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 اجلمهورية العربية السورية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

 
 

 تـيـــــــــْٓـــــــــــــــــــُ

 املسشخني للدزاض٘ يف مجَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘ علٙ حطاب التبادل الجقايف ّالياجخني يف)االحتٔاط( الطالب الطْزٓني إىل 
      

 دكتْزاِ(.–ملسحل٘ الدزاضات العلٔا )ماجطتري  2/7/2020تازٓخ  151إعالٌ ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه 

 للنسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل 15/9/2020تازٓخ  217ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه  إعالٌ

 2020/2021للعاو الدزاضٕ  

 

 املركْزٗ أمساؤٍه أدىاِاملسشخني ّ ّزدت تأشريٗ الدخْل )الفٔصا( لكل الطالب : 

  لدراسة املاجستري:املرشحون 

  الكليات التطبيقية:خرجيو 

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

 ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %76.84 ىندسة الكرتونية مصطفى عبد اللطيف خلوف  -1
ىندسة القوى واآلالت الكهرابئية / 

 القاىرة قسم نظم التحكم اآليل
احتياط مقعد+ 

 احتياط منحة

ىندسة كهرابئية/ىندسة  إسراء زكوان محامي  -2
احتياط مقعد+  القاىرة توليد ابستخدام القوى الكهرابئية ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %76.74 الطاقة

 احتياط منحة

احتياط مقعد+  القاىرة مدنية ) جيوتكنيك إنشائية(ىندسة  ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %76.66 ىندسة مدنية ليث عماد الدين زاىر  -3
 احتياط منحة
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 املسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل:

 
 

 نوع الرتشيح تسلسل الرغبات املطلوبة املعدل املئوي اجملموع دون داينة الشهادة احلاصل عليها  اسـم الطالب م

1.  
 اث/علمي مصطفى امحد ربيع صباغ 

2222 
2427 89.15 

 طب  –القاىرة  -
 طب /برانمج ساعات –القاىرة  -
 طب  –عني مشس  -

 احتياط مقعد

2.  
 اث/علمي امحد عدانن عيسى 

2222 2394 88.67 
 طب  –القاىرة  -
 طب  –اإلسكندرية  -
 طب  –عني مشس  -

 احتياط مقعد

3.  
 اث/علمي دمحم وحيد شنيور 

2222 2392 88.59 
 طب   –القاىرة  -
 طب  –عني مشس  -
 طب  أسنان –القاىرة  -

 احتياط مقعد

4.  
 ىدى مروان واضوح 

 اث/علمي
2222 

2392 88.59 
 طب  –القاىرة  -
 طب  –قناة السويس  -
 طب  –السويس  -

 احتياط مقعد

5.  
 دمحم عطيو عصفور 

 اث/علمي
2222 
 

2392 88.59 
 طب أسنان  –عني مشس  -
 طب أسنان  –القاىرة  -
 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 احتياط مقعد

 

 
  ٗضتكنال إجسااات اصحصْل علٙ التأشريٗ الدزاضٔ٘ )الفٔصا(ال القٔاو مبا ٓلٕ اعالِ أمساؤٍهٓتعني علٙ الطال ب املركْز: 

للخصْل علٙ الكتاب الالشو ملساجع٘ الطفازٗ املصسٓ٘ الضتكنال إجسااات اصحصْل علٙ / 5اصحطْز إىل مبيٙ ّشازٗ التعلٔه العالٕ/ مدٓسٓ٘ العالقات الجقافٔ٘ طابق / .1

 .19/1/2021-17آاو ل خالالتأشريٗ الدزاضٔ٘ )الفٔصا( 
 .ظَسًا 12صباحا إىل الطاع٘ 10مً الطاع٘  1/2021/ 19-17خالل أٓاو  لكائي٘ يف كفسضْض٘امساجع٘ الطفازٗ املصسٓ٘ بدمشق  .2

 مصطخبني معَه:
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 ً ّشازٗ التعلٔه ٓتطنً اضه الطالب املسشح ّاجلامع٘ ّاالختصاص املطلْبني.عكتاب صادز  .أ 
 علٙ أال تقل فرتٗ صالحٔتُ عً ضبع٘ أشَس. جْاش الطفس .ب 
 صْزٗ عً جْاش الطفس. .ج 

 .25/1/2021يف مْعٍد أقصاِ  ٓتعني علٙ كاف٘ الطالب الرًٓ ّزدتَه الفٔصا مبْجب ٍرا التيُْٓ مْافاتيا بصْزٗ عً تأشريٗ الدخْل .3
 . 11/2/2021تركسٗ الطرياٌ يف مْعٍد أقصاِ ٓتعني علٙ كاف٘ الطالب الرًٓ ّزدتَه الفٔصا مبْجب ٍرا التيُْٓ مْافاتيا بصْزٗ عً  .4

 2020/2021للعاو الدزاضٕ  الضتكنال إجسااات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايفب بعد حصْهله علٙ الفٔصا اتباع اخلطْات التالٔ٘ ٓتعني علٙ الطال 

 2020/2021للعاو الدزاضٕ  سااات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايفللخصْل علٙ اخلطابات الالشم٘ الضتكنال إجمساجع٘ الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ  .1
لتقدٓه طلب ملعادل٘ شَادتَه العلنٔ٘ املسشخني علٙ )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ شّدتَه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ( مساجع٘ اجمللظ األعلٙ للجامعات املصسٓ٘  .2

مع اإلشازٗ إىل أىُ ٓتعني علٙ الطالب الدخْل إىل السابط التالٕ ملعسف٘ الْثائق  ّمْافاتيا مبا ٓجبت ذلك عً طسٓق الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ، أضاضَا )إجاشٗ/ماجطتري(

 :ّكٔفٔ٘ تصدٓقَا أصْاًل مً اجلَات املختص٘ املطلْب٘ ميُ الضتكنال إجسااات معادل٘ الدزجات العلنٔ٘

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

حطاب ميح ّمقاعد التبادل  مساجع٘ ّشازٗ التعلٔه العالٕ املصسٓ٘ )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ شّدتَه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ( الضتكنال إجسااات ّضعَه علٙ .3

 .حصسًا2020/2021الجقايف للعاو الدزاضٕ 
بعد  ٍه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ ّكرلك الْثائق الجبْتٔ٘ املطلْب٘ للتطجٔل يف اجلامع٘صّدضتمساجع٘ اجلامع٘ املسشخني علَٔا )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ  .4

 .حصسًا 2020/2021( الضتكنال إجسااات تأمني قبْل دزاضٕ هله علٙ حطاب ميح ّمقاعد التبادل الجقايف للعاو الدزاضٕ تصدٓقَا أصْاًل مً اجلَات املختص٘
الضتكنال إجسااات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايف للعاو الدزاضٕ  مساجع٘ الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ لتصّٓدٍا بصْزٗ عً القبْل الدزاضٕ فْز اصحصْل علُٔ .5

2020/2021 

 عتَبس ٍرا التيُْٓ مبجاب٘ تبلٔغ زمسٕٓ

 

 14/1/2021دمشق يف 

 ّالبخح العلنٕ  معاٌّ ّشٓس التعلٔه العالٕ                                                                                                                                    

 الدكتْزٗ ضخس الفاٍْو                                                                                                                                                

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces

