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 الجمهورية العربية السورية       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 

 اعالن                                                                                  
 

رنامج )العالم في ضمن ب صربيامة من المقدعلى المنح  29/12/2021تاريخ  418إعالن وزارة التعليم العالي رقم أسماء الطالب المرشحون إلى 

 صربيا(
 

 األحكام العامة:

 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(، 2120أن 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. -

 .مابقة التقدم إليها هذا العام السال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوا -

 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 لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم -

 الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

وإال   9/2/2022اريخ وحتى ت 3/2/2021من تاريخ الفترة التقدم بطلب استنكاف خالل  )االصالء واالحتياط(  يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن -

 يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

 . 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  /44% من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم / 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. -

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

 .صربيابموافقة الجهة المعنية في  حصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -

 .ها الموفدونب 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 الطالبتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -
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الشهادات  ية تعادليخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مدير -

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  لباتهم وفق تسلسل درجاتهم على موقع وزارة التعليم العالي:تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بط -

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

وفق  يتم التفاضل المعدالت تساوي وفي حالفي الشهادة الثانوية بعد طي مادة التربية الدينية  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 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  www.mohe.gov.sy. رشحين الناجحين في المفاضلة على موقع الوزارة: تقوم الوزارة بنشر أسماء الم -

 .تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين حصرا  الذي يعود له  صربيالجانب ال تقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب المرشحين لدى -

 األصالء:المرشحون 

 المواليد اســـــــــــــــــــــــــــم الطالب الثالثي م
 الشهادة

 الدولة الصادرة عنها/العام 

 

 المجموع

المعدل المئوي 

 بال ديانة ولغة 
 الجامعة-االختصاص المطلوب

1.  
 داني عيسى شماس

DANNY SHAMMAS 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2698 99.93 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

2.  
 قشمة منصور سباهيةملهم محمود 

MOLHAM MANSOUR SBAHIEI 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2692 99.70 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

3.  
 رامي خالد جنود

RAMI  JANOUD 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2681 3099.  

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

4.  
 مالذ عبد هللا أحمد

MALAZ AHMAD 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2675 99.07 

University of Belgrade-Dentistry 

University of Nove sad - Dentistry 

5.  
 نزار مغير عبد الحميد

NEZAR ABD ALHAMEED 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021ة/سوري
2657 98.41 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

6.  
 طوني ليوس الليوس

TONY ALLAYOUS 
2004 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2646 98,00 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

7.  
 أغيد عبد هللا األحمد

AGHYAD ALAHMAD 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 
 2021سورية/

2643 8997.  
University of Belgrade -Medicine 
University of Nove sad -Medicine 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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8.  
 رنيم أحمد شاعر

RANIM SHAER 
2004 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2642 97.85 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

9.  
 محمد مالك أنس األديب

MOHAMAD MALEK ALADIB 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2640 97.78 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

10.  
 سليمان محمد الجمال

SULAIMAN ALJAMAL 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2624 97.19 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

11.  
 مايا فادي أسمر

MAYA ASMAR 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2624 1997.  

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

12.  
 ريم أحمد شاعر

REEM SHAER 
2004 

 ثانوية عامة /علمي 
 2021سورية/

2617 9396.  
University of Belgrade -Medicine 
University of Nove sad -Medicine 

13.  
 دلع موسى الصليبي

DALEA ALSLIBI 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2613 96.78 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

14.  
 يحيى أيمن دنيا

YAHIA DUNIA 
2003 

  أدبيامة /ثانوية ع
 2021سورية/

1987 76.42 
Faculty of Law -  University of Belgrade  University of 

Nove sad - Faculty of Law 

15.  
 يزن رائيد ابراهيم

YAZAN IBRAHEM 
2004 

  أدبيثانوية عامة /

 2021سورية/
1943 74.73 

Faculty of Law –KRAGGUJEVAC  University 

Political Science- University of Belgrade   

  االحتياط:المرشحون 

 المواليد ياســـــــــــــــــــــــــــم الطالب الثالث م
 الشهادة

 الدولة الصادرة عنها/العام 

 

 المجموع

المعدل 

المئوي بال 

ديانة ولغة بـ 

% 

 الجامعة-االختصاص المطلوب

1.  
 محمد عبد الهادي توغوز

MOHAMAD TOGHOZ 
2003 

 مة /علمي ثانوية عا

 2021سورية/
2606 96.52 

University of Belgrade -Medicine 

Technology – University of Nove sad 

2.  
 الوليد خالد األبرص

ALWALID ALABRAS 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2574 95.33 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

3.  
 محمد الفنيش أمين الدين

AMINALDIN ALFNISH 
2002 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2568 95.11 

Medicine