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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 
 دكتوراه( –اجستير مالدراسات العليا )المخصصة للقطر لمرحلة منح ومقاعد التبادل الثقافي على  26/6/2019تاريخ  283إعالن وزارة التعليم العالي رقم المتقدمين إلى أسماء الطالب 

 مصر العربية جمهورية بموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع 
 المعايير التي تم اعتمادها للمفاضلة بين المتقدمين:

  واملتمثلة باآليت: 2020/ 2019ومقاعد التبادل الثقايف ملرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي املتضمن اإلعالن على منح  26/6/2019تاريخ  283املعايري الواردة يف إعالن وزارة التعليم العايل رقم 
 أن يكون املتقدم إىل هذه املفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. -
 أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً.  -
 لتبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب املصري.للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد اأن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا   -
 حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. يكونأن  -
 أن يكون حاصالً على درجة املاجستري بتقدير جيد على األقل للراغبني بدراسة الدكتوراه. -
طرطوس( وال  -محاة -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية )دمشق أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة املاجستري )إن وجدت( صادرة عن إح -

 تقبل شهادات التعليم املفتوح أو اجلامعة االفرتاضية. 
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. أن تكون درجة املاجستري )إن وجدت( -
 ة السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومي -
 للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون درجة املاجستري )إن وجدت( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة  -
 ، ويف حال مل يتقدم العدد املطلوب، تضاف املنح الشاغرة إىل باقي املنح.7/7/2013/ تاريخ 44/ منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /45الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -
 ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. -
 ب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال حيق للطال -
 قايف السابق الذي جنحوا فيه.املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الث ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -
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ال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإ  -
 احلايل واألعوام القادمة.

 لطلبات الشرطية.ال تقبل ا -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة  المعدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلىجُترى مفاضلة القبول على هذه املقاعد على أساس  -

الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا ، على أن يتم للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه
على أن يتم الفصل بني خرجيي ، 60/100املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقر  25/9/2006تاريخ  37 قرار لجل  التعليم العايل رقم استناداً إىل

 األفضلية للتسلسل التايل:ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية، 
 .)عام احلصول على اإلجازة بالنسبة ملرشحي املاجستري )األفضلية للشهادة األحدث 
 .)عام احلصول على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه )األفضلية للشهادة األحدث 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

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

 مجهورية مصر العربية.مبوافقة اجلهة املعنية يف  حصرا  القبول النهائي للطالب يرتبط  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة رجيون بعد انتهاء دراستهم ليف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخل القبول -

 (www.mohe.gov.syالتعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
-www.moheعرب املوقع االلكرتوين لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات يف وزارة التعليم العايل املصرية وذلك على الرابط التايل: يتعني على كافة الطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن تقدمي طلب الكرتوين -

casm.edu.egبوتية على أن تكون الرغبة املوجودة يف طلب وموافاتنا بنسخة عن تسجيلهم االلكرتوين لدى تقدميهم األوراق الث ع مراعاة تدوين االسم كاماًل حبيث يكون مطابقًا لبقية املستندات،، م
 تحت طائلة استبعاد الطلب.التسجيل االلكرتوين مطابقة للرغبة اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية، 

http://www.mohe.gov.sy/
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اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب، بعد أن يتأكد الطالب من أن  احلكوميةرغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة  على مسؤوليته الشخصيةالطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن و  يدون -
ن( واملوجود على املوقع االلكرتوين للوزارة أو يطلبه من يل )مرفق باإلعالاالختصاص متوفر يف اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيها، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية املعتمدة لدى وزارة التعليم العا

 الطابق الرابع.  -مديرية التقومي واالعتماد يف الوزارة 
 الماجستير مع الدكتوراه.أو  فقط الماجستيركل من الطالب احلاصلني على درجة اإلجازة يف استمارة الرتشيح لإلعالن فيما إذا كان يرغب بدراسة   يدون -
 والمقاعد:  وزيع المنحت  
 :المنح 

 :عموم المواطنين من أبناء الشهداء 

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

 إىل املنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية وبالعك .
رجيي الكليات التطبيقية، ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب من خرجيي إحدامها خمصص خلرجيي الكليات غري التطبيقية واملنحة األخرى خلمنحتين لدراسة الماجستير أو الماجستير مع الدكتوراه: -

 الكليات غري التطبيقية تضاف املنحة إىل املنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية وبالعك .

