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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 إعالن

 2021-2020للعام الدراسي للدراسات العليا  مصر العربيةالمقدمة من جمهورية  ةأسماء المتقدمين إلى المنح

 

 الدكتوراه: المتقدمون لدراسة 
 لم يتقدم أي طلب.المتقدمون من خريجي  الكليات غير التطبيقية:  -

 المتقدمون من خريجي  الكليات التطبيقية: -

 م.
رقم 
استم

 ارة
 المواليد االسم

 الشهادات  الحاصل عليها
معدل 

اإلجازة بعد 

 التثقيل

 االختصاص المطلوب

 )دكتوراه في ...(

 

 الجامعة

 

 المالحظات

 الماجستير اإلجازة

االختصاص و الجامعة 

 وعام التخرج
 التقدير المعدل

االختصاص و الجامعة وعام 

 التخرج
 التقدير المعدل

1.  12 
محمد أسامة محمد 

 جمال نمره
2/1/1992 

طب أسنان / دمشق/ 

2014 
 امتياز 85.15%

تقويم األسنان والفكين/ دمشق / 

2019 
 تقويم األسنان والفكين %88.15 جيد جدا   79.25%

عين 

 شمس
 

 1/1/1991 وائل محمد علي 56  .2
الرياضيات / دمشق / 

2013 
 جيد جدا   84.90%

التطبيقية  الرياضيات

 2018/ دمشق /  والمعلوماتية
 %87.90 امتياز 87.69%

الرياضيات التطبيقية 

 والمعلوماتية

عين 

 شمس
 

 27/6/1987 محمد ممدوح زينو 100  .3
طب أسنان / حلب / 

2013 
 جيد جدا   84.46%

تقويم األسنان والفكين / حلب / 

2018 
  القاهرة والفكين تقويم األسنان %87.46 جيد جدا   82.22%

4.  83 
محمدمحمد ماجد 

 الكردي
 محاسبة/كلية التجارة %82.91 جيد جدا   %75.37 2017المحاسبة / دمشق /  جيد جدا   %79.91 2013االقتصاد / دمشق /  16/7/1991

اإلسكندري

 ة
 

 7/1/1986 حسنين حسن موسى 77  .5
طب بشري / دمشق / 

2009 
 جيد جدا   79.62%

واألورام عند أمراض الدم 

 2016األطفال / دمشق / 
 %82.62 جيد جدا   77.31%

أمراض الدم واألورام 

 األطفال عند
  القاهرة

 10/4/1989 عمر محمد العمر 85  .6
تربية رياضية / البعث / 

2013 
 جيد جدا   78.96%

 التدريب الرياضي/تربية رياضية
 2019تشرين /  /

 تدريب رياضي %81.96 جيد جدا   76.60%
اإلسكندري

 ة
 

 15/2/1987 عمار عمر بالل 9  .7
طب أسنان / البعث / 

2012 
 جيد جدا   76.78%

التعويضات السنية المتحركة      

 2019حماه /  /
  القاهرة االستعاضة الصناعية %79.78 جيد جدا   84.36%

  حلوان فيزياء %79.9 جيد جدا   %82.28 2016دمشق / الفيزياء /  جيد جدا   %76.9 2010الفيزياء / دمشق /  5/1/1989 قمر ممدوح عميش 47  .8

9.  126 
احمد يامن محمد نادر 

 الحاف
1/1/1992 

طب أسنان / حلب / 

2015 
 جيد جدا   75.29%

التعويضات المتحركة / حلب / 

2020 
  القاهرة تعويضات متحركة %78.29 امتياز 89.81%

10.  140 
عبد اللطيف عبد المعين 

 الحسن
1/1/1991 

ميكانيكية / البعث / هندسة 

2015 
 جيد جدا   75.25%

/ البعث  واإلنتاجهندسة التصميم 

/ 2020 
 %78.25 جيد  71.03%

هندسة التصميم 

 واإلنتاج
 القاهرة

مخالف 

 لإلعالن

لم يتقدم باستمارة 

تثبيت تقدم 

 الطالب

11.  119 
محمود عبد الغفور 

 القادري
7/5/1993 

الهندسة الميكانيكية         

 2015دمشق /  /
 جيد جدا   75.19%

علم المواد وهندستها / دمشق / 

2020 
 %78.19 جيد جدا   82.22%

 علم المواد الهندسية

 وهندسة المواد
  القاهرة

 26/1/1990 يارا فواز الوفائي 155  .12
هندسة معمارية / دمشق / 

2012 
  القاهرة التصميم المعماري %77.43 جيد 74.4 2019تصميم معماري / دمشق /  جيد 74.49%
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 :المتقدمون لدراسة الماجستير 
 :المتقدمون من خريجي الكليات غير التطبيقية  -

