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 الجمهورية العربية السورية        

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 
 

 

 تنـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

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

 .2021-2020 للمرحلة الجامعية األولى للعام الدراسي /15/9تاريخ  217لعالي رقم وزارة التعليم ا إعالنوالناجحين في  

 

 المتضمن: 11/10/2020الحقاً لإلعالن المنشور على موقع الوزارة بتاريخ 

 أسماء الطالب المرشحين )األصالء واالحتياط(.-

 اف في موعدب استنكالمقعد المخصص لهم التقدم بطل االستفادة من المنحة أو إجراءاتالسماح للطالب الذين اليرغبون بمتابعة  -

 .15/10/2020أقصاه 

 نبين اآلتي:
ية حكومة المصرة من الأسماء المستنكفين من المرشحين األصالء واالحتياط للمرحلة الجامعية األولى على منح ومقاعد التبادل الثقافي المقدم

 وفق اآلتي:

 م

رقم 

 االستمارة

 اسـم الطالب

 المواليد
شهادة الحاصل ال

 عليها + دورة عام

المجموع بدون 

 ديانة

المعدل 

 المئوي
 نوع الترشيح

1-  
 21/3/2002 عمران خليل الجزائرلي 70

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد احتياط منحة 94.63 2555

2-  

 16/10/2002 هيلين قاسم الجرمقاني 65
 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد احتياط منحة 94.33 2547

3-  
 5/1/2003 بيعاحمد انور ر 49

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 94.07 2540

4-  
 1/1/2000 ايمان عهد غريب 54

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 93.56 2526
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5-  
 20/5/2000 محمد هاني نور الدين عجاج 75

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 92.30 2492

6-  
 8/4/2002 حسن احمد اليوسف 64

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 92.07 2486

7-  
 4/2/2002 ين صالح الداليياس 46

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 91.56 2472

8-  
 1/1/2002 محمد سلطان الجاسم 84

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 91.48 2470

9-  
 9/4/2002 تاله سمير عرنوس 83

 ثا/علمي

2020 
 أصيل مقعد 90.78 2451

10-  
 1/5/2002 عبد هللا محمد غنام 97

 ثا/علمي

2020 
 احتياط مقعد 90.59 2446

11-  
 18/1/2002 محمد عبدو الحوراني 94

 ثا/علمي

2020 
 احتياط مقعد 90 2430

 
 

 ق اآلتي:وف لمصريةامن الحكومة  المقدمة منح ومقاعد التبادل الثقافيعلى أسماء المرشحين األصالء واالحتياط للمرحلة الجامعية األولى  

 م

رقم 

 االستمارة

 اسـم الطالب

 المواليد

الشهادة الحاصل 

+ دورة عليها 

 عام

المجموع 

بدون 

 ديانة

المعدل 

 المئوي
 الرغبات المطلوبة لتسلس

 (ةاسم الجامع+)االختصاص

 نوع الترشيح

1.  

 23/3/2002 شهد احمد العثمان 11
 ثا/علمي

2020 
2602 96.37 

 طب-الزقازيق -

 طب –القاهرة  -

 طب-عين شمس -
 أصيل منحة

2.  
 1/1/2003 ماسه محمد سامر  تكه جي 28

 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –المنصورة  -

 أصيل منحة

3.  

 1/1/2003 روان فواز غبش 29
 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 

 طب –المنصورة  -

 طب-القاهرة -

 طب –اإلسكندرية  -
 أصيل منحة

4.  

 25/3/2001 لين محمد سالم حمد فاخوري 109
 ثا/علمي

2020 
2587 95.81 

 بط –عين شمس  -

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -
 أصيل منحة

5.  

 22/1/2002 تسنيم عبد الجليل صباهي 82
 ثا/أدبي

2020 
2081 80.04 

 اإلعالم-القاهرة -

 االقتصاد والعلوم السياسية –القاهرة  -

 رياض أطفال –القاهرة  -
 أصيل منحة
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6.  

 23/6/2002 مناف سعود عباس 3
 ثا/علمي

2020 
2563 94.93 

 هندسة-القاهرة -

 هندسة-شمس عين -

 هندسة –اإلسكندرية  -

أصيل مقعد احتياط 

 منحة

7.  
 6/1/2002 عبد العظيم ناصر علي 69

 ثا/علمي

2020 
2557 94.70 

 طب –عين شمس  -

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

أصيل مقعد احتياط 

 منحة

8.  

 12/9/2003 نور الدين عماد الدين القصاب 73
 ثا/علمي

2020 
2549 94.41 

 طب-السويس  -

 طب-ماعيلية اإلس -

 طب-اإلسكندرية  -

أصيل مقعد احتياط 

 منحة

9.  

 25/2/2002 مالك عماد الدين كوكش 76
 ثا/علمي

2020 
2519 93.30 

 طب –القاهرة  -

 طب –الزقازيق  -
 طب –المنيا  -

أصيل مقعد احتياط 

 منحة

10.  

 1/9/2001 محمد عبد الكريم سليمان 80
 ثا/علمي

2020 
2515 93.15 

 طب –القاهرة  -

 طب-كندريةاإلس -

 طب-بور سعيد  -

أصيل مقعد احتياط 

 منحة

11.  

 1/1/2002 سليم عبد القادر خرفان محمد 59
 ثا/علمي

2020 
2500 92.59 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -
 أصيل مقعد

12.  
 9/6/2002 احمد رياض الحمد 42

 ثا/علمي

2020 
2485 92.04 

 طب –القاهرة  -

 طب –ة اإلسكندري -

 طب -الزقازيق -
 أصيل مقعد

13.  

 22/8/2002 جاسيكا بسام حمشو 56

 ثا/علمي

2020 

 

2476 91.70 

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

 طب-عين شمس  -
 أصيل مقعد

14.  

 7/1/2002 ايهم بالل ديب 55
 ثا/علمي

2020 
2463 91.22 

 طب –القاهرة  -

 طب -عين شمس -

 طب-اإلسكندرية  -
 أصيل مقعد

15.  

 2/1/2003 لحسينفرح محمد ا 108
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 

 طب –القاهرة  -

 صيدلة –القاهرة  -

 طب-اإلسكندرية   -
 أصيل مقعد

16.  

 25/7/2002 محمد سامر الشيخ علون 14
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان-القاهرة -

 طب أسنان-اإلسكندرية -
 أصيل مقعد

17.  

 20/7/1999 حنين فيصل المفتاح 106
 علمي/ثا

2020 
2446 90.59 

 طب –عين شمس  -

 طب أسنان –عين شمس  -

 أصيل مقعد صيدلة–عين شمس  -
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18.  

 12/6/2002 غاردينيا فهيم ابراهيم 2
 ثا/علمي

2020 
2443 90.48 

 طب-طنطا -

 طب-اإلسكندرية -

 طب-القاهرة -
 أصيل مقعد

19.  

 6/5/2002 فؤاد احمد فائق حالق 71
 ثا/علمي

2020 
2436 90.22 

 طب –القاهرة  -

 طب-شمس عين -

 أصيل مقعد طب-بنها  -

20.  

 25/9/2002 بسمان حرب  حازم 68
 ثا/علمي

2020 
2430 90 

 طب –القاهرة  -

 طب-اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد طب -عين شمس -

21.  

 1/1/2003 محمد نايف حيدر العبد هللا 104
 ثا/علمي

2020 
2424 89.78 

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -
 يل مقعدأص

22.  

 8/6/2002 محمد خالد الهريسي 20
 ثا/علمي

2020 
2423 89.74 

 طب-عين شمس -

 طب أسنان-عين شمس -

 صيدلة-عين شمس -
 أصيل مقعد

23.  

 2/2/2002 عمر هيسم محمد 33
 ثا/علمي

2020 
2421 89.67 

 صيدلة –اإلسكندرية  -

 طب –اإلسكندرية  -

 صيدلة –القاهرة  -

-  

 أصيل مقعد

طالب ممن طالب بسبب استنكاف عدد من ال /7وعددهم / إلى قائمة المرشحين إضافتهمالطالب الذين تمت 

 تم ترشيحه سابقاً, علماً أنه تمت اإلضافة وفق تسلسل األفضلية في حال تساوي المعدالت 

24.  

 2/1/2003 احمد عبد الحكيم السلوم  31
 ثا/علمي

2020 
2409 89.22 

 طب  –المنصورة  -

 طب  -القاهرة -

 طب-عين شمس  -

 قعدأصيل م

25.  

 9/10/2002 مصطفى احمد ربيع صباغ  89
 ثا/علمي

2020 
2407 89.15 

 طب  –القاهرة  -

 برنامج ساعات/طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 احتياط مقعد

26.  

 11/6/2002 احمد عدنان عيسى  36
 ثا/علمي

2020 
2394 88.67 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب  –عين شمس  -

 احتياط مقعد
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27.  

 10/1/2003 حيد شنيور محمد و 87
 ثا/علمي

2020 
2392 88.59 

 طب   –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 أسنان طب  –القاهرة  -

 احتياط مقعد

28.  

 15/6/2002 هدى مروان واضوح  99
 ثا/علمي
2020 

2392 88.59 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –قناة السويس  -
 طب  –السويس  -

 احتياط مقعد

29.  

 8/5/2002 محمد عطيه عصفور  45

 يثا/علم

2020 

 

2392 88.59 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 احتياط مقعد

 

 بمثابة تبليغ رسمي اإلعالنيعتبر هذا 
                                                                                                                                                                  

 عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                              

 والبحث العلمي

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                        


