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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل   

 
 

 
 وـــــــــــــــــــويـــــــــتـن

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

 دكتوراه(.–لعليا )ماجستري ملرحلة الدراسات ا 02/7/0208اتريخ  092إعالن وزارة التعليم العايل رقم 

 على املنح واملقاعد املخصصة للقطر للمرحلة اجلامعية األوىل 02/7/0208اتريخ  089إعالن وزارة التعليم العايل رقم 
 0208/0209للعام الدراسي 

 
 مبقتضاه: والعمليرجى أخذ العلم ابآليت 

 .البراىيمنور الدين ابراىيم ا -لبىن دمحم مصطفى جزار :طالبنياستنكاف ال -0
 . دمحم دمحم ىيثم الرحياوي :بلطاللورود الفيزا عدم  -0

 :ورود أتشرية الدخول )الفيزا( لكل من الطالب املذكورة أمساؤىم أدانهنعلمكم  -0
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 :املرشحون لدراسة الدكتوراه 

 :خرجيو الكليات غري التطبيقية 

الشهادة  االسم م
 احلاصل عليها

االختصاص  التقدير عدل م الشهادة احلاصل عليها التقدير معدل 
 ادلطلوب

 نوع الرتشيح اجلامعة

 أصيل منحة عٌن مشس القانون ادلدين جيد جدا 67.01 القانون اخلاص جيد 67.31 احلقوق دمحم دمحم بشار اخلوام  .1

 سالم خالد الرتكماين  .2
آداب /قسم 
 اللغة العربية

 جيد 65.97
آداب /قسم اللغة 
العربية /اختصاص 
 الدراسات األدبية

 امتياز 85.19
/ اللغة العربية

 دراسات أدبية
 االسكندرية

 أصيل منحة

 جيد 65.20 احلقوق عامر دمحم االبراىيم  .3
العلوم -القانون العام

 اإلدارية وادلالية
 جيد جدا 82.25

-القانون العام
 القانون االداري

 عٌن مشس
 أصيل منحة

 لينا عز الدين الفرج  .4
/اللغة  اآلداب

 االنكليزية
 جيد جدا 79.31 الدراسات األدبية جيد 60.64

اللغة االنكليزية/ 
 األدب

  اإلسكندرية
 أصيل منحة

 
 

 من خرجيي الكليات التطبيقية: املرشحون 

 االسم م
الشهادة 

 احلاصل عليها
 التقدير معدل 

الشهادة 
 احلاصل عليها

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ادلطلوب التقدير معدل 

 ران رايض الدابس   .1
لصيدلة ا

 ءوالكيميا
 الصيدلية

 جيد جدا 83.90
التشخيص 

 ادلخربي
 القاىرة الكيمياء احليوية السريرية جيد جدا 83.23

 أصيل منحة

 جيد جداً  80.40 جراحة عظمية امتياز 83.40 طب بشري طارق ابراىيم أمحد  .2
جراحة اجلراحة العظمية/ 

 ادلفاصل التنظًنية
 القاىرة

 أصيل منحة

 دقايندمحم منًن الرب   .3
اقتصاد /قسم 

 حماسبة
 اً دجيد ج 70.01

االقتصاد 
واالدارة 
 السياحية

 جيد 74.67
دراسات فندقية/حماسبة 

 فندقية
 االسكندرية

 أصيل منحة
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 االسم م
الشهادة 

 احلاصل عليها
 التقدير معدل 

الشهادة 
 احلاصل عليها

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ادلطلوب التقدير معدل 

 جيد 69.35 الكيمياء  برووعبد هللا دمحم  .4
الكيمياء 

 البيئية
 اإلسكندرية / كيمياء بيئيةالكيمياء جيد جدا 75.25

 أصيل منحة

منهل دمحم صاحل   .5
 الشاىر

 جيد 67.41 الطب البشري
أمراض اجلهاز 

 احلركي
 جيد جدا 77.06

أمراض طب بشري/ 
/ أمراض اجلهاز احلركي

 ادلفاصل والروماتيزم
 اإلسكندرية

 نحةأصيل م

 
 :املرشحون لدراسة املاجستري 

 :خرجيو الكليات غري التطبيقية 

 االسم م
الشهادة احلاصل 

 عليها
 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا دلطلوب الشهادة ادلطلوب  التقدير معدل 

 عبد هللا أمحد رعد الرمو  .1
 اإلعالم /اإلعالم

 االلكرتوين
 أصيل منحة ادلنصورة الكرتوين اعالمإعالم/  ماجستًن ودكتوراه امتياز 82.51

