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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

  مقاعد التبادل الثقافي المخصصة للقطر منح و على  92/8/9202تاريخ  392إعالن وزارة التعليم العالي رقم  الناجحين فيأسماء 
 الموقع مع بموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي  9202/9202للعام الدراسي  للمرحلة الجامعية األولى

 جمهورية مصر العربية
  :المرشحون لمرحلة الماجستير 

 

 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب ةالشهادة المطلوب التقدير معدل االجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.

 أصيل منحة حلوان دراسات سياحية ماجستير + دكتوراة يد جداج 82.02 9202 تشرين السياحةإجازة في  09/2/0229 رزان فائز احمد  .0

 أصيل منحة المنصورة ىندسة قوى واالت كهربائية ماجستير جيد جدا 92.92 9202 دمشق الهندسة الكهربائيةإجازة في  2/09/0282 صفوان احمد الطالب  .9

 أصيل منحة االسكندرية االدوية والسموم ماجستير + دكتوراة جيد جدا 92.22 9202 البعث الصيدلةإجازة في  02/3/0229 اليسع عبد اهلل رستناوي  .3

 أصيل منحة حلوان مناىج واصول التدريس الرياضي ماجستير + دكتوراة جيد جدا 92.88 9203 تشرين التربية الرياضيةإجازة في  0/0/0222 منارس يونس يونس  .2

 أصيل منحة القاىرة الهندسة االنشائية ماجستير + دكتوراة جيد جدا 92.38 9209 دمشق الهندسة المدنيةإجازة في  0/0/0288 عزت غازي الحمد  .2

 أصيل منحة القاىرة الفلسفة المعاصرة ماجستير جيد جدا 92.92 9202 حلب الفلسفةإجازة في  2/0/0220 اسراء محمد رسول خضرو  .2

 أصيل منحة الزقازيق ادراة اعمال ماجستير + دكتوراة جيد جدا 92.02 9203 الفرات االقتصادإجازة في  02/2/0288 كرم محمد فاتح منديل  .9

ابراىيم محمد محي الدين   .8
 اسماعيل

 القاىرة الصناعات الغذائية ماجستير جيد 92.90 9202 دمشق إجازة في الهندسة الزراعية 92/0/0282
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاىرة المراقبة الدوائية ماجستير جيد 93.28 9202 تشرين الصيدلةإجازة في  8/0/0220 محمد موسى مدحت موسى  .2

 أصيل منحة عين شمس االدارة المالية ماجستير جيد 99.28 9200 البعث االقتصادإجازة في  2/9/0289 محمود محمد ناىل االمير  .02

 أصيل منحة االسكندرية معلمالتربية/  + دكتوراة ماجستير جيد جدا 99.22 9203 تشرين معلم صفإجازة في التربية/  0/0/0220 بشرى محمود علي بالل  .00

 أصيل منحة القاىرة تقويم االسنان ماجستير + دكتوراة جيد 99.23 9203 دمشق طب االسنانإجازة في  2/8/0288 عمر تحسين المفضي  .09
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 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب ةلوبالشهادة المط التقدير معدل االجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م.

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس المصارف والتامين ماجستير جيد 99.99 9202 دمشق االقتصادإجازة في  3/9/0222 اسامة عيد مرعي  .03

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس شائيةالهندسة االن ماجستير جيد 99.02 9202 دمشق الهندسة المدنيةإجازة في  98/9/0229 وسيم بدري دومط  .02

 أصيل مقعد + احتياط منحة االسكندرية القوى الميكانيكية ماجستير جيد 90.92 9202 دمشق الهندسة الميكانيكيةإجازة في  02/0/0222 رائد ناصر رستم  .02

 أصيل مقعد + احتياط منحة االسكندرية ادارة فندقية وراةماجستير + دكت جيد 92.22 9203 البعث السياحةإجازة في  90/00/0288 نزار نزيو الجندي  .02

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس القانون الدولي ماجستير جيد 22.22 9202 دمشق الحقوقإجازة في  02/0/0229 ملداء زياد الحاج كنجو  .09

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس المكتبات توراةماجستير + دك جيد 22.22 9202 دمشق المكتباتإجازة في  0/0/0288 منهل عدنان الحمد  .08

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس غرويات ومعادن طين ماجستير + دكتوراة جيد 22.22 9202 الفرات ا إجازة في لهندسة الزراعية 92/3/0282 حسين سليمان سليمان  .02

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس مايكروبيولوجي ماجستير جيد 23.09 9222 دمشق بيولوجياإجازة في ال 02/2/0282 فاطمة عباس مرتضى  .92

 أصيل مقعد + احتياط منحة القاىرة اللغويات ماجستير جيد 29.22 9209 البعث اللغة االنكليزيةإجازة في  2/2/0282 مجدي سليمان الشيحاوي  .90

 أصيل مقعد + احتياط منحة عين شمس نقد ادبي حديث ماجستير + دكتوراة جيد 20.9 9222 البعث اللغة العربيةإجازة في  0/2/0283 كنان محمود سليمان  .99

 احتياط مقعد + احتياط منحة القاىرة القانون الخاص ماجستير جيد 22.20 9202 الفرات لحقوقإجازة في  ا 9/0/0289 ضحى داود الشاىر  .93
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  :المرشحون لمرحلة الدكتوراه 

