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ا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
   وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة. اب الطالبنفقة خاصة على حستُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

www.mohe.gov.sy(. 
ويف حال تساوي الدرجات يتم فقط،  درجة مادة الرتبية الدينية الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  جملموع درجات الطالبحسب المعدل المئوي  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -

 التفاضل وفق التسلسل التايل:
  اللغة اإلنكليزية –الكيمياء  –الفيزياء  –(الرياضيات التايل عالمات املواد وفق التسلسل(. 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 . www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني الوزارة أمساء  تعلن -
 املانح، وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة. الكويبمن اجلانب  د القبوالتالطالب املقبولني بعد ورو  بإعالمتقوم الوزارة  -
 املتقدمني لإلعالن متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد.  الطالبني على يتع -
خالل ستة أشهر من تاريخ في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية اإلعالن دمين إلى هذا قتللطالب الم يحق -

       إعالن النتائج.
         

  ٥/٧/٢٠١٧دمشق يف         

  
  
  
  



3 
 

  
 :أسماء المتقدمين  

  

  عالمة اللغة االنكليزية  عالمة الكيمياء  عالمة الفيزياء  الرياضياتعالمة   المعدل المئوي بال ديانة  المجموع بال ديانة دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم م.

  ٢٩٨  ١٩٨  ٤٠٠  ٥٩٨  ٩٧.٦٧  ٢٦٣٧  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١٩/٨/١٩٩٨  هاين سامر العقاد.١
  ٢٩٦  ١٩٤  ٤٠٠  ٥٩٥  ٩٧.٤٨  ٢٦٣٢  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١/٧/١٩٩٨  راغد امحد موسى.٢
  ٢٩٩  ٢٠٠  ٣٩٥  ٦٠٠  ٩٧.١٥  ٢٦٢٣  ٢٠١٦  سورية/علميثانوية   ١/١/١٩٩٩  عمارة حممد السلمان.٣
  ٢٨٩  ١٩٩  ٤٠٠  ٥٩٣  ٩٦.٩٦  ٢٦١٨  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٣/٥/١٩٩٨  يزن سائر عاجي.٤
  ٢٨٤  ١٩٧  ٣٨٧  ٦٠٠  ٩٤.٧٤  ٢٥٥٨  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٥/٩/١٩٩٨  جعفر حسني درويش.٥
  ٢٨٣  ١٩١  ٣٩٩  ٥٨٣  ٩٣.٦٣  ٢٥٢٨  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٢٩/٣/١٩٩٨  علي حممود اخلضور.٦
  ٢٩٩  ١٨٤  ٣٤٦  ٥٧٦  ٩٣.٤٨  ٢٥٢٤  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٢/١٠/١٩٩٨  حممود حممد ياسر األفندي.٧
  ٢٨٨  ١٩٩  ٤٠٠  ٥٦١  ٩٢.٧٨  ٢٥٠٥  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٦/٧/١٩٩٨  كامل  أبو نرباس بسام.٨
  ٢٧١  ١٩٧  ٣٨٨  ٤٩٠  ٩١.٥٩  ٢٤٧٣  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٢/٨/١٩٩٨  حامت فريد الشحف.٩
  ٢٧٥  ١٨٠  ٣٦٩  ٥٤٢  ٩١.٥٢  ٢٤٧١  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٣/١٠/١٩٩٨  حممد حسني املصري.١٠
  ٢٧٨  ١٩٧  ٣٧٨  ٥٣٨  ٨٨.٠٠  ٢٣٧٦  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١/١/١٩٩٩ غالية حممد عبد الناصر اللحام.١١
  ٢٨٥  ١٤٧  ٣٩٠  ٤٨٢  ٨٦.٠٧  ٢٣٢٤  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٢/١/١٩٩٩  بديع سعد اهللا عسلية.١٢
  ٢٧٩  ١٧٥  ٣٦٢  ٤٧٠  ٨٥.٥٩  ٢٣١١  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١٥/٣/١٩٩٨  رمي مجال البكور.١٣

  
  

  يُعتَبر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
             

  