 أصيل منحة عٌن مشس معلم صف/ تربية الطفل  ماجستًن ودكتوراه ممتاز 82.03 كلية الرتبية ذات النطاقٌن أيوب أيوب  .2
 أصيل منحة عٌن مشس االدارة الرتبويةالرتبية/  ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 78.83 الرتبية/معلم صف ابراىيم انصر الكلش  .3

 مسًن صعبىنادي   .4
آداب /قسم 

 الفلسفة
 أصيل منحة عٌن مشس الفلسفة /ادلنطقاآلداب/  ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 78.79

 ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 78.47 الرتبية/معلم صف دمحم انصر الكلش  .5
مناىج وطرائق الرتبية/ 

 التدريس
 أصيل منحة عٌن مشس

 سارة اجلود أسعد النجرس  .6
اآلداب/اللغة 

 ليزيةاالنك
 أصيل منحة القاىرة لغة انكليزية /آداب ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 71.32

عبد الصمد  دمحم اندر   .7
 بوادقجي

 ماجستًن ودكتوراه جيد 68.06 احلقوق
جروة وعقوابت قانون عام/ 

 قانون جتاري
 أصيل منحة عٌن مشس
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 االسم م
الشهادة احلاصل 

 عليها
 نوع الرتشيح اجلامعة الختصاص ا دلطلوبا الشهادة ادلطلوب  التقدير معدل 

عمران دمحم رضوان   .8
 سكروجة

 أصيل منحة القاىرة الفلسفة ماجستًن جيد 67.94 اآلداب/الفلسفة

 أصيل منحة عٌن مشس أصول الرتبية ماجستًن ودكتوراه جيد 66.95 الرتبية/معلم صف وىداندمحم اسراء امحد   .9
 أصيل منحة االسكندرية القانون العام/القانون اجلزائي ماجستًن ودكتوراه جيد 63.52 احلقوق جيهان دمحم حمي الدين غنيم  .10

زين العابدين حشمت   .11
 احلسٌن

 ماجستًن ودكتوراه جيد 63.43 احلقوق
/ االسناد القانون التجاري
 التجارية

 أصيل منحة القاىرة

 أصيل منحة عٌن مشس يالقانون التجار  ماجستًن ودكتوراه جيد 63.26 احلقوق أمحد موفق محامي  .12
 أصيل منحة عٌن مشس قانون عام ماجستًن ودكتوراه جيد 63.08 احلقوق ىبو سعد الصاحل  .13
 أصيل منحة عٌن مشس القانون الدويل العام ماجستًن ودكتوراه جيد 62.41 احلقوق زىرة دمحم سعيد الكرك  .14
 أصيل منحة القاىرة ون دويلقاناحلقوق/  ماجستًن ودكتوراه جيد 61.80 احلقوق قيس أكرم قدور  .15
 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل ماجستًن ودكتوراه جيد 61.67 احلقوق دمحم أمحد العبد اذلادي  .16
 أصيل منحة القاىرة القانون الدويل ماجستًن ودكتوراه جيد 61.58 احلقوق سامي اسعد اسعد  .17

 ماجستًن ودكتوراه جيد 61 احلقوق عمر  خلدون شعبان  .18
نون الدويل/العالقات القا

 وليةدال
 عٌن مشس

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 

 :خرجيو الكليات التطبيقية 

 نزع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا دلطلوب الشهادة ادلطلوب  التقدير معدل  الشهادة احلاصل عليها االسم م

 أصيل منحة االسكندرية اسبةحم ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 81.96 اقتصاد/حماسبة عمار دمحم عادل الدمين  .1

 أصيل منحة القاىرة تقومي األسنان ماجستًن ودكتوراه جيد جداً  80.64 طب أسنان عمر دمحم زىًن حوا  .2

 أصيل منحة االسكندرية إصاابت ادلالعبعلوم الصحة/  ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 79.44 الرتبية الرايضية ىيثم دمحم أديب تركاوي  .3

 نزع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا دلطلوب الشهادة ادلطلوب  التقدير معدل  احلاصل عليهاالشهادة  االسم م
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 نور عبد الكرمي السامل  .4
الصيدلة والكيمياء 

 الصيدلية
 القاىرة الصيدالنيات ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 79.06

 أصيل منحة

 أصيل منحة حلوان فنون مجيلة/غرافيك  ودكتوراهماجستًن جيد جدا 78.38 الفنون اجلميلة /احلفر ختام رفيق ابراىيم  .5