 م.
رقم 

 االستمارة
 الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم

عام 

 التخرج

معدل 

 اإلجازة
 التقدير

الشهادة المطلوب 

 دراستها
 المالحظات الجامعة لمطلوباالختصاص ا 

  القاهرة القانون الخاص ماجستير ودكتوراه ممتاز %85.64 2020 تشرين الحقوق 12/8/1996 وسيعبد هللا حسان دري 23  -1

 1/5/1998 إبراهيم وليد عوض 108  -2
كلية التربية / معلم 

 صف /
 تقنيات التعليم ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %72.56 2019 حماه

عين 

 شمس
 

  القاهرة القانون الدولي ماجستير جيد جدا   %71.94 2017 دمشق الحقوق 20/5/1993 محمد محمد عاطف طاطيش 28  -3

 تربية / علم نفس تربوي ماجستير جيد جدا   %71.45 2019 البعث تربية 1/1/1997 علياء ياسين علي 94  -4
اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة القانون الدولي العام ماجستير ودكتوراه جيد %67.38 2015 دمشق الحقوق 1/1/1993 محمد داود الشريف 35  -5

 القانون الخاص ماجستير ودكتوراه جيد %66.81 2018 حلب الحقوق 1/1/1995 محمد مؤيد نجار 112  -6
عين 

 شمس
 

 القانون الخاص ماجستير ودكتوراه جيد %66.76 2018 حلب الحقوق 25/8/1994 احمد صبحي رجب 113  -7
عين 

 شمس
 

  القاهرة اآلثار المصرية ماجستير جيد %66.68 2019 دمشق اآلثار 17/8/1995 يحيى موفق دقدوق 29  -8

9-  129 
عبد العزيز عيسى 

 االسماعيل
 ماجستير ودكتوراه جيد %66.60 2017 دمشق  الحقوق 15/1/1991

القانون الدولي وادارة العالقات 

 الدولية
  القاهرة

 إدارة تربوية ماجستير ودكتوراه جيد %66.12 2019 حماه التربية / معلم صف 20/3/1995 عبد هللا عمر ديب 118  -10
عين 

 شمس
 

 13/5/1988 طارق احمد حسين 88  .13
هندسة التصميم واالنتاج  

 2011تشرين /  /
 جيد 73.46%

علم المواد وهندستها / تشرين / 

2018 
 %76.46 ممتاز 86.20%

علم  -تصميم وانتاج

 مواد وهندستها
  القاهرة

 جيد %73.34 2012تمريض / تشرين /  5/1/1991 فاطمة جمال علي ديب 17  .14
صحة طفل / تشرين / تمريض 

2017 
 صحة الطفل %76.34 جيد جدا   78.36%

اإلسكندري

 ة
 

 1/1/1991 سلمان جهادالبعيني 147  .15
الفنون الجميلة / دمشق / 

2012 
 جيد 71.32%

/  اتصاالت بصرية/فنون جميلة

 2018دمشق / 
 اتصاالت بصرية %74.32 امتياز 85.4%

االسكندري

 ة
 

 4/10/1983 رانيه ممدوح زينو 101  .16
طب أسنان / حلب / 

2008 
 جيد جدا   71.30%

التعويضات الثابتة / حلب / 

2012 
 %74.30 امتياز 89.44%

االستعاضة السنية 

 المثبتة

عين 

 شمس
 

 25/2/1989 يونس عبد الكريم هلول 87  .17
هندسة بترولية / البعث / 

2013 
 جيد 70.61%

هندسة النظم البيئية / تشرين / 

2018 
 %73.61 جدا  جيد  79.10%

هندسة المناجم 

 والبترول
 القاهرة

مخالف 
 لإلعالن

لم يتقدم باستمارة 

تثبيت تقدم 

 الطالب

ومستفيد سابقا  

من منح التبادل 

 الثقافي

18.  125 
رحيم عبد السالم أبو 

 الجدايل
27/8/1985 

هندسة زراعية / دمشق / 

2009 
 التكنولوجيا الحيوية %73.58 جيد جدا   %82.70 2013التقانات الحيوية / دمشق /  جيد جدا   70.58%

