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 الجمهورية العربية السورية       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 

 

 إعالن
 

رنامج )العالم في ضمن ب صربياالمقدمة من على المنح  29/12/2021تاريخ  418إعالن وزارة التعليم العالي رقم المتقدمين إلى  

 صربيا(

 
 

 :ة الفرع العلميالحاصلين على الثانوية العامالطالب  المتقدمين من-1

 م

 

رقم 

االستما

 رة

ب اللطااســـــــــــــــــــــــــــم 

 الثالثي
 المواليد

 الشهادة

الدولة الصادرة 

 عنها/العام 

 

 المجموع

المعدل المئوي 

 بال ديانة ولغة 
 الجامعة-االختصاص المطلوب كيمياء فيزياء رياضيات فرنسي إنكليزي

المالحظا

 ت

1.  

21 

 2003 داني عيسى شماس

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2698 99.93 298 300 600 400 200 
 بلغراد-كلية الطب البشري

 نوفي ساد-كلية الطب البشري
 

2.  

14 
ملهم محمود قشمة منصور 

 سباهية
2003 

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2692 99.70 300 300 600 400 200 

 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري

جامعة نوفي -بشريكلية الطب ال

 ساد

 

3.  

10 

 2003 رامي خالد جنود

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2681 3099.  298 285 600 400 200 

 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري

كلية الطب البشري جامعة نوفي 

 ساد

 

4.  

12 

 2003 مالذ عبدهللا أحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2675 99.07 298 286 600 400 197 
 بلغراد-طب األسنانكلية 

 نوفي ساد-كلية طب األسنان
 

5.  

35 

 2003 نزار منير عبد الحميد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2657 98.41 298 284 600 389 200 
 بلغراد–كلية الطب البشري 

 نيس-كلية الطب البشري
 

6.  

13 

 2004 طوني ليوس الليوس

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2646 98,00 294 300 589 384 200 
 بلغراد-كلية الطب البشري

 نوفي ساد-كلية الطب البشري
 

7.  

3 

 2003 أغيد عبد هللا األحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2643 8997.  297 290 585 384 200 

 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري

جامعة نوفي -كلية الطب البشري 

 ساد
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8.  

28 

 2004 رنيم أحمد شاعر

نوية عامة ثا

 علمي /

 2021سورية/

2642 97.85 300 292 595 390 184 
 بلغراد-كلية الطب البشري

 نوفي ساد-كلية الطب البشري
 

9.  

38 

 2003 محمد مالك أنس األديب

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2640 97.78 292 279 598 395 190 
 بلغراد–كلية الطب البشري 

 نيس-كلية الطب البشري
 

10.  

32 

 2003 يمان محمد الجمالسل

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2624 97.19 297 276 585 396 198 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري

 ساد

 

11.  

9 

 2003 مايا فادي أسمر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2624 1997.  292 289 578 390 200 

 بلغرادجامعة -كلية الطب البشري

كلية الطب البشري جامعة نوفي 

 ساد

 

12.  

27 

 2004 ريم أحمد شاعر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2617 96.93 300 284 600 398 187 
 بلغراد-كلية الطب البشري

 نوفي ساد-كلية الطب البشري
 

13.  

61 

 2003 محمد عبد الهادي توغوز

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2606 96.52 293 292 575 385 199 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة نوفي ساد–كلية التكنولوجيا 

 

 

14.  

36 

 2003 دلع موسى الصليبي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2613 96.78 296 283 561 398 200 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

15.  

37 

 2003 صالوليد خالد األبر

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2574 95.33 292 248 588 399 197 
 بلغراد–كلية الطب البشري 

 نيس-كلية الطب البشري
 

16.  

20 

 2002 أمين الدين محمد الفنيش

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2568 95.11 277 282 582 372 200 
 كلية الطب البشري

 كلية الهندسة المدنية
 

17.  

52 

 2002 د حسان جديدسعي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2523 93.44 299 274 539 386 199 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة نيس–كلية الطب البشري 
 

18.  

41 

 2003 محمد نهاد الجاسم

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2554 94.59 283 235 585 389 200 
 بلغراد–كلية الطب البشري

 نيس-الطب البشريكلية 
 

19.  

59 

 2003 عبد الرحمن يحيى المنجد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2558 94.74 284 280 577 373 199 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

20.  

60 

 2000 أسامة حسين الحويش

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2549 94.41 291 252 583 388 190 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 
 ساد

مخالف 

لشرط 
 العمر
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21.  

47 

 2004 الرا سمير حمودي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2545 94.26 236 292 571 400 195 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

22.  

51 

 2003 بديع غدير عبد الكريمعبد ال

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2536 93.93 293 158 600 396 200 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة نيس –كلية الطب البشري 
 

23.  

