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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 
 
 

 على المنح المخصصة للقطر للمرحلة الجامعية األولى في مختلف االختصاصات2018  /9/9تاريخ  330وزارة التعليم العالي رقم   إعالنأسماء المتقدمين إلى 
 مهورية اإلسالمية اإليرانية.الج مع البرنامج التنفيذي التفاق التعاون الثقافي استناداً إلى  

 

 

 2019/ 2018المتضمن اإلعالن عن منح التبادل الثقافي للعام الدراسي  9/9/2018تاريخ  330في االعالن رقم األحكام العامة الواردة  -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
( على أال يقل املعدل العام جملموع درجاته بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية 2017(  أو دورة )2018وية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة )أن يكون حاصاًل على وثيقة الشهادة الثان -

 % وشريطة أن حيقق شرط املعدل والسن وفق قائمة املعدالت واالختصاصات املتوفرة لدى اجلانب اإليراين.65عن 
 ادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشه -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 عالن.ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإل  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
إعالن التبادل الثقايف  املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 السابق الذي جنحوا فيه.
دم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التق -

 واألعوام القادمة.
مع إعطاء األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية  الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية،يف الشهادة  المعدل المئوياملرشحني حسب  واملفاضلة بنيجلة الطلبات معامتت  -

 فضلية للتسلسل التايل:وفق األ التفاضلتم ي 2018 احلاصلني على الثانوية من دورة نياملتقدم معدالتويف حال تساوي ، 2018دورة 
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 
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 اللغة االنكليزية(. -الكيمياء -الفيزياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 اللغة االنكليزية( -الفرع األديب: )اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضلتم ي 2017ورة  احلاصلني على الثانوية من دنياملتقدم عدالتمويف حال تساوي 

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

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 
 (:اإليرانيب )التزامات الجان المنحةماهية 
 .الرسوم الدراسيةإعفاء من  -
 تأمني اخلدمات العالجية -
 تأمني السكن )لغري املتزوجني(. -
 مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول هبا. -
 ني للدراسة يف إيران عند وصوهلم إىل إيران.دوالراً أمريكياً( متنح للمقبول17إيراين أي ما يعادل ) لايرمساعدة مالية أولية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف  -
 دورة كاملة لتعلم اللغة الفارسية، ويف حال عدم جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على نفقته اخلاصة. -

 
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من ل القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم -

 (www.mohe.gov.syموقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
 
 لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد. وذلك www.mohe.gov.sy يتعين على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة الموقع االلكتروني للوزارة  -
 بمثابة تبليغ رسمي.(  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة )  يعد -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 طالب33وعددهم / علمي(الفرع  سورية العامة )المتقدمون الحاصلون على الثانوية ال / 

المجموع  الشهادة+ دورة عام المواليد اسـم الطالب الثالثي م
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 

 األدبي(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 بات المطلوبةتسلسل الرغ الكود

 هندسة مدنية .1 29639 282  190 388 571 92 2484 2018ثانوية سورية علمي/  2/4/2000 علي بسام سليمان 1
 هندسة معلوماتية .2
 هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .3

 لوماتيةهندسة مع .1 29226 283  171 381 555 89.93 2420 2018ثانوية سورية علمي/  18/3/2000 عمار حممد احلسن 2
 هندسة اتصاالت .2
 هندسة البرتول .3

 هندسة مدنية .1 29307 215  195 376 578 89.56 2418 2018ثانوية سورية علمي/  18/3/2000 نور خالد عبد العزيز 3
 هندسة معمارية .2
 هندسة معلوماتية .3

 ندسة طبيةه .1 29570 284  192 378 570 89.56 2418 2018ثانوية سورية علمي/  20/1/2001 جعفر أمني حممد 4
 هندسة اتصاالت وااللكرتونيات .2
 اهلندسة املدنية .3

 اهلندسة املعلوماتية .1 29284 249  200 359 530 88.67 2394 2018ثانوية سورية علمي/  14/2/2000 أمحد ماجد شعبان 5
 هندسة الطريان والفضاء .2

