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 اجلمهورية العربية السورية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 
 

 تـنـــــــــويـــــــــــــــــــه 

 الطالب السوريني املرشحني للدراسة يف مجهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقايف والناجحني يفإىل 
 

 دكتوراه(. –ملرحلة الدراسات العليا )ماجستري   2/7/2020 اتريخ 158إعالن وزارة التعليم العايل رقم 
 2020/2021للعام الدراسي 

 
 وردت أتشرية الدخول )الفيزا( لكل من الطالب املذكورة أمساؤهم أدانه:  ❖

 المرشحون لدراسة الدكتوراه: ▪
 

 

 االسم  م.
 الشهادات  احلاصل عليها 

 االختصاص املطلوب 
 )دكتوراه يف ...( 

 
 اجلامعة

 
 املاجستري  اإلجازة  الرتشيحنوع 

 التقدير  املعدل  االختصاص   التقدير  املعدل  االختصاص  

1-  
حممد أسامة حممد مجال  

 عني مشس  تقومي األسنان والفكني  جيد جدا   %79.25 تقومي األسنان والفكني  امتياز  %85.15 طب أسنان   منره 
 أصيل منحة 

 أصيل منحة  عني مشس  الرايضيات التطبيقية واملعلوماتية  امتياز  %87.69 الرايضيات التطبيقية واملعلوماتية   جيد جدا   %84.90 الرايضيات   وائل حممد علي  -2

 أصيل منحة  اإلسكندرية  كلية التجارة/حماسبة  جيد جدا   %75.37 احملاسبة   جيد جدا   %79.91 االقتصاد   حممد حممد ماجد الكردي   -3

 أصيل منحة  القاهرة االستعاضة الصناعية  جيد جدا   %84.36 التعويضات السنية املتحركة    جيد جدا   %76.78 أسنان  طب  عمار عمر بالل   -4

 أصيل منحة  القاهرة علم مواد وهندستها  - تصميم وانتاج  ممتاز %86.20 علم املواد وهندستها   جيد  %73.46 هندسة التصميم واالنتاج    طارق امحد حسني   -5
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 المرشحون لمرحلة الماجستير:  ▪
 

 خريجو الكليات غير التطبيقية: 

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

 أصيل منحة  عني مشس  التعليم تقنيات   ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %72.56 كلية الرتبية / معلم صف /  إبراهيم وليد عوض   -1

 أصيل منحة  اإلسكندرية  احلقوق ماجستري ودكتوراه  جيد  %65.12 احلقوق مجيلة حممد خلف   -2

 أصيل منحة  القاهرة القانون التجاري  ماجستري ودكتوراه  جيد  %63.74 احلقوق ملعه فايز دلعني   -3

 

 خريجو الكليات التطبيقية: 

 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   %81.76 الرتبية الرايضية  حممد رامي لؤي األيويب  -1

 أصيل منحة  املنصورة  وأمراض اللثة طب الفم  ماجستري  جيد جدا   %81.53 طب أسنان  رندا نضال الزعيب  -2

 أصيل منحة  القاهرة طب أسنان  ماجستري  جيد جدا   %81.14 طب أسنان  مهند زكراي الفرخ  -3

 أصيل منحة  القاهرة جراحة الفم والوجه والفكني  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %80.47 طب أسنان  عبد السالم كمال عبد احلق   -4
 أصيل منحة  عني مشس  تركيبات اثبتة ) تيجان وجسور (  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %78.63 طب أسنان  ابراهيم هند عبد الرحيم حسني   -5

 أصيل منحة  عني مشس  أدوية ومسوم  ماجستري ودكتوراه  جيد جدا   %78.55 الصيدلة  شهال طالل الزعيب  -6
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 :ستكمال إجراءات احلصول على التأشرية الدراسية )الفيزا(يتعني على الطال ب املذكورة أمساؤهم اعاله القيام مبا يلي ال  ❖

/ للحصول على الكتاب الالزم ملراجعة السفارة املصرية الستكمال إجراءات احلصول على التأشرية الدراسية 5احلضور إىل مبىن وزارة التعليم العايل/ مديرية العالقات الثقافية طابق / .1
 . 21/12/2020-20 خالل يومي)الفيزا(  

 ظهرا .   12صباحا إىل الساعة 10/ من الساعة    2020/  12/ 23- 20يف الفرتة مابني مراجعة السفارة املصرية بدمشق الكائنة يف كفرسوسة  .2
 

 مصطحبني معهم: 
 كتاب صادر عن وزارة التعليم يتضمن اسم الطالب املرشح واجلامعة واالختصاص املطلوبني.  .1

 رتة صالحيته عن سبعة أشهر. على أال تقل ف  جواز السفر .2

 صورة عن جواز السفر.  .3

 .   2/2021/ 1حد  يتعني على كافة الطالب الذين وردهتم الفيزا مبوجب هذا التنويه موافاتنا بصورة عن أتشرية الدخول وتذكرة الطريان يف موعٍد أقصاه األ  .3
 2020/2021للعام الدراسي    الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف يتعني على الطالب بعد حصوهلم على الفيزا اتباع اخلطوات التالية   ❖

 2020/2021الدراسي  مراجعة السفارة السورية يف القاهرة للحصول على اخلطاابت الالزمة الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف للعام   .1

امل .2 للجامعات  األعلى  اجمللس  أساسها مراجعة  على  املرشحني  العلمية  شهادهتم  ملعادلة  طلب  لتقدمي  القاهرة(  يف  سفارتنا  به  زودهتم  الذي  الالزم  اخلطاب  معهم  )مصطحبني  صرية 
ايل ملعرفة الواثئق املطلوبة منه الستكمال مع اإلشارة إىل أنه يتعني على الطالب الدخول إىل الرابط الت  وموافاتنا مبا يثبت ذلك عن طريق السفارة السورية يف القاهرة،  )إجازة/ماجستري(

املختصة:  اجلهات  من  أصوال   تصديقها  وكيفية  العلمية  الدرجات  معادلة  إجراءات 
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

حساب منح ومقاعد التبادل الثقايف للعام   مراجعة وزارة التعليم العايل املصرية )مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم به سفارتنا يف القاهرة( الستكمال إجراءات وضعهم على  .3
 .حصرا  2021/ 2020الدراسي  

لالزم الذي ستزودهم به سفارتنا يف القاهرة وكذلك الواثئق الثبوتية املطلوبة للتسجيل يف اجلامعة بعد تصديقها أصوال  من مراجعة اجلامعة املرشحني عليها )مصطحبني معهم اخلطاب ا  .4
 .حصرا   2021/ 2020اجلهات املختصة( الستكمال إجراءات أتمني قبول دراسي هلم على حساب منح ومقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي  

 

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
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 2021/ 2020م الدراسي  رية يف القاهرة لتزويدها بصورة عن القبول الدراسي فور احلصول عليه الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف للعا مراجعة السفارة السو  .5

 

 سيتم نشر أسماء باقي الطالب عند ورود التأشيرة الدراسية 

 

 يعتبَر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي 

 
 14/12/2020 دمشق يف

 معاون وزير التعليم العايل والبحث العلمي                                                                                                                                    
 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                              

 


