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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

  
  هـــــــــــــــــــويـــــــــتـن

  

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

  دكتوراه) –(ماجستير  الدراسات العلياعد المخصصة للقطر لمرحلة على المنح والمقا ٣١/٨/٢٠١٧تاريخ  ٣٦٩إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

  المرحلة الجامعية األولىعلى منح ومقاعد  ٢٠/٧/٢٠١٧تاريخ  ٢٩٦وإعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي 
  

  
  نعلمكم ورود تأشيرة الدخول (الفيزا) لكل من الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه

  ن توافنا السفارة المصرية الحقاً بآخر المستجدات بخصوص تأشيرة الدخول للطالب الباقين:على أ
  
  
  



٢ 
 

  
 Wאאא 

 Wאאא 

 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص املطلوب
 اجلامعة (دكتوراه يف)

  
الماجستيراإلجازة  نوع الرتشيح

 المعدل االختصاص  المعدل االختصاص
  أصيل منحة  عني مشس دراسات لغوية/ لغة انكليزية ٨١.٢٧ اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية  ٧٦.٦ اآلداب/ اللغة االنكليزية شادي ابراهيم اخلطيب  .١
  أصيل منحة  عني مشس البرتولالقانون اخلاص عقود  - القانون اخلاص  ٧١.٣٤ احلقوق ثناء نايل العامسي  .٢
  أصيل منحة  عني مشس  القانون العام - احلقوق/ القانون العام/ العلوم اإلدارية واملالية  ٦٧.٩٣ احلقوق حممد عالء عبد الكرمي حممد  .٣
  أصيل منحة اإلسكندرية  بيقيةلغويات تط ٧٨.٥١ اآلداب/ اللغة االنكليزية/ الدراسات اللغوية  ٦٣.٥٠ اآلداب/ اللغة االنكليزية اسراء هاين خزنة  .٤
  أصيل منحة  عني مشس  القانون اجلزائي اجلنائي ٦٦.٠٧ احلقوق/ القانون اجلزائي  ٦٢.٤٦ احلقوق ابراهيم حممد املصطفى  .٥

 
 Wאאא 

 

 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص املطلوب
 اجلامعة (دكتوراه يف)

  
  نوع الرتشيح

 الماجستير اإلجازة
  المعدل  االختصاص  المعدل  االختصاص

  أصيل منحة القاهرة  تقومي األسنان والفكني ٩٠.٥٩ تقومي األسنان والفكني ٨٤.٩٧ طب األسنان جهاد حممد ابراهيم قره بوالد.١
  أصيل منحة اإلسكندرية  لغني/باطينمتريض با ٧٧.٠٢ التمريض/ متريض البالغني ٨٣.٥٥ التمريض عبد اهللا حممد عيد املصري.٢
  أصيل منحة اإلسكندرية  تقومي األسنان والفكني ٨٠.٨٧ تقومي األسنان والفكني ٨٣.٤٨ طب األسنان سليم حممد جاهد كيايل.٣

الصيدلة/  مراقبة األدوية/ الكيمياء الصيدلية  ٨١.٤٠  الصيدلة  نوران خليل اخلليل بك.٤
  واملراقبة الدوائية

  أصيل منحة  القاهرة  ء الصيدالنيةالكيميا  ٨٥.٩٢

اهلندسة امليكانيكية/  مضر عبد الكرمي سعود.٥
  التصميم واإلنتاج

اهلندسة امليكانيكية/علم املواد وهندستها/  ٨١.٠٦
  هندسة التصميم واإلنتاج

  أصيل منحة  القاهرة  علم وهندسة املواد  ٧٩.٨٦

اهلندسة امليكانيكية/ خولة حسن احملمد السالمة.٦
  ك الغزل والنسيجميكاني

  أصيل منحة  املنصورة  نسيج غري منسوج  ٨٤.٨٧  هندسة الغزل والنسيج  ٧٩.٢١
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 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص املطلوب
   اجلامعة (دكتوراه يف)