 الجامعة ادة الحاصل عليهاالشه المواليد االسم م
عام 

 التخرج

معدل 
 االجازة

 الجامعة الشهادة الحاصل عليها التقدير
دورة 
 عام

معدل 
 الماجستير

 التقدير
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل
 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب

عوض طالل العبد   .0
 اهلل

 جيد جدا 82.29 9202 البعث ماجستير في الرياضيات جيد جدا 89.22 9200 البعث اجازة في الرياضيات 92/0/0288
89.22 +3 =

82.22 

دكتوراه في الرياضيات 
 البحتة

 أصيل منحة عين شمس

 02/2/0282 غادة حسين السحلي  .9
اجازة في ىندسة 

 االلكترونات واالتصاالت
 امتياز 80.29 9222 دمشق

ماجستير في ىندسة 
 االتصاالت المتقدمة

 اجيد جد 89.8 9202 دمشق
80.29 +3 =

82.29 

دكتوراه في ىندسة 
 االتصاالت

 أصيل منحة القاىرة

 جيد جدا 99.23 9202 دمشق ماجستير في القانون العام جيد جدا 92.82 9202 دمشق اجازة في الحقوق 93/3/0288 سالم بسام المصري  .3
92.82 +3 =

98.82 

دكتوراه في القانون 
 العام تشريع ضريبي

 أصيل منحة االسكندرية

محمد ياسر اسماعيل   .2
 جحى

02/3/0282 

اجازة في ىندسة ميكانيك 
الصناعات النسيجية 

 وتقاناتها

 جيد جدا 92.92 9222 دمشق

ماجستير في ىندسة 
ميكانيك الصناعات 
 النسيجية وتقاناتها

 امتياز 89.28 9202 دمشق
92.92 +3 =

98.92 

دكتوراه في ىندسة 
ميكانيك الصناعات 
 النسيجية وتقاناتها

 أصيل منحة اىرةالق

 جيد جدا 83.90 9203 دمشق ماجستير في تاثير االدوية جيد جدا 92.22 9202 البعث اجازة في الصيدلة 02/2/0289 فرح ىاشم عمران  .2
92.22 +3 =

99.22 

دكتوراه في تاثير ادوية 
 سريري

 أصيل منحة القاىرة

كرم حاتم عبد   .2
 الحميد

 جيد جدا 92.22 9222 رينتش اجازة في التربية الرياضية 08/2/0289
ماجستير في علم 
 التدريب الرياضي

 جيد جدا 89.00 9202 تشرين
92.22 +3 =

99.22 

دكتوراه في تدريب 
 رياضة المالكمة

 أصيل منحة حلوان

 9/9/0282 غاندي غازي احمد  .9

اجازة في ىندسة ميكانيك 
الصناعات النسيجية 

 وتقاناتها

 جيد جدا 92.23 9222 دمشق
تكتولوجيا ماجستير في 
 الغزل

 امتياز 82.30 9202 دمشق
92.23 +3 =

99.23 

دكتوراه في ىندسة 
 الغزل

 أصيل منحة المنصورة

 جيد 99.22 9202 دمشق اجازة في االقتصاد 2/3/0288 علي حسن حسن  .8
ماجستير في االسواق 

 المالية
 جيد جدا 92.82 9202 دمشق

99.22 
+3=92.22 

دكتوراه في االدارة 
 المالية

 أصيل منحة مسعين ش

 امتياز 82.29 9202 حلب ماجستير في االقتصاد جيد جدا 90.82 9222 حلب اجازة في االقتصاد 92/2/0289 فتون ابراىيم زيداني  .2
90.82 +3 =

92.82 
 دكتوراه في التسويق

اكاديمية 
السادات للعلوم 

 االدارية

 أصيل منحة

 جيد جدا 82.29 9202 حلب ماجستير في الحقوق جيد 29.09 9222 حلب اجازة في الحقوق 00/9/0289 عمار وحيد مرشحة  .02
29.09 +3 =

92.09 

دكتوراه في القانون 
 العام

 أصيل منحة عين شمس

 جيد 22.02 9229 دمشق اجازة في الهندسة الزراعية 0/0/0289 اسامة زىير قنبر  .00
ماجستير في علوم 

 المحاصيل
 امتياز 89.22 9200 دمشق

22.02 +3 =
22.02 

ه في علوم دكتورا
 المحاصيل

 أصيل منحة االسكندرية

 جيد جدا 92.92 9202 دمشق ماجستير في الحقوق جيد 23.29 9222 دمشق اجازة في الحقوق 99/3/0283 احمد سليمان ريحان  .09
23.29 +3 =

22.29 

دكتوراه في القانون 
 العام دستوري

 عين شمس
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 2/99/0283 طارق طالل المصري  .03
الهندسة إجازة في 

 جيد 29.39 9228 حلب المعمارية
الهندسة ماجستير في 

 جيد جدا 89.28 9202 حلب المعمارية
29.39 +3 =

22.39 
لتخطيط دكتوراه في 

أصيل مقعد +  القاىرة االقليمي
 احتياط منحة
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السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو  التقدم بطلب 92/8/9202تاريخ  392اإلعالن رقم مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى 
 االحتياط.