 
  1/1/2001 غيث حيىي سالمة 6

 2018ثانوية سورية علمي/ 
 هندسة طبية .1 29205 278  152 365 593 88.59 2392

 هندسة اتصاالت .2
 هندسة طريان .3

عبد الرمحن مصطفى يوسف  7
 مطر

 اهلندسة املدنية .1 29729 261  184 386 573 88.41 2387 2018ثانوية سورية علمي/  14/5/2000
 اهلندسة النووية .2
 اهلندسة املعلوماتية .3

 اهلندسة املدنية)اإلنشائية( .1 29293 297  144 347 496 87.52 2363 2018ثانوية سورية علمي/  3/1/2001 عبد احلي أمحد صوفان 8
 اهلندسة املعلوماتية .2
 اهلندسة الطبية .3
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المجموع  الشهادة+ دورة عام المواليد اسـم الطالب الثالثي م
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 

 األدبي(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 تسلسل الرغبات المطلوبة الكود

 هندسة معلوماتية-1 29268 282  179 361 523 87.19 2354 2018ثانوية سورية علمي/  23/7/2000 غزل وسام عليا 9
 هندسة اتصاالت والكرتونيات2-
 هندسة احلواسيب-3

 29595 295  162 352 553 87.00 2349 2018ثانوية سورية علمي/  6/8/2000 حممد سليم مليسان 10
 
 

 هندسة جتهيزات طبية .1
 هندسة مدنية .2
 هندسة عمارة .3

 28914   285  179 350 558 86.96 2348 2018ثانوية سورية علمي/  6/11/2000 أمحد هيثم حسون 11
 

 هندسة املعلوماتية .1
 هندسة االتصاالت .2
 هندسة مدنية .3

 هندسة معلوماتية .1 27173 292  156 337 435 86.74 2342 2018ثانوية سورية علمي/  1/1/2001 باسم عليا مايا 12
 هندسة اتصاالت والكرتونيات .2
 هندسة احلواسيب .3

 29237 291  164 368 474 86.04 2323 2018ثانوية سورية علمي/  1/1/2001 خضرة مسريماهر  13
 
 

 هندسة مدنية .1
 هندسة برتولية .2
 هرباءهندسة ك .3

 اهلندسة املعمارية .1 29306 256  180 339 510 85.96 2321 2018ثانوية سورية علمي/  5/8/2000 آية رمضان العبدو 14
 اهلندسة املعلوماتية .2
 هندسة التحكم اآليل واحلواسيب .3

15 
 

 ملعلوماتيةهندسة ا .1 29241  241  116 354 550 85.26 2302 2018ثانوية سورية علمي/  26/9/1999 حممد حيىي علي
 هندسة االتصاالت .2
 هندسة طاقات متجددة .3

 هندسة برتولية .1 29279 277  177 284 479 85.19 2300 2018ثانوية سورية علمي/  3/6/2000 موسى هاشم يونس 16
 هندسة عمارة .2
 هندسة مدنية .3

 كلية الزراعة .1 29249 287  161 357 516 70 .82 2233 2018ثانوية سورية علمي/  7/9/2000 علي فراس ديوب 17
 الطب البيطري .2
 التمريض .3
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المجموع  الشهادة+ دورة عام المواليد اسـم الطالب الثالثي م
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 

 األدبي(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 بةتسلسل الرغبات المطلو  الكود

 كيمياء .1 29613 273  169 372 484 81.93 2212 2018ثانوية سورية علمي/  6/10/1999 يوسف أمحد سليمان 18
 فيزياء .2
 اهلندسة الزراعية .3

 زراعة .1 29077 279  183 293 380 81.56 2202 2018ثانوية سورية علمي/  22/1/2002 أمحد حممد حيدر 19
 متريض .2
 حقوق .3

 التجارة واالقتصاد .1 29581 239  186 367 440 77.96 2105 2018نوية سورية علمي/ ثا 8/9/2000 حسني زهري حسن 20
 العلوم السياسة .2
 احلقوق .3

