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 اجلمهورية العربية السورية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

 
 

 تـيـــــــــْٓـــــــــــــــــــُ

 للدزاض٘ يف مجَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘ علٙ حطاب التبادل الجقايف ّالياجخني يف)االصالء( الطالب الطْزٓني املسشخني إىل 
 

 دكتْزاِ(.–ملسحل٘ الدزاضات العلٔا )ماجطتري  2/7/2020تازٓخ  151إعالٌ ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه 

 للنسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل 15/9/2020تازٓخ  217ّشازٗ التعلٔه العالٕ زقه  إعالٌ

 2020/2021للعاو الدزاضٕ  

 

 املركْزٗ أمساؤٍه أدىاِاملسشخني ّ ّزدت تأشريٗ الدخْل )الفٔصا( لكل الطالب : 
 

 الدكتْزاِ:املسشخٌْ لدزاض٘  أّاًل:
 

 االسم م.
 الشهادات  احلاصل عليها

 االختصاص املطلوب
 )دكتوراه يف ...(

 
 اجلامعة

 
 املاجستري اإلجازة نوع الرتشيح

 التقدير املعدل االختصاص  التقدير املعدل االختصاص 
 أصيل منحة عني مشس تقومي األسنان والفكني جيد جدا   %52.98 تقومي األسنان والفكني امتياز %58.18 طب أسنان  دمحم أسامة دمحم مجال منره  -1

الرايضيات التطبيقية  جيد جدا   %59.28 الرايضيات  وائل دمحم علي  -9
 أصيل منحة عني مشس الرايضيات التطبيقية وادلعلوماتية امتياز %55.72 وادلعلوماتية 

 أصيل منحة القاىرة تقومي األسنان والفكني جيد جدا   %59.99 والفكنيتقومي األسنان  جيد جدا   %59.97 طب أسنان  دمحم ممدوح زينو  -3
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  لدراسة املاجستري:املرشحون 

 :خرجيو الكليات غري التطبيقية 

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب  التقدير معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم م.

 أصيل منحة القاىرة القانون اخلاص ماجستري ودكتوراه ممتاز %58.79 احلقوق عبد هللا حسان دريوسي  -1

 أصيل منحة عني مشس تقنيات التعليم ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %59.87 كلية الرتبية / معلم صف / إبراىيم وليد عوض  -9

 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل ماجستري جيد جدا   %51.29 احلقوق دمحم دمحم عاطف طاطيش  -3

 أصيل منحة اإلسكندرية نفس تربويتربية / علم  ماجستري جيد جدا   %51.98 تربية علياء ايسني علي  -9

 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل العام ماجستري ودكتوراه جيد %75.35 احلقوق دمحم داود الشريف  -8

 أصيل منحة عني مشس القانون اخلاص ماجستري ودكتوراه جيد %77.51 احلقوق دمحم مؤيد جنار  -7

 أصيل منحة عني مشس القانون اخلاص ودكتوراهماجستري  جيد %77.57 احلقوق امحد صبحي رجب  -5

 أصيل منحة القاىرة اآلاثر ادلصرية ماجستري جيد %77.75 اآلاثر حيىي موفق دقدوق  -5

 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل وادارة العالقات الدولية ماجستري ودكتوراه جيد %77.78 احلقوق عبد العزيز عيسى االمساعيل  -2

 أصيل منحة اإلسكندرية /حماسبةكلية التجارة جيد جدا   %58.35 احملاسبة  جيد جدا   %52.21 االقتصاد  دمحمدمحم ماجد الكردي  -9

أمراض الدم واألورام عند  جيد جدا   %52.79 طب بشري  حسنني حسن موسى  -8
 أصيل منحة القاىرة األطفال أمراض الدم واألورام عند جيد جدا   %55.31 األطفال 

 أصيل منحة القاىرة االستعاضة الصناعية جيد جدا   %59.37 التعويضات السنية ادلتحركة   جيد جدا   %57.55 طب أسنان  عمار عمر بالل  -7

 أصيل منحة حلوان فيزايء جيد جدا   %59.95 الفيزايء  جيد جدا   %57.2 الفيزايء  قمر ممدوح عميش  -5

 أصيل منحة القاىرة تعويضات متحركة امتياز %52.51 التعويضات ادلتحركة  جيد جدا   %58.92 طب أسنان  امحد ايمن دمحم اندر احلاف  -5

