
لمفاضلة التبادل  )دكتوراه –ماجستير ( على إعالن المنح والمقاعد الدراسية لمرحلة الدراسات العليا  واالحتياطأسماء الناجحين األصالء 
  :مع جمھورية مصر العربية 2012/2013الثقافي للعام الدراسي 

  :مرحلة الدكتوراه: أوالً 

  :للدكتوراه مقاعد 4منحة و  20العدد المخصص  :الجامعات الحكومية -1

  نوع الترشيح االختصاص معدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها العمر االسم  م

 منحة علم املواد وهندستها 88,40 دمشق هندسة التصميم امليكانيكي / ماجستري يف علم املواد وهندستها1986 أمحد عبد اهللا محدان  .1

 منحة هندسة الطاقة البديلة- هندسة التحكم اآليل- هندسة الطاقة احليوية 86,00 تشرين هندسة اآلالت احلرارية/ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 1982 رائد فؤاد سيد أمحد  .2
 منحة  إدارة أعمال 85,75 تشرين التسويق/ ماجستري يف االقتصاد 1986 عالء عاطف جرجور  .3

 منحة الفلسفة يف اهلندسة الكهربائية 85,42 دمشق هندسة الطاقة الكهربائية/ ماجستري يف هندسة نظم القدرة الكهربائية 1986 حممد موفق حممد نبيل اخلطيب  .4

 منحة تكنولوجيا التعليم - تربية  85,22 دمشق املناهج وطرائق التدريس)/تقنيات التعليم(ماجستري يف الرتبية 1979 نسرين معذا أبو عمار  .5

 منحة الصناعات الغذائية 85,19  دمشق علوم األغذية/ ماجستري يف اهلندسة الزراعية 1979 اهللاعبيده سعيد العبد   .6

 منحة رياضيات تطبيقية 84,56 البعث ميكانيك رياضي/ماجستري يف العلوم الرياضية ١٩٨٣ مهند صاحل العلوش  .7

 منحة املتنوع احليوي النبايت  - التلوث البيئي 84,25 دمشق املوارد الطبيعية املتجددة والبيئة /ماجستري يف علوم احلراج والبيئة 1982 نسرين ابراهيم العبود  .8

ا - طرائق تدريس -)لغة فرنسية(علوم اللغة -ترمجة 84,00 تشرين دراسات أدبية لغة فرنسية/ ماجستري يف اآلداب 1981 يامن عبد اهلادي ديب  .9  منحة اللغة الفرنسية وآدا

 منحة األمراض العصبية 83,58  دمشق ماجستري يف األمراض العصبية 1982 أمين حممود البودي  .10

 منحة )عصور وسطى( تاريخ العرب واإلسالم83,4 دمشق عرب وإسالم -التاريخ/ماجستري يف اآلداب ١٩٨٠ أنور مازن العوا  .11

 منحة الفيزياء اإلشعاعية 82,37 دمشق املنابع املشعة وأمنهاماجستري يف الوقاية اإلشعاعية وأمان  ١٩٨٣ عبد اهللا حممد شحاده  .12

 منحة اآلثار اإلسالمية 82,28 دمشق اآلثار الكالسيكية والعربية واإلسالمية/ ماجستري يف اآلداب ١٩٨٥ رند فؤاد أبو عقل  .13

 منحة تسويق 82,10 تشرين التسويق/ ماجستري يف االقتصاد 1984 حممد نزيه ابراهيم  .14

 منحة جراحة الفم والفكني 81,05 البعث جراحة الفم والفكني/ ماجستري يف طب األسنان ١٩٨٤ فؤاد سبسيبطالل   .15



 منحة التصحرأو ) إعادة تأهيل املراعي(إدارة وتنمية ومحاية البادية 80,59 دمشق احلراج والبيئة/ ماجستري يف اهلندسة الزراعية ١٩٨١ منري بشري أيوب  .16

 منحة علم االجتماع العام - اخلدمة االجتماعية  80,2 دمشق علم االجتماع/ ماجستري يف اآلداب ١٩٨٤ حممد حسني احلايك  .17

 منحة علم اجتماع معريف/نظريات اجتماعية معاصرة 79,68 دمشق علم االجتماع/ماجستري يف اآلداب ١٩٨٤ رنا عبد الرزاق طحان  .18

  منحة طب األسنان 78,62 حلب األسنان والفكني تقومي/ ماجستري يف طب األسنان ١٩٨٣ عمرو حممد حياين  .19

 منحة )امليكروبيولوجي(العلوم الصيدلية االكلينيلية  78,36 دمشق ماجستري يف العلوم الصيدلية اختصاص التشخيص املخربي ١٩٨١ زهور حمسن السعد  .20

  :للدكتوراه مقاعد 4ناجحين مقاعد واحتياط منح ومقاعد خريجي الجامعات الحكومية العدد 

  نوع الترشيح االختصاص معدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها  العمر االسم  م