44 

 2003 محمد جهاد أحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2527 93.59 290 232 530 394 200 
 معة بلغرادجا –كلية الطب البشري 

 جامعة بلغراد –كلية الصيدلة 
 

24.  

6 

 2003 علي عواد علي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2513 93.07 270 247 514 391 200 
 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري

 جامعة بلغراد-كلية الصيدلة
 

25.  

63 

 2003 لجين إبراهيم أحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2518 93.26 290 246 557 400 195 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة نيس –كلية الطب البشري 
 

26.  

50 

 2003 علي مصطفى شاكر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2530 93.70 278 275 564 385 197 

 جامعة نوفي ساد -كلية التكنولوجيا

جامعة -كلية الهندسة الكهربائية

 بلغراد

 

27.  

49 

 2004 محمد قاسم جمعة

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2516 93.19 287 281 561 366 185 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

28.  

1 

 2003 البراء عبد السالم الخضر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2504 92.74 300 291 511 379 188 
 جامعة بلغراد-صيدلةكلية ال

 جامعة بلغراد-مدنيةالندسة هكلية ال
 

29.  

40 

 2004 ليث علي الهيبة

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2491 92.26 277 272 567 383 175 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري

 جامعة بلغراد-كلية الهندسة المدنية
 

30.  

24 

 2003 رسول محمد بكار

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

  جامعة بلغراد-كلية الطب البشري 192 377 568 292 236 92.59 2500

31.  

4 

 2003 ريبال محمد ديوب

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2484 92,00 289 233 567 394 198 
 جامعة بلغراد-كلية تقنية

 جامعة نوفي ساد-كلية التكنولوجيا
 

32.  

15 

 2004 حسن محمد محمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2478 91.78 288 222 585 347 186 
 NISجامعة -كلية هندسة االلكترون

 جامعة بلغراد-كلية الرياضيات
 

33.  

56 

 2003 أمين محي الدين الحميري

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2462 91.19 290 274 498 360 141 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة بلغراد–كلية طب األسنان 
 

34.  

55 

 2002 عبد الكريم صبحي الثامر

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2458 91.04 288 271 539 371 194 
 كلية طب األسنان
 كلية التكنولوجيا
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35.  

22 

 2003 محمد صادق الضيف

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2452 90.81 230 286 548 379 189 
 جامعة بلغراد-كلية الصيدلة

 جامعة بلغراد-كلية طب األسنان
 

36.  

57 

 2003 اب الظاهرعالء شه

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2447 90.63 254 247 573 391 200 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

جامعة نوفي –كلية العلوم التقنية 

 ساد

 

37.  

34 

 2003 هادي وصيف ديب

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2449 90.70 294 173 579 373 177 

 بلغرادجامعة  –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

38.  

18 

 2002 إبراهيم علي طاهر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

  جامعة بلغراد-كلية الطب البشري 200 400 551 195 244 89.67 2421

39.  

53 

محمد بهاء الدين عبد الجواد 

 رمضون
2003 

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2419 89.59 265 287 558 347 190 

جامعة -كلية الهندسة المعمارية

 بلغراد

جامعة -كلية الهندسة الميكانيكية

 بلغراد

 

40.  

5 

 2003 محمد شرف محمود المحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2407 1589.  269 240 553 372 187 
 جامعة بلغراد-كلية االقتصاد

 جامعة بلغراد-كلية الفيزياء
 

41.  

54 

 2002 عبد هللا محمد العزيزي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2402 88.96 260 250 568 384 192 
 كلية الهندسة المدنية

 كلية العلوم
 

42.  

25 

 2004 أحمد موسى غريب

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2400 88.89 229 270 537 385 169 
 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري

 جامعة بلغراد-كلية االقتصاد
 

43.  
17 

 2002 حمد العيساويمعمر أ
ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2386 88.37 261 263 576 364 199 
 جامعة بلغراد-كلية الكيمياء

جامعة -كلية الهندسة االلكترونية

NIS 

 

44.  

33 

 2003 علي حسين صقور

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2379 88.11 269 235 512 369 184 
 غرادجامعة بل-كلية الهندسة المدنية

 جامعة بلغراد-كلية الطب البشري
 

45.  

31 

 2003 أحمد ياسر األصفر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2376 88 255 157 575 396 186 
 جامعة بلغراد-كلية طب أسنان

 جامعة نوفي ساد-كلية الصيدلة
 

46.  

16 

 2003 وليد محمد العيساوي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2360 87.40 265 279 434 372 181 

 جامعة بلغراد-كلية الكيمياء

جامعة -كلية الهندسة االلكترونية

NIS 

 

47.  