 دمحم ايمن دمحم ابسل داب  .6
االقتصاد/مصارف 

 القاىرة الرايضة والتأمٌنالتجارة/  ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 78.11 وأتمٌن
 أصيل منحة

 أريج مسًن شقًن  .7
اذلندسة الزراعية/قسم 

 ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 77.36 علوم األغذية
جيا البان ميكروبيوجيا تكنولو 

 القاىرة ألبان
 أصيل منحة

 ايسٌن خالد حيٍن  .8
ىندسة الكرتونية/ 
ىندسة االتصاالت 

 وااللكرتونيات
واالتصاالت  لكرتونياتاال ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 77.02

 الكهرابئية/ الكرتونيات
 أصيل منحة القاىرة

 مضر توفيق ديوب  .9
اذلندسة اللكرتونية 

الت /ىندسة االتصا
 وااللكرتونيات

 أصيل منحة القاىرة ىندسة االتصاالت ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 76.95

 أصيل منحة القاىرة اقتصاد /حماسبة ماجستًن جيد جدا 76.75 االقتصاد/حماسبة رىف خالد العالول  .10

ليث ميخائيل الشيخ   .11
 عيسى

 أصيل منحة االسكندرية و والفكٌنجراحة الفم والوج ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 76.71 طب االسنان

 ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 76.71 اذلندسة ادلعمارية دان أبودمحم دمحم زىًن   .12
العلوم اذلندسية يف اذلندسة 

 ادلعمارية
 أصيل منحة عٌن مشس

 منحة أصيل أسيوط طب العيون وجراحتها ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 75.66 الطب البشري ملهم دمحم حسام الضاىر  .13

دمحم فرحان  اإللوعبد   .14
 حصين

 اذلندسة ادليكانيكية/
ىندسة القوى 

 ادليكانيكية
 أصيل منحة حلوان ىندسة القوى ادليكانيكية ماجستًن ودكتوراه جيد جدا 75.54

 أصيل منحة عٌن مشس جراحة الوجو والفكٌن ماجستًن  جيد 74.41 طب االسنان عماد دمحم اخلوالدة  .15
 نزع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا دلطلوب الشهادة ادلطلوب  التقدير معدل  احلاصل عليهاالشهادة  االسم م
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 أصيل منحة القاىرة إدارية احملاسبة/تكاليف وحماسبة ماجستًن ودكتوراه جيد 74.37 االقتصاد/حماسبة أمحد دمحم نوح  .16

 تقومي األسنانطب األسنان/  ماجستًن جيد 74.37 طب أسنان ابسل موفق اذلواش  .17
 والفكٌن

 أصيل منحة القاىرة

 دمحم قاسم ادلال علي  .18
ىندسة مدنية /قسم 

 عٌن مشس ىندسة مدنية/انشائي ماجستًن ودكتوراه جيد 74.17 مدين عام
 أصيل منحة

 ماجستًن ودكتوراه جيد 74.07 طب األسنان ابراىيم عادل محو + .19
جراحة وجو طب األسنان/ 

 طنطا وفكٌن
 أصيل منحة

 ماجستًن ودكتوراه جيد 72.9 طب األسنان محد مراد دمحم لبشأ  .20
تيجان أو جسور/الرتكيبات 

 عٌن مشس السنية الثابتة
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 ماجستًن  جيد 72.88 اذلندسة ادلعمارية طارق ىيثم شندية  .21
التصميم البيئي وكفاءة الطاقة 

 القاىرة ادلتجددة يف ادلباين
أصيل مقعد + 

 منحة احتياط

 وسام يوسف امحد  .22
السياحة/االدارة 

 االسكندرية االدارة الفندقية ماجستًن ودكتوراه جيد 72.84 الفندقية
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 القاىرة جراحة فكية ماجستًن ودكتوراه جيد 72.62 طب أسنان حممود عمر امساعيل  .23
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 عٌن مشس مداواة األسنان اللبية ماجستًن ودكتوراه جيد 72.54 سنانطب األ أمحد حمي الدين احلداد  .24
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 ابسل عبد اجمليد شومل  .25
ىندسة مدنية/ادلدنية 

 القاىرة ىندسة الطرق وادلطارات وادلرور ماجستًن ودكتوراه جيد 72.19 العامة
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 عٌن مشس االلكرتونياتالفيزايء/  ماجستًن جيد 72.01 الفيزايء كامل دمحم دمحم  .26
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

