الشريف 35  -5
ماجستير 

 ودكتوراه
 القاهرة القانون الدولي العام

 أصيل منحة

 جيد %66.81 2018 حلب الحقوق محمد مؤيد نجار 112  -6
ماجستير 

 ودكتوراه
 القانون الخاص

عين 

 شمس

 أصيل منحة

 جيد %66.76 2018 حلب الحقوق احمد صبحي رجب 113  -7
ماجستير 
 ودكتوراه

 القانون الخاص
عين 
 شمس

 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة اآلثار المصرية ماجستير جيد %66.68 2019 دمشق اآلثار يحيى موفق دقدوق 29  -8

9-  129 
عبد العزيز عيسى 

 االسماعيل
 جيد %66.60 2017 دمشق  الحقوق

ماجستير 
 ودكتوراه

القانون الدولي وادارة العالقات 
 الدولية

 القاهرة
 أصيل منحة

 جيد %66.12 2019 حماه معلم صفالتربية /  عبد هللا عمر ديب 118  -10
ماجستير 

 ودكتوراه
 إدارة تربوية

عين 

 شمس

 أصيل منحة

 آالء شحادة اسماعيل 21  -11
اآلداب/ المكتبات 

 والمعلومات/
 القاهرة تقنية المعلومات ماجستير جيد %65.31 2017 دمشق

 أصيل منحة

9-  126 
احمد يامن محمد نادر 

 الحاف

طب أسنان / حلب / 

2015 
 جيد جداً  75.29%

التعويضات المتحركة / حلب / 

2020 
 القاهرة تعويضات متحركة %78.29 امتياز 89.81%

 أصيل منحة

10-  119 
محمود عبد الغفور 

 القادري

الهندسة الميكانيكية / 

 2015دمشق / 
 جيد جداً  75.19%

علم المواد وهندستها / دمشق / 

2020 
 %78.19 جيد جداً  82.22%

علم المواد الهندسية 

 وهندسة المواد
 القاهرة

 أصيل منحة

 يارا فواز الوفائي 155  -11
هندسة معمارية / دمشق / 

2012 
 القاهرة المعماريالتصميم  %77.43 جيد 74.4 2019تصميم معماري / دمشق /  جيد 74.49%

 أصيل منحة

 طارق احمد حسين 88  -12
هندسة التصميم واالنتاج  

 2011تشرين /  /
 جيد 73.46%

علم المواد وهندستها / تشرين / 

2018 
 %76.46 ممتاز 86.20%

علم  -تصميم وانتاج

 مواد وهندستها
 أصيل منحة القاهرة

13-  17 
فاطمة جمال علي 

 ديب
 جيد %73.34 2012تمريض / تشرين / 

تمريض صحة طفل / تشرين / 

2017 
 صحة الطفل %76.34 جيد جداً  78.36%

اإلسكندري

 ة

 أصيل منحة

 سلمان جهادالبعيني 147  -14
الفنون الجميلة / دمشق / 

2012 
 جيد 71.32%

فنون جميلة/اتصاالت بصرية / 

 2018دمشق / 
 اتصاالت بصرية %74.32 امتياز 85.4%

االسكندري

 ة
 أصيل منحة

 ممدوح زينو رانيه 101  -15
طب أسنان / حلب / 

2008 
 جيد جداً  71.30%

التعويضات الثابتة / حلب / 

2012 
 %74.30 امتياز 89.44%

االستعاضة السنية 

 المثبتة

عين 

 شمس

 أصيل منحة

16-  125 
رحيم عبد السالم أبو 

 الجدايل

هندسة زراعية / دمشق / 

2009 
 التكنولوجيا الحيوية %73.58 جيد جداً  %82.70 2013التقانات الحيوية / دمشق /  جيد جداً  70.58%

اإلسكندري

 ة
 أصيل منحة
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 جيد %65.21 2014 دمشق الحقوق عامر ماجد العجمي 30  -12
ماجستير 