8 

 2002 محمد أحمد المحمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2354 1987.  270 124 544 364 194 
 جامعة بلغراد-طب األسنانكلية 

   جامعة بلغراد-مدنيةالهندسة كلية ال
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48.  

62 

 2002 أحمد علي العلي الحمود

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2312 85.63 287 194 478 368 173 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

جامعة  -كلية العلوم التقنية

 كراغوييفاتس

 

49.  

26 

 2004 جاسم محمد العكله

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2298 85.11 269 232 510 292 177 

-كلية التربية الرياضية والبدنية

 بلغراد

-كلية التربية الرياضية والبدنية

 نوفي ساد

 

50.  

39 

 2002 صالح الدين أمير القادري

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2295 85 288 207 495 321 176 
 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

 جامعة نوفي ساد–الكلية التقنية 
 

51.  

30 

 2003 علي رفيق عثمان

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2290 84.81 290 208 474 343 191 
 كلية الطب البشري

 كلية الهندسة الكهربائية
 

52.  

43 

 2004 أسعد توفيق محفوض

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2269 84.04 270 120 536 382 165 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –كلية الطب البشري 

 ساد

 

53.  

19 

 2003 أنس مالك أبو فحر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2228 82.52 270 268 417 298 144 

 جامعة نوفي ساد-كلية تكنولوجية

جامعة  --كلية الهندسة االلكترونية

NIS 

 

54.  

58 

 2004 بلسم أكرم هرموش

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2219 82.19 236 182 504 321 165 

 جامعة بلغراد –كلية الطب البشري 

جامعة نوفي –طب البشري كلية ال

 ساد

 

 

55.  

45 

 2002 عهد الدين محمد هزاع

ثانوية عامة 

 علمي /
 2021سورية/

2116 78.37 196 133 531 384 196 
 BSC-كلية الهندسة المعلوماتية

 BSC-كلية تجارة واقتصاد
 

56.  

42 

 2003 سليمان أنس أبو زيد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2092 77.48 258 207 437 314 152 
 BSC-كلية الصيدلة

 BSC-كلية الهندسة المدنية
 

57.  

7 

 2003 محمد أمجد محمد ماهر مطر

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

2090 4177.  250 245 399 280 161 
 جامعة بلغراد-بشريالطب كلية ال

 جامعة بلغراد-مدنيةالهندسة كلية ال
 

58.  

46 

 2004 مهاب محمود الحمود

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021ورية/س

2046 75.78 157 232 400 357 183 
 بلغراد-كلية الطب البشري

 بلغراد -كلية الهندسة النووية
 

59.  

29 

 2004 عمر محمود البقاعي

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

1932 71.56 253 148 406 321 156 
 بلغراد-كلية الهندسة الميكانيكية

 بلغراد-كلية الهندسة الكهربائية
 

60.  

2 

 2003 سام شناني محمد

ثانوية عامة 

 علمي /

 2021سورية/

1915 70.92 230 280 387 279 114 
 جامعة بلغراد-هندسة كمبيوتركلية 

 جامعة بلغراد-إدارة أعمالكلية 
 

61.  
23 

 2001 روان أحمد شحادة
ثانوية عامة 

 علمي /
2584 95.70 298 234 555 400 200 

 بلغراد-كلية الطب البشري
 نوفي ساد-الطب البشريكلية 

دورة عام 
2020/ 
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مخالف  2020سورية/

 لالعالن
 
 
 
 

 
 

 :األدبي على ثانوية سورية/ الفرعالحاصلين  من الطالب  تقدمين الم -2

 
 
 
 
 

والبحث  وزير التعليم العاليعاون م                                                                                                                                                                 

 العلمي
 

 فادية يوسف ديبلدكتورة ا                                                                                                                                                                       

               

 

 م

 
رقم 

االستما

 رة

ــــاســــــــــــــــــــــ

 ـم الطالب الثالثي
 المواليد

 الشهادة

الدولة الصادرة 

 عنها/العام 

 

 المجموع

المعدل المئوي 

ديانة ولغة  بال

 بـ %

 المالحظات الجامعة-االختصاص المطلوب فرنسي انكليزي عربي

1.  
11 

 2003 يحيى أيمن دنيا
  أدبيثانوية عامة /

 2021سورية/
1987 76.42 431 206 295 

 جامعة بلغراد -كلية الحقوق

 كلية الحقوق جامعة نوفي سادا
 

2.  
48 

 2004 يزن رائد حرب
  أدبيثانوية عامة /

 2021سورية/
1943 74.73 519 362 247 

 KRAGGUJEVAC-كلية الحقوق

 جامعة بلغراد-كلية العلوم السياسية
 