 ويف حال عدم تقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف املنح  املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح.

 غير أبناء الشهداء: عموم المواطنين من 

/ منحة مناصفًة بني احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحلاصلني 45/ منحة دراسية من إمجايل عدد املنح البالغ عددها /41يتم توزيع املنح املتبقية البالغ عددها /
 هم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( وذلك وفق اآليت:على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراست

 :)المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

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

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

 )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية(.  خرجيي الكليات التطبيقية منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من 10 -

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

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

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

  :المقاعد 

الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على / مقعداً دراسياً بني احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحلاصلني على درجة اإلجازة )15يتم توزيع املقاعد البالغ عددها /
 املاجستري مع الدكتوراه( وفق اآليت:املاجستري فقط أو 

 :)المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

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

 إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية(.  )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد املتبقية خرجيي الكليات غري التطبيقيةمقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من  3 -

 )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية(.  خرجيي الكليات التطبيقية مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من 4 -

 و الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة(:المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أ 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد املتبقية إىل / مقعدا  دراسيا  8/ خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه(
 ى درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:املتقدمني احلاصلني عل

 ىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية(. )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  املتبقية إ خرجيي الكليات غري التطبيقيةمقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه من  4 -

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

 : قامت اللجنة بدراسة الطلبات وقررت ما يلي:ثالثا  
)أي منحتني للدكتوراه ومنحتني لدراسة املاجستري أو املاجستري %  10واليت تبلغ نسبتها  7/7/2013/ تاريخ 44مبوجب املرسوم التشريعي رقم /ملرحلة الدكتوراه  إضافة املنح الدراسة املخصصة ألبناء الشهداء .1

 ، إمجايل املنح املعلن عنها إىل املنح املخصصة لباقي الطالب لعدم تقدم أي من أبناء الشهداء لإلعالنمن مع الدكتوراه( 

 تكون موزعة وفق اآليت:/ منحة حبيث 20/ منحة بدالً من /22بالتايل يصبح عدد املنح املخصصة للمتقدمني لدراسة الدكتوراه /
o /11 ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية(.  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من( 

o /11ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية(.  خرجيي الكليات التطبيقية / منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من( 
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 تكون موزعة وفق اآليت:/ منحة حبيث 21/ منحة بدالً من /23ويصبح عدد املنح املخصصة للمتقدمني لدراسة املاجستري أو املاجستري مع الدكتوراه /

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

o 12 ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية اجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه من منحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة امل(
 خرجيي الكليات غري التطبيقية(. 

 

 7/ وعددهم المتقدمون لدراسة الدكتوراه/: 
 /: 2/المتقدمون من خريجي  الكليات غير التطبيقية وعددهم -

 /:5من خريجي  الكليات التطبيقية وعددهم / المتقدمون

 م.
رقم 

 استمارة
 المواليد االسم

 الشهادات  الحاصل عليها

معدل اإلجازة 

 بعد التثقيل

 االختصاص المطلوب

 )دكتوراه في ...(

 
 الجامعة

 
 المالحظات

 الماجستير اإلجازة

االختصاص و الجامعة وعام 

 التخرج
 التقدير المعدل

االختصاص و الجامعة وعام 

 التخرج
 التقدير المعدل

 جيد جداً  77.95 2011-تشرين-تربية 1988 رمي أنور العلي 82  .1
-دمشق-التخطيط الرتبوي

2018 
 عني مش  التخطيط الرتبوي 80.95 جيد 72.80

ماجستري تأهيل 

 وختصص

-دمشق-النقد والبالغة جيد 69.04 2009-دمشق-لغة عربية 1987 ياد اجلربعال ز  68  .2
2019 

