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 الجمهورية العربية السورية      

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 

 

 

 للقطر المخصصةالتبادل الثقافي منح على  15/9/2020تاريخ  217رقم والبحث العلمي  وزارة التعليم العاليإعالن المتقدمين إلى 

 مصر العربيةجمهورية المقدمة من للمرحلة الجامعية األولى  

 
 

 :أدبي /1علمي و / /110منهم /، طلبا /111المتقدمين لإلعالن والبالغ عددهم /وبيانات أسماء  -
 

 

 

 م
رقم 

 المواليد اسـم الطالب  االستمارة

الشهادة 

الحاصل عليها 

 + دورة عام

المجموع 

بدون 

 ديانة

المعدل 

 المئوي 

رياضيا

 ت

الفيزيا

 ء
 الكيمياء

اللغة 

اإلنكليزي

 ة

 الرغبات المطلوبة لتسلس

 (ةاسم الجامع+ختصاص)اال
 مالحظات 

 23/3/2002 شهد احمد العثمان 11  -1
 ثا/علمي

2020 
2602 96.37 595 395 194 293 

 طب-الزقازيق -

 طب –القاهرة  -

 طب-عين شمس -

 

 1/1/2003 ماسه محمد سامر  تكه جي 28  -2
 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 589 370 197 289 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان  –لمنصورة ا -

 

 1/1/2003 روان فواز غبش 29  -3
 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 583 398 194 298 

 طب  –المنصورة  -

 طب -القاهرة -

 طب  –اإلسكندرية  -

 

 25/3/2001 لين محمد سالم حمد فاخوري  109  -4
 ثا/علمي

2020 
2587 95.81 578 388 196 290 

 طب  –عين شمس  -
 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 

 23/6/2002 مناف سعود عباس 3  -5
 ثا/علمي

2020 
2563 94.93 600 400 197 288 

 هندسة-القاهرة -

 هندسة -عين شمس -

 هندسة  –اإلسكندرية  -

 

 6/1/2002 عبد العظيم ناصر علي  69  -6
 ثا/علمي

2020 
2557 94.70 574 398 196 296 

 طب  –عين شمس  -

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -
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 21/3/2002 خليل الجزائرلي  عمران 70  -7
 ثا/علمي

2020 
2555 94.63 590 390 194 279 

 طب  –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

 طب أسنان -القاهرة -

 

 12/9/2003 نور الدين عماد الدين القصاب  73  -8
 ثا/علمي

2020 
2549 94.41 580 386 199 298 

 طب-السويس  -

 طب-اإلسماعيلية  -

 طب-اإلسكندرية  -

 

 16/10/2002 سم الجرمقانيهيلين قا 65  -9
 ثا/علمي

2020 
2547 94.33 564 391 184 290 

 طب -عين شمس  -

 طب  -القاهرة -

 طب  -اإلسكندرية -

تسجيل الكتروني غير 

 مكتمل

 5/1/2003 احمد انور ربيع  49  -10
 ثا/علمي

2020 
2540 94.07 569 380 192 284 

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب  –القاهرة  -

  طب أسنان –اإلسكندرية  -

 

 1/1/2000 ايمان عهد غريب  54  -11
 ثا/علمي

2020 
2526 93.56 540 381 200 283 

 طب  -المنوفية -

 طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 

 25/2/2002 مالك عماد الدين كوكش 76  -12
 ثا/علمي

2020 
2519 93.30 577 366 177 289 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –الزقازيق  -

 طب  –المنيا  -

 

 1/9/2001 سليمان محمد عبد الكريم  80  -13
 ثا/علمي

2020 
2515 93.15 588 390 192 273 

 طب –القاهرة  -

 طب -اإلسكندرية -

 طب-بور سعيد  -

 

 1/1/2002 سليم عبد القادر خرفان  محمد 59  -14
 ثا/علمي

2020 
2500 92.59 523 393 181 292 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 

 8/4/2002 مد اليوسف حسن اح 64  -15

 ثا/علمي

2020 

 

