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 الجمهورية العربية السورية       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 

 13/1/2021يخ تار 4وزارة التعليم العالي رقم  أسماء المرشحين /األصالء واالحتياط/ الناجحين في إعالن

 صربياالمقدمة من  للمرحلة الجامعية األولى التبادل الثقافيمنح على 
 

 :تمادها للمفاضلة بين المتقدمينالتي تم اعمعايير ال 

 :وهي  13/1/2021تاريخ  4رقم التعليم العالي المعايير الواردة في إعالن وزارة    

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

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

ه بعد طي درجة مادة التربية على أال يقل المعدل العام لمجموع درجات(، 2020هادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي دورة )أن يكون حاصالً على وثيقة الش -

 . %65الدينية عن 

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

 .مم السابقة التقدم إليها هذا العال على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعواال يحق لمن حص -

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

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

ي  التنويه فموعد المحدد ضمن ال لمستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكافال يحق للطالب ا -

 الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

إال يحرم من التقدم إلى و 3/2/2021ولغاية  27/1/2020من م بطلب استنكاف خالل المدة التقد )االصالء واالحتياط(  يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن -

 باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

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

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

 تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

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

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

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

 .صربيابموافقة الجهة المعنية في  حصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -

 ها الموفدون.بي يتمتع وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية،  -
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  وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -

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

www.mohe.gov.sy) 

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

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

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

وفق  يتم التفاضل ي المعدالتوفي حال تساولشهادة الثانوية بعد طي مادة التربية الدينية في ا المعدل المئويتتم معالجة الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين حسب  -

 األفضلية للتسلسل التالي:

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

  اللغة االنكليزية. –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات 

  اللغة االنكليزية. –الفرع األدبي: اللغة العربية 

  األفضلية لألصغر سناً(.العمر( 

 وفق اآلتي: 2020/2021للعام الدراسي  صربيا من المقدمةمنح العلى للمرحلة الجامعية األولى  أسماء المرشحين

 المواليد اسـم الطالب  م
الحاصل  الشهادة

 + دورة عامعليها 

المجموع 

بدون  العام

 ديانة

المعدل 

المئوي 

 العام

 الرغبات المطلوبة لتسلس

 العربيةباللغة 
 باللغة االنكليزية الرغبات المطلوبة لتسلس

 

 نوع القبول

 98.44 2658 2020علمي/ 2003 هديل محمد طعان  .1
 بلغراد -كلية الطب -1

 نوفي ساد -كلية الطب -2

1. Faculty  of Medicine- Belgrade 
2. Faculty  of Medicine-Novisad أصيل 

 98.19 2651 2020علمي/ 2002 آالء خلدون قاروط  .2
 بلغراد-كلية الطب -1

 نوفي ساد -كلية الطب -2

3. Faculty  of Medicine- Belgrade 
4. Faculty  of Medicine-Novisad 

 أصيل

 97.89 2643 2020علمي/ 2001 مجد وليد العرسالي  .3
 بلغراد -كلية الطب -1
 نيس-كلية الطب  -2

1- Faculty  of Medicine- Belgrade 
2- Faculty  of Medicine- NIS 

 أصيل

 95.52 2579 2020علمي/ 2002 س خلدون قطينيلوت  .4
 هندسة كمبيوتركلية  -1

 كلية الصيدلة -2

1. Faculty  of  sciences-Novisad 

2. Faculty  of  Pharmacy- Belgrade 
  احتياط

 95.19 2570 2020علمي/ 2003 بالل خالد سيك  .5
 بلغراد-كلية الطب -1
 -كلية طب األسنان -2

 بلغراد

1. Faculty  of Medicine-Belgrade  

2. Faculty  of Dentistry-Belgrade احتياط 

 95.04 2566 2020علمي/ 2002 محمد يحيى الكفري  .6
 بلغراد-كلية الطب .1

 نيس -كلية الطب .2

1. Faculty  of Medicine-Belgrade  

2. Faculty  of Medicine- NIS  
            احتياط

 

 يعد هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي

                 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 والبحث العلمي عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                   

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                             
 