 احتياط منحة+ مقعد  علم احليوان 78,28 حلب علم احلياة احليوانية -ماجستري يف علم احليوان  ١٩٨٣ حممد حافظ العيزوقي  .21

 احتياط منحة+ مقعد  )تبادل منشأ األوعية(جراحة القلب عند األطفال بالتشوهات الوالدية  77,57 دمشق ماجستري يف اجلراحة القلبية ١٩٨٠ حممد عبد الرزاق الزعيم  .22

 احتياط منحة+ مقعد  األمراض القلبية عند األطفال 2 - األمراض العصبية عند األطفال  75,39 دمشق ماجستري يف طب األطفال ١٩٨٣ مسر مسري جبالوي  .23

 احتياط منحة+ مقعد  )املصارف وأسواق مالية( إدارة أعمال 72,95 دمشق مصارف وتأمني/ يف األسواق املاليةماجستري  ١٩٨٧ أمحد هيثم بركات  .24

 احتياط منحة+ احتياط مقعد التشريح املرضي 72,41 حلب التشريح املرضي/ ماجستري يف الطب البشري ١٩٨١ الياس عدنان الكيال  .25

 احتياط منحة+ احتياط مقعد القانون التجاري 69,00 جامعة دمشق القانون اخلاص /ماجسرت يف احلقوق ١٩٨٣ مجيل حممود احلوشان  .26

 

  :من عدد المقاعد% 5العدد المخصص مقعد واحد : المعاهد العليا السورية والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية -2

  نوع الترشيح االختصاص معدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها العمر االسم  م
 مقعد ائيةزيمعاجلة في 100 األردن/ العلوم والتكنولوجيا املعاجلة الفيزيائية   /ماجستري يف العلوم الصحية ١٩٨٣ غىن عاصم الرفاعي  .27

 مقعداحتياط  كرة سلة  3 - علم التدريب الرياضي 2 - الرتبية الرياضية 87,5 اجلامعة األردنية ماجستري يف الرتبية الرياضية ١٩٨٢ جان انطون ليوس  .28

  

  



  

 ً   :مرحلة الماجستير: ثانيا

  :مقاعد 9منحة و  25العدد المخصص  :الجامعات الحكومية -1

 نوع الترشيح االختصاص المعدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها العمر االسم  م
 منحة متريض احلاالت احلرجة  - متريض التثقيف الصحي88,37 حلب إجازة يف التمريض 1988 عبد اهللا حممود غشيم  .29
 منحة هندسة حاسبات86,53 حلب إجازة يف اهلندسة املعلوماتية1990 أسامة حممد مكانسي  .30
 منحة متريض بالغني83,95 حلب إجازة يف التمريض1989 حممد زياد احلطاب  .31
 منحة هندسة املواد83,85 تشرين إجازة يف اهلندسة امليكانيكية1984 بسام سليمان املغرقوين  .32
 منحة بساتني 82,82 تشرين إجازة يف الزراعة1990 بارودي حسام ميشال  .33
 منحة كيمياء صيدالنية  - تصميم واصطناع دوائي ومراقبة اجلودة82,54 دمشق إجازة يف الصيدلة1988 اميان حسني بطيخه  .34
 منحة إدارة أعمال80,63 الفرات إدارة األعمال/ إجازة يف االقتصاد1988 جينان ابراهيم حسن  .35
 منحة هندسة احلاسبات80,63 حلب إجازة يف اهلندسة املعلوماتية1989 عبيدة زهري حنتري  .36
 منحة حتليل مايل 2 -إدارة املخاطر79,65 دمشق مصارف وتأمني/ إجازة يف االقتصاد1990 هادي نبيل اخلوري  .37
 منحة حماسبة79,16 حلب قسم احملاسبة - إجازة يف االقتصاد 1988 وائل حممد هيثم حاج بكري  .38
 منحة حماسبة78,86 دمشق حماسبة/ إجازة يف االقتصاد1987 سالم ماجد احلريري  .39
 منحة جراحة الفم والفكني- تقومي األسنان والفكني78,79 دمشق إجازة يف طب األسنان1986 صالح نبيل الصربه  .40
 منحة اجلزائيالقانون 77,75 الفرات إجازة يف احلقوق1986 حممد حسني اخللف العيسى  .41
 منحة جتارة77,34 دمشق حماسبة/ إجازة يف االقتصاد1987 عالء الدين أكرم ظفر اهللا الشوا  .42
جيوتكنيك -إنشاءات 77,07 دمشق إجازة يف اهلندسة املدنية1988 عبد العزيز ممدوح عطايا  .43  منحة 
 منحة هندسة شبكات 2 -هندسة االتصاالت76,11 تشرين إجازة يف اهلندسة اإللكرتونية1985 نوار حممد ضويب  .44
 منحة الرياضيات البحتة جامعة القاهرة76,02 دمشق اجلرب/ إجازة يف الرياضيات1986 وائل حممود الذيبان  .45
 منحة االقتصاد السياسي75,94 دمشق مصارف وتأمني/إجازة يف االقتصاد1988 غنوة حسان الشومري  .46