2486 92.07 567 397 192 272 

 طب بشري -القاهرة  -

 طب أسنان -القاهرة -

 القاهرة  صيدلة  -

 

 9/6/2002 احمد رياض الحمد  42  -16
 ثا/علمي

2020 
2485 92.04 580 389 185 269 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب -الزقازيق -
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 20/5/2000 جاج محمد هاني نور الدين ع 75  -17
 ثا/علمي

2020 
2492 92.30 585 396 190 285 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب اسنان  –القاهرة  -

 صيدلة  –القاهرة  -

 

 22/8/2002 جاسيكا بسام حمشو  56  -18

 ثا/علمي

2020 

 

2476 

91.70 582 357 184 295 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب -عين شمس  -

 

 4/2/2002 ياسين صالح الدالي  46  -19
 ثا/علمي

2020 
2472 91.56 541 365 182 289 

 طب بشري  –القاهرة  -

 طب بشري  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 

 1/1/2002 محمد سلطان الجاسم  84  -20
 ثا/علمي

2020 
2470 91.48 582 398 196 255 

 طب  –القاهرة  -

 طب -اإلسكندرية -

 طب -  اسوان -

 

 7/1/2002 ايهم بالل ديب  55  -21
 ا/علميث

2020 

2463 

91.22 566 389 196 278 

 طب –القاهرة  -

 طب  -عين شمس -

 طب-اإلسكندرية  -

 

 9/4/2002 تاله سمير عرنوس  83  -22
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 585 391 178 240 

 طب –المنصورة  -

 طب أسنان  –المنصورة  -

 صيدلة  –المنصورة  -

 

 2/1/2003 فرح محمد الحسين  108  -23
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 569 352 161 247 

 طب  –القاهرة  -

 صيدلة  –القاهرة  -

 طب -اإلسكندرية   -

 

 25/7/2002 محمد سامر الشيخ علون 14  -24
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 565 364 197 291 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان -القاهرة -

 طب أسنان -اإلسكندرية  -

 

 20/7/1999 حنين فيصل المفتاح  106  -25
 ثا/علمي
2020 

2446 90.59 593 400 196 288 
 طب  –عين شمس  -
 طب أسنان  –عين شمس  -

 صيدلة –عين شمس  -
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 1/5/2002 عبد هللا محمد غنام  97  -26
 ثا/علمي

2020 
2446 90.59 568 364 198 260 

 طب –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 

 12/6/2002 غاردينيا فهيم ابراهيم 2  -27
 ثا/علمي

2020 
2443 90.48 579 368 196 241 

 طب-طنطا -

 طب-اإلسكندرية -

 طب-القاهرة -

 

 6/5/2002 فؤاد احمد فائق حالق  71  -28
 ثا/علمي

2020 
2436 90.22 590 385 153 201 

 طب  –القاهرة  -

 طب -عين شمس -

 طب-بنها  -

 

 25/9/2002 حازم بسمان حرب  68  -29
 ثا/علمي

2020 
2430 90 567 360 194 296 

 طب  –القاهرة  -

 طب - اإلسكندرية -

 طب  -عين شمس -

 

 18/1/2002 محمد عبدو الحوراني 94  -30
 ثا/علمي

2020 
2430 90 547 389 181 287 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب  –طنطا  -

 

 1/1/2003 محمد نايف حيدر العبد هللا  104  -31
 ثا/علمي

2020 
2424 89.78 592 395 186 286 

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 

 8/6/2002 محمد خالد الهريسي 20  -32
 ثا/علمي

2020 
2423 89.74 580 377 171 276 

 طب-عين شمس -

 طب أسنان -عين شمس -

 صيدلة-عين شمس -

 

 2/2/2002 عمر هيسم محمد 33  -33
 ثا/علمي

2020 
2421 89.67 592 381 189 251 

 صيدلة  –اإلسكندرية  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 يدلة ص –القاهرة  -

 

 1/1/2003 ماهر ناصر العباس 30  -34
 ثا/علمي
2020 

2421 89.67 520 375 192 257 
 طب  –القاهرة  -
 هندسة  –القاهرة  -

 طب أسنان  –القاهرة   -
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 2/1/2003 احمد عبد الحكيم السلوم  31  -35
 ثا/علمي

2020 
2409 89.22 570 355 160 296 

 طب  –المنصورة  -

 طب  -القاهرة -

 طب-عين شمس  -

 

 9/10/2002 صطفى احمد ربيع صباغ م 89  -36
 ثا/علمي

2020 
2407 89.15 560 386 189 260 

 طب  –القاهرة  -

 برنامج ساعات/طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 

 11/6/2002 احمد عدنان عيسى  36  -37
 ثا/علمي

2020 
2394 88.67 542 382 193 296 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب  –عين شمس  -

 

 10/1/2003 حيد شنيور محمد و 87  -38
 ثا/علمي

2020 
2392 88.59 563 367 181 297 

 طب   –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 أسنان طب  –القاهرة  -

 

 15/6/2002 هدى مروان واضوح  99  -39
 ثا/علمي

2020 
2392 88.59 549 380 195 264 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –قناة السويس  -

 طب  –السويس  -

 

 8/5/2002 محمد عطيه عصفور  45  -40

 ثا/علمي

2020 

 

2392 88.59 502 381 183 285 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 

 14/6/2000 قتيبة عبد الرزاق الموسى 5  -41
 ثا/علمي

2020 
2388 88.45 553 391 161 288 

 طب –القاهرة  -

 طب-اإلسكندرية -

 طب-عين شمس -

 

 1/1/2000 مضر احمد االحمد  72  -42
 ثا/علمي

2020 
2384 88.30 523 366 175 286 

 طب  –القاهرة -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب –قناة السويس  -

عدم توافق الرغبات بين 

التسجيل االلكتروني 

 واالستمارة

 29/8/2002 كميت سلمان مسعود  100  -43
 ثا/علمي
2020 

2382 88.23 536 299 189 298 
 طب  –القاهرة  -
 طب  –عين شمس  -

 نان طب أس –القاهرة  -
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 14/9/2002 عبد هللا محمد علي شتيوي  41  -44
 ثا/علمي

2020 
2380 88.15 556 393 171 273 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب  -الزقازيق -

 

 15/5/2002 وديان محمد نادر  77  -45
 ثا/علمي

2020 
2375 87.87 519 377 185 227 

 طب-القاهرة  -

 طب  أسنان –القاهرة  -

 صيدلة-القاهرة -

افق الرغبات بين عدم تو

التسجيل االلكتروني 

 واالستمارة

 2/1/2002 بيان عمر األظن 10  -46
 ثا/علمي

2020 
2372 87.85 524 359 180 275 

 صيدلة-القاهرة -

 صيدلة-اإلسكندرية  -

 صيدلة-عين شمس  -

 

 17/6/2001 يوسف فاضل حجار  91  -47
 ثا/علمي

2020 
2365 87.59 548 366 184 222 

 طب  –القاهرة  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 صيدلة  –القاهرة  -

 

 25/7/2002 حمزة ابراهيم عمر  40  -48
 ثا/علمي

2020 
2359 87.37 565 379 199 293 

 طب  أسنان  –عين شمس  -

 طب بشري  –عين شمس  -

 صيدلة  –عين شمس  -

عدم توافق الرغبات بين 

التسجيل االلكتروني 
 واالستمارة

 2/1/2002 ابراهيم فالح الزعبي  26  -49
 ثا/علمي

2020 
2357 87.30 541 383 185 246 

 طب  -القاهرة -

 طب  –قناة السويس  -

 طب–اإلسكندرية  -

 

 6/1/2003 فجر معن حذيفه  63  -50
 ثا/علمي

2020 
2353 87.15 514 366 189 261 

 طب-القاهرة  -

 طب -اإلسكندرية  -

 طب -السويس -

 

