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 اجلمهورية العربية السورية 
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل

 
 

 هـــــــــــــــــــويـــــــــتـن

 إلى الطالب السوريين المرشحين للدراسة في جمهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقافي والناجحين في
 

 دكتوراه(. –لدراسات العليا )ماجستير لمرحلة ا 7/2020/ 2تاريخ   158إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
 2021/ 2020للعام الدراسي 

 

 والمتضمن:  2020/ 9/ 10بتاريخ على موقع الوزارة  الحقاً للتنويه المنشور 

 )األصالء واالحتياط(. الطالب الناجحينأسماء -
التقدم بطلب استنكاف في لهم  من المنحة أو المقعد المخصص  بمتابعة إجراءات االستفادة    الذين ال يرغبون لطالب  السماح ل  -

   .2020/ 20/9موعد أقصاه 

 
 
 
 

 نبين التالي: 

 الطالب المستنكفين:   بأسماء قائمة   -1
 

 نوع الرتشيح   املرحلة الدراسية  االسم  م
 اصيل منحة  دكتوراه عمر حممد العمر   -1
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 اصيل منحة  دكتوراه حممود عبد الغفور القادري   -2
 اصيل منحة  دكتوراه ايرا فواز الوفائي   -3
 اصيل مقعد  ماجستري ابسل غسان العلي   -4
 اصيل منحة  ماجستري متيم صخر كلش  -5
 اصيل منحة  ماجستري حممد امحد اخلضر   -6
 اصيل مقعد  ماجستري رامي مروان احملمود   -7
 اصيل مقعد  ماجستري خالد خليل االكتع   -8

 

 المذكورين اعاله:  الب استنكاف الطوذلك بعد  قائمة نهائية بأسماء المرشحين لمرحلة الدراسات العليا  -2

 :المرشحون لدراسة الدكتوراه أوالً:
 

 االسم  م. 
 الشهادات  احلاصل عليها 

 االختصاص املطلوب 
 )دكتوراه يف ...( 

 
 اجلامعة 

 
 املاجستري  اإلجازة  نوع الرتشيح 

 التقدير  املعدل  االختصاص   التقدير  املعدل  االختصاص  

حممد أسامة حممد مجال    -1
 منره 

 أصيل منحة  عي مشس  تقومي األسنان والفكي  جيد جدا   %79.25 تقومي األسنان والفكي  امتياز  %85.15 أسنان  طب 

 جيد جدا   %84.90 الرايضيات   وائل حممد علي  -2
الرايضيات التطبيقية  

 واملعلوماتية  
 عي مشس  الرايضيات التطبيقية واملعلوماتية  امتياز  87.69%

 أصيل منحة 

 أصيل منحة  القاهرة تقومي األسنان والفكي  جيد جدا   %82.22 تقومي األسنان والفكي  جيد جدا   %84.46 طب أسنان   نو حممد ممدوح زي   -3

 أصيل منحة  اإلسكندرية  حماسبة / كلية التجارة جيد جدا   %75.37 احملاسبة   جيد جدا   %79.91 االقتصاد   حممدحممد ماجد الكردي   -4

 جيد جدا   %79.62 طب بشري   حسني حسن موسى   -5
أمراض الدم واألورام عند  

 القاهرة األطفال   أمراض الدم واألورام عند جيد جدا   %77.31 األطفال  
 أصيل منحة 

 أصيل منحة  القاهرة االستعاضة الصناعية  جيد جدا   %84.36 التعويضات السنية املتحركة    جيد جدا   %76.78 طب أسنان   عمار عمر بالل   -6

 أصيل منحة  حلوان  فيزايء  جيد جدا   %82.28 الفيزايء   جيد جدا   %76.9   الفيزايء قمر ممدوح عميش   -7

8-  
امحد ايمن حممد اندر  

 القاهرة تعويضات متحركة  امتياز  %89.81 التعويضات املتحركة   جيد جدا   %75.29 طب أسنان   احلاف 
 أصيل منحة 

هندسة التصميم   طارق امحد حسي   -9
 أصيل منحة  القاهرة علم مواد وهندستها  -تصميم وانتاج  ممتاز %86.20 تها  علم املواد وهندس جيد  %73.46 واالنتاج   

 أصيل منحة  اإلسكندرية  صحة الطفل جيد جدا   %78.36 متريض صحة طفل   جيد  %73.34 متريض   فاطمة مجال علي ديب   -10
 أصيل منحة  االسكندرية  تصاالت بصرية ا امتياز  %85.4 فنون مجيلة/اتصاالت بصرية   جيد  %71.32 الفنون اجلميلة   سلمان جهادالبعيين  -11
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 املرشحون ملرحلة املاجستري:  ▪

 خرجيو الكليات غري التطبيقية: 

 نوع الرتشيح  اجلامعة  االختصاص املطلوب  الشهادة املطلوب   التقدير  معدل اإلجازة  الشهادة احلاصل عليها  االسم  م. 

