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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  على منح المرحلة الجامعية األولى ١٨/٤/٢٠١٧تاريخ  ١٤٩رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 
  مع جمهورية صربياالبرنامج التنفيذي الموقع  استناداً  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي 

  
 ١٨/٤/٢٠١٧تاريخ  ١٤٩اإلعالن رقم الواردة في  األحكام العامة:  

  

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. ٢٢ هأال يتجاوز عمر و  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 %.٦٥م جملموع درجاته عن على أال يقل املعدل العا ٢٠١٦أن يكون حاصًال على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة  -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
الناجحني يف ( املقبولني من بني املرشحني بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساءالصريب املانح يقوم اجلانب حيث ، صربياالقبول النهائي للطالب بموافقة الجهة المعنية في يرتبط  -

 .)اإلعالن
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن. إعالناتال حيق ملن جنح يف   -
 قايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ث -
املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن  ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 .التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه
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. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
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لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات ضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم لخي -
www.mohe.gov.sy(. 

م املئويةويف حال تساوي الثانوية بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية الشهادة يف  المعدل المئوي ني حسبتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشح - وفق األفضلية للتسلسل التفاضل يتم  معدال
 التايل:

 

 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 
 اللغة االنكليزية). - الكيمياء - الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 اللغة االنكليزية) - الفرع األديب: (اللغة العربية 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
 الصريب املانح، وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة.من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
 ين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد. إلعالن متابعة املوقع االلكرتو الناجحني يف اني على الطالب يتع -
وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف  ٢٣/٥/٢٠١٧بطلب استنكاف في موعٍد أقصاه حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم  -

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط خالل ستة أشهر من تاريخ اإلعالن طالب المتقدمين إلى هذا يحق لل -

       إعالن النتائج.
         

  ١٨/٥/٢٠١٧دمشق يف         
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  الناجحينأسماء: 

 يلالمرشح األص: 
 

  

 دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م
المجموع

  ديانةبال 

المعدل المئوي 

  ديانةبال 

عالمة 

  الرياضيات

عالمة 

  الفيزياء

عالمة 

  الكيمياء

عالمة اللغة

  االنكليزية
 االختصاص المطلوب باللغة االنكليزية  االختصاص المطلوب باللغة العربية

 Faculty of Medicine .١  كلية الطب .١  ٢٩٧  ٢٠٠  ٤٠٠  ٦٠٠  ٩٩.٦٣  ٢٦٩٠  ٢٠١٦  ي/الثانوية السورية/علم  ٢٤/٦/١٩٩٨  شياح أمينامحد .١

 
 :المرشح االحتياط 

 
  
 دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م

المجموع 
  ديانةبال 

المعدل المئوي 
  ديانةبال 

عالمة 
  الرياضيات

عالمة 
  الفيزياء

عالمة 
  الكيمياء

عالمة اللغة 
 االختصاص المطلوب باللغة االنكليزية  طلوب باللغة العربيةاالختصاص الم  االنكليزية

 Faculty of medicine.١  كلية الطب .١  ٢٩٨  ١٩٦  ٣٨٦  ٦٠٠  ٩٨,٩٣  ٢٦٧١  ٢٠١٦  الثانوية السورية/علمي/  ١٦/١/١٩٩٩ حازم ابراهيم القدور.١

  
  

  

  يُعتَبر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
  
  

                            