ىندسة التصميم  طارق امحد حسني  -2
علم مواد  -تصميم وانتاج ممتاز %57.98 علم ادلواد وىندستها  جيد %53.97 واالنتاج  

 أصيل منحة القاىرة وىندستها

 أصيل منحة اإلسكندرية صحة الطفل جيد جدا   %55.37 متريض صحة طفل  جيد %53.39 متريض  فاطمة مجال علي ديب  -18
 أصيل منحة االسكندرية اتصاالت بصرية امتياز %58.9 فنون مجيلة/اتصاالت بصرية  جيد %51.39 الفنون اجلميلة  سلمان جهادالبعيين  -11

 أصيل منحة عني مشس االستعاضة السنية ادلثبتة امتياز %52.99 التعويضات الثابتة  جيد جدا   %51.38 طب أسنان  ممدوح زينو رانيو  -19

 أصيل منحة اإلسكندرية التكنولوجيا احليوية جيد جدا   %59.58 التقاانت احليوية  جيد جدا   %58.85 ىندسة زراعية  رحيم عبد السالم أبو اجلدايل  -13
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 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب  التقدير معدل اإلجازة احلاصل عليهاالشهادة  االسم م.

 أصيل منحة عني مشس إدارة تربوية ماجستري ودكتوراه جيد %77.19 الرتبية / معلم صف عبد هللا عمر ديب  -18

 آالء شحادة امساعيل  -11
اآلداب/ ادلكتبات 

 القاىرة تقنية ادلعلومات ماجستري جيد %78.31 وادلعلومات/
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل ماجستري ودكتوراه جيد %78.91 احلقوق عامر ماجد العجمي  -19

 أصيل منحة اإلسكندرية احلقوق ماجستري ودكتوراه جيد %78.19 احلقوق مجيلة دمحم خلف  -13

 أصيل منحة القاىرة علم نفس ماجستري جيد %73.57 الفلسفة ألوان ايسر معروف  -19

 أصيل منحة القاىرة القانون التجاري ماجستري ودكتوراه جيد %73.59 احلقوق دلعو فايز دلعني  -18

 اإلسكندرية القانون اخلاص   )الفقو اإلسالمي( ماجستري ودكتوراه جيد %73.72 احلقوق خليل أمني حوش  -17
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

أصيل مقعد +  عني مشس علم اجتماع/االنثروبولوجيا/ ماجستري ودكتوراه جيد %79.73 االجتماععلم  عبد القادر دمحم الرفاعي   -15
 احتياط منحة

أصيل مقعد +  عني مشس اللغة االنكليزية وآداهبا لغوايت ماجستري جيد %71.79 أدب انكليزي دعاء عبد الرزاق قره بوالد  -15
 احتياط منحة

أصيل مقعد +  عني مشس قانون خاص ماجستري ودكتوراه جيد %71 احلقوق رائد يوسف ادلنجر  -12
 احتياط منحة

 حلوان أدب انكليزي ماجستري ودكتوراه جيد %78.95 أدب انكليزي ميساء رضا مجعو  -98
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 أصيل مقعد+ اإلسكندرية القانون العام ماجستري ودكتوراه جيد %78.19 احلقوق ميساء دمحم حمي الدين غنيم  -91
 احتياط منحة

 :خرجيو الكليات التطبيقية 

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب  التقدير معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم م.

 أصيل منحة عني مشس الرايضيات البحتة ماجستري ودكتوراه امتياز %55.31 العلوم/ قسم الرايضيات إايد دمحم فرحان حصين  -1

أمحد السعيديدمحم  -9  أصيل منحة القاىرة الصناعات الغذائية ماجستري ودكتوراه امتياز %58.29 ىندسة زراعة/علوم أغذية 

 أصيل منحة القاىرة طب أسنان ماجستري امتياز %58.5 طب أسنان دمحم كمال بشار يربودي  -3

 أصيل منحة عني مشس الكيمياء العضوية ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %59.92 الكيمياء التطبيقية عامر زايد سيد  -9



4 
 

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب  التقدير معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم م.