 19/6/2002 سدره احمد نبيل زين العابدين  39  -51
 ثا/علمي

2020 
2352 87.11 538 380 169 264 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب  –المنصورة  -

 

 7/9/2002 ابراهيم نصر الغزالي  48  -52
 ثا/علمي
2020 

2342 86.74 528 381 190 275 
 طب  –القاهرة  -
 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب  –السويس  -
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 11/3/2002 وليد خالد القواريط 60  -53
 ثا/علمي

2020 
2338 86.59 578 389 189 274 

 طب  –المنصورة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب -الزقازيق -

 

 1/1/2003 عبد هللا محمد السعدي 79  -54
 ثا/علمي

2020 
2335 86.48 503 339 173 269 

 طب -السويس -

 طب أسنان  –السويس  -

 طب أسنان -اإلسكندرية -

عدم توافق الرغبات 

بين التسجيل 

 االلكتروني واالستمارة

 10/1/2002 اسماعيل محمد الشايب  24  -55
 ثا/علمي

2020 
2333 86.41 559 390 179 268 

 طب-القاهرة -

 طب –قناة السويس  -

 طب-عين شمس -

 

 8/1/2003 مهند محمد علي عوض  90  -56
 ثا/علمي

2020 
2323 86.04 584 364 183 272 

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب  –السويس  -

 طب -الزقازيق -

لم يتقدم برغبات 
 التسجيل االلكتروني

 2/2/2002 عمران نزار حرب  96  -57

 ثا/علمي

2020 

 

2318 85.85 543 374 193 267 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 

 9/1/2002 رؤى ثائر شعار  44  -58
 ثا/علمي

2020 
2318 85.85 501 388 152 219 

 طب بشري  –القاهرة  -

 طب أسنان -القاهرة  -

 صيدلة -القاهرة -

 

 13/1/2002 تمام عالء شلهوب  43  -59
 ثا/علمي

2019 
2314 85.70 489 346 169 281 

 طب  -القاهرة -

 طب -اإلسكندرية -

 طب -طنطا -

 مخالف لإلعالن 

 2019ثانوية 

 1/1/2003 حسن محمود المحمود  32  -60
 ثا/علمي

2020 
2290 84.81 538 381 162 236 

 طب  –عين شمس  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب-القاهرة  -

 

 31/1/2002 ابراهيم علي ظاهر  47  -61
 علمي/ثا

2020 
2283 84.56 499 374 185 238 

 طب أسنان  -اإلسكندرية -
 صيدلة  -اإلسكندرية -

 طب أسنان  –القاهرة  -
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 31/7/2002 لينا ماهر الفزاع 9  -62
 ثا/علمي

2020 
2271 84.11 554 352 188 268 

 طب-القاهرة -

 طب-اإلسكندرية  -

 طب-عين شمس  -

 

 7/1/2003 حيدر احمد الياسين  61  -63
 ثا/علمي

2020 
2258 83.63 555 369 187 220 

 طب  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 صيدلة  –اإلسكندرية  -

 

 17/4/2002 جعفر عماد شلهوب 86  -64

 ثا/علمي

2020 

 

2255 83.52 433 339 187 263 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

  طب-عين شمس -

عدم توافق الرغبات بين 

التسجيل االلكتروني 

 واالستمارة

 6/1/2002 شام وليد السراقبي 111  -65
 ثا/علمي

2020 
2253 83.52 524 356 185 198 

 طب  –القاهرة  -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 

 24/5/2001 عدنان حسن محمد  52  -66
 ثا/علمي

2020 
2253 83.44 472 393 196 256 

 طب-القاهرة  -

 طب-حلوان  -

 طب–اإلسكندرية  -

 

 9/1/2003 بديع محمد سكيف  19  -67
 ثا/علمي

2020 
2247 83.22 458 356 163 280 

 طب -القاهرة -

 طب أسنان -القاهرة -

 صيدلة -اإلسكندرية -

 