 طب بيطري .1 29649 257  139 375 470 77.48 2092 2018ثانوية سورية علمي/  5/8/1999 جالل علي علي 21
 كلية الزراعة .2
 متريض .3

 هندسة كهربائية .1 29599 287  165 218 367 76.63 2069 2018ثانوية سورية علمي/  6/5/2000 حيدر حممد أمحد 22
 هندسة زراعية .2
 إدارة أعمال .3

 علوم .1 29641 250  154 356 300 75.78 2046 2018ثانوية سورية علمي/  3/2/1999 سوزان حممد ناصر 23
 كيمياء .2
 فيزياء .3

 29239 280  160 317 300 73.74 1991 2018ثانوية سورية علمي/  25/1/1999 حيدر وفيق امساعيل 24
 

 تكنولوجيا املعلومات .1
 أنظمة الربجمة .2
 الكيمياء .3

 الزراعة  .1 29243 136  172 273 390 70.81 1912 2018ثانوية سورية علمي/  22/7/2000 علي زهري أمحد 25
 االقتصاد .2
 طب بيطري .3

 الكيمياء التطبيقية .1 29244 171  153 305 391 70.48 1903 2018ثانوية سورية علمي/  1/9/1999 شريف حسن مزوق 26
 الكيمياء العضوية .2
 الكيمياء الالعضوية .3

 29610 226  163 218 466 69.41 1874 2018ثانوية سورية علمي/  29/1/2001 يزن سلمان يوسف 27
 

 صناعة األغذية-كلية الزراعة .1
 اقتصاد زراعي-كلية الزراعة .2
 االقتصاد .3
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 معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                            21/10/2018دمشق في                  
 

 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                                           

المجموع  امالشهادة+ دورة ع المواليد اسـم الطالب الثالثي م
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 

 األدبي(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 تسلسل الرغبات المطلوبة الكود

 هندسة عمارة .1 29767 220  112 275 372 67.48 1822 2018ثانوية سورية علمي/  29/6/2000 حممد فادي ضياء حممد 28
 طاقةهندسة  .2
 هندسة مدنية .3

 لفنون اجلميلة .1 28888 300  178 398 584 94.7 2557 2017ثانوية سورية علمي/  1/1/2000 علي بسام حمفوض 29
 اإلخراج السينمائي .2

 29614 279  187 398 508 92.56 2499 2017ثانوية سورية علمي/  1/1/2000 نوار عماد عبد اللطيف 30
 

 اهلندسة الطبية .1
 اهلندسة املعلوماتية .2
 هندسة البرتول .3

 اقتصاد .1 29603 271  163 357 408 83.59 2257 2017ثانوية سورية علمي/  12/10/1999 علي حممد تقال 31
 إدارة إعمال .2

 سة معلوماتيةهند .1 29341 129  181 348 466 77.56 2094 2017ثانوية سورية علمي/  15/1/1999 بشر عالء الدين  خري بك 32
 هندسة ميكانيك .2
 هندسة كهرباء .3

 اإلعالم .1 29291 280  161 336 426 82.81 2236 2016ثانوية سورية علمي/  8/9/1998 آرام حممد علي 33
 جتارة واقتصاد .2
 العلوم السياسية .3

 ( الفرع األدبيالمتقدمون الحاصلون على الثانوية السورية العامة) / طالب2وعددهم / 

المجموع  الشهادة+ دورة عام المواليد الثالثي اسـم الطالب م
 بال ديانة

المعدل 
المئوي بال 

 ديانة

عالمة 
الرياضيا

 ت

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 

 األدبي(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 تسلسل الرغبات المطلوبة الكود

 صحافة إعالم .1 29310 233 449    78.58 2043 2017/ ثانوية سورية اديب 17/4/1999 جعفر أمين جعفر 1
 لغة الفارسية .2
 لغة العربية .3

  264 432    65.69 1708 2017ثانوية سورية أديب/  1/1/2000 اخلليل نزار سعيد 2
29232 

 العلوم السياسية .1
 احلقوق .2


