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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  
   الدراسات العلياومقاعد على منح  ٢٤/٧/٢٠١٤تاريخ  ٣٠١رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 

  استناداً للبرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 
  جمهورية مصر العربية

  
  

تعين على الطالب الناجحين المذكورين أدناه تسجيل دخول الطالب الوافد واتباع اإلرشادات الموجودة حول طريقة التقدم وذلك على الرابط ي
  التالي:

deen/student_services.jspservices/Waf-casm.edu.eg/E-http://www.mohe  
  

  culturalrelation@mohe.gov.sy على البريد االلكتروني التالي: بنسخة عن تسجيلهموموافاتنا 
  ٢١٣٠٤٤٣أو ورقياً على الفاكس رقم : 

  

  لمن لم يوافنا بها)( برسالة توصية مصدقة بختم حي من جامعتهمشخصياً  وموافاتنا
  

 ٣١/٨/٢٠١٤وذلك في موعد أقصاه 
  وإال سيعتبر الطالب مستنكفاً 



٢ 
 

  

  / مقعد خمصص خلرجيي اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية):١/ مقاعد منها /٥/ منحة + /٧(العدد املخصص / أوًال: مرحلة الدكتوراه   
   

 مقعد):١دد المخصص /الجامعات الخاصة السورية وغير السورية (الع / 
/ مقاعد ١٠خيصص هذ املقعد ملرحلة املاجستري من أصل /يل اللمقاعد املخصصة ملرحلة الدكتوراه وبالت اجلامعات اخلاصة السورية وغري السوريةمل يتقدم أحد من خرجيي  -

  املخصصة ملرحلة املاجستري.
 /.٥رحلة الدكتوراه والبالغ عددها /مت ترشيح خرجيي جامعات احلكومية على كافة املقاعد املخصصة مل -

 :الجامعات الحكومية  
  
  

  الشهادة الحاصل عليها  معدل االجازة  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م.
معدل 
  الماجستير

المعدل بعد 
  التثقيل

  نوع الترشيح  الجامعة  الشهادة المطلوبة

١٩٨٥/٠٩/١٠ حممد ظفر اهللا عسكر.١
عة اجازة يف الطب البشري (جام

 دمشق)
٨٤,٧٨ 

دراسات عليا يف طب العيون 
 وجراحتها (جامعة  دمشق)

 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف طب العيون وجراحتها ٨٧,٧٨ ٨٠,٥٣

١٩٨٦/٠٣/٠٢ شعيب عيسى االمحد.٢
اجازة يف الصيدلة والكيمياءالصيدلية 

 (جامعة البعث)
٧٥,٠٦ 

ماجستري يف مراقبة االدوية 
 (جامعة دمشق)

 أصيل منحة طنطا دكتوراه يف مراقبة االدوية ٧٨,٠٦ ٨٠,١٦

١٩٨٦/٠٩/٠٦ مسري اديب كراز.٣
اجازة يف اهلندسة الطبية (جامعة 

 دمشق)
٧٤,٦٧ 

ماجستري يف اهلندسة الطبية 
 (جامعة دمشق)