الرتبية الرايضية/التدريب  سهيل يونس مجعة  .27
 ماجستًن ودكتوراه جيد 71.32 الرايضي

تدريب الرايضات 
 حلوان الفردية/السباحة

أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 نزع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا دلطلوب ة ادلطلوب الشهاد التقدير معدل  الشهادة احلاصل عليها االسم م



7 
 

 القاىرة احملاسبة االدارية ماجستًن ودكتوراه جيد 71.21 االقتصاد/حماسبة وىن يوسف خوالين  .28
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

عبد القادر  دمحم أمٌن  .29
 الصمصام

 القاىرة عالج اجلذور ماجستًن ودكتوراه جيد 70.84 طب األسنان
قعد + أصيل م

 احتياط منحة

 االسكندرية تقومي االسنان ماجستًن ودكتوراه جيد 70.59 طب االسنان ايمن عيسى عصيفوري  .30
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة

 قمر بسام سيف الدين  .31
علم احلياة )البيولوجيا(/ 

 األحياء الدقيقة
 ماجستًن جيد 70.54

ماجستًن يف قسم 
 النبات/ادليكروبيولوجي

 االسكندرية
ل مقعد + أصي

 احتياط منحة

 دمحم عواد العقلة  .32
 اذلندسة ادليكانيكية/
ىندسة التصميم 

 ادليكانيكي وعلم ادلواد
 ماجستًن ودكتوراه جيد 70.44

ىندسة تصميم ميكانيكي 
 وإنتاج

 القاىرة
أصيل مقعد + 

 احتياط منحة

 حسن علي خضره  .33
الرتبية 

الرايضية/التدريب 
 الرايضي

 راهماجستًن ودكتو  جيد 70.21
وعلوم احلركة/  التدريب الرايضي

 التدريب الرايضي )كرة قدم(
 االسكندرية

احتياط مقعد 
+ احتياط 

 منحة

 أيهم مسيح ادلصطفى  .34
ىندسة 

الكهرابئية/ىندسة 
 الطاقة الكهرابئية

 ماجستًن ودكتوراه جيد 70.11
ىندسة القوى واالآلت 

 الكهرابئية
 القاىرة

احتياط مقعد 
+ احتياط 

 منحة
 

  
  
  
  
  

 

 لمرحلة اجلامعية األوىل:ل وناملرشح 
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 نوع الرتشيح الرغبات ادلطلوبة لتسلس ادلعدل ادلئوي  اجملموع   احلاصل عليها  الشهادة اسـم الطالب  م
1.  

 
 

 99.04% 2674 2018اثنوية سورية علمي/  علي ادلسادلة روان
 جامعة القاىرة –طب بشري  .1
 جامعة عٌن مشس –طب بشري  .2
 إلسكندريةاجامعة  –طب بشري  .3

 أصيل منحة

 92.30% 2492 2018اثنوية سورية علمي/  سليمان خالد سالم  .2
 جامعة القاىرة -طب بشري .1
 جامعة عٌن مشس –طب بشري  .2
 جامعة السويس -طب بشري .3

 أصيل منحة

 91.52% 2471 2018اثنوية سورية علمي/  يوسف منًن اليوسف  .3

 جامعة القاىرة –طب  .1
جامعة  –حاسبات ومعلومات  .2

 ىرةالقا
 جامعة القاىرة –طب أسنان  .3

 أصيل منحة

 90.70% 2449 2018اثنوية سورية علمي/  ابراىيم مأمون اسكيف  .4
 جامعة عٌن مشس –طب  .1
 طب جامعة القاىرة .2
 جامعة ادلنصورة –طب  .3

 أصيل منحة

غيث دمحم سامر   .5
 موشلي

 90.63% 2447 2018اثنوية سورية علمي/ 
 جامعة القاىرة –طب بشري  .1
 امعة عٌن مشسج –طب بشري  .2
 جامعة القاىرة –طب بشري  .3

 أصيل منحة

 86.11% 2325 2018اثنوية سورية علمي/  رنيم أمحد العبد  .6
 جامعة عٌن مشس –طب أسنان  .1
 جامعة عٌن مشس –صيدليو  .2
 جامعة القاىرة –طب أسنان  .3

أصيل مقعد + احتياط 
 منحة

 83.63% 2258 2018اثنوية سورية علمي/  علي خالد سالم  .7
 جامعة القاىرة -يطب بشر  .1
 جامعة عٌن مشس–طب بشري  .2
 جامعة ادلينا –طب بشري  .3