 منحة إدارة األعمال 2 -احملاسبة أو حماسبة ومراجعة75,79 دمشق حماسبة/ إجازة يف االقتصاد1988 حممد لؤي أمحد الفواخريي  .47
 منحة احلاسبات 2 -اهلندسة املعلوماتية75,71 حلب إجازة يف اهلندسة املعلوماتية1989 صبحي أمحد عيسى  .48
 منحة لغويات 2 - ترمجة 75,7 دمشق أدب انكليزي/ إجازة يف اآلداب1989 والء أمحد الغميان  .49
 منحة إدارة األعمال75,67 دمشق إدارة األعمال/ إجازة يف االقتصاد1989 نسرين أمني مراد  .50
 منحة الفيزياء75,63 دمشق إجازة يف الفيزياء1989 خالد حممد الدرباس  .51
 منحة العامةاملصارف والتأمني أو املالية 75,62 دمشق مصارف/ إجازة يف االقتصاد1989 حممد حممود فرح  .52
 منحة اجلرب 2 -الرياضيات البحتة جامعة القاهرة75,31 دمشق اجلرب/ إجازة يف الرياضيات1987 هيكل ابراهيم احلميدان  .53

  احتياط+ الناجحين مقاعد 
 احتياط منحة+ مقعد إدارة األعمال 75,16 دمشق إدارة األعمال/ إجازة يف االقتصاد 1988 أريج عبد الكرمي قاسم  .54
 احتياط منحة+ مقعد تصميم املطبوعات - التصميم الغرافيكي 75,14 دمشق إجازة يف الفنون اجلميلة 1989 أشرف امساعيل اخلطيب  .55
 احتياط منحة+ مقعد املصارف والتأمني 75,13 دمشق مصارف وتأمني/ إجازة يف االقتصاد 1990 هال جوزيف شكور  .56
 احتياط منحة+ مقعد أمراض اللثة 75,09 دمشق األسنانإجازة يف طب  1987 شفيق ماهر فواخرجي  .57
 احتياط منحة+ مقعد إنشاءات 75,02 حلب املدين العام/ إجازة يف اهلندسة املدنية 1988 نوفل مصطفى مندو  .58
 احتياط منحة+ مقعدطب أسنان أطفال .تقومي األسنان  74,88 دمشق إجازة يف طب األسنان 1987 أنس هايل قرقوط  .59
 احتياط منحة+ مقعد الفيزياء 74,64 دمشق إجازة يف الفيزياء 1988 أمحد ابراهيم الزيدان  .60
 احتياط منحة+ مقعد علوم مالية 74,64 دمشق مصارف وتأمني/ إجازة يف االقتصاد 1989 حممد أمحد القادري  .61
 احتياط منحة+ مقعد هندسة احلواسيب واألمتتة اختصاص حتكم 74,44 دمشق إجازة يف اهلندسة امليكانيكية والكهربائية 1990 حيىي حممد فهد مال  .62
احتياط منحة+ احتياط مقعد احلفر والطباعة 74,34 دمشق إجازة يف الفنون اجلميلة 1988 مشائل ربيع سلوطة  .63
احتياط منحة+ احتياط مقعد )جامعة القاهرة( والتقومي القياس  2 - الرتبية اخلاصة 74,07 دمشق ختطيط وإدارة تربوية/ إجازة يف الرتبية 1988 أماين حممد فارس  .64
احتياط منحة+ احتياط مقعد حماسبة 73,99 دمشق حماسبة/ إجازة يف االقتصاد 1988 عبد الرزاق حممد فارس العرند  .65
احتياط منحة+ احتياط مقعد فيزياء 73,86 دمشق إجازة يف الفيزياء 1988 حممد صاحل ياسني الصباغ  .66
احتياط منحة+ احتياط مقعد النظم والشبكات احلاسوبية 73,80 دمشق /إجازة يف اهلندسة املعلوماتية 1987 معني محادإياد   .67

  



  من عدد المقاعد% 5العدد المخصص مقعد واحد : المعاهد العليا السورية والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية - 2

  نوع الترشيح االختصاص معدل الجامعة الشهادة الحاصل عليها العمر االسم  م
 مقعد  /عالج حتفظي/تيجان وجسور92,00 لقلمون اخلاصة إجازة يف طب األسنان1988 حممد عالء حممد فهد احلواصلي  .68
 قعداحتياط م MBAإدارة األعمال 91,73 أكتوبر 6حماسبة        / إجازة يف االقتصاد1988 طارق زياد احلكوايت  .69

 

 