 أصيل منحة اإلسكندرية علم تدريب رايضي ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %51.57 الرتبية الرايضية دمحم رامي لؤي األيويب  -8

 أصيل منحة ادلنصورة طب الفم وأمراض اللثة ماجستري جيد جدا   %51.83 طب أسنان رندا نضال الزعيب  -7

 أصيل منحة القاىرة طب أسنان ماجستري جيد جدا   %51.19 طب أسنان مهند زكراي الفرخ  -5

 أصيل منحة القاىرة والفكنيجراحة الفم والوجو  ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %58.95 طب أسنان عبد السالم كمال عبد احلق  -5

 أصيل منحة القاىرة كلية التجارة / حماسبة ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %58.95 االقتصاد / قسم احملاسبة طارق دمحم النداف  -2

 أصيل منحة اإلسكندرية اذلندسة الكيميائية ماجستري جيد جدا   %58.92 اذلندسة البرتوكيميائية ماراي دمحم ايسر آل فخري ادلوصللي  -18

 أصيل منحة القاىرة ىندسة مدنية قسم جيوتكنيك ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %52.59 ىندسة مدنية دمحم معني حبيب  -11

 أصيل منحة عني مشس اذلندسة البيئية ماجستري جيد جدا   %52.71 ىندسة مدنية دمحم وحيد دمحم العويد  -19

 أصيل منحة عني مشس تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %52.82 طب أسنان سعد هللا سائد البيك  -13

 أصيل منحة عني مشس تركيبات اثبتة ) تيجان وجسور ( ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.73 طب أسنان ىند عبد الرحيم حسني ابراىيم  -19

 منحةأصيل  عني مشس أدوية ومسوم ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.88 الصيدلة شهال طالل الزعيب  -18

 أصيل منحة اإلسكندرية ىندسة معلوماتية ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.15 ىندسة معلوماتية سادين عبد اللطيف صفوت  -17

 أصيل منحة القاىرة جراحة الوجو والفم والفكني ماجستري جيد جدا   %55.79 طب أسنان وسيم دمحم النجار  -15

أصيل مقعد +  طنطا طب وجراحة الفم / عالج اجلذور  ماجستري جدا   جيد %55.83 طب أسنان عبد هللا دمحم حمب الدين  -15
 احتياط منحة

 القاىرة عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.35 طب أسنان مصعب دمحم بسام مصلح  -12
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

أصيل مقعد +  القاىرة عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.15 طب أسنان يوسف بشار النيفاوي  -98
 احتياط منحة

 اإلسكندرية جراحة الوجو والفم والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.95 طب أسنان كنان ايسر مرىج  -91
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاىرة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.83 طب أسنان عبد الرزاق دمحم برو  -99
أصيل مقعد + 

 منحة احتياط

أصيل مقعد +  عني مشس عالج اللثة ماجستري ودكتوراه جيد جدا   %55.9 طب أسنان رغيد دمحم جديين  -93
 احتياط منحة
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 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب الشهادة املطلوب  التقدير معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم م.

أصيل مقعد +  عني مشس تيجان وجسور ماجستري جيد جدا   %55 طب أسنان دمحم بشر دمحم منذر علمدار  -99
 احتياط منحة

 

 

 

 املسحل٘ اجلامعٔ٘ األّىل:

 
 

 نوع الرتشيح تسلسل الرغبات املطلوبة املعدل املئوي اجملموع دون داينة الشهادة احلاصل عليها  اسـم الطالب م

1.  
 اث/علمي شهد امحد العثمان

9898 
9789 27.35 

 طب-الزقازيق -
 طب –القاىرة  -
 طب-عني مشس -

 أصيل منحة

9.  
 اث/علمي ماسو دمحم سامر  تكو جي

9898 9827 27.18 
 طب أسنان –عني مشس  -
 طب أسنان –القاىرة  -
 طب أسنان –ادلنصورة  -

 أصيل منحة

3.  
 اث/علمي روان فواز غبش

9898 
9827 27.18 

 طب –ادلنصورة  -
 طب-القاىرة -
 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل منحة

9.  
 سامل محد فاخوريلني دمحم 

 اث/علمي
9898 9855 28.51 

 طب –عني مشس  -
 طب –القاىرة  -
 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل منحة

8.  
 تسنيم عبد اجلليل صباىي

 اث/أديب
9898 

9851 58.89 
 اإلعالم-القاىرة -
 االقتصاد والعلوم السياسية –القاىرة  -
 رايض أطفال –القاىرة  -

 أصيل منحة

7.  
 مناف سعود عباس

 اث/علمي
9898 9873 29.23 

 ىندسة-القاىرة -
 ىندسة-عني مشس -
 ىندسة –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد احتياط منحة

