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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

  

 

 اعالن
 

  صربياالمقدمة من على المنح  21/10/2019تاريخ  461إعالن وزارة التعليم العالي رقم المتقدمين إلى أسماء 
 

 :المعايير العامة 
 وهي:  21/10/2019تاريخ  461رقم المعايير الواردة في إعالن وزارة التعليم العالي    

 أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية. -

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 21أال يتجاوز عمر المرشح  -

جة مادة التربية ه بعد طي درعلى أال يقل المعدل العام لمجموع درجات(، 2019أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي دورة ) -

 . %65الدينية عن 

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية. -

 .مم السابقة التقدم إليها هذا العاال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوا -

 ات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.ال يحق لمن نجح في إعالن  -

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

ي  التنويه وعد المحدد فمن المضاف ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنك -

 الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

لتقدم إلى اإال يحرم من ولناجحين التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء ا )االصالء واالحتياط(  يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن -

 التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة. باقي إعالنات

 . فقط بعد طي مادة التربية الدينيةفي الشهادة الثانوية  المعدل المئويتُجرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس  -

دم أحد من أبناء الشهداء، ، وفي حال لم يتق7/7/2013تاريخ  /44شريعي رقم /% من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم الت 10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً. -

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

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

 .صربيابموافقة الجهة المعنية في  حصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -
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 ن.بها الموفدو ي يتمتعال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية، وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق الت -

  وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبفي تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقا -

ية تعادل الشهادات يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مدير -

ohe.gov.sywww.m) 

 بمثابة تبليغ رسمي. ( www.mohe.gov.syيعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة ) -

 .www. mohe.gov.sy  الي:تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل درجاتهم على موقع وزارة التعليم الع -

 

 
 

 :بطال /30طلبات المتقدمين لإلعالن والبالغ عددهم /

 المواليد اسـم الطالب  م

 الشهادة

الحاصل 

+ عليها 

 دورة عام

المجمو

 ع العام

بدون 

 ديانة

المعدل 

المئوي 

 العام

عالمة 

الرياضيا

 ت

عالمة 

الفيزيا

 ء

عالمة 

 الكيمياء

عالمة 

اللغة 

 اإلنكليزية

 بات المطلوبةالرغ لتسلس

 باللغة العربية

باللغة  الرغبات المطلوبة لتسلس

 االنكليزية

1-  
أحمد محمد صالح 

 تليالزم
16/7/2001 

ثانوية 

علمي/

2019 

2637 97.67 600 400 200 294 
  بلغراد -كلية الطب .1

 نيس-كلية الطب  .2

1. Faculty  of Medicine-

Belgrade  

2. Faculty  of Medicine- NIS  

2-  
 محمد وائل علي

 
15-9-2001 

ثانوية 

علمي/

2019 

2619 97.00 600 387 198 299 
  بلغراد -كلية الطب .1

 نيس-كلية الطب  .2

1. Faculty  of Medicine-

Belgrade  
2. Faculty  of Medicine- NIS  

 27/7/2001 ابراهيم يوسف مصطفى  -3

ثانوية 

علمي/

2019 

 كلية الطب  -1 299 198 393 598 96.22 2598

1. Faculty  of  Medicine 

 18/1/2001 عبد القادر فادي اسمر  -4

ثانوية 

علمي/

2019 

2560 94.81 585 371 199 296 
 كلية الطب  -1
 كلية طب األسنان -2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty of  Dentistry 

 1/6/2001 خالد محمد خير هللا  -5

ثانوية 

علمي/

2019 

2556 94.67 600 390 196 299 

كلية الهندسة  -1
 نيس -الميكانيكية  

ة الهندسة كلي -2

 بلغراد -الميكانيكية 

1. Faculty of  Mechanical 
Engineering-NIS 

2. Faculty of    Mechanical 

Engineering. Belgrade 

6-  
عبد الرحمن يحيى 

 اليوسف
1/1/2002 

ثانوية 

علمي/

2019 

2506 92.81 585 365 192 273 
  بلغراد -كلية الطب .1

 نيس-كلية الطب  .2

1. Faculty  of Medicine-
Belgrade  

2. Faculty  of Medicine- NIS  

 8/7/2001 خليل يونس رمضان  -7

ثانوية 

علمي/

2019 

2486 92.07 543 393 194 283 
  بلغراد -كلية الطب .1
 نيس-كلية الطب  .2

1. Faculty  of Medicine-

Belgrade  

2. Faculty  of Medicine- NIS  

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 محمد عدنان خريبة  -8
27/10/

2000 

ثانوية 

علمي/

2019 

2476 91.70 563 389 190 294 
 كلية الطب  -1

 كلية الصيدلة -2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty  of  Pharmacy 

 28/1/2001 محمود مازن طراف  -9

ثانوية 

علمي/

2019 

2473 91.59 580 369 165 286 
 بلغراد -كلية الطب -1

 نيس -كلية الطب -1

1. Faculty  of  Medicine-

Belgrade  

2. Faculty  of  Medicine-NIS 

 24/7/2001 وسفيوسف غسان ي  -10

ثانوية 

علمي/

2019 

2470 91.48 552 377 185 280 
  بلغراد -كلية الطب -1
 نيس-كلية الطب  -2

1. Faculty  of Medicine-

Belgrade  
2. Faculty  of Medicine- NIS  

 1/1/2002 منتجب ناصر رومية  -11

ثانوية 

علمي/

2019 

2462 91.19 539 387 193 284 
 كلية الطب  -1

 كلية طب األسنان -2

1. Faculty  of  Medicine 
2. Faculty of  Dentistry 

 1/1/2002 أميل رامز الشما  -12

ثانوية 

علمي/

2019 

2430 90.00 579 358 192 278 
 كلية الطب -1
 كلية الصيدلة -2

1. Faculty  of Medicine 

2. Faculty  of  Pharmacy  

 1/1/2002 محمد أحمد سلوم  -13

ثانوية 

علمي/

2019 

2423 89.74 527 370 184 290 
 كلية الطب  -1

 كلية الهندسة  -2

1. Faculty  of  Medicine  
2. Engineering 

 1/1/2002 الليث محمد القزحلي  -14

ثانوية 

علمي/

2019 

2415 89.44 585 372 187 237 
 كلية الطب .1

 كلية الصيدلة .2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty  of  Pharmacy 

 5/1/2001 سامر خليل أبو ديب  -15

ثانوية 

علمي/

2019 

 كلية الطب  -1 233 181 388 565 89.26 2410

1. Faculty  of  Medicine 

 28/2/2000 علي سام محمد  -16

ثانوية 

علمي/

2019 

2343 86.78 578 390 185 196 
 كلية الطب -1

 كلية الهندسة المدنية -2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty of  civil Engineering 

 18/9/2001 غدير علي السليمان  -17

ثانوية 

علمي/

2019 

2328 86.22 459 366 196 254 
 كلية الطب -1
 كلية الصيدلة -2

1. Faculty  of Medicine 

2. Faculty  of Pharmacy  

 3/1/2002 نور محمد جمول  -18

ثانوية 

علمي/

2019 

2303 85.30 513 303 191 262 
 كلية الصيدلة -1

 كلية الطب  -2

1. Faculty  of  Pharmacy  
2. Faculty  of  Medicine 

 13/8/2001 أحمد مقداد حسن  -19

ثانوية 

علمي/

2019 

2298 85.11 492 380 182 265 
  بلغراد -كلية الطب .1
 نيس-كلية الطب  .2

1. Faculty  of Medicine-

Belgrade  

2. Faculty  of Medicine- NIS  
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 بشير أحمد ناظل  -20
1/1/2001 

 

ثانوية 

علمي/

2019 

 كلية الطب -1 264 178 334 513 81.93 2212

1. Faculty  of  Medicine 

 وسام مالك الحجار  -21
25/12/

2001 

نوية ثا

علمي/

2019 

2200 81.48 510 350 167 225 
 كلية الطب -1

 كلية الهندسة المدنية -2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty of  civil Engineering 

22-  
اسامة عمر صالح 

 المفتاح
1/1/2002 

ثانوية 

علمي/

2019 

 ميكانيككلية هندسة ال -1 236 178 374 531 78.48 2119

1. Mechanical Engineering 

 5/1/2002 باس األحمدسلمان ع  -23

ثانوية 

علمي/

2019 

2083 77.15 488 313 186 226 
 كلية الصيدلة -1

 كلية االقتصاد -2

1. Faculty of  Pharmacy  
2. Faculty  of  Economic 

 25/5/2000 حمزة أسامة تقال  -24

ثانوية 

علمي/

2019 

2076 76.89 379 368 181 211 
 كلية الصيدلة .1
 كلية الهندسة المدنية .2

1. Faculty of  Pharmacy 

2. Faculty of  civil Engineering 

 27/5/2001 عدي محمد الحاج خليل  -25

ثانوية 

علمي/

2019 

2074 76.81 372 370 169 226 
 هندسة المدنية كلية ال -1

 كلية الطب -2

1. Faculty  of  civil Engineering 
2. Faculty  of  Medicine  

 20/6/2001 الحسن علي عيسى  -26

ثانوية 

علمي/

2019 

2056 76.15 340 291 150 283 
 كلية الهندسة اإللكترونية -1

 كلية الهندسة المعمارية -2

1. Faculty of  civil Engineering 

2. Faculty of Architecture   

27-  
عالء محي الدين كبه 

 وار
20/1/2001 

ثانوية 

علمي/

2019 

2043 75.67 449 322 162 227 
 كلية الطب .1

 كلية الصيدلة .2

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty  of  Pharmacy 

 27/2/2000 يوسف محمد عيسى  -28

ثانوية 

علمي/

2019 

1945 72.04 415 304 157 264 
 كلية الصيدلة .1

 كلية الطب  .2

1. Faculty  of  Pharmacy 

2. Faculty  of  Medicine 

29-  
محمد جهاد صبحي 

 الصمادي
1/1/2002 

ثانوية 

علمي/

2019 

1943 71.96 424 354 161 203 
 كلية الطب  -2
 كلية طب األسنان -3

1. Faculty  of  Medicine 

2. Faculty of  Dentistry 

 12/6/2001 طالل ظافر تقال  -30

ثانوية 

علمي/

2019 

1923 71.02 240 346 157 271 
 كلية الصيدلة -1

 كلية الهندسة المدنية -2

1. Faculty of  Pharmacy 
2. Faculty of  civil Engineering 
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 عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                            
 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                             

 

 