٧٧,٦٧ ٨١,٦٢ 
دكتوراه يف اهلندسة احليوية الطبية 

 واملنظومات
 أصيل منحة القاهرة

١٩٨١/١١/٠٦  عادل متام احلبال.٤
اجازة يف الصيدلة (األكادميية القومية 

  للصيدلة يف اوكرانيا)
٧٤,١٨ 

ماجستري يف الصيدلة (جامعة 
  دمشق

  أصيل منحة القاهرة  دكتوراه يف الطفيليات  ٧٧,١٨  ٧٦,٦

١٩٨١/٠٤/٠٤ سحر مصطفى البب.٥
اجازة يف الرتبية الرياضية (جامعة 

 تشرين)
٧٣,٨١ 

ماجستري يف الرتبية الرياضية 
 تشرين) (جامعة

٧٦,٨١ ٨٢,٠٣ 
دكتوراه يف اجلمباز والتمرينات البدنية 

 وااليقاعية
 أصيل منحة حلوان

٦.
عبد الرمحن عبد القادر شيخ 

 ٧١,٩٥ اجازة يف الكيمياء (جامعة حلب)١٩٨٩/٠١/٠٤ دبس
ماجستري يف الكيمياء التحليلية 

 (جامعة حلب)
 نحةأصيل م اسيوط دكتوراه يف كيمياء حتليلية ٧٤,٩٥ ٨٦,٦٢

اء الدين يوسف.٧ ١٩٨٣/٠٥/٢٨ رمي 
اجازة يف الصيدلة والكيمياءالصيدلية 

 (جامعة دمشق)
٧٠,٧٢ 

ماجستري يف املراقبة الدوائية 
والكيمياء الصيدلية (جامعة 

 دمشق)
٧٣,٧٢ ٨٠,٨ 

دكتوراه يف الكيمياء الدوائية واملراقبة 
 الدوائية

 أصيل منحة القاهرة

 ٧٠,٧٠ اجازة يف االقتصاد(جامعة دمشق)١٩٨٧/٠٩/٠١ زينة نبيل زغييب.٨
ماجستري يف املصارف واالسواق 

 عني مشس دكتوراه يف املصارف واالسواق املالية ٧٣,٧٠ ٧٢,٦٧ املالية (جامعة دمشق)
أصيل مقعد + احتياط 

 منحة



٣ 
 

  الشهادة احلاصل عليها  معدل االجازة  الشهادة احلاصل عليها  املواليد  االسم  م.
معدل 
  املاجستري

املعدل بعد 
  التثقيل

  نوع الرتشيح  اجلامعة  الشهادة املطلوبة

١٩٨٣/٠٨/١٩ روان عمر الكرمو.٩
اجازة يف الصيدلة والكيمياءالصيدلية 

 (جامعة دمشق)
٧٠,٣١ 

ماجستري يف االحياء  الدقيقة 
والدمويات واملناعيات (جامعة 

 دمشق)
 هرةالقا دكتوراه يف االحياء  الدقيقة واملناعيات ٧٣,٣١ ٧٨,٦٤

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

١٩٨٤/٠٨/١٤ ظالل زين عليا.١٠
اجازة يف االقتصاد/ادارة اعمال(جامعة 

 تشرين)
٦٩,١٥ 

ماجستري االقتصاد/ السياحة 
 السكندريةا دكتوراه يف ادارة سياحة وفنادق ٧٢,١٥ ٨٢,١٣ واالستضافة  (جامعة تشرين)

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 ٦٦,٦٨ اجازة يف االقتصاد (جامعة دمشق)١٩٨٥/١٠/١٠ ماهرعلي اخلزاعي.١١
ماجستري  يف ادارة االعمال 

 (جامعة دمشق)
 عني مشس دكتوراه يف ادارة اعمال ٦٩,٦٨ ٧٧,٢٥

أصيل مقعد + 
  احتياط منحة

 ٦٦,٥٤ اجازة يف احلقوق (جامعة دمشق)١٩٨٥/٠١/٢٨ حممد سعيد عمر الغندور.١٢
ماجستري  يف احلقوق (جامعة 

 دمشق)
 القاهرة دكتوراه يف القانون العام ٦٩,٥٤ ٧٧,٢٤

أصيل مقعد + 
  احتياط منحة

 ٦٦,٥٠ اجازة يف علم النفس (جامعة دمشق)١٩٨٦/٠١/٢٨ رنا عبد احلميد صاحل.١٣
ماجستري  يف الرتبية اخلاصة 

 (جامعة دمشق)
 القاهرة دكتوراه يف الرتبية اخلاصة ٦٩,٥٠ ٨٦,٢٤

احتياط منحة + احتياط 
  مقعد

 ٦٦,٤٢ اجازة يف احلقوق (جامعة دمشق)١٩٨٦/٠٨/٢٨ دنان لبابيديماريا ع.١٤
ماجستري  يف العلوم املالية 
 واالدارية (جامعة دمشق)

 حلوان دكتوراه يف العلوم املالية واالدارية ٦٩,٤٢ ٧٥,٠٤
احتياط منحة + احتياط 

  مقعد

١٩٨٤/٠١/١٢ عماد بدر الدين عيرت.١٥
اجازة يف هندسة الطاقة الكهربائية 

 جامعة البعث)(
٦٥,٦٢ 

ماجستري  يف هندسة الطاقة 
 الكهربائية (جامعة البعث)

