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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 
 للمنح المخصصة للقطر 18/9/2019 تاريخ 320/011018/5المتقدمين إلى إعالن وزارة التعليم العالي رقم/ أسماء
 2020-2019للعام الدراسي  كوباالمقدمة من جمهورية  ماجستير( -لمرحلة الدراسات العليا )دكتوراه 

 العامة:األحكام 
  من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم 

  .ًأن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقا 

  ود قبوله من قافي في حال ورلتبادل الثالستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد اللتقدم إلى اإلعالن وكذلك عمل بها أن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي ي
 الجانب المصري.

  حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. يكونأن 

  الدكتوراه.أن يكون حاصالً على درجة الماجستير بتقدير جيد على األقل للراغبين بدراسة 

  الفرات – البعث –رين تش –حلب  –أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية وشهادة الماجستير )إن وجدت( صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية )دمشق- 
 طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم المفتوح أو الجامعة االفتراضية.  -حماة

 ة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير.أن تكون درجة اإلجاز 

 .أن تكون درجة الماجستير )إن وجدت( التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه 

 سورية.ة الأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومي 

 ورية.ومية السمعات الحكأن تكون درجة الماجستير )إن وجدت( التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجا 

  مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال يحق لمن حصل على قبول في 

  للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال يحق 

 ص بنتائج إعالن التنويه الخا  لمحدد فيالموعد ا ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن
 ل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.التباد

  في العام الدراسي  لتبادل الثقافيعالنات اى باقي إيحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إل
 الحالي واألعوام القادمة.

 .ال تقبل الطلبات الشرطية 

 .يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب 

 .ًكل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكما 
  ُه ثالث درجات امعية تضاف لإلجازة الجلإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي ل المعدل المئويعلى أساس هذه المقاعد جرى مفاضلة القبول على ت

 .بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه

  الجهات المعنية من الجانب الكوبي.بموافقة  حصرا   القبول النهائي للطالبيرتبط 

  ُن.وموفدن وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها اليبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدعتبر الطالب المقال ي 
  وال يترتب عليه أية التزامات تجاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي 

 الشهادات ة لتعادللشروط المطلوبفي المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم ل القبول 

 ( يعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة www.mohe.gov.sy.بمثابة تبليغ رسمي ) 

  ( طالب 1لمرحلة الدكتوراه وعددهم )المتقدمون: 

http://www.mohe.gov.sy/
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  ( طالب3لمرحلة الماجستير وعددهم )المتقدمون: 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة في ...( اإلجازةالشهادة الحاصل عليها ) المواليد االسم م.

1.  
 أنف أذن حنجرة جيد 73.76 2018 الفرات الطب البشري 1988 معن حميد الخابور

2.  
 أنف أذن حنجرة جيد 69.72 2018 تشرين الطب البشري 1993 علي محمد معال

3.  
 جراحة أطفال جيد 71.88 2013 الفرات الطب البشري 1989 علي محمد غانم

 

 
 عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                          

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                           

 م
 االسم

 
 المواليد

معدل  الشهادات  الحاصل عليها

اإلجازة بعد 

 التثقيل

 االختصاص المطلوب

 )دكتوراه في ...( 
 الماجستير اإلجازة

 االختصاص

 التقدير المعدل ام التخرجوع الجامعة و
 االختصاص

 التقدير المعدل ام التخرجوع الجامعة و

1.  
معاذ زهير العبد 

 الوهاب
1985 

الطب البشري 

 2010حلب//
 جيد جدا   70.85

األمراض الباطنة 

 2016دمشق//
 أمراض الكلى 73.85 جيد 69.36