 5/1/2002 محمد يوسف العودات  81  -68
 ثا/علمي

2020 
2238 82.89 549 377 162 276 

 طب-اإلسكندرية  -

 طب  –القاهرة  -

 طب-عين شمس  -

 

 1/1/2000 ريم كساب شحرور 101  -69
 ثا/علمي

2020 
2228 82.52 497 372 169 265 

 صيدلة  –عين شمس  -

 صيدلة  –القاهرة  -

 صيدلة  –طنطا -

 

 10/1/2002 محمد ماهر السليمان  67  -70
 ثا/علمي
2020 

2224 82.37 571 394 172 253 

 طب -القاهرة  -

 طب أسنان  -القاهرة -
العلوم الصحية  -بني سويف -

 التطبيقية 
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 5/8/2002 محمد مهاب الحمود 16  -71
 ثا/علمي

2020 
2224 82.37 479 375 169 216 

 طب-القاهرة -

 طب  –عين شمس  -

المعهد الفني  –القاهرة   -

 للتمريض

 

 10/6/2002 ايمن عمار نمورة 22  -72
 ثا/علمي

2020 
2218 82.15 563 363 168 226 

 طب-عين شمس -

 طب -القاهرة -

 طب-اإلسكندرية  -

 

 28/1/2002 نور الدين محمد جمال حبلى 62  -73
 ثا/علمي

2020 
2214 82.00 526 379 168 212 

كلية حاسبات وذكاء  –القاهرة  -

 اصطناعي

كلية حاسبات وذكاء   –حلوان  -

 اصطناعي

كلية حاسبات وذكاء  -بنها  -

 اصطناعي

 

 20/6/2002 عبد هللا ناظم اسماعيل 1  -74
 ثا/علمي

2020 
2209 81.81 549 303 167 269 

طب أسنان/برنامج  –القاهرة  -

 ساعات 

ان/برنامج طب أسن –اإلسكندرية  -

 ساعات 

تكنولوجيا اإلدارة –بور سعيد  -

 ونظم المعلومات

 

 21/9/2002 رند حمدان الديري  37  -75
 ثا/علمي

2020 
2206 81.70 502 323 181 256 

 طب  –المنصورة  -

 طب  –القاهرة  -

 طب -الزقازيق -

 

 7/5/2000 احمد محمد خليل شيخ القصير 12  -76
 ثا/علمي

2020 
2199 81.44 553 353 157 250 

 طب أسنان -السويس -

الصيدلة والتصنيع -كفر الشيخ -

 الدوائي

 طب أسنان  -االسماعيلية -

 

 10/1/2003 محمد حازم القباقيبي 8  -77
 ثا/علمي

2020 
2198 81.41 442 317 183 280 

 طب-عين شمس -

 طب أسنان -عين شمس -

 طب-القاهرة  -

 

 24/1/2003 جودي رجب حسن 13  -78
 ثا/علمي

2020 
2172 80.44 473 322 139 282 

 طب أسنان  -القاهرة -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 صيدلة-القاهرة  -
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 22/1/2003 انس ياسين االسماعيل  38  -79
 ثا/علمي

2020 
2171 80.41 575 331 154 234 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 

 2/1/2002 محمد كنان كمال القج 35  -80
 ثا/علمي

2020 
2154 79.78 476 342 157 242 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –المنصورة   -

 صيدلة  –الزقازيق  -

 

 23/5/2002 محمد جمال القطيفان  85  -81
 ثا/علمي

2020 
2140 79.26 445 334 159 267 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –رية داإلسكن -

 هندسة –القاهرة  -

 

 2/7/2002 محمود محمد مازن العدوي 4  -82

 ثا/علمي

2020 

 

2122 78.59 479 351 128 236 

 طب أسنان-المنيا -

حاسبات وذكاء  –القاهرة  -

 اصطناعي

 حاسبات ومعلومات -المنيا -

 

 2/1/2002 محمد عبد العظيم ابازيد 25  -83
 ثا/علمي

2020 
2120 78.52 473 331 142 217 

 طب  -القاهرة -

 طب–اإلسكندرية  -

 طب-بور سعيد  -

 

 31/5/2001 مالك بيبان دياب  66  -84
 ثا/علمي

2020 
2115 78.33 460 379 173 229 

 طب  -اإلسكندرية -

 طب  -عين شمس -

 طب  -السويس -

 

 10/1/2003 ربى محمد قوشحه  50  -85
 ثا/علمي

2020 
2115 78.33 412 346 138 286 

 تجارة  –القاهرة  -

 إعالم  -القاهرة -

 آداب  –القاهرة  -

 

 6/5/2002 محمود محمد العثمان 21  -86
 ثا/علمي

2020 
2111 78.19 520 310 142 242 

 طب  –رة القاه -

 طب  -المنصورة -

 صيدلة  –القاهرة  -

 

87-  107 
زين العابدين ابراهيم المحمود 

 الفرج
10/1/2002 

 ثا/علمي
2020 

2104 77.93 473 368 140 214 
 طب –عين شمس  -
 طب  –القاهرة  -

 طب  –اإلسكندرية  -

 



11 

 

 6/1/2003 ضرار عبد الرحمن السنجار 7  -88
 ثا/علمي

2020 
2096 77.63 472 362 128 248 

 طب -سكندريةاإل -

 طب -القاهرة -

 طب-السويس -

 

 26/2/2001 مجد ايمن ابو حسون 15  -89
 ثا/علمي

2019 
2094 77.56 477 336 156 169 

 طب أسنان-السويس -

 طب أسنان -عين شمس -

 طب أسنان  –القاهرة  -

 مخالف لإلعالن

 2019دورة 

 1/1/2003 مهيب زياد فهاد 88  -90
 ثا/علمي

2020 
2085 77.22 455 296 150 265 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب  –بور سعيد  -

 

 30/5/2002 علي حسن الشمري 17  -91
 ثا/علمي

2020 
2079 77.00 438 381 140 150 

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 

 10/1/2001 مرح محمد حاج حسن 23  -92
 ثا/علمي

2020 
2056 76.15 421 278 128 267 

 طب أسنان -القاهرة -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان -جنوب الوادي -

 

 1/1/2003 حسن صايل العرار  51  -93
 ثا/علمي

2020 
2052 76.00 520 369 155 241 

 طب -عين شمس -

 طب – أسوان -

  طب أسنان–اإلسكندرية  -

عدم توافق الرغبات 

بين االستمارة 

 والتسجيل االلكتروني.

 5/11/2001 اكثم خالد نوفل 18  -94
 ثا/علمي

2020 
2039 75.52 491 371 116 231 

 طب أسنان -القاهرة -

 صيدلة –القاهرة  -

صيدلة وتصنيع  -كفر الشيخ -

 دوائي

 

 7/7/2001 ياسين محمد االفيوني 6  -95
 ثا/علمي

2020 
2039 75.52 446 338 150 216 

 طب أسنان -عين شمس -
طب أسنان / برنامج  -عين شمس -

 ساعات 

 طب -اإلسكندرية -

 

 1/1/2002 احمد الجباوي عبد هللا 27  -96
 ثا/علمي
2020 

2034 75.33 445 375 119 113 
 طب-عين شمس -
 طب –المنصورة  -

 طب أسنان-عين شمس  -
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 25/2/2000 خالد عبد هللا المبارك  103  -97
 ثا/علمي

2020 
2033 75.30 471 331 143 147 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –عين شمس  -

 طب  –المنصورة  -

 

 7/9/2002  قصي ادهم علم الدين 57  -98
 ثا/علمي

2020 
2027 75.07 433 228 171 228 

 طب  –القاهرة  -

 طب أسنان  -القاهرة -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 

 31/1/2002 شيماء احمد سواس 95  -99
 ثا/علمي

2020 
1993 73.81 355 340 160 231 

 صيدلة  –القاهرة  -

 صيدلة  –اإلسكندرية  -

 صيدلة  –عين شمس  -

 

 14/2/2002 حمود محمد عبد الحليم م 98  -100
 ثا/علمي

2020 
1989 73.67 414 362 102 197 

 صيدلة  –كفر الشيخ  -

 حقوق –القاهرة  -

 إعالم وتكنولوجيا  -جنوب الوادي -

 

 1/1/2002 حمد حسن عيد  105  -101
 ثا/علمي

2020 
1973 73.07 422 346 170 151 

 طب أسنان  –القاهرة  -

 طب أسنان  –طنطا  -

 طب أسنان  –الزقازيق  -

 

 1/1/2002 الم محمود راجح س 110  -102
 ثا/علمي

2020 
1967 72.85 429 348 129 223 

 طب أسنان -عين شمس  -

 صيدلة  –عين شمس -

برنامج  –عين شمس طب أسنان  -

 ساعات

 

 1/1/2002 ابراهيم حسين دياب  78  -103
 ثا/علمي

2020 
1963 72.70 465 256 124 261 

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان  –المنصورة  -

 طب أسنان  -سعين شم -

 

 21/3/2001 ضحى محمد بكداش  58  -104
 ثا/علمي

2020 
1951 72.26 301 241 147 217 

 طب أسنان  –القاهرة  -

 صيدلة  –القاهرة  -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 

 1/1/2001 خضر مصطفى سمعو النجار  92  -105
 ثا/علمي
2020 

1942 71.93 430 340 170 190 
 طب أسنان –القاهرة  -
 سنانطب أ -عين شمس  -

 اإلسكندرية  طب أسنان -
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 20/1/2002 ضياء عبد الهادي قربوز 93  -106
 ثا/علمي

2020 
1919 71.07 482 287 122 214 

 طب  –القاهرة  -

 طب  –السويس  -

 طب  –اإلسكندرية  -

شرط -مخالف لإلعالن

 .الحد األدنى المطلوب

 24/3/2002 عبد القادر ماهر بربشت 53  -107

 ثا/علمي

2020 

 

1900 70.37 437 254 161 248 

 طب أسنان  -الزقازيق -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 طب أسنان  –عين شمس  -

 

108-  34 
ابراهيم جمعه الحمدان العبدهلل 

 الحمدان 
1/1/2003 

 ثا/علمي

2020 
1884 69.78 393 284 96 230 

 طب  –القاهرة  -

 طب أسنان-القاهرة  -

 صيدلة  –القاهرة  -

شرط -مخالف لإلعالن

 الحد األدنى المطلوب

 26/7/2000 فاروق محمد منار نصري  74  -109
 ثا/علمي

2020 
1827 67.67 408 329 80 213 

 هندسة  –القاهرة  -

 هندسة  –عين شمس  -

 حقوق  –عين شمس  -

 

 29/3/2001 محمد احمد فؤاد جمعه  102  -110

 ثا/علمي

2020 

 

1689 62.56 335 280 124 166 

 طب أسنان  –عين شمس  -

 طب أسنان  –اإلسكندرية  -

 أسنان  طب –القاهرة  -

شرط -مخالف لإلعالن

 الحد األدنى المطلوب 

 

 

 طالب: /1الحاصلون على الثانوية العامة /أدبي وعددهم / المتقدمون 
 

 

 م
رقم 

 المواليد اسـم الطالب  االستمارة
الشهادة الحاصل 

 عليها 

المجموع بدون 

 ديانة

المعدل 

 المئوي 
 اللغة اإلنكليزية اللغة العربية

 مطلوبةالرغبات ال لتسلس

 (ةاسم الجامع+)االختصاص

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

2020 
2081 80.04 477 351 

 اإلعالم-القاهرة -

 االقتصاد والعلوم السياسية –القاهرة  -

 رياض أطفال –القاهرة  -
 

 

 

 

 عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                       

 والبحث العلمي

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                               
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