اإلسكندري

 ة
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 6/5/1993 اسماعيل آالء شحادة 21  -11
اآلداب/ المكتبات 

 والمعلومات/
  القاهرة تقنية المعلومات ماجستير جيد %65.31 2017 دمشق

  القاهرة القانون الدولي ماجستير ودكتوراه جيد %65.21 2014 دمشق الحقوق 24/8/1990 عامر ماجد العجمي 30  -12

 الحقوق ماجستير ودكتوراه جيد %65.12 2016 دمشق الحقوق 21/1/1979 جميلة محمد خلف 128  -13
اإلسكندري

 ة
 

 القاهرة ماستر في القانون ماجستير ودكتوراه جيد %64.55 2019 دمشق الحقوق 1/1/1995 محمد بالل سنجاب 43  -14

 مخالف لإلعالن ل

يتقدم باستمارة لم 

 تثبيت تقدم الطالب

15-  39 
أحمد مرهف محمد ضياء 

 الدين القابوني
 القاهرة القانون الدولي العام ماجستير ودكتوراه جيد %64.54 2017 دمشق الحقوق 25/1/1991

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة 

 تثبيت تقدم الطالب

  القاهرة علم نفس ماجستير جيد %63.76 2017 تشرين الفلسفة 26/10/1994 ألوان ياسر معروف 40  -16

  القاهرة القانون التجاري ماجستير ودكتوراه جيد %63.74 2019 دمشق الحقوق 12/3/1991 لمعه فايز دلعين 19  -17

 القانون الخاص   )الفقه اإلسالمي( ماجستير ودكتوراه جيد %63.69 2019 تشرين الحقوق 15/1/1994 خليل أمين حوش 106  -18
اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة القانون الدولي ماجستير ودكتوراه جيد %63.61 2018 البعث الحقوق 1/1/1993 باسل غسان العلي 42  -19

 علم اجتماع/االنثروبولوجيا/ ماجستير ودكتوراه جيد %62.63 2016 دمشق علم االجتماع 5/5/1992 عبد القادر محمد الرفاعي  6  -20
عين 

 شمس
 

 اللغة االنكليزية وآدابها لغويات ماجستير جيد %61.64 2018 دمشق أدب انكليزي 1/1/1995 الرزاق قره بوالددعاء عبد  27  -21
عين 

 شمس
 

 أدب عربي 30/7/1994 نغم كاسر خضور 34  -22
طرطو
 س

 أدب عربي ماجستير جيد 61.62% 2019
اإلسكندري

 ة

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة 
 تثبيت تقدم الطالب

 قانون خاص ماجستير ودكتوراه جيد %61 2018 دمشق الحقوق 1/1/1995 يوسف المنجررائد  10  -23
عين 

 شمس
 

  حلوان أدب انكليزي ماجستير ودكتوراه جيد %60.27 2020 دمشق أدب انكليزي 16/11/1997 ميساء رضا جمعه 15  -24

 القاهرة إدارة تربوية ماجستير ودكتوراه جيد %60.01 2019 حماه التربية / معلم صف 1/1/1996 رامي عمر الناصر 123  -25

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة 

 تثبيت تقدم الطالب

26-  141 
ميساء محمد محي الدين 

 غنيم
 القانون العام ماجستير ودكتوراه جيد %60.12 2014 دمشق الحقوق 4/5/1992

اإلسكندري

 ة
 

 

 

 :المتقدمون من خريجي الكليات التطبيقية -

 م.