أصيل مقعد + احتياط 
 منحة

 نوع الرتشيح الرغبات ادلطلوبة لتسلس ادلعدل ادلئوي  اجملموع   احلاصل عليها  الشهادة اسـم الطالب  م
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 82.67% 2232 2018اثنوية سورية علمي/  رأفة دمحم خًن اخلطيب  .8
 اإلسكندريةعة جام -طب بشري .1
 جامعة عٌن مشس –طب بشري  .2
 جامعة طنطا –طب بشري  .3

أصيل مقعد + احتياط 
 منحة

ساجدة مشعل   .9
 ادلنصوري

 80.93% 2185 2018اثنوية سورية علمي/ 
 اإلسكندريةجامعة  –طب أسنان  .1
 جامعة عٌن مشس –طب أسنان  .2
 جامعة اإلسكندرية –صيدلو  .3

أصيل مقعد + احتياط 
 منحة

 70.11% 1893 2018اثنوية سورية علمي/  ر امساعيلدمحم نور عم  .10
 جامعة القاىرة –طب  .1
 اإلسكندريةجامعة  –طب  .2
 جامعة عٌن مشس –طب  .3

أصيل مقعد + احتياط 
 منحة

 
 

 

 ستكمال إجرااات اصحصول على التششرية الدراسية )الفيزا(ال يتعني على الطال ب املذكورة امساؤىم أعاله القيام مبا يلي: 
للحصول على الكتاب الالزم ملراجعة السفارة املصرية الستكمال / 5مبىن وزارة التعليم العايل/ مديرية العالقات الثقافية طابق / اصحضور إىل .0

 00/0/0209-6/0يف الفرتة مابني إجرااات اصحصول على التششرية الدراسية )الفيزا( 

 مصطحبني معهم: 06/0/0209-6/0بني يف الفرتة ما لكائنة يف كفرسوسةامراجعة السفارة املصرية بدمشق  .0
 ن وزارة التعليم يتضمن اسم الطالب املرشح واجلامعة واالختصاص املطلوبني.عكتاب صادر  .أ 

 على أال تقل فرتة صالحيتو عن سبعة أشهر. جواز السفر .ب 

 صورة عن عن جواز السفر. .ج 

موعٍد أقصاه يف  صورة عن أتشرية الدخول وتذكرة الطريانموافاتنا بىذا التنويو يتعني على كافة الطالب الذين وردهتم الفيزا مبوجب  .0
 . 07/0/0209األحد 
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  للعام الدراسي  الستكمال إجرااات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايفكما يتعني على الطال ب بعد حصوهلم على الفيزا اتباع اخلطوات التالية
0208/0209. 

 0208/0209للعام الدراسي  صول على اخلطاابت الالزمة الستكمال إجرااات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايفللحمراجعة السفارة السورية يف القاىرة  .0

لتقدمي طلب ملعادلة شهادهتم العلمية )مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم بو سفارتنا يف القاىرة( مراجعة اجمللس األعلى للجامعات املصرية  .2
مع اإلشارة إىل أنو يتعني على الطالب الدخول إىل  وموافاتنا مبا يثبت ذلك عن طريق السفارة السورية يف القاىرة، ساسها )إجازة/ماجستري(املرشحني على أ

 :وكيفية تصديقها أصواًل من اجلهات املختصة الرابط التايل ملعرفة الواثئق املطلوبة منو الستكمال إجرااات معادلة الدرجات العلمية
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

إجرااات وضعهم على حساب منح  مراجعة وزارة التعليم العايل املصرية )مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم بو سفارتنا يف القاىرة( الستكمال .0
 .حصراً 0208/0209ومقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي 

 لتسجيل يف اجلامعةمراجعة اجلامعة املرشحني عليها )مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم بو سفارتنا يف القاىرة وكذلك الواثئق الثبوتية املطلوبة ل .4
( الستكمال إجرااات أتمني قبول دراسي هلم على حساب منح ومقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي ختصةبعد تصديقها أصواًل من اجلهات امل

 .حصراً  0208/0209

الستكمال إجرااات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف  مراجعة السفارة السورية يف القاىرة لتزويدىا بصورة عن القبول الدراسي فور اصحصول عليو .5
 0208/0209الدراسي  للعام

  ىذا التنويو مبثابة تبلي  رمسيعتَب يُ 
 20/12/0208دمشق يف 

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                              
 

 

 الدكتورة سحر الفاىوم                                                                                                           

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