 ودكتوراه
 أصيل منحة القاهرة القانون الدولي

 جيد %65.12 2016 دمشق الحقوق جميلة محمد خلف 128  -13
ماجستير 

 ودكتوراه
 الحقوق

اإلسكندري

 ة

 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة علم نفس ماجستير جيد %63.76 2017 تشرين الفلسفة ألوان ياسر معروف 40  -14

 جيد %63.74 2019 دمشق الحقوق لمعه فايز دلعين 19  -15
ماجستير 

 ودكتوراه
 القاهرة القانون التجاري

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 جيد %63.69 2019 تشرين الحقوق خليل أمين حوش 106  -16
ماجستير 

 ودكتوراه

القانون الخاص   )الفقه 

 اإلسالمي(

اإلسكندري

 ة

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 جيد %63.61 2018 البعث الحقوق باسل غسان العلي 42  -17
ماجستير 

 ودكتوراه
 القاهرة القانون الدولي

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 جيد %62.63 2016 دمشق علم االجتماع عبد القادر محمد الرفاعي  6  -18
ماجستير 

 ودكتوراه
 علم اجتماع/االنثروبولوجيا/

عين 

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 اللغة االنكليزية وآدابها لغويات ماجستير جيد %61.64 2018 دمشق أدب انكليزي دعاء عبد الرزاق قره بوالد 27  -19
عين 

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 جيد %61 2018 دمشق الحقوق رائد يوسف المنجر 10  -20
ماجستير 

 ودكتوراه
 قانون خاص

عين 

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 جيد %60.27 2020 دمشق أدب انكليزي ميساء رضا جمعه 15  -21
ماجستير 

 ودكتوراه
 حلوان أدب انكليزي

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

22-  141 
ميساء محمد محي الدين 

 غنيم
 جيد %60.12 2014 دمشق الحقوق

ماجستير 

 ودكتوراه
 القانون العام

اإلسكندري

 ة

احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 الكليات التطبيقية  من خريجي المرشحون لدراسة الماجستير: 

 م.

رقم 

االستما

 رة

 عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها االسم
معدل 

 اإلجازة
 التقدير

الشهادة المطلوب 

 دراستها
 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 الرياضيات البحتة ماجستير ودكتوراه امتياز %87.31 2017 البعث العلوم/ قسم الرياضيات إياد محمد فرحان حصني 53  -1
عين 

 شمس

 أصيل منحة

أحمد السعيديمحمد 11  -2  القاهرة الصناعات الغذائية ماجستير ودكتوراه امتياز %85.94 2019 حلب هندسة زراعة/علوم أغذية 
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة طب أسنان ماجستير امتياز %85.8 2019 دمشق طب أسنان محمد كمال بشار يبرودي 62  -3

 الكيمياء العضوية ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %84.29 2018 حلب التطبيقيةالكيمياء  عامر زياد سيد 45  -4
عين 

 شمس
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة الكيمياء التحليلية ماجستير جيد جداً  %84.03 2018 دمشق الصيدلة تميم صخر كلش 148  -5

 علم تدريب رياضي ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %81.76 2017 حماه التربية الرياضية محمد رامي لؤي األيوبي 121  -6
اإلسكندري

 ة

 أصيل منحة

 أصيل منحة المنصورة طب الفم وأمراض اللثة ماجستير جيد جداً  %81.53 2019 دمشق طب أسنان رندا نضال الزعبي 24  -7

 أصيل منحة القاهرة طب أسنان ماجستير جيد جداً  %81.14 2019 دمشق طب أسنان مهند زكريا الفرخ 61  -8
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9-  137 
عبد السالم كمال عبد 

 الحق
 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %80.47 2019 حماه طب أسنان

جراحة الفم والوجه 

 والفكين
 القاهرة

 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة كلية التجارة / محاسبة ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %80.47 2017 دمشق االقتصاد / قسم المحاسبة طارق محمد النداف 127  -10

11-  91 
ماريا محمد ياسر آل 

 فخري الموصللي
 الهندسة الكيميائية ماجستير جيد جداً  %80.29 2019 الفرات الهندسة البتروكيميائية

اإلسكندري

 ة

 أصيل منحة

 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %79.74 2016 تشرين هندسة مدنية محمد معين حبيب 55  -12
هندسة مدنية قسم 

 جيوتكنيك
 أصيل منحة القاهرة

 الهندسة البيئية ماجستير جيد جداً  %79.61 2019 البعث هندسة مدنية محمد وحيد محمد العويد 68  -13
عين 

 شمس

 أصيل منحة

 تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %79.09 2019 حلب طب أسنان سعد هللا سائد البيك 132  -14
عين 

 شمس
 أصيل منحة

 الكيمياء الحيوية ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %78.73 2019 البعث العلوم الصحية محمد أحمد الخضر 38  -15
عين 

 شمس
 أصيل منحة

16-  8 
هند عبد الرحيم حسين 

 ابراهيم
 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %78.63 2019 حماه طب أسنان

تركيبات ثابتة ) تيجان 

 وجسور (

عين 

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 أدوية وسموم ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %78.55 2019 حماه الصيدلة شهال طالل الزعبي 1  -17
عين 

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

18-  151 
سادين عبد اللطيف 

 صفوت
 هندسة معلوماتية ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %78.18 2019 تشرين هندسة معلوماتية

اإلسكندري

 ة

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %78.12 2018 دمشق طب أسنان رامي مروان المحمود 14  -19
جراحة الفم والوجه 

 والفكين
عين 
 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.94 2019 دمشق طب أسنان خالد خليل األكتع 74  -20
عين 
 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 ماجستير جيد جداً  %77.62 2019 حماه طب أسنان وسيم محمد النجار 89  -21
جراحة الوجه والفم 

 والفكين
 القاهرة

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 ماجستير جيد جداً  %77.53 2019 البعث طب أسنان عبد هللا محمد محب الدين 114  -22
طب وجراحة الفم / 

 عالج الجذور 
 طنطا

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 القاهرة عالج الجذور ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.38 2018 حماه طب أسنان مصعب محمد بسام مصلح 110  -23
أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 القاهرة عالج الجذور ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.17 2018 حماه طب أسنان يوسف بشار النيفاوي 111  -24
احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.28 2019 البعث طب أسنان كنان ياسر مرهج 92  -25
جراحة الوجه والفم 

 والفكين

اإلسكندري

 ة

احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 القاهرة تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.03 2018 حلب طب أسنان عبد الرزاق محمد برو 139  -26
احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 عالج اللثة ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %77.2 2018 دمشق طب أسنان رغيد محمد جديني 46  -27
عين 

 شمس

احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

28-  142 
محمد بشر محمد منذر 

 علمدار
 تيجان وجسور ماجستير جيد جداً  %77 2018 حلب طب أسنان

عين 

 شمس

احتياط مقعد + احتياط 

 منحة
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29-  122 
مصطفى عبد اللطيف 

 خلوف
 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %76.84 2016 حلب هندسة الكترونية

هندسة القوى واآلالت 

الكهربائية / قسم نظم 

 التحكم اآللي

 القاهرة
احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %76.74 2017 دمشق هندسة كهربائية/هندسة الطاقة إسراء زكوان حمامي 90  -30
توليد باستخدام القوى 

 الكهربائية
 القاهرة

مقعد + احتياط احتياط 

 منحة

 ماجستير ودكتوراه جيد جداً  %76.66 2019 تشرين هندسة مدنية ليث عماد الدين زاهر 4  -31
هندسة مدنية ) 

 جيوتكنيك إنشائية(
 القاهرة

احتياط مقعد + احتياط 

 منحة

 
         بمثابة تبليغ رسمييعتبر هذا اإلعالن                                                                     

والبحث  عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                       

 العلمي

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                                   

                 

 