رقم 

االستما

 رة

 عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم
معدل 

 اإلجازة
 التقدير

الشهادة المطلوب 

 دراستها
 المالحظات الجامعة االختصاص ا لمطلوب

 البحتةالرياضيات  ماجستير ودكتوراه امتياز %87.31 2017 البعث العلوم/ قسم الرياضيات 2/1/1996 إياد محمد فرحان حصني 53  -1
عين 

 شمس
 

أحمد السعيديمحمد 11  -2   القاهرة الصناعات الغذائية ماجستير ودكتوراه امتياز %85.94 2019 حلب علوم أغذية/زراعةهندسة  3/7/1996 
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  القاهرة طب أسنان ماجستير امتياز %85.8 2019 دمشق طب أسنان 10/6/1996 محمد كمال بشار يبرودي 62  -3

 الكيمياء العضوية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %84.29 2018 حلب الكيمياء التطبيقية 2/1/1995 عامر زياد سيد 45  -4
عين 

 شمس
 

  القاهرة الكيمياء التحليلية ماجستير جيد جدا   %84.03 2018 دمشق الصيدلة 10/8/1995 تميم صخر كلش 148  -5

 علم تدريب رياضي ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %81.76 2017 حماه التربية الرياضية 1/8/1993 محمد رامي لؤي األيوبي 121  -6
اإلسكندري

 ة
 

  المنصورة طب الفم وأمراض اللثة ماجستير جيد جدا   %81.53 2019 دمشق طب أسنان 21/2/1996 رندا نضال الزعبي 24  -7

  القاهرة طب أسنان ماجستير جيد جدا   %81.14 2019 دمشق طب أسنان 6/10/1996 مهند زكريا الفرخ 61  -8

9-  137 
عبد السالم كمال عبد 

 الحق
  القاهرة جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %80.47 2019 حماه طب أسنان 15/6/1996

  القاهرة محاسبةكلية التجارة /  ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %80.47 2017 دمشق االقتصاد / قسم المحاسبة 11/8/1992 طارق محمد النداف 127  -10

11-  91 
ماريا محمد ياسر آل 

 فخري الموصللي
 الهندسة الكيميائية ماجستير جيد جدا   %80.29 2019 الفرات الهندسة البتروكيميائية 20/5/1995

اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة جيوتكنيكهندسة مدنية قسم  ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %79.74 2016 تشرين هندسة مدنية 1/1/1993 محمد معين حبيب 55  -12

 الهندسة البيئية ماجستير جيد جدا   %79.61 2019 البعث هندسة مدنية 2/1/1997 محمد وحيد محمد العويد 68  -13
عين 

 شمس
 

 تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %79.09 2019 حلب طب أسنان 1/8/1995 سعد هللا سائد البيك 132  -14
عين 

 شمس
 

 الكيمياء الحيوية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %78.73 2019 البعث العلوم الصحية 1/5/1995 محمد أحمد الخضر 38  -15
عين 

 شمس
 

16-  8 
عبد الرحيم حسين هند 

 ابراهيم
 ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %78.63 2019 حماه طب أسنان 4/1994//10

تركيبات ثابتة ) تيجان 

 وجسور (

عين 

 شمس
 

 أدوية وسموم ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %78.55 2019 حماه الصيدلة 20/6/1996 شهال طالل الزعبي 1  -17
عين 

 شمس
 

18-  151 
سادين عبد اللطيف 

 صفوت
 هندسة معلوماتية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %78.18 2019 تشرين هندسة معلوماتية 1/1/1995

اإلسكندري

 ة
 

 جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %78.12 2018 دمشق طب أسنان 1/1/1996 رامي مروان المحمود 14  -19
عين 

 شمس
 

 تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.94 2019 دمشق طب أسنان 20/10/1996 خالد خليل األكتع 74  -20
عين 

 شمس
 

  القاهرة جراحة الوجه والفم والفكين ماجستير جيد جدا   %77.62 2019 حماه طب أسنان 1/1/1997 وسيم محمد النجار 89  -21

 ماجستير جيد جدا   %77.53 2019 البعث طب أسنان 25/1/1996 عبد هللا محمد محب الدين 114  -22
عالج  /طب وجراحة الفم 

 الجذور 
  طنطا

  القاهرة عالج الجذور ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.38 2018 حماه طب أسنان 15/7/1994 مصعب محمد بسام مصلح 110  -23

  القاهرة عالج الجذور ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.17 2018 حماه طب أسنان 28/3/1995 يوسف بشار النيفاوي 111  -24

 جراحة الوجه والفم والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.28 2019 البعث طب أسنان 1/1/1997 كنان ياسر مرهج 92  -25
اإلسكندري

 ة
 



5 

 

  القاهرة تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.03 2018 حلب طب أسنان 8/12/1995 محمد بروعبد الرزاق  139  -26