  عني مش  النقد والبالغة 72.04 جيد 74.20

 م.
رقم 

 استمارة
 المواليد االسم

 الشهادات  الحاصل عليها

معدل اإلجازة 

 بعد التثقيل

 االختصاص المطلوب

 )دكتوراه في ...(

 
 الجامعة

 
 المالحظات

 الماجستير اإلجازة

االختصاص و الجامعة وعام 

 التخرج
 التقدير المعدل االختصاص و الجامعة وعام التخرج التقدير المعدل

حممد هباء حمي الدين  56  .1
 راجح

 دمشق-االقتصاد 1989
2012 

  عني مش  فلسفة يف احملاسبة 86 جيد جداً  76.67 2018-دمشق-مراجعة احلسابات جيد جداً  83

  اإلسكندرية حتكم وقياسات 84.66 جيد جدا 84.62 2019األمتتة الصناعية/طرطوس/ جيد جدا 81.66-تشرين-األمتتة الصناعية 1990 نور الدين نصريوسام  84  .2
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 94/ المتقدمون لدراسة الماجستير/: 
 /15المتقدمون من خريجي الكليات غير التطبيقية /-

 م.
رقم 

 االستمارة
 التقدير معدل اإلجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم

الشهادة المطلوب 
 دراستها

 المالحظات الجامعة االختصاص ا لمطلوب

  اإلسكندرية فلسفة إسالمية ماجستري ودكتوراه امتياز 80.49 2015 دمشق الشريعة 1992 آمنة لؤي املال علي 10  .1

  املنصورة الدراسات اللغوية ماجستري ودكتوراه جيد جداً  72.42 2018 دمشق األدب االنكليزي 1996 ميمونة عبد احلليم خطبا 39  .2

  القاهرة شعبة لغوية ماجستري جيد 69.63 2018 البعث األدب االنكليزي 1995 حممد مجال منجد 55  .3

  اإلسكندرية قانون عام/علوم إدارية ماجستري ودكتوراه جيد 69.45 2015 الفرات احلقوق 1993 عدنان خالد الرويلي 45  .4

  عني مش  آثار رومانية ويونانية ماجستري ودكتوراه جيد 69.35 2017 دمشق اآلثار 1994 غرام نبيل الشحادة 88  .5

  املنصورة القانون اجلزائي ماجستري ودكتوراه جيد 65.65 2010 دمشق احلقوق 1989 أمحد الشبالقحممود  54  .6

  عني مش  تقنيات التعليم ماجستري جيد 64.73 2018 محاة كلية الرتبية 1994 أمحد حممد اجلزار 13  .7

  عني مش  الشركات التجاريةقانون  ماجستري ودكتوراه جيد 64.71 2019 حلب احلقوق 1995 امحد عمر كيايل 86  .8

  عني مش  الدراسات األدبية ماجستري ودكتوراه جيد 63.63 2014 البعث اللغة العربية 1985 سايل حممود اليوسف 34  .9

  اإلسكندرية التجاري)قانون خاص( ماجستري ودكتوراه جيد 63.59 2013 دمشق احلقوق 1991 مرح منري منصور 96  .10

  عني مش  القانون الدويل ماجستري ودكتوراه جيد 63.08 2017 دمشق حقوق 1994 ضرار محزة عباس 67  .11

  القاهرة دراسات أدبية ماجستري ودكتوراه جيد 62.77 2017 دمشق اللغة العربية 1989 عيسى حممد جنار 85  .12

  عني مش  الشعبة اللغوية ماجستري ودكتوراه جيد 62.02 2018 البعث اللغة االنكليزية 1994 عبد الرمحن حممد السليمة 11  .13

  اإلسكندرية قواعد ماجستري ودكتوراه جيد 61.88 2013 البعث األدب االنكليزي 1989 طالل رشيد احلاج حسن 33  .14

2012 
  عني مش  الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزئية 81.77 امتياز 87.07 2016-حلب-التشخيص املخربي جيد جداً  78.77 2011-حلب -الصيدلة 1987 فايز الكريطةجهان  32  .3

4.  63 
حممد زياد مصعب 

  عني مش  كيمياء عضوية 78.43 جيد جداً  82.48 2016-البعث-كيمياء عضوية جيد جداً  75.43 2012-البعث-كيمياء تطبيقية 1988 اخلطيب

 دمشق -الصيدلة 1987 مجال األمحرأكرم  52  .5
  القاهرة ميكروبيولوجيا ومناعة 72.19 جيد جداً  78.13 2017-دمشق-التقانات احليوية جيد 69.19 2010
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  عني مش  تاريخ إسالمي ماجستري جيد 61.06 2016 البعث التاريخ 1986 ربا فارس الوتار 89  .15

 /:79/ المتقدمون من خريجي الكليات التطبيقية وعددهم-

 م.
رقم 
االس
 تمارة

 المواليد االسم
الشهادة الحاصل 

 عليها
 عام التخرج الجامعة

معدل 
 اإلجازة

 المالحظات الجامعة االختصاص ا لمطلوب الشهادة المطلوب دراستها التقدير

علوم وتكنولوجيا الصناعات  ماجستري ممتاز 88.59 2018 حلب اهلندسة التقنية 1995 آالء حسان علي 6  .1
  عني مش  الغذائية

  عني مش  ميكاترونيك  ماجستري جيد جدا 83.97 2018 البعث هندسة امليكاترونيك 1995 عمار حممد التالوي 71  .2

 ماجستري ودكتوراه جيد جداً  83.92 2016 حلب هندسة التقانات احليوية 1994 حممود موسى سرانك 26  .3
بيولوجيا اخللية -علم احليوان

 واألنسجة والوراثة
  اإلسكندرية

  عني مش  كيمياء حيوية ماجستري ودكتوراه جيد جداً  82.62 2018 البعث خمابر-العلوم الصحية 1997 ضحى حممد العريف 31  .4

  القاهرة علم تأثري األدوية ماجستري ودكتوراه جيد جداً  82.30 2013 حلب الصيدلة 1990 حممد حسني األمني 29  .5

مصارف -االقتصاد 1993 حممد خلدون خالد  عيشونه 50  .6
 وتأمني

  القاهرة التمويل واالستثمار-إدارة أعمال ماجستري ودكتوراه جيد جداً  79.93 2016 دمشق

  القاهرة احلاسبات واملعلومات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 79.80 2018 حلب هندسة احلواسيب 1995 زكريا عبدو اوسطة 79  .7

  عني مش  جرب ماجستري جيد جداً  78.64 2013 البعث الرياضيات 1991 حممد خالد اخلطيب 46  .8

  عني مش  جراحة قلب وصدر ماجستري جيد جداً  79.38 2017 حلب طب بشري 1993 عمرو طارق سامل 24  .9

  مش عني  جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جداً  78.32 2018 دمشق طب األسنان 1996 عبد الرمحن جهاد  قره بال 99  .10

  عني مش  تشخيص خمربي ماجستري ودكتوراه جيد جداً  78.11 2018 البعث الصيدلة 1996 مرمي أكرم اخلطيب 2  .11

  عني مش  جراحة الوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.90 2018 حلب طب األسنان 1994 عبد القادر حممد يوسف 71  .12

  عني مش  املداواة اللبية ماجستري جيد جداً  77.72 2018 حلب األسنانطب  1996 عبد الرمحن مرعي الطوالبة 18  .13

  القاهرة احلاسبات واملعلومات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.30 2019 حلب هندسة احلواسيب 1992 حممد امحد احلايك 73  .14

  اإلسكندرية والوجه والفكني جراحة الفم ماجستري جيد جدا 77.09 2018 تشرين طب األسنان 1995 يون  نزيه عريضة 22  .15

 عني مش  جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جداً  76.71 2017 تشرين طب األسنان 1995 ليث ميخائيل الشيخ موسى 58  .16
مت قبول طلبه بناء على موافقة السيد 

املؤرخة يف  الوزير املسطرة على مذكرتنا
املتضمنة اقرتاح قبول  11/7/2019
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املرشحني من قبل وزارة التعليم طلبات 
  2018/2019العايل للعام الدراسي 
نتيجة عدم وجود  الذين تعذر تسجيلهم

االختصاص ومل يستكملوا إجراءات 
 االستفادة من املنحة 

العصبية  العالج الطبيعي لألمراص ماجستري ودكتوراه جيد جداً  76.38 2016 البعث العلوم الصحية 1993 يون  علي خضور 49  .17
  القاهرة وجراحتها

عالج األسنان التحفظي/عالج  ماجستري جيد جدا 76.32 2018 حلب طب األسنان 1994 الجد عماد احلسن السليمان 97  .18
  اإلسكندرية اجلذور

  القاهرة هندسة إدارة وتشييد ماجستري  ودكتوراه جيد جداً  76.29 2016 البعث هندسة مدنية 1992 حممد سليمان وسوف 61  .19

20.  100 
فاطمة حممد أمين  عبد الباقي 

  اإلسكندرية علم اجلراثيم والفريوسات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 76.17 2016 دمشق الصيدلة 1993 الشرجبي

 العلوم اهلندسية يف اهلندسة ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.99 2017 دمشق اهلندسة املعمارية 1993 احلسن مامون القادري 81  .21
  اإلسكندرية املعمارية

  عني مش  جراحة وجه وفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.80 2018 حلب طب األسنان 1994 حممد عبد الغين البكار 74  .22

  طنطا مداواة األسنان اللبية ماجستري ودكتوراه جيد جداً  75.15 2017 دمشق طب األسنان 1994 نواف هباء الدين الزين 48  .23

  عني مش  صيدالنيات ماجستري ودكتوراه جيد جداً  75.04 2016 دمشق الصيدلة 1994 حممد مجال منرهأمحد  15  .24

  عني مش  حتليل عددي-رياضيات ماجستري جيد 74.90 2011 دمشق الرياضيات 1988 حممد ياسني محادة 21  .25

  القاهرة التخطيط اإلقليمي ودكتوراه ماجستري جيد 74.54 2017 تشرين هندسة معمارية 1991 أغيد عبد الكرمي برميو 42  .26

  طنطا عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه جيد 74.54 2018 دمشق طب األسنان 1990 حسن حسان حممد 16  .27

  القاهرة آالت كهربائية ماجستري ودكتوراه جيد 74.53 2018 دمشق اهلندسة الكهربائية 1994 أمحد هيثم نصار 1  .28

  عني مش  علوم احلاسبات ماجستري ودكتوراه جيد 74.47 2019 طرطوس الرياضيات 1995 حسان حممد حممد 23  .29

 القاهرة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد 74.37 2017 دمشق طب األسنان 1994 باسل موفق اهلواش 9  .30

مت قبول طلبه بناء على موافقة السيد 
املؤرخة يف  الوزير املسطرة على مذكرتنا

املتضمنة اقرتاح قبول  11/7/2019
طلبات املرشحني من قبل وزارة التعليم 

  2018/2019العايل للعام الدراسي 
الذين تعذر تسجيلهم نتيجة عدم وجود 



9 

 

االختصاص ومل يستكملوا إجراءات 
 االستفادة من املنحة

  القاهرة اجلراحة الفكية ماجستري ودكتوراه جيد 74.36 2018 دمشق طب األسنان 1996 مازن الطيب اليون  30  .31

  حلوان علم التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراه جيد 74.34 2017 تشرين الرتبية الرياضية 1992 حممد ندمي رابعة 12  .32

  القاهرة متريض احلاالت احلرجة ماجستري جيد 74.26 2018 حلب التمريض 1995 حسن حممد البنان 57  .33

  عني مش  جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد 74.09 2017 دمشق طب األسنان 1991 أمحد املنالحممد لؤي  14  .34

  عني مش  أمراض اللثة وجراحتها ماجستري ودكتوراه جيد 74.05 2017 دمشق طب األسنان 1994 أن  بالل كواره 7  .35

  عني مش  هندسة إنشائية ماجستري ودكتوراه جيد 74.05 2016 البعث هندسة مدنية 1991 حسني علي سليمة 35  .36

  القاهرة التخطيط اإلقليمي ماجستري ودكتوراه جيد 74.01 2016 دمشق اهلندسة املعمارية 1993 مرح حممود جبور 91  .37

  اإلسكندرية جراحة لبية –تقومي  ماجستري جيد 73.95 2018 دمشق طب األسنان 1996 حممد يوسف املساملة 69  .38

  املنصورة جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري جيد 73.63 2018 تشرين طب األسنان 1995 سليمان يوسف وردي 20  .39

  عني مش  تقومي األسنان ماجستري جيد 73.62 2018 دمشق طب األسنان 1995 حممد ظافر بركات 51  .40

  القاهرة التخطيط العمراين ماجستري جيد 73.37 2019 حلب اهلندسة املعمارية 1996 هبة صالح ناعسة 40  .41

مساحة -هندسة طبوغرافيا ماجستري ودكتوراه جيد 73.34 2018 حلب اهلندسة املدنية 1992 عبد الكرمي خملص اجلبيلي 65  .42
 وجيوديزيا

  القاهرة

  عني مش  عالج جذور ماجستري ودكتوراه جيد 73.13 2018 دمشق طب األسنان 1993 حممد زاهر حممد بشار كوكش 25  .43

  القاهرة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد 73.09 2018 دمشق طب األسنان 1995 ثائر حسان عاصي 3  .44

  اإلسكندرية املداواة اليثية ماجستري جيد 73.6 2018 دمشق طب األسنان 1995 لجد الدين حممد اخلليل 59  .45

  اإلسكندرية جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد 73.01 2013 دمشق طب األسنان 1990 بالل مأمون محادة 29  .46

  القاهرة اهلندسة وإدارة التشييد ماجستري ودكتوراه جيد 73 2018 البعث هندسة مدنية 1995 أسامة عبد املطلب األزهري 64  .47

 1994 خالد حممد سهوان 95  .48
متويل -االقتصاد

 ومصارف
  اإلسكندرية التطبيقياإلحصاء  ماجستري جيد 72.95 2018 محاه

 القاهرة جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد 72.62 2014 تشرين طب األسنان 1989 حممود عمر إمساعيل 17  .49

مت قبول طلبه بناء على موافقة السيد 
املؤرخة يف  الوزير املسطرة على مذكرتنا

املتضمنة اقرتاح قبول  11/7/2019
طلبات املرشحني من قبل وزارة التعليم 
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  2018/2019العايل للعام الدراسي 
الذين تعذر تسجيلهم نتيجة عدم وجود 
االختصاص ومل يستكملوا إجراءات 

 االستفادة من املنحة

 القاهرة عالج اجلذور اللبية ماجستري ودكتوراه جيد 72.54 2016 دمشق طب األسنان 1993 أمحد حمي الدين احلداد 44  .50

مت قبول طلبه بناء على موافقة السيد 
املؤرخة يف  الوزير املسطرة على مذكرتنا

املتضمنة اقرتاح قبول  11/7/2019
طلبات املرشحني من قبل وزارة التعليم 

  2018/2019العايل للعام الدراسي 
الذين تعذر تسجيلهم نتيجة عدم وجود 

صاص ومل يستكملوا إجراءات االخت
 االستفادة من املنحة

هندسة تكنولوجيا  1983 زينب حممود املصطفى 93  .51
  عني مش  نظم املعلومات ماجستري ودكتوراه جيد 72.44 2013 تشرين املعلومات واالتصاالت

  القاهرة اقتصاديات الصحة ماجستري ودكتوراه جيد 72.43 2018 دمشق االقتصاد 1996 حممد مؤمن حممد خري اهلل 66  .52

  اإلسكندرية إصابات رياضية وتأهيل ماجستري ودكتوراه جيد 72.41 2017 محاه الرتبية الرياضية 1993 خالد حسن احلمود 75  .53

  عني مش  جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد 72.25 2017 تشرين طب األسنان 1994 علي غسان حممود 60  .54

  القاهرة هندسة تصميم ميكانيك وانتاج ماجستري ودكتوراه جيد 72.06 2017 الفرات هندسة ميكانيكية 1992 اهلمام رضوان اخلليف العبيد 102  .55

  املنصورة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد 71.91 2017 محاه طب األسنان 1993 عمر حممد نبيل طيفور 62  .56

  اإلسكندرية الكيمياء احليوية ماجستري ودكتوراه جيد 71.65 2018 البعث العلوم الصحية 1996 حممد كمال حامت الربجياوي 27  .57