 أصيل منحة  القاهرة القانون اخلاص  ه ماجستري ودكتورا  ممتاز %85.64 احلقوق عبد هللا حسان دريوسي   -1

 أصيل منحة  عي مشس  تقنيات التعليم  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %72.56 كلية الرتبية / معلم صف /  إبراهيم وليد عوض   -2

 أصيل منحة  القاهرة القانون الدويل ماجستري  جيد جدا   %71.94 احلقوق حممد حممد عاطف طاطيش   -3

 أصيل منحة  اإلسكندرية  تربية / علم نفس تربوي  ماجستري  جيد جدا   %71.45 تربية  علياء ايسي علي   -4

 أصيل منحة  القاهرة القانون الدويل العام ماجستري ودكتوراه  جيد  %67.38 احلقوق حممد داود الشريف   -5

 أصيل منحة  عي مشس  القانون اخلاص  ماجستري ودكتوراه  جيد  %66.81 احلقوق حممد مؤيد جنار   -6

 أصيل منحة  عي مشس  القانون اخلاص  ماجستري ودكتوراه  جيد  %66.76 احلقوق جب امحد صبحي ر   -7

 أصيل منحة  القاهرة اآلاثر املصرية  ماجستري  جيد  %66.68 اآلاثر  حيىي موفق دقدوق   -8

 أصيل منحة  القاهرة القانون الدويل وادارة العالقات الدولية  ماجستري ودكتوراه  جيد  %66.60 احلقوق عبد العزيز عيسى االمساعيل   -9

 أصيل منحة  عي مشس  إدارة تربوية  ماجستري ودكتوراه  جيد  %66.12 الرتبية / معلم صف  عبد هللا عمر ديب   -10

اآلداب/ املكتبات   آالء شحادة امساعيل   -11
 أصيل منحة  القاهرة تقنية املعلومات  ماجستري  جيد  %65.31 واملعلومات/ 

 أصيل منحة  القاهرة القانون الدويل دكتوراه ماجستري و  جيد  %65.21 احلقوق عامر ماجد العجمي   -12

 نوع الرتشيح  اجلامعة  االختصاص املطلوب  الشهادة املطلوب   التقدير  معدل اإلجازة  الشهادة احلاصل عليها  االسم  م. 

 أصيل منحة  اإلسكندرية  احلقوق ماجستري ودكتوراه  جيد  %65.12 احلقوق مجيلة حممد خلف   -13

 أصيل منحة  القاهرة علم نفس  ماجستري  جيد  %63.76 الفلسفة ألوان ايسر معروف   -14

 أصيل منحة  القاهرة القانون التجاري  ماجستري ودكتوراه  جيد  %63.74 احلقوق ملعه فايز دلعي   -15

 أصيل منحة  عي مشس  االستعاضة السنية املثبتة  امتياز  %89.44 التعويضات الثابتة   جيد جدا   %71.30 طب أسنان   رانيه ممدوح زينو   -12

13-  
رحيم عبد السالم أبو  

 اإلسكندرية  وجيا احليوية التكنول جيد جدا   %82.70 التقاانت احليوية   جيد جدا   %70.58 هندسة زراعية   اجلدايل 
 أصيل منحة 
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 أصيل مقعد + احتياط منحة  اإلسكندرية  القانون اخلاص   )الفقه اإلسالمي(  ماجستري ودكتوراه  جيد  %63.69 احلقوق خليل أمي حوش   -16

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عي مشس  علم اجتماع/االنثروبولوجيا/  ماجستري ودكتوراه  جيد  %62.63 علم االجتماع  عبد القادر حممد الرفاعي    -17

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عي مشس  اللغة االنكليزية وآداهبا لغوايت  ماجستري  جيد  %61.64 أدب انكليزي  دعاء عبد الرزاق قره بوالد   -18

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عي مشس  قانون خاص  ماجستري ودكتوراه  جيد  %61 احلقوق وسف املنجر رائد ي   -19

 أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  أدب انكليزي  ماجستري ودكتوراه  جيد  %60.27 أدب انكليزي  ميساء رضا مجعه   -20

 أصيل مقعد+ احتياط منحة  اإلسكندرية  لعامالقانون ا ماجستري ودكتوراه  جيد  %60.12 احلقوق ميساء حممد حمي الدين غنيم   -21

 خرجيو الكليات التطبيقية: ▪

 نوع الرتشيح  اجلامعة  االختصاص املطلوب  الشهادة املطلوب   التقدير  معدل اإلجازة  الشهادة احلاصل عليها  االسم  م. 