5.  
 عبد العظيم انصر علي

 اث/علمي
9898 9885 29.58 

 طب –عني مشس  -
 طب –القاىرة  -
 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد احتياط منحة
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 نوع الرتشيح تسلسل الرغبات املطلوبة املئوياملعدل  اجملموع دون داينة الشهادة احلاصل عليها  اسـم الطالب م

5.  
 اث/علمي نور الدين عماد الدين القصاب

9898 9892 29.91 
 طب-السويس  -
 طب-اإلمساعيلية  -
 طب-اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد احتياط منحة

2.  
 مالك عماد الدين كوكش

 اث/علمي
9898 9812 23.38 

 طب –القاىرة  -
 طب –الزقازيق  -
 طب –ادلنيا  -

 احتياط منحةأصيل مقعد 

18.  
 اث/علمي دمحم عبد الكرمي سليمان

9898 
9818 23.18 

 طب –القاىرة  -
 طب-اإلسكندرية -
 طب-بور سعيد  -

 أصيل مقعد احتياط منحة

11.  
 اث/علمي دمحم سليم عبد القادر خرفان

9898 
9888 29.82 

 طب أسنان –عني مشس  -
 طب أسنان –القاىرة  -
 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد

19.  
 اث/علمي رايض احلمدامحد 

9898 9958 29.89 
 طب –القاىرة  -
 طب –اإلسكندرية  -
 طب -الزقازيق -

 أصيل مقعد

13.  
 جاسيكا بسام محشو

 اث/علمي
9898 
 

9957 21.58 
 طب –القاىرة  -
 طب –اإلسكندرية  -
 طب-عني مشس  -

 أصيل مقعد

19.  
 اث/علمي ايهم بالل ديب

9898 9973 21.99 
 طب –القاىرة  -
 طب -عني مشس -
 طب-اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد

18.  
 فرح دمحم احلسني

 اث/علمي
9898 9981 28.55 

 طب –القاىرة  -
 صيدلة –القاىرة  -
 طب-اإلسكندرية   -

 أصيل مقعد

17.  
 اث/علمي حنني فيصل ادلفتاح

9898 
9997 28.82 

 طب –عني مشس  -
 طب أسنان –عني مشس  -
 صيدلة–عني مشس  -

 أصيل مقعد

15.  
 اث/علمي غاردينيا فهيم ابراىيم

9898 
9993 28.95 

 طب-طنطا -
 طب-اإلسكندرية -
 طب-القاىرة -

 أصيل مقعد
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15.  
 فؤاد امحد فائق حالق

 اث/علمي
9898 

9937 28.99 
 طب –القاىرة  -
 طب-عني مشس -
 طب-بنها  -

 أصيل مقعد

12.  
 اث/علمي حازم  بسمان حرب

9898 9938 28 
 طب –القاىرة  -
 طب-اإلسكندرية  -
 طب -عني مشس -

 أصيل مقعد

98.  
 العبد هللادمحم انيف حيدر 

 اث/علمي
9898 9999 52.55 

 طب أسنان –القاىرة  -
 طب أسنان –عني مشس  -
 طب أسنان –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد

91.  
 اث/علمي دمحم خالد اذلريسي

9898 9993 52.59 
 طب-عني مشس -
 طب أسنان-عني مشس -
 صيدلة-عني مشس -

 أصيل مقعد

99.  
 اث/علمي عمر ىيسم دمحم

9898 
9991 52.75 

 صيدلة –اإلسكندرية  -
 طب –اإلسكندرية  -
 صيدلة –القاىرة  -

 أصيل مقعد

93.  
 اث/علمي ماىر انصر العباس

9898 9991 52.75 
 طب  –القاىرة  -
 ىندسة  –القاىرة  -
 طب أسنان  –القاىرة   -

 أصيل مقعد

99.  
 اث/علمي امحد عبد احلكيم السلوم 

9898 
9982 52.99 

 طب  –ادلنصورة  -
 طب  -القاىرة -
 طب-عني مشس  -

 أصيل مقعد

 

  ٗضتكنال إجساءات اصحصْل علٙ التأشريٗ الدزاضٔ٘ )الفٔصا(ال القٔاو مبا ٓلٕ اعالِ أمساؤٍهٓتعني علٙ الطال ب املركْز: 