  حلوان إنشاءات-هندسة مدنية ماجستري ودكتوراه جيد 71.62 2018 دمشق اهلندسة املدنية 1995 ميان أمين شنار 4  .58

  القاهرة تصميم عمراين ماجستري ودكتوراه جيد 71.38 2011 دمشق اهلندسة املعمارية 1988 آالء حممد منصور اخلطيب 19  .59

  عني مش  كيمياء حيوية ماجستري ودكتوراه جيد 71.29 2017 البعث كلية العلوم 1995 حممد عمار حممود اخلطيب 43  .60

  القاهرة نظم املعلومات ماجستري ودكتوراه جيد 71.13 2019 محاه العلوم التطبيقية 1997 بيان امني حسون النجار 90  .61

  القاهرة هندسة اآلالت والقوى الكهربائية ماجستري ودكتوراه جيد 71.03 2018 دمشق اهلندسة الكهربائية 1993 يوسف عبد الوهاب طاطيش 28  .62

  اإلسكندرية جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري جيد 70.93 2019 تشرين طب األسنان 1994 باسل أمري كزعور 80  .63

  اإلسكندرية االستعاضة السنية املثبتة ماجستري جيد 70.71 2019 تشرين طب األسنان 1995 ان  حممد زهرة 83  .64
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 الرتكيبات السنية الثابتة ماجستري ودكتوراه جيد 70.70 2015 تشرين طب األسنان 1989 رزان رياض العبد احلافظ 47  .65
 تيجان وجسور

  املنصورة

  القاهرة اهلندسة الكيميائية ماجستري ودكتوراه جيد 70.54 2016 البعث اهلندسة الكيميائية 1992 تقى رامز كسييب 8  .66

  القاهرة هندسة حتكم آيل ماجستري ودكتوراه جيد 70.24 2018 طرطوس اهلندسة التقنية 1993 حممد أمحد شحرور 104  .67

  عني مش  جراحة فم وفكني ماجستري جيد 69.65 2018 دمشق طب أسنان 1993 أن  أمحد سرية 53  .68

 عني مش  نظم وشبكات حاسوبية ماجستري جيد 69.24 2017 دمشق هندسة معلوماتية 1993 عامر حممد عمران درويش 103  .69
صالحية جواز السفر  حىت 

 فقط 14/11/2019
 

  القاهرة تكنولوجيا املعلومات ماجستري جيد 69.23 2017 دمشق هندسة معلوماتية 1992 طارق حممد رشاد القباين 101  .70

 نقص يف التسجيل االلكرتوين طنطا هندسة عمارة ماجستري جيد 68.99 2019 محاه هندسة العمارة 1996 بتول حيىي مكاوي 92  .71

  عني مش  عالج جذور ماجستري ودكتوراه جيد 68.85 2018 دمشق طب أسنان 1995 اسامة حممد هباء قاسم 70  .72

  عني مش  الرياضيات التطبيقية ماجستري ودكتوراه جيد 68.82 2018 دمشق الرياضيات التطبيقية 1994 حممد حسام اهلابط 94  .73

  القاهرة طب أسنان األطفال ماجستري ودكتوراه جيد 68.38 2017 حلب طب األسنان 1993 نارت وليد البيزاد 5  .74

  القاهرة احملاصيل احلقلية ماجستري ودكتوراه جيد 68.29 2018 دمشق هندسة زراعية 1994 ستناي أديب سعيد 37  .75

  اإلسكندرية تقومي األسنان والفكني ماجستري جيد 67.48 2018 تشرين طب األسنان 1994 أشرف حممد جعفر 77  .76

  عني مش  الراضيات البحتة ماجستري جيد 66.83 2006 البعث العلوم الرياضية 1983 اسامة حممد فرحان حصرية 87  .77

  القاهرة التخطيط العمراين ماجستري ودكتوراه جيد 66.23 2018 حلب هندسة معمارية 1992 براءة عبد احلميد خضري 41  .78

  القاهرة تكنولوجيا علوم األغذية ماجستري ودكتوراه جيد 66 2007 حلب هندسة زراعية 1982 هدى عز الدين جانسيز 36  .79
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