 الماجستير اإلجازة  نوع الرتشيح
 المعدل االختصاص المعدل االختصاص

 نانطب األس  عبد اهلادي كمال القج.٧
  

طب األسنان/ أمراض النسج الداعمة  ٧٨.٨٨
  لألسنان

  أصيل منحة  عني مشس  طب الفم وأمراض اللثة  ٨٩.٣٦

  أصيل منحة  القاهرة  إدارة أعمال  ٧٨.٢٦  االقتصاد/ إدارة األعمال  ٧٧.٣٠  االقتصاد/ إدارة األعمال  جنم عبيده شرف.٨

  أصيل منحة اإلسكندرية  الرياضيات البحتة  ٨١.٦٦  واهلندسة/ الرياضياتاجلرب   ٧٥.٧٥  العلوم  الرياضية/ اجلرب  نضال جابر جبيلي.٩

  أصيل منحة  القاهرة  طاقات متجددة/ طاقة مشسية  ٨٣.٦  اهلندسة امليكانيكية/الطاقة الشمسية  ٧٤.٩٢ اهلندسة امليكانيكية/ القوى  سومر معني حبيب.١٠

الرتبية الرياضية/ التدريب  الندمي غسان حممود.١١
  الرياضي

 أصيل منحة اإلسكندرية  علوم الصحة  ٧٩.٥  الرتبية الرياضية/ التدريب الرياضي  ٧٢.٦١

عبد الغين مالك مكي قلعة.١٢
  جي

 أصيل منحة  عني مشس  إدارة األعمال والتسويق  ٧٧.٢٧  التسويق/ إدارة األعمال  ٧٠.٩٧  االقتصاد/ إدارة األعمال

  أصيل مقعد + احتياط منحة  عني مشس  اجلراحة البولية  ٨٦.١٤  اجلراحة البولية  ٧٠.٥٧  الطب البشري  عدنان يوسف سلمان.١٣

  علي امحد حسن.١٤
اهلندسة امليكانيكية/ علم

  أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  هندسة ميكانيك/ تصميم وإنتاج  ٧٦.٤٠  اهلندسة امليكانيكية/  علم املواد وهندستها  ٦٧.٠١  املواد اهلندسية

لة/ العمارةالفنون اجلمي  بسمة حممد وليد شيخو.١٥
  الداخلية

  أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  العمارة الداخلية (ديكور)  ٨٠.٨٩  الفنون اجلميلة/ العمارة الداخلية  ٦٦.٩

الفنون اجلميلة/ االتصاالت  ميسه فواز البكدش.١٦
  البصرية

 ةأصيل مقعد + احتياط منح  حلوان  اجلرافيك  ٧٥.٩٨  الفنون اجلميلة/ االتصاالت البصرية  ٦٤.٢٠

 أصيل مقعد + احتياط منحة  عني مشس  تلوث املاء واألحواض املائية  ٨١.٧٤  اهلندسة الريفية  ٦٣.٣٨  اهلندسة الزراعية  خالد عبد الرمحن احملمد.١٧

  امحد عمر الراعي.١٨
علم احلياة/ البيولوجيا/
  ٦٢.١٨  العلوم احليوية الكيميائية

 العلوم/ علم احلياة احليوانية
 أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان  يوانيةعلم احلياة احل  ٧٤.٦٠  
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 الماجستير:لمرحلة  ونالمرشح 

 :المرشحون من خريجي الكليات غير التطبيقية 
 

 الشهادة احلاصل عليها االسم  م
معدل
 اإلجازة

الشهادة املطلوب
 دراستها

  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب

ا اآلداب/ اللغة االنكليزية  والء رياض مزيد  .١   أصيل منحة  عني مشس  لغويات  ماجستري  ٨٦.٨٥  وآدا
  أصيل منحة  القاهرة  التفسري  ماجستري ودكتوراه  ٨٢.٠١  الشريعة اإلسالمية  ظالل حممد ميسر  .٢
  أصيل منحة  املنصورة  إعالم ( صحافة ونشر)  ماجستري ودكتوراه  ٧٨.٠٥  اإلعالم/الصحافة والنشر دميا حممد عامر جالل الدين  .٣
  أصيل منحة  القاهرة القانون الدويل العام ماجستري ودكتوراه ٧٥.٤٢ احلقوق دكمحممد امحد  .٤
ا  مؤيد حممد حسن  .٥   أصيل منحة  القاهرة  دراسات لغوية وحنوية  ماجستري ودكتوراه  ٧٥.٣٨  اآلداب/لغة عربية وآدا
  أصيل منحة اإلسكندرية  تربية الطفل معلم صف ماجستري ودكتوراه ٧٠.٥٠ تربية/معلم صف مجال امحد احلاج امحد  .٦
  أصيل منحة  عني مشس  العالقات الدولية  ماجستري ودكتوراه  ٦٨.٩٥  احلقوق  مرمي عمران الزعيب  .٧