 أصيل منحة  عي مشس  البحتة الرايضيات  ماجستري ودكتوراه  امتياز  %87.31 العلوم/ قسم الرايضيات  إايد حممد فرحان حصين  -1

أمحد السعيدي حممد  -2  أصيل منحة  القاهرة الصناعات الغذائية  ماجستري ودكتوراه  امتياز  %85.94 هندسة زراعة/علوم أغذية  

 أصيل منحة  القاهرة طب أسنان  ماجستري  امتياز  %85.8 طب أسنان  حممد كمال بشار يربودي   -3

 أصيل منحة  عي مشس  الكيمياء العضوية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %84.29 الكيمياء التطبيقية  عامر زايد سيد   -4

 أصيل منحة  اإلسكندرية  علم تدريب رايضي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %81.76 الرتبية الرايضية  حممد رامي لؤي األيويب  -5

 صيل منحة أ املنصورة  طب الفم وأمراض اللثة  ماجستري  جيد جدا   %81.53 طب أسنان  رندا نضال الزعيب  -6

 أصيل منحة  القاهرة طب أسنان  ماجستري  جيد جدا   %81.14 طب أسنان  مهند زكراي الفرخ  -7

 أصيل منحة  القاهرة جراحة الفم والوجه والفكي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %80.47 طب أسنان  عبد السالم كمال عبد احلق   -8
 أصيل منحة  القاهرة كلية التجارة / حماسبة  ماجستري ودكتوراه  دا  جيد ج %80.47 االقتصاد / قسم احملاسبة  طارق حممد النداف   -9

10-  
ماراي حممد ايسر آل فخري  

 اإلسكندرية  اهلندسة الكيميائية  ماجستري  جيد جدا   %80.29 اهلندسة البرتوكيميائية  املوصللي 
 أصيل منحة 

 أصيل منحة  القاهرة قسم جيوتكنيك   هندسة مدنية ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %79.74 هندسة مدنية  حممد معي حبيب   -11

 نوع الرتشيح  اجلامعة  االختصاص املطلوب  الشهادة املطلوب   التقدير  معدل اإلجازة  الشهادة احلاصل عليها  االسم  م. 

 أصيل منحة  عي مشس  اهلندسة البيئية  ماجستري  جيد جدا   %79.61 هندسة مدنية  حممد وحيد حممد العويد   -12

 أصيل منحة  عي مشس  تقومي األسنان  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %79.09 أسنان  طب سعد هللا سائد البيك   -13

 أصيل منحة  عي مشس  تركيبات اثبتة ) تيجان وجسور (  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %78.63 طب أسنان  هند عبد الرحيم حسي ابراهيم   -14
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 أصيل منحة  عي مشس  ة ومسوم أدوي ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %78.55 الصيدلة  شهال طالل الزعيب  -15

 أصيل منحة  اإلسكندرية  هندسة معلوماتية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %78.18 هندسة معلوماتية  سادين عبد اللطيف صفوت   -16

 أصيل منحة  القاهرة جراحة الوجه والفم والفكي  ماجستري  جيد جدا   %77.62 طب أسنان  وسيم حممد النجار   -17

 أصيل مقعد + احتياط منحة  طنطا  طب وجراحة الفم / عالج اجلذور   ماجستري  جيد جدا   %77.53 طب أسنان  ن عبد هللا حممد حمب الدي  -18

 أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %77.38 طب أسنان  مصعب حممد بسام مصلح   -19

 أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة عالج اجلذور ودكتوراه ماجستري  جيد جدا   %77.17 طب أسنان  يوسف بشار النيفاوي   -20

 أصيل مقعد + احتياط منحة  اإلسكندرية  جراحة الوجه والفم والفكي  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %77.28 طب أسنان  كنان ايسر مرهج   -21

 أصيل مقعد + احتياط منحة  رةالقاه تقومي األسنان  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %77.03 طب أسنان  عبد الرزاق حممد برو   -22

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عي مشس  عالج اللثة  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %77.2 طب أسنان  رغيد حممد جديين  -23

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عي مشس  تيجان وجسور ماجستري  جيد جدا   %77 طب أسنان  حممد بشر حممد منذر علمدار   -24

هندسة القوى واآلالت الكهرابئية /   ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %76.84 ندسة الكرتونية ه مصطفى عبد اللطيف خلوف   -25
 قسم نظم التحكم اآليل

 احتياط مقعد+ احتياط منحة  القاهرة

 إسراء زكوان محامي  -26
هندسة كهرابئية/هندسة  

 احتياط مقعد+ احتياط منحة  القاهرة توليد ابستخدام القوى الكهرابئية  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %76.74 الطاقة 

 احتياط مقعد+ احتياط منحة  القاهرة هندسة مدنية ) جيوتكنيك إنشائية(  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %76.66 هندسة مدنية  ليث عماد الدين زاهر   -27
 

  هذا التنويه مبثابة تبليغ رمسي عترَب ي  
 

 27/9/2020دمشق في 

العالي                                                                                                                        التعليم  وزير    معاون 
 والبحث العلمي  

 
 

 

سحر  الدكتو                                                                                                                                    رة 
 الفاهوم