  احتياط مقعد القاهرة دكتوراه يف القوى واالالت الكهربائية ٦٨,٦٢ ٧٢,٤٨

  (جامعة دمشق)املكتبات اجازة يف ١٩٨٧/٠٧/١٥  شادي مطانيوس شامي.١٦
٦٥,٥٣ 

(جامعة  املكتبات ماجستري  يف
 ٧٧,٥٠  دمشق)

  احتياط مقعد  االسكندرية  املكتبات واملعلومات ه يفدكتورا  ٦٨,٥٣

 ١٩٨٤/١٠/٠٨  عمار شفا يوز باشي.١٧
اجازة يف االقتصاد/ادارة اعمال(جامعة 

  ٦٥,٣٥  تشرين)
ماجستري االقتصاد/ السياحة 
  -  واالستضافة  (جامعة تشرين)

  احتياط مقعد  االسكندرية  دكتوراه يف حماسبة سياحة وفنادق  ٦٨,٣٥
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صل خرجيي اجلامعات مل حي/ مقعد خمصص خلرجيي اجلامعات اخلاصة السورية و اجلامعات غري السورية حيث أنه ١/ مقاعد منها /١٠/ منحة + /٢٠(العدد املخصص /مرحلة الماجستير  ثانياً:
  ):مت ختصصيه للماجستريوبالتايل  السورية اخلاصة واجلامعات غري السورية على املقعد املخصص هلم ضمن املرشحني لدراسة الدكتوراه

 :الجامعات الحكومية  
 

 

 معدل االجازة الجامعة االختصاص الحاصل عليه المواليد االسم
الشهادة المطلوب 

 دراستها
  نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 الغذائية القواعد واملعايري ماجستري ٨٥,١٢ البعث صحيةالعلوم يف ال اجازة ١٩٨٨/٠١/٠١ اميان اكرم احلسني.١
االسكندرية/ املعهد 
 العايل للصحة العامة

 أصيل منحة

 أصيل منحة اسيوط هندسة امليكاترونيات ماجستري ودكتوراه ٨٤,٥٢ حلب يكاترونيكاملهندسة يف  اجازة ١٩٩٠/١٠/٠٦ عيسى مطانس زيدان.٢
 أصيل منحة االسكندرية العلوم الصحية ماجستري ودكتوراة ٨٤,٠٨ البعث الرتبية الرياضيةيف  اجازة ١٩٨٩/٠١/٠٤ فؤاد عالء الدين عريوض.٣
 أصيل منحة االسكندرية تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٨٤,٠٠ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٨٩/٠٨/١٣ عبادة حممود زمريق.٤
 أصيل منحة عني مشس نساءتوليد وامراض  ماجستري ودكتوراة ٨٢,٣٠ الفرات بشريالطب يف ال اجازة ١٩٨٧/١٠/٠١ رشا ناصر علي.٥
 أصيل منحة حلوان التنس االرضي ماجستري ودكتوراه ٨١,١٤ تشرين رياضيةالرتبية يف ال اجازة ١٩٩١/١١/٠٧ معال حسن ابراهيم.٦
 ل منحةأصي االسكندرية علم التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراة ٨٠,٢٥ البعث الرتبية الرياضيةيف  اجازة ١٩٩١/٠١/٠٥ منذر عدنان الفرا.٧
 أصيل منحة القاهرة الصيدلة االكلينيكية ماجستري ٧٩,٧٠ تشرين الصيدلة والكيمياءالصيدليةيف  اجازة ١٩٩٠/٠٤/١٥ تيم سامي عوض.٨
 أصيل منحة القاهرة هندسة حفر ماجستري ودكتوراة ٧٩,٦٩ البعث برتوليةالندسة يف اهل اجازة ١٩٨٩/٠١/٠١ عبد اهللا بكور عجاج.٩