للخصْل علٙ الكتاب الالشو ملساجع٘ الطفازٗ املصسٓ٘ الضتكنال إجساءات اصحصْل علٙ / 5اصحطْز إىل مبيٙ ّشازٗ التعلٔه العالٕ/ مدٓسٓ٘ العالقات الجقافٔ٘ طابق / .1

 .1/2021/-12-10آاو خالل التأشريٗ الدزاضٔ٘ )الفٔصا( 
 .ظَسًا 12صباحا إىل الطاع٘ 10مً الطاع٘  .1/2021/-12-10خالل آاو  لكائي٘ يف كفسضْض٘امساجع٘ الطفازٗ املصسٓ٘ بدمشق  .1

 مصطخبني معَه:

 ً ّشازٗ التعلٔه ٓتطنً اضه الطالب املسشح ّاجلامع٘ ّاالختصاص املطلْبني.عكتاب صادز  .أ 
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 علٙ أال تقل فرتٗ صالحٔتُ عً ضبع٘ أشَس. جْاش الطفس .ب 
 صْزٗ عً جْاش الطفس. .ج 

 . 13/1/2021 عاءاألزبمْافاتيا بصْزٗ عً تأشريٗ الدخْل ّتركسٗ الطرياٌ يف مْعٍد أقصاِ  .2
ّضٔته إعادٗ طلب ميح التأشريٗ مً الطالب االحتٔاط ٓعترب مطتيكفًا حكنًا  13/1/2021عاء األزبيف مْعٍد أقصاِ خالل  التأشريٗكل طالب مل ْٓافيا بصْزٗ عً  .3

 يف قْائه االحتٔاط. أمساؤٍهحطب تطلطل 
  11/2/2021االحد مْافاتيا بصْزٗ عً تركسٗ الطرياٌ يف مْعٍد أقصاِ  .4
  ٙ2020/2021للعاو الدزاضٕ  الضتكنال إجساءات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايفب بعد حصْهله علٙ الفٔصا اتباع اخلطْات التالٔ٘ الطالٓتعني عل 

 2020/2021للعاو الدزاضٕ  للخصْل علٙ اخلطابات الالشم٘ الضتكنال إجساءات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايفمساجع٘ الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ  .1
لتقدٓه طلب ملعادل٘ شَادتَه العلنٔ٘ املسشخني علٙ )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ شّدتَه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ( مساجع٘ اجمللظ األعلٙ للجامعات املصسٓ٘  .2

مع اإلشازٗ إىل أىُ ٓتعني علٙ الطالب الدخْل إىل السابط التالٕ ملعسف٘ الْثائق  ّمْافاتيا مبا ٓجبت ذلك عً طسٓق الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ، أضاضَا )إجاشٗ/ماجطتري(

 :ّكٔفٔ٘ تصدٓقَا أصْاًل مً اجلَات املختص٘ املطلْب٘ ميُ الضتكنال إجساءات معادل٘ الدزجات العلنٔ٘

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

حطاب ميح ّمقاعد التبادل  مساجع٘ ّشازٗ التعلٔه العالٕ املصسٓ٘ )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ شّدتَه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ( الضتكنال إجساءات ّضعَه علٙ .3

 .حصسًا2020/2021الجقايف للعاو الدزاضٕ 
بعد  ٍه بُ ضفازتيا يف القاٍسٗ ّكرلك الْثائق الجبْتٔ٘ املطلْب٘ للتطجٔل يف اجلامع٘صّدضتمساجع٘ اجلامع٘ املسشخني علَٔا )مصطخبني معَه اخلطاب الالشو الرٖ  .4

 .حصسًا 2020/2021( الضتكنال إجساءات تأمني قبْل دزاضٕ هله علٙ حطاب ميح ّمقاعد التبادل الجقايف للعاو الدزاضٕ تصدٓقَا أصْاًل مً اجلَات املختص٘
الضتكنال إجساءات االضتفادٗ مً ميح ّمقاعد التبادل الجقايف للعاو الدزاضٕ  مساجع٘ الطفازٗ الطْزٓ٘ يف القاٍسٗ لتصّٓدٍا بصْزٗ عً القبْل الدزاضٕ فْز اصحصْل علُٔ .5

2020/2021 

 عتَبس ٍرا التيُْٓ مبجاب٘ تبلٔغ زمسٕٓ

 5/1/2021دمشق يف 

 ّالبخح العلنٕ  معاٌّ ّشٓس التعلٔه العالٕ                                                                                                                                    

 الدكتْزٗ ضخس الفاٍْو                                                                                                                                                

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces

