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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

  تـنــويــه
  

  المرشحين للدراسة في جمهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقافي والناجحين فين يإلى الطالب السوري
  

  دكتوراه) –(ماجستير  لدراسات العليااعلى المنح والمقاعد المخصصة للقطر لمرحلة  20/8/2015تاريخ  329إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

  المرحلة الجامعية األولىعلى منح ومقاعد  20/8/2015تاريخ  330إعالن وزارة التعليم العالي رقم و 
  

   2015/2016للعام الدراسي 
  

  :مصطحبين معهم 29/11/2015-  9 في الفترة مابينوزارة التعليم العالي  الحضور إلىالمذكورين أدناه  المرشحين يتعين على الطالب
 أشهر. سبعةأال تقل فترة صالحيته عن على  جواز السفر - 
 .سفرال جوازعن  صورة عن - 
 القبول الدراسي (إن وجد). صورة عن - 

  

الستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية ًا صباح 12- 10الساعة  بينلمراجعة السفارة المصرية بدمشق يومي األحد واألربعاء وذلك 
  يعتبر الطالب مستنكفاً.وفي حال التخلف ) (الفيزا

      

  9/11/2015دمشق في  



2 
 

  

  :المرشحون لمرحلة الدكتوراه 
 نوع الترشيح الجامعة االختصاص ا لمطلوب المعدل  الشهادة الحاصل عليهاالمعدل  الشهادة الحاصل عليها االسم م
 أصيل منحة عني مشس دكتوراه يف الرياضيات البحتة 80.42 لرياضياتماجستري يف ا82.55 اجازة يف الرياضيات عوض طالل العبد اهللا.1

 غادة حسني السحلي.2
اجازة يف هندسة االلكرتونات

81.02 واالتصاالت
ماجستري يف هندسة االتصاالت

 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف هندسة االتصاالت 82.8 املتقدمة

 أصيل منحة االسكندرية دكتوراه يف القانون العام تشريع ضرييب 77.43 ري يف القانون العامماجست75.84 اجازة يف احلقوق سالم بسام املصري.3

حممد ياسر امساعيل.4
 جحى

اجازة يف هندسة ميكانيك
ا 75.25 الصناعات النسيجية وتقانا

ماجستري يف هندسة ميكانيك
ا  87.68 الصناعات النسيجية وتقانا

ت دكتوراه يف هندسة ميكانيك الصناعا
ا  النسيجية وتقانا

 أصيل منحة القاهرة

 أصيل منحة القاهرة دكتوراه يف تاثري ادوية سريري 83.71 ماجستري يف تاثري االدوية74.95 اجازة يف الصيدلة فرح هاشم عمران.5

74.95 اجازة يف الرتبية الرياضية كرم حامت عبد احلميد.6
ماجستري يف علم التدريب

 أصيل منحة حلوان يف تدريب رياضة املالكمةدكتوراه  82.11 الرياضي

 غاندي غازي امحد.7
اجازة يف هندسة ميكانيك
ا  أصيل منحة املنصورة دكتوراه يف هندسة الغزل 85.31 ماجستري يف تكتولوجيا الغزل74.93 الصناعات النسيجية وتقانا

 دكتوراه يف التسويق 85.07 ماجستري يف االقتصاد71.85 اجازة يف االقتصاد فتون ابراهيم زيداين.8
اكادميية السادات 
 للعلوم االدارية

 أصيل منحة

 أصيل منحة عني مشس دكتوراه يف القانون العام 80.47 ماجستري يف احلقوق67.12 اجازة يف احلقوق عمار وحيد مرشحة.9
 أصيل منحة االسكندرية دكتوراه يف علوم احملاصيل 87.55 ماجستري يف علوم احملاصيل66.16 اجازة يف اهلندسة الزراعية اسامة زهري قنرب10
 أصيل منحة عني مشس دكتوراه يف القانون العام دستوري 75.79 ماجستري يف احلقوق63.07 اجازة يف احلقوق  امحد سليمان رحيان11

  القاهرة  اإلقليميلتخطيط يف  دكتوراه 82.68  اهلندسة املعماريةماجستري يف  62.37  اهلندسة املعماريةإجازة يف   طارق طالل املصري12
أصيل مقعد + 
 احتياط منحة
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  :المرشحون لمرحلة الماجستير  

 نوع الترشيح الجامعة مطلوبلاالختصاص ا الشهادة المطلوبة معدلال الشهادة الحاصل عليها االسمم.

 منحة أصيل حلوان دراسات سياحيةماجستري + دكتوراة 84.14 إجازة يف السياحة رزان فائز امحد.1

 أصيل منحةاالسكندرية االدوية والسمومماجستري + دكتوراة 79.55 إجازة يف الصيدلة اليسع عبد اهللا رستناوي.2

 حلوانمناهج واصول التدريس الرياضيماجستري + دكتوراة 75.88 إجازة يف الرتبية الرياضية منارس يونس يونس.3
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة اهلندسة االنشائيةماجستري + دكتوراة 75.38 ملدنيةإجازة يف اهلندسة ا عزت غازي احلمد.4

 أصيل منحة القاهرة الفلسفة املعاصرة ماجستري 75.29 إجازة يف الفلسفة اسراء حممد رسول خضرو.5

 الزقازيق ادراة اعمالماجستري + دكتوراة 75.16 إجازة يف االقتصاد كرم حممد فاتح منديل.6
 أصيل منحة

 القاهرة الصناعات الغذائية ماجستري 74.21 إجازة يف اهلندسة الزراعية ابراهيم حممد حمي الدين امساعيل.7
 أصيل منحة

 القاهرة املراقبة الدوائية ماجستري 73.58 إجازة يف الصيدلة حممد مدحت موسى.8
 أصيل منحة

 أصيل منحةاالسكندرية الرتبية/ معلمكتوراةماجستري + د  72.46 إجازة يف الرتبية/ معلم صف بشرى حممود علي بالل.9

 القاهرة تقومي االسنانماجستري + دكتوراة 72.43 إجازة يف طب االسنان عمر حتسني املفضي.10
 أصيل منحة
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 نوع الترشيح الجامعة مطلوبلاالختصاص ا الشهادة المطلوبة معدلال الشهادة الحاصل عليها االسمم.

 عني مشس املصارف والتامني ماجستري 72.27 القتصادإجازة يف ا اسامة عيد مرعي.11
 أصيل منحة

 عني مشس اهلندسة االنشائية ماجستري 72.15 إجازة يف اهلندسة املدنية ومطضوسيم بدري .12
 أصيل منحة

االسكندرية القوى امليكانيكية ماجستري 71.20 إجازة يف اهلندسة امليكانيكية رائد ناصر رستم.13
منحة أصيل مقعد + احتياط

االسكندرية ادارة فندقيةماجستري + دكتوراة 70.60 إجازة يف السياحة نزار نزيه اجلندي.14
أصيل مقعد + احتياط منحة

أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس القانون الدويل  ماجستري 66.94 إجازة يف احلقوق ملداء زياد احلاج كنجو.15

 عني مشس املكتباتماجستري + دكتوراة 65.66 إجازة يف املكتبات منهل عدنان احلمد.16
أصيل مقعد + احتياط منحة

 عني مشس غرويات ومعادن طنيماجستري + دكتوراة 65.05 ا إجازة يف هلندسة الزراعية حسني سليمان سليمان.17
أصيل مقعد + احتياط منحة

 سعني مش مايكروبيولوجي ماجستري 63.17 إجازة يف البيولوجيا فاطمة عباس مرتضى.18
أصيل مقعد + احتياط منحة

أصيل مقعد + احتياط منحة عني مشس نقد اديب حديثماجستري + دكتوراة 61.2 إجازة يف اللغة العربية كنان حممود سليمان.19

مقعد + احتياط منحة أصيل القاهرة القانون اخلاص ماجستري 60.91 ا إجازة يف حلقوق ضحى داود الشاهر.20
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  امعية األولىللمرحلة الجالمرشحون : 

 

الشهادة الحاصل   االسم
 عليها

 نوع الترشيح ا الختصاص والجامعة

 أصيل منحة الزقازيقجامعة   طب بشري/ ميعلنوية ثا امحد حممد احلج.1

 أصيل منحة جامعة  اسيوط طب بشري/ ميعلنوية ثا عبد اهللا امحد عاشور.2

 أصيل منحة عيدجامعة  بور سطب بشري/ ميعلنوية ثا عبادة حممد سرور.3

 أصيل منحة جامعة القاهرة /صيدلة ميعلنوية ثا علي حممد بالل عز الدين.4

 أصيل منحة جامعة عني مشس صيدلة/ ميعلنوية ثا حممد مفتخر الرواشدة.5

 أصيل مقعد +احتياط منحة جامعة  بور سعيدطب بشري/ ميعلنوية ثا حسن سليم اسد.6

 أصيل مقعد +احتياط منحة جامعة  اسيوط بشري/طب  ميعلنوية ثا علي موسى الغوثاين.7

 أصيل مقعد +احتياط منحة عني مشسجامعة  /صيدلة ميعلنوية ثا اميان نور الدين الغياض.8

  أصيل مقعد +احتياط منحة االسكندريةجامعة  طب اسنان/  القاهرةجامعة ٍ  طب بشري/ جامعة القاهرة صيدلة/  ميعلنوية ثا  رنيم حسن فروخ.9
 أصيل مقعد +احتياط منحة عني مشسجامعة هندسة /  ميعلنوية ثا ح شرجبيحممد صال.10

 أصيل مقعد صيدلة /جامعة املنصورة ميعلنوية ثا اويس حممد فؤاد اجلباصيين.11

 أصيل مقعد االسكندريةجامعة  هندسة / ميعلنوية ثا راما عدنان عيسى.12

 أصيل مقعد ملنصورةهندسة/جامعة ا ميعلنوية ثا حممد حسام عبد الرزاق تكه جي.13
  

علماً أن الطالب المذكورين أعاله هم الذين قاموا بموافاتنا صور عن جوازات سفرهم بموجب التنويه الذي تم نشره على الموقع 
 زم بماورد في التنويه بحكم المستنكف.يلتعتبار كل من لم اوتم  1/10/2015االلكتروني لوزارة التعليم العالي بتاريخ 