  أصيل منحة اإلسكندرية أصول الرتبية ماجستري ودكتوراه ٦٨.٨٩ الرتبية/ معلم صف فريد حممد فؤاد الوادي  .٨
  أصيل مقعد + احتياط منحة  عني مشس  معلم صف  ماجستري  ٦٨.٢٨  تربية/معلم صف/تربية الطفل  عبد الرمحن عدنان األمحد  .٩
  أصيل مقعد +احتياط منحة  عني مشس القانون العام ماجستري ودكتوراه ٦٧.٧٤ احلقوق عمار علي شعبان  .١٠
 احتياط منحةأصيل مقعد +  القاهرة  مناهج وطرائق التدريس  ماجستري ودكتوراه  ٦٦.٤٢  تربية/مناهج وتقنيات التعليم  ضياء مجال الصاحل  .١١
  احتياط مقعد +احتياط منحة  أسيوط  علم اللغويات االجتماعية ماجستري ٦٥.٣٧ اآلداب/ لغة انكليزية سوار طالل العلي  .١٢
  احتياط مقعد +احتياط منحة  القاهرة  القانون الدويل  ماجستري ودكتوراه  ٦٤.٥٤  احلقوق  خليل امساعيل العامر  .١٣
  احتياط مقعد +احتياط منحة  القاهرة القانون الدويل تري ودكتوراهماجس ٦٣.٤٥ احلقوق عالء مسري اجلزار  .١٤
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 :المرشحون من خريجي الكليات التطبيقية 
 

 الشهادة احلاصل عليها االسم  م
معدل
 اإلجازة

الشهادة املطلوب
 دراستها

  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب

  أصيل منحة  عني مشس الرياضيات البحتة ماجستري ودكتوراه ٨٦.٧٥ العلوم / الرياضيات/ اجلرب معن طالل العبد اهللا  .١
  أصيل منحة  القاهرة  هندسة احلاسبات/ الذكاء االصطناعي ماجستري ودكتوراه ٨٦.٣ اهلندسة املعلوماتية أمحد حيىي قناعة  .٢
  أصيل منحة  سعني مش الرياضيات البحتة ماجستري ودكتوراه ٨١.٩١ العلوم/ رياضيات/ اجلرب شهد هشام اخلراز  .٣
  أصيل منحة  القاهرة الرياضيات البحتة ماجستري ودكتوراه ٨١.٦٦ الرياضيات/ التحليل الرياضي امين غسان غنام  .٤

  ماجستري ودكتوراه  ٧٩.٩٥  العلوم الصحية/ املعاجلة الفيزيائية  خالد امحد اخلضر  .٥
اضطرابات اجلهاز العضلي احلركي 

  وجراحتها
  أصيل منحة  القاهرة

  أصيل منحة  عني مشس حماسبة ماجستري ودكتوراه ٧٩.٦٧ االقتصاد/احملاسبة بالنملر علي  .٦

  أصيل منحة  القاهرة  تكنولوجيا التصنيع الغذائي  ماجستري ودكتوراه  ٧٨.٧١  اهلندسة التقنية/ تقانات اهلندسة الغذائية  آية بكري سخانة  .٧

  أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  جتارة (إدارة أعمال)  ودكتوراه ماجستري  ٧٧.٦٧  االقتصاد/إدارة أعمال  مهند حممد سعيد الفرحان  .٨
  أصيل مقعد + احتياط منحة  حلوان جيو فيزياء تطبيقية ماجستري ٧٧.٢٨ اجليولوجيا/ جيو فيزياء إناس عمر الصباغ  .٩
  صيل مقعد + احتياط منحةأ  حلوان  التدريب الرياضي  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٩٧  الرتبية الرياضية  باسل عبد الباري النيفاوي  .١٠
  احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة  هندسة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي ماجستري ودكتوراه ٧٦.٩٣  اهلندسة امليكانيكية/هندسة اإلنتاج حممد حممد مجعة سليمان  .١١
  احتياط مقعد + احتياط منحة  مشس عني  أدوية ومسوم  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٧٨  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  امحد عماد اخلضري  .١٢
  احتياط مقعد + احتياط منحة اإلسكندرية  التدريب رياضي  ماجستري ودكتوراه  ٧٦.٦٧  الرتبية الرياضية  حممد جندت السيد  .١٣
  احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة تصميم معماري ماجستري ودكتوراه ٧٦.٦٥ اهلندسة املعمارية ظالل مصطفى درعوزي  .١٤
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 ستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية (الفيزا)ال ين على الطال ب المذكورة اسماؤهم أعاله القيام بما يلييتع:  

للحصول على الكتاب الالزم لمراجعة السفارة المصرية الستكمال / ٥الحضور إلى مبنى وزارة التعليم العالي/ مديرية العالقات الثقافية طابق / .١

 .)/٢ى التأشيرة الدراسية (الفيزا) (انظر /أ/ من البند التالي رقم /إجراءات الحصول عل

  مصطحبين معهم: ١١/٣/٢٠١٨في موعٍد أقصاه األحد  لكائنة في كفرسوسةامراجعة السفارة المصرية بدمشق  .٢

 ن وزارة التعليم يتضمن اسم الطالب المرشح والجامعة واالختصاص المطلوبين.عكتاب صادر   .أ 

  تقل فترة صالحيته عن سبعة أشهر.على أال جواز السفر  .ب 

 صورة عن عن جواز السفر.  .ج 

  .) ظهراً ١٢- ١٠علماً أن السفارة المصرية تستقبل طلبات المرشحين حصراً أيام (األحد واالثنين والثالثاء) بين الساعة (

 ن تأشيرة الدخول وإعالمنا بموعد سفرهم./ لموافاتنا بنسخة ع٥الحضور إلى مبنى وزارة التعليم العالي/ مديرية العالقات الثقافية طابق / .٣
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  للعام الدراسي  الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافيكما يتعين على الطال ب بعد حصولهم على الفيزا اتباع الخطوات التالية
٢٠١٧/٢٠١٨:  

للعام  تكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافيللحصول على الخطابات الالزمة السمراجعة السفارة السورية في القاهرة  .١
 .٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

لتقديم طلب لمعادلة (مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به سفارتنا في القاهرة) مراجعة المجلس األعلى للجامعات المصرية  .٢
مع اإلشارة إلى أنه  اتنا بما يثبت ذلك عن طريق السفارة السورية في القاهرة،ومواف شهادتهم العلمية المرشحين على أساسها (إجازة/ماجستير)

وكيفية تصديقها أصوًال من  يتعين على الطالب الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة الوثائق المطلوبة منه الستكمال إجراءات معادلة الدرجات العلمية
  FrontOffice/instruction/introduction.faces/٩٠٨٣:http://app.scu.eun.eg :الجهات المختصة

 مراجعة وزارة التعليم العالي المصرية (مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به سفارتنا في القاهرة) الستكمال إجراءات وضعهم على .٣
 .حصراً  ٢٠١٧/٢٠١٨ومقاعد التبادل الثقافي للعام الدراسي  حساب منح

لتسجيل مراجعة الجامعة المرشحين عليها (مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به سفارتنا في القاهرة وكذلك الوثائق الثبوتية المطلوبة ل .٤
ين قبول دراسي لهم على حساب منح ومقاعد التبادل الثقافي ) الستكمال إجراءات تأمبعد تصديقها أصوًال من الجهات المختصة في الجامعة

 .حصراً  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي 
الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد  مراجعة السفارة السورية في القاهرة لتزويدها بصورة عن القبول الدراسي فور الحصول عليه .٥

 .٢٠١٧/٢٠١٨التبادل الثقافي للعام الدراسي 
  

                                                                                       ٢٧/٢/٢٠١٨في دمشق 