 عالج اللثة ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %77.2 2018 دمشق طب أسنان 21/9/1995 رغيد محمد جديني 46  -27
عين 

 شمس
 

28-  142 
محمد بشر محمد منذر 

 علمدار
 تيجان وجسور ماجستير جيد جدا   %77 2018 حلب طب أسنان 17/4/1995

عين 

 شمس
 

29-  122 
مصطفى عبد اللطيف 

 خلوف
 ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.84 2016 حلب هندسة الكترونية 20/5/1992

هندسة القوى واآلالت 

الكهربائية / قسم نظم التحكم 

 اآللي

  القاهرة

 ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.74 2017 دمشق الطاقةهندسة /هندسة كهربائية 27/7/1994 إسراء زكوان حمامي 90  -30
توليد باستخدام القوى 

 الكهربائية
  القاهرة

 ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.66 2019 تشرين هندسة مدنية 29/9/1996 ليث عماد الدين زاهر 4  -31
هندسة مدنية ) جيوتكنيك 

 إنشائية(
  القاهرة

  القاهرة تغذية ماجستير جيد جدا   %76.59 2018 الفرات علم الحياة البيئية/العلوم 1/1/1995 سناء محمد علي 48  -32

  طنطا تركيبات ثابتة ماجستير جيد جدا   %76.53 2018 حماه طب أسنان 1/9/1995 رويده خالد صدران 25  -33

  المنصورة الحاسوبعلوم  ماجستير جيد جدا   %76.42 2017 تشرين هندسة الحاسبات 1/1/1994 محمد أنس رفاعي 107  -34

35-  75 
هبة هللا محمد سامر البدر 

 الدين
 الطرق الكمية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.42 2018 دمشق احصاء/االقتصاد 7/1/1997

عين 

 شمس

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

  القاهرة الدراسات المعمارية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.34 2016 دمشق هندسة معمارية 1/10/1992 همسه محمد وحيد درويش 20  -36

 علوم األغذية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %76.19 2019 دمشق علوم أغذية/هندسة زراعية 25/4/1992 عبد العزيز محمود ادريس 58  -37
عين 

 شمس
 

38-  96 
محمد حسن محمد ايمن 

 اورفه لي
 عالج اللثة ودكتوراه ماجستير جيد جدا   %75.93 2019 حلب طب أسنان 2/1/1997

اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة التخطيط العمراني ودكتوراه ماجستير جيد جدا   %75.91 2016 دمشق هندسة معمارية 10/2/1994 محمد عالء بسام الجفان 22  -39

 ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.91 2014 تشرين المكننة الزراعيةهندسة تقنية/ 29/6/1991 محمد علي قطيفة 98  -40
هندسة اآلالت والقوى 

 الزراعية

عين 

 شمس
 

  القاهرة علوم طبية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.87 2019 البعث علوم مخابر/العلوم الصحية 1/1/1998 أحمد خالد العثمان 104  -41

 الوجه والفم والفكين جراحة ماجستير جيد جدا   %75.80 2019 حلب طب أسنان 8/9/1997 محمد نور محمد طحان 72  -42
عين 

 شمس
 

 هندسة زراعية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.75 2017 دمشق هندسة زراعية 2/6/1992 ناصر محمد سنيور 59  -43
عين 

 شمس
 

  القاهرة الدراسات المعمارية ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.64 2018 دمشق هندسة معمارية 9/5/1994 فارس اكرم محاسن 84  -44

45-  18 
عبد الرحمن محمد 

 الخطيب
 جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.62 2018 حلب طب أسنان 28/3/1996

اإلسكندري

 ة
 

 جراحة الوجه والفم والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.59 2019 حلب طب أسنان 5/1/1997 أغيد احمد العيوير 95  -46
اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة العلوم الصحية / مخابر ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.55 2015 البعث علوم مخابر/العلوم الصحية 18/7/1993 عبد الكريم صنيبآالء  86  -47
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 التعويضات الثابتة ماجستير جيد جدا   %75.38 2019 حلب طب أسنان 3/8/1997 محمد محمد فائز مزيك 71  -48
عين 

 شمس
 

49-  16 
عبد هللا محمد ربيع 

 طرابيشي
  القاهرة ميكانيك غزل ونسيج ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.34 2019 حلب هندسة ميكانيك 1/1/1995

 جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.32 2019 دمشق طب أسنان 1/1/1997 محمد صالح علي 136  -50
عين 

 شمس
 

 عالج اللثة ماجستير جيد جدا   %75.20 2019 البعث أسنان طب 1/1/1996 عالء محمد زاهر الرفاعي 116  -51
عين 

 شمس
 

52-  70 
محمد مجد محمد نادر 

 شريفة
 جراحة وجه وفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.09 2019 حلب طب أسنان 12/5/1997

عين 
 شمس

 

 القاهرة جراحة الفم والفكين ماجستير ودكتوراه جيد جدا   %75.3 2018 حماه طب أسنان 2/5/1995 طه عمر كعكه 109  -53

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

54-  
 علم الطاقة واآلالت ماجستير جيد %74.90 2018 دمشق هندسة كهربائية 1/8/1994 عمر عبد العزيز طعمه 36

عين 

 شمس
 

 26/7/1994 ابراهيم أحمد جمعة عثمان 31  -55
 ياتهندسة االلكترون

 واالتصاالت
 ماجستير ودكتوراه جيد %74.82 2018 دمشق

هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت الكهربائية
  القاهرة

 جراحة وجه وفكين ماجستير ودكتوراه جيد %74.79 2017 حلب طب أسنان 16/1/1995 صالح طارق سالم 124  -56
عين 

 شمس
 

  القاهرة طاقة كهربائية ماجستير ودكتوراه جيد %74.71 2018 دمشق طاقة/هندسة كهربائية 13/2/1993 اسماعيل زهير زين 41  -57

 الرياضيات 5/3/1995 حسان محمد محمد 52  -58
طرطو

 س
 علوم الحاسبات ماجستير ودكتوراه جيد 74.47% 2019

عين 

 شمس
 

 ماجستير جيد %74.21 2018 دمشق هندسة معلوماتية 24/3/1995 شروق مصطفى أبو حسن 64  -59
بحوث العمليات ودعم  -1

 نظم المعلومات -2-القرار
 القاهرة

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

60-  
 تقويم األسنان ماجستير جيد %73.80 2019 حلب طب أسنان 1/1/1997 عبد الرحمن محمد حمامي 73

عين 

 شمس
 

 صحيةعلوم  ماجستير ودكتوراه جيد %73.75 2019 حماه تربية رياضية 17/2/1996 عامر سعيد العلوش 97  -61
اإلسكندري

 ة
 

 جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير جيد %73.74 2016 حماه طب أسنان 1/1/1993 مصطفى محمد الحسين 2  -62
عين 
 شمس

 

 جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير جيد %73.47 2019 حلب طب أسنان 13/9/1994 مجد محمد عقبة بكار 143  -63
عين 

 شمس

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

  القاهرة معالجة فيزيائية ماجستير جيد %73.45 2012 البعث معالجة فيزيائية/العلوم الصحية 4/11/1989 عصام غسان القدسي 102  -64

 هندسة إنشائية ماجستير ودكتوراه جيد %73.44 2013 تشرين هندسة مدنية 19/1/1991 رهام محمد يوسف 37  -65
عين 

 شمس
 

 20/1/1996 أدهم جعفر كنجو 54  -66
هندسة /هندسة ميكانيكية

 الطيران
  القاهرة هندسة الطيران والفضاء ماجستير ودكتوراه جيد %73.34 2020 حلب

67-  120 
عبد القادر محمد أسعد 

 عروق
 تربية رياضية ماجستير ودكتوراه جيد %73.33 2019 حماه التربية الرياضية 21/7/1995

اإلسكندري

 ة
 

 القاهرة جراحة وجه وفكين ماجستير جيد %73.26 2018 دمشق طب أسنان 1/1/1996 مؤيد علي الخليف 131  -68

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب
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  القاهرة تقويم األسنان ماجستير ودكتوراه جيد %73.24 2018 حلب طب أسنان 12/10/1993 عبد اللطيف مالك شعار 138  -69

  القاهرة فيزياء حيوية طبية ماجستير ودكتوراه جيد %73.16 2017 البعث العلوم / الفيزياء 14/11/1995 نيروز عبد الكريم عابد 135  -70

  القاهرة عالج جذور ماجستير جيد %73.9 2019 دمشق طب أسنان 22/4/1996 أيهم خالد اللبابيدي 65  -71

  القاهرة الجراحة والتخدير واألشعة ماجستير ودكتوراه جيد %72.97 2014 حماه طب بيطري 2/1/1990 وليد أحمد دعبول 57  -72

 هندسة معمارية ماجستير جيد %72.95 2015 دمشق هندسة معمارية 11/4/1990 هبة ياسر الدج 67  -73
عين 

 شمس

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

  القاهرة الهندسة المعمارية ماجستير ودكتوراه جيد %72.91 2019 البعث معماريةهندسة  28/1/1996 محمد عبد الباقي السيد 79  -74

  القاهرة هندسة مدنية ماجستير ودكتوراه جيد %72.74 2016 تشرين هندسة مدنية /   قسم إنشائية 20/8/1993 محمد شريف محفوض 153  -75

 طب األسنان ماجستير ودكتوراه جيد %72.73 2019 تشرين طب أسنان 27/7/1995 سوزان روفائيل داغر 133  -76
اإلسكندري

 ة
 

 10/8/1993 زينب محمود المصطفى 145  -77
هندسة تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 ماجستير ودكتوراه جيد %72.44 2013 تشرين

علوم الحاسب/ كلية حاسبات 

 ومعلومات
  القاهرة

 ماجستير ودكتوراه جيد %72.29 2018 دمشق هندسة االلكترون واالتصاالت 20/1/1995 بيان اكرم شلحه 32  -78
هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت الكهربائية
  القاهرة

79-  103 
محمد بسام محمد واصل 

 قسوم
  القاهرة هندسة القوى الميكانيكية ماجستير ودكتوراه جيد %72.25 2019 البعث هندسة ميكانيكية 10/6/1995

  حلوان التعليم الصناعي ماجستير ودكتوراه جيد %72.01 2019 تشرين التطبيقيةالعلوم  1/1/1994 مجد محمد حامد 93  -80

  القاهرة زراعة ماجستير جيد %71.81 2018 حلب هندسة زراعية 17/7/1995 رضا وهبي الجلبي 63  -81

 جراحة طب أسنان ماجستير ودكتوراه جيد %71.52 2019 حلب طب أسنان 31/1/1996 عادل طاهر غندور 5  -82
عين 

 شمس
 

 الكيمياء العضوية ماجستير ودكتوراه جيد %71.47 2019 حلب الكيمياء التطبيقية 1/1/1997 غنى غياث فرا 44  -83
عين 

 شمس
 

 القاهرة صيدلة صناعية ماجستير جيد %71.37 2018 دمشق الصيدلة 20/3/1995 غالب غسان الحلبي 149  -84

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

 عالج الجذور ماجستير جيد %71.15 2018 دمشق طب أسنان 17/4/1994 هشام ابراهيم الحوراني 99  -85
عين 

 شمس
 

  القاهرة جراحة وجه وفكين ماجستير جيد %71.13 2017 دمشق طب أسنان 12/5/1993 جورج سليم داود راجحة 66  -86

 تقويم األسنان ماجستير جيد %71.3 2019 دمشق طب أسنان 1/8/1996 أحمد عدنان الزعبي 82  -87
عين 

 شمس
 

88-  26 
يوسف عبد الوهاب 

 طاطيش
 ماجستير ودكتوراه جيد %71.03 2018 دمشق طاقة كهربائية/هندسة كهربائية 5/4/1993

هندسة اآلالت والقوى 

 الكهربائية
  القاهرة

89-  60 
 مصطفىمحمد عالء 

 كمال السباغ
  القاهرة هندسة الطيران والفضاء ماجستير ودكتوراه جيد %70.19 2020 حلب هندسة ميكانيكية 1/1/1995

  طنطا معالجة جذور ماجستير ودكتوراه جيد %70.16 2018 دمشق طب أسنان 1/1/1992 احمد سعيد طعمه 76  -90

 فيزياء ماجستير جيد %69.98 2017 البعث العلوم / فيزياء 26/5/1992 والء عبد الجليل شالر 115  -91
اإلسكندري

 ة
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  كفر الشيخ صناعات دوائية ماجستير ودكتوراه جيد %69.97 2018 حلب صيدلة 4/1/1994 عمر حمندوشاحمد  130  -92

 ماجستير ودكتوراه جيد %69.92 2020 البعث هندسة معمارية 1/1/1996 فرح محمد فتحي الكردي 80  -93
العمارة والدراسات 

 المعمارية
  القاهرة

 ماجستير ودكتوراه جيد %69.83 2019 البعث هندسة معمارية 10/2/1995 سالي عبد الرحمن الفاعور 78  -94
العمارة والدراسات 

 المعمارية
  القاهرة

  القاهرة جراحة أطفال ماجستير ودكتوراه جيد %69.71 2012 الفرات طب بشري 19/5/1985 بشار احمد سليمه 134  -95

 الكيمياء الحيوية ماجستير ودكتوراه جيد %69.65 2013 دمشق علم الحياة/البيولوجيا 1/2/1991 الصوافأيمن إيمان  33  -96
عين 

 شمس
 

97-  3 
أحمد محمد جمال 

 خريزاتي
 القاهرة هندسة حواسيب ماجستير جيد %69.21 2019 حلب هندسة حواسيب 1/1/1995

 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

 علم الحيوان ماجستير ودكتوراه جيد %69.20 2019 البعث علم حياة 1/1/1996 عبد المجيد شعالن الرجب 50  -98
عين 

 شمس
 

99-  117 
راما محمد جمال مارديني 

 البيك
3/1/1992 

هندسة ميكانيكية/ الغزل 

 والنسيج 
  القاهرة الهندسة الحيوية الطبية ماجستير ودكتوراه جيد %69.16 2015 حلب

 محاسبة/االقتصاد 11/3/1994 راما مفيد ونوس 144  -100
طرطو
 س

 محاسبة ماجستير جيد 69.3% 2019
اإلسكندري

 ة
 

  القاهرة جراحة الفم والوجه والفكين ماجستير ودكتوراه جيد %69.2 2015 دمشق طب أسنان 21/6/1992 أنس عدنان جابر 13  -101

 القاهرة علوم وتكنولوجيا البناء ماجستير ودكتوراه جيد %69 2019 البعث هندسة معمارية 1/1/1996 رؤى عربية زياد العتر 81  -102
 مخالف لإلعالن

لم يتقدم باستمارة تثبيت 

 تقدم الطالب

 االتصاالت وااللكترونيات ماجستير ودكتوراه جيد %68.72 2019 دمشق هندسة كهربائية 20/7/1992 حمزه احمد فندي 69  -103
اإلسكندري

 ة
 

  المنصورة اإلحصاء الرياضي ودكتوراهماجستير  جيد %68.38 2016 دمشق اإلحصاء الرياضي 1/4/1991 رود مأمون الشعار 49  -104

  طنطا هندسة معمارية / الند سكيب ماجستير ودكتوراه جيد %68.35 2015 تشرين هندسة معمارية 1/10/1990 محمد ميالد احمد وهدان 150  -105

 17/1/1994 عبد هللا حاتم العبد هللا 51  -106
هندسة ميكانيكية /هندسة 

 سيارات/
  حلوان هندسة السيارات والجرارات ماجستير ودكتوراه جيد %68.21 2017 دمشق

  القاهرة هندسة طبية ماجستير ودكتوراه جيد %67.64 2016 دمشق هندسة طبية 25/4/1990 علي حسين رضوان 154  -107

  القاهرة الكيمياء الحيوية ماجستير ودكتوراه جيد %66 2007 حلب زراعة 27/6/1982 هدى عز الدين جانسيز 7  -108

109-  146 
محمد جالل علي 

 الحمصي
 القاهرة رياضيات / علوم حاسب ماجستير جيد %66.39 2017 دمشق الرياضيات التطبيقية 7/1/1993

 

 

 

 القاهرة الكيمياء الحيوية ماجستير ودكتوراه جيد %60.35 2000 دمشق العلوم / كيمياء 16/1/1977 بيان محمد الحموي 105  -110
 مخالف لإلعالن
تثبيت لم يتقدم باستمارة 

 تقدم الطالب

 1/1/1996 يوسف دياب حيدر 152  -111
دبلوم في المعهد التقاني لطب 

 األسنان
 طب األسنان ماجستير جيد %66.99 2017 دمشق

عين 

 شمس

 مخالف لإلعالن

شهادة معهد تعويضات  -

 .سنية
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 عاون وزير التعليم العالي والبحث العلميم                                                                                                                                      

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                       