 أصيل منحة حلوان الرتبية الرياضية ماجستري ودكتوراه ٧٨,٩٧ البعث الرتبية الرياضيةيف  اجازة ١٩٨٩/٠٣/٠١ لبيةهيثم صفوح احل.١٠
 أصيل منحة القاهرة علوم االغذية/االلبان ماجستري ودكتوراة ٧٨,٨٠ دمشق زراعيةالندسة يف اهل اجازة ١٩٨٩/٠٤/٠٩ خالد حممد حممد.١١
 أصيل منحة املنصورة هندسة تربيد وتكييف ماجستري ٧٨,٧٩ تشرين اهلندسة امليكانيكيةيف  اجازة ١٩٩٠/٠٥/٢٧ امحد مسري دمياطي.١٢
  أصيل منحة املنصورة علوم مالية ومصرفية ماجستري ودكتوراة ٧٨,٧٨ حلب االقتصاد/علوم مالية ومصرفيةيف  اجازة ١٩٩٠/٠٦/٢٦ حممد رشيد خلوف.١٣

 أصيل منحة القاهرة الرياضيات ماجستري ٧٨,٦٤ البعث الرياضياتيف  اجازة ١٩٩١/٠٥/٠٥ حممد خالد اخلطيب.١٤
 أصيل منحة القاهرة احملاسبة ماجستري ٧٨,٠٦ دمشق االقتصاد/حماسبةيف  اجازة ١٩٩٠/٠٢/٢٤ زاهر هشام محدان.١٥
 منحةأصيل  القاهرة رياضيات ماجستري ودكتوراة ٧٧,٥٠ تشرين الرياضياتيف  اجازة ١٩٩٢/٠١/٣١ مضر حممد سليمان.١٦

١٧.
حممد طالل حسني ابو 

 حسن
 أصيل منحة االسكندرية علوم الصحة ماجستري ودكتوراة ٧٧,٠٠ البعث رياضيةالرتبية يف ال اجازة ١٩٩٠/٠٦/٠٤

  أصيل منحة لقاهرةا هندسة املناجم والبرتول والفلزات ماجستري ودكتوراه ٧٦,٨٧ الفرات برتوكيميائيةالندسة يف اهل اجازة ١٩٩٢/٠٢/٠١ عبد العزيز ناصر علي.١٨



٥ 
 

  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها معدل االجازة اجلامعة االختصاص احلاصل عليه املواليد االسم

  أصيل منحة يةاالسكندر  طب وجراحة العيون /رمد ماجستري ودكتوراة ٧٦,٦٤ تشرين الطب البشرييف  اجازة ١٩٩٠/٠١/٠١ عبد الرمحن حسيب العبسي.١٩

  أصيل منحة عني مشس حماسبة ماجستري ودكتوراة ٧٦,٢٢ دمشق االقتصاديف  اجازة ١٩٩٣/٠١/٠٣ حممد معاذ حممد عادل شويكه.٢٠

  أصيل مقعد + احتياط منحة القاهرة ادراة اعمال ماجستري ٧٥,٢٥ البعث االقتصاديف  اجازة ١٩٩٠/٠١/٠٣ حال عبد املاجد الربازي.٢١

  أصيل مقعد + احتياط منحة طنطا ادارة االعمال ماجستري ٧٤,٨١ البعث االقتصاد ومتويل املصارفيف  اجازة ١٩٩٠/٠٢/٠٨ الغنامة براء امين شيخ.٢٢

  أصيل مقعد + احتياط منحة االسكندرية التعويضات الثابتة ماجستري ودكتوراة ٧٤,٧٦ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٨٩/٠٨/٠٣ حممد خالد صفوان عدي.٢٣

  أصيل مقعد + احتياط منحة االسكندرية مناهج وطرائق التدريس ماجستري ودكتوراة ٧٤,٦٧ البعث رياضيةالرتبية يف ال اجازة ١٩٨٨/٠١/٠١ عبد احلميد جاموسمضر .٢٤

  أصيل مقعد + احتياط منحة القاهرة هندسة التحكم ماجستري ودكتوراة ٧٤,٦٠ حلب اهلندسة االلكرتونيةيف  اجازة ١٩٨٨/٠١/٠١ حممد عبد العزيز عبد احلميد.٢٥

  أصيل مقعد + احتياط منحة القاهرة الرياضيات ماجستري ٧٤,٥٤ البعث الرياضياتيف  اجازة ١٩٩٠/٠٧/٢٥ حممد واصل اجلدعان.٢٦

  أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس حماسبة ماجستري ٧٤,٤٨ دمشق االقتصاد/حماسبةيف  اجازة ١٩٩١/٠١/٠١ رامي عصام عبد الكرمي.٢٧

  أصيل مقعد + احتياط منحة جامعة القاهرة االقتصاد ماجستري ودكتوراه ٧٤,٣٣ حلب االقتصاديف  اجازة ١٩٨٩/٠١/٠٢ هر يوسف ابراهيمس.٢٨

 أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس جراحة الفم والفكني ماجستري ٧٤,٢٩ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٩٠/٠١/٠٥ امحد فريد احملمد.٢٩

 احتياط منحة+ احتياط مقعد القاهرة هندسة حاسبات ماجستري ودكتوراة ٧٤,٢٨ البعث هندسة حتكم ايل وحواسيبيف  اجازة ١٩٨٤/٠٥/٠١ خرساسامة خمائيل اال.٣٠

٣١.
عبد الواحد حممد علي 

 داغستاين
 اط منحةاحتي+ احتياط مقعد الزقازيق التامني ماجستري ٧٣,٩٩ تشرين االقتصاد/علوم مالية ومصرفيةيف  اجازة ١٩٨٩/٠١/٠١

 احتياط منحة+ احتياط مقعد عني مشس ترمجة ماجستري ٧٣,٨٠ دمشق نكليزياالدب يف اال اجازة ١٩٩١/٠٩/٠٥ ريان صبحي صويف.٣٢

 احتياط منحة+ احتياط مقعد املنصورة تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٢,٩٥ تشرين طب االسنانيف  اجازة ١٩٨٩/٠١/٠٩ حممد حممود مهنا.٣٣

 ١٩٨٩/٠١/٢٣  العبد الوهاببراء تيسري.٣٤
 هندسة الربجميات ونظم اجازةيف  اجازة

 املعلوماتيف 
 احتياط منحة+ احتياط مقعد القاهرة هندسة الربجميات ونظم املعلومات ماجستري ودكتوراة ٧٢,٩١ دمشق

 احتياط منحة+ احتياط مقعد رةاملنصو  تقومي االسنان ماجستري ٧٢,٨٣ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٨٩/٠٩/١٩ حممد امحد الباشا.٣٥

 احتياط منحة+ احتياط مقعد عني مشس تقومي االسنان ماجستري ودكتوراة ٧٢,٤٣ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٨٨/٠٨/٠٦ عمر حتسني املفضي.٣٦

٣٧.
حممد رضوان مصطفى غفري 

 الشهري باملصري
 احتياط منحة+ احتياط مقعد دريةاالسكن التقومي ماجستري ٧٢,٤٠ دمشق طب االسنانيف  اجازة ١٩٩٠/٠٢/٠٩

 احتياط منحة+ احتياط مقعد عني مشس تربية ماجستري ٧٢,٢٨ البعث الرتبيةيف  اجازة ١٩٩٠/٠١/٠٢ عمرو سعد الكردي.٣٨

 ياط منحةاحت+ احتياط مقعد  القاهرة  صناعات غذائية  ماجستري ودكتوراة ٧٢,١٤  دمشق  زراعيةالندسة اهليف  اجازة  ١٩٨٩/٠٧/٠٨  عال رزق الصمادي.٣٩



٦ 
 

  
 
 / اً واحداً / مقعد١الجامعات الخاصة السورية وغير السورية (العدد المخصص:( 

 
 

  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها معدل االجازة اجلامعة االختصاص احلاصل عليه املواليد االسم  م.

  أصيل مقعد  القاهرة  طب فم االسنان/تعويضات ثابتة  ماجستري  ٨٥,٠٠  الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا انيف طب االسن اجازة  ١٩٩٠/٠٥/١٠  حممد عيد مسري بندق.١

  احتياط مقعد  القاهرة  التصميم املعماري  ماجستري ٧٢,٣٥  اجلزيرة اخلاصة يف اهلندسة املعمارية اجازة  ١٩٨٩/٠١/٠١  سومر جابر الناصر.٢

 


