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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 اعالن
 

للمرحلة الجامعية األولى على المنح المقدمة من جامعة    22/9/2109تاريخ  623أسماء الناجحين في إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
 2109/2121للعام الدراسي   أديغيا الحكومية الروسية

 

 :األحكام العامة 

 .  22/9/2109تاريخ  623رقم التعليم العالي المعايير الواردة في إعالن وزارة اد تم اعتم  -

وإال يحرم من التقدم إلى باقي   60/01/2109خالل موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس التقدم بطلب استنكاف  يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن -
 .دراسي الحالي واألعوام القادمةإعالنات التبادل الثقافي في العام ال

 (.جامعة أديغيا الحكومية)جمهورية روسيا االتحادية  بموافقة الجهة المعنية فيحصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -

 .نوالتي يتمتع بها الموفد وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق ،ن وفق قانون البعثات العلميةيعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال ي   -
  .وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه الدولة نفقة خاصة على حساب الطالبت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -
لشروط المطلوبة لتعادل لالقبول في المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم  -

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات / يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي)الشهادات 
 :واجبات الطالب الذي يتم قبوله

 .إلعالمها بتاريخ للسفر وإيداعها نسخة عن تذكرة الطيران مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره -

 .أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة -

 .أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً أنظمة البلد المضيف -

 .الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للجمهورية العربية السورية في الدولة المضيفةأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق  -
 

 :ماهية المنحة: سادسا  

 .إعفاء من الرسوم الدراسية فقط -
 

 :التزامات الطالب المالية: سابعا  
 :يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي
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 .نفقات السفر ذهاباً وإياباً  -

 .ين الصحي بعد الوصول إلى روسيانفقات بوليصة التأم -

 .أي نفقات أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة -

القيام  الناجحين يتعين على الطالب بمثابة تبليغ رسمي، بالتالي ( www.mohe.gov.sy )يعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة  -

 .وذلك لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد www.mohe.gov.syبشكل دائم بمتابعة الموقع االلكتروني للوزارة  
 

 

 :2109/2121للعام الدراسي  الروسية ةيالحكوم جامعة أديغيا من المقدمةمنح العلى للمرحلة الجامعية األولى  أسماء المرشحين 

 

 يعتبر هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي
 
 

                 

 م
 االسم
المعدل المئوي بال  المجموع بال ديانة دورة عام+ الشهادة المواليد 

 االختصاص  ديانة

 غسان خليل درويش  .1

Ghassan Khalil Darwish 2110  الثانوية العامة 
 2109/علمي 

2032 71.18% 
 علوم كمبيوتر  

Computer Science 

 جودي صالح صعب  .2

Judy Saleh Saab 2110  الثانوية العامة 
 2109/أدبي 

0911 81.09% 
 حقوق

 Law 

 هديل نبيه الصفدي  .3

Hadeel Nabih Alsafadi 2110  الثانوية العامة 
 2109/أدبي 

0901 86.23% 
 حقوق

 Law 

 ريم علي قطراوي  .4

Reem Ali Katrawi 2110  الثانوية العامة 
 %82.70 0796 2109/أدبي 

 الصحافة

Journalism 
 يوسف مثقال نوفل  .5

Yousef Mithkal Nofal 2112  الثانوية العامة 
 %80.36 0962 2109/علمي 

 اقتصاد

Economy 
 زين الدين يوسف ابراهيم  .6

Zeen Al deen Yousf Ibrahem 2110  الثانوية العامة 
 2109/علمي 

0913 81.19% 
 اقتصاد

Economy 
 غدير عدنان ريا  .7

Ghadeer Adnan Raiya 2110  الثانوية العامة 
 اقتصاد %39.96 0777 2109/علمي 

Economy 
 رند فوزي الحمدان  .8

Rand Fawzi Alhamdan 2112  الثانوية العامة 
 2109/أدبي 

0811 31.17% 
 حقوق

 Law 
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 معاون وزير التعليم العالي
 

                                                                                                                                                                                                      
 الدكتورة سحر الفاهوم

 


