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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  

  استنادًا للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2014/2015للعام الدراسي  الدراسات العلياأسماء المرشحين على منح ومقاعد 
   جمهورية مصر العربية

  24/7/2014خ تاري 301الذين تقدموا إلى إعالن وزارة التعليم العالي رقم  
  

ورسالة توصية مصدقة  الموقع االلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية علىلكتروني اال همتسجيلبموافاتنا بنسخة عن والذين قاموا 
  بختم حي من جامعتهم

  

  :مرحلة الدكتوراه: أوالً 
  

  
  

  شهادة الماجستير الحاصل عليها  معدل االجازة  شهادة االجازة الحاصل عليها  االسم  .م
معدل 
  الماجستير

  نوع الترشيح  الجامعة  الشهادة المطلوبة

 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف طب العيون وجراحتها 80.53 دراسات عليا يف طب العيون وجراحتها  84.78 اجازة يف الطب البشري  حممد ظفر اهللا عسكر.1

 أصيل منحة طنطا دكتوراه يف مراقبة االدوية 80.16 ماجستري يف مراقبة االدوية  75.06 ة يف الصيدلة اجاز  شعيب عيسى االمحد.2

 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف اهلندسة احليوية الطبية واملنظومات 81.62 ماجستري يف اهلندسة الطبية  74.67 اجازة يف اهلندسة الطبية  مسري اديب كراز.3
  أصيل منحة القاهرة  دكتوراه يف الطفيليات 76.6 ماجستري يف الصيدلة 74.18 اجازة يف الصيدلة عادل متام احلبال.4
 أصيل منحة حلوان دكتوراه يف اجلمباز والتمرينات البدنية وااليقاعية 82.03 ماجستري يف الرتبية الرياضية 73.81 اجازة يف الرتبية الرياضية سحر مصطفى البب.5
 أصيل منحة اسيوط دكتوراه يف كيمياء حتليلية 86.62 ماجستري يف الكيمياء التحليلية  71.95 اجازة يف الكيمياء  لقادر شيخ دبسعبد الرمحن عبد ا.6

اء الدين يوسف.7  أصيل منحة القاهرة الدوائية دكتوراه يف الكيمياء الدوائية واملراقبة 80.8ماجستري يف املراقبة الدوائية والكيمياء الصيدلية  70.72 اجازة يف الصيدلة  رمي 

 احتياط منحة+ أصيل مقعد  عني مشس دكتوراه يف املصارف واالسواق املالية 72.67 ماجستري يف املصارف واألسواق املالية 70.70 اجازة يف االقتصاد زينة نبيل زغييب.8

 احتياط منحة+ أصيل مقعد  القاهرة دكتوراه يف االحياء  الدقيقة واملناعيات 78.64يات واملناعيات ماجستري يف االحياء  الدقيقة والدمو  70.31 اجازة يف الصيدلة روان عمر الكرمو.9
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  نوع الرتشيح  اجلامعة  الشهادة املطلوبة  معدل املاجستري  شهادة الماجستير الحاصل عليها  معدل االجازة شهادة االجازة الحاصل عليها  االسم .م

 االسكندرية دكتوراه يف ادارة سياحة وفنادق 82.13 السياحة واالستضافة  / ماجستري االقتصاد 69.15 داجازة يف االقتصا ظالل زين عليا.10
احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

 عني مشس دكتوراه يف ادارة اعمال 77.25 ماجستري  يف ادارة االعمال  66.68 اجازة يف االقتصاد  ماهرعلي اخلزاعي.11
احتياط + أصيل مقعد 
  منحة

 القاهرة دكتوراه يف القانون العام 77.24 ماجستري  يف احلقوق  66.54 اجازة يف احلقوق  سعيد عمر الغندورحممد .12
احتياط + أصيل مقعد 
  منحة

 القاهرة دكتوراه يف الرتبية اخلاصة 86.24 ماجستري  يف الرتبية اخلاصة  66.50 اجازة يف علم النفس  رنا عبد احلميد صاحل.13
ياط احت+ احتياط منحة 
  مقعد

 حلوان دكتوراه يف العلوم املالية واالدارية 75.04 ماجستري  يف العلوم املالية واالدارية  66.42 اجازة يف احلقوق  ماريا عدنان لبابيدي.14
احتياط + احتياط منحة 
  مقعد

 عماد بدر الدين عيرت.15
اجازة يف هندسة الطاقة

  احتياط مقعد القاهرة دكتوراه يف القوى واالالت الكهربائية 72.48 هربائية ماجستري  يف هندسة الطاقة الك 65.62 الكهربائية 

  احتياط مقعد االسكندرية  املكتبات واملعلومات دكتوراه يف 77.50   املكتبات ماجستري  يف 65.53  املكتبات اجازة يف  شادي مطانيوس شامي.16
  احتياط مقعد االسكندرية  دكتوراه يف حماسبة سياحة وفنادق  -  السياحة واالستضافة  / ادماجستري االقتص  65.35  اجازة يف االقتصاد   عمار شفا يوز باشي.17
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  :مرحلة الماجستير: ثانياً 

  
 
 

 معدل االجازة االحاصل عليه الشهادة االسم
الشهادة المطلوب 

 دراستها
  نوع الترشيح الجامعة االختصاص المطلوب

 أصيل منحةاملعهد العايل للصحة العامة/ االسكندريةالقواعد واملعايري الغذائيةماجستري 85.12صحيةالعلوميف الاجازةاميان اكرم احلسني .1

 أصيل منحة اسيوطهندسة امليكاترونياتماجستري ودكتوراه 84.52يكاترونيكاملهندسةيفاجازةعيسى مطانس زيدان .2

 أصيل منحةاالسكندريةالعلوم الصحيةماجستري ودكتوراة 84.08لرياضيةالرتبية ايفاجازةفؤاد عالء الدين عريوض .3

 أصيل منحةاالسكندريةتقومي االسنانماجستري ودكتوراة 84.00طب االسنانيفاجازةعبادة حممود زمريق .4

 حةأصيل منعني مشستوليد وامراض نساءماجستري ودكتوراة 82.30بشريالطبيف الاجازةرشا ناصر علي .5

 أصيل منحة حلوانالتنس االرضيماجستري ودكتوراه 81.14رياضيةالرتبيةيف الاجازةمعال حسن ابراهيم .6

 أصيل منحةاالسكندريةعلم التدريب الرياضيماجستري ودكتوراة 80.25الرتبية الرياضيةيفاجازةمنذر عدنان الفرا .7

 أصيل منحة القاهرةالصيدلة االكلينيكيةماجستري 79.70يةالصيدلة والكيمياءالصيدليفاجازةتيم سامي عوض .8

 أصيل منحة القاهرةهندسة حفرماجستري ودكتوراة 79.69برتوليةالندسةيف اهلاجازةعبد اهللا بكور عجاج .9

 حةأصيل من القاهرةااللبان/علوم االغذيةماجستري ودكتوراة 78.80زراعيةالندسةيف اهلاجازةخالد حممد حممد .10

  أصيل منحة املنصورةعلوم مالية ومصرفيةماجستري ودكتوراة 78.78علوم مالية ومصرفية/االقتصاديفاجازةحممد رشيد خلوف .11
 أصيل منحة القاهرةالرياضياتماجستري 78.64الرياضياتيفاجازةحممد خالد اخلطيب .12

 أصيل منحة القاهرةحملاسبةاماجستري 78.06حماسبة/االقتصاديفاجازةزاهر هشام محدان .13

 أصيل منحة القاهرةرياضياتماجستري ودكتوراة 77.50الرياضياتيفاجازةمضر حممد سليمان .14

 أصيل منحةاالسكندريةعلوم الصحةماجستري ودكتوراة 77.00رياضيةالرتبيةيف الاجازةحممد طالل حسني ابو حسن .15

  أصيل منحة القاهرةهندسة املناجم والبرتول والفلزاتماجستري ودكتوراه 76.87برتوكيميائيةالندسةيف اهلاجازةعبد العزيز ناصر علي .16
  أصيل منحةاالسكندريةرمد/طب وجراحة العيونماجستري ودكتوراة 76.64الطب البشرييفاجازةعبد الرمحن حسيب العبسي .17
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  أصيل منحةعني مشسحماسبةستري ودكتوراةماج 76.22االقتصاديفاجازةحممد معاذ حممد عادل شويكه .18

 معدل االجازة االحاصل عليه الشهادة االسم
الشهادة المطلوب 

 دراستها
  نوع الترشيح الجامعة االختصاص المطلوب

  أصيل منحة القاهرةادراة اعمالماجستري 75.25االقتصاديفاجازةحال عبد املاجد الربازي .19
  أصيل منحة طنطاادارة االعمالماجستري 74.81االقتصاد ومتويل املصارفيفجازةابراء امين شيخ الغنامة .20

 االسكندرية التعويضات الثابتة ماجستري ودكتوراة 74.76 طب االسنانيف  اجازة حممد خالد صفوان عدي .21
احتياط + أصيل مقعد 
  منحة

 عني مشس اسبةحم ماجستري 74.48 حماسبة/االقتصاديف  اجازة رامي عصام عبد الكرمي .22
احتياط + أصيل مقعد 
  منحة

 عني مشس جراحة الفم والفكني ماجستري 74.29 طب االسنانيف  اجازة امحد فريد احملمد .23
احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

 القاهرة هندسة حاسبات ماجستري ودكتوراة 74.28 هندسة حتكم ايل وحواسيبيف  اجازة اسامة خمائيل االخرس .24
اط احتي+ أصيل مقعد 
 منحة

 املنصورة تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة 72.95 طب االسنانيف  اجازة حممد حممود مهنا .25
احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

 املنصورة تقومي االسنان ماجستري 72.83 طب االسنانيف  اجازة حممد امحد الباشا .26
احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

27. 
حممد رضوان مصطفى غفري

 الشهري باملصري
 االسكندرية التقومي ماجستري 72.40 طب االسنانيف  جازةا

احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

  القاهرة  صناعات غذائية  ماجستري ودكتوراة 72.14  زراعيةالندسة يف اهل اجازة  عال رزق الصمادي .28
احتياط + أصيل مقعد 
 منحة

  
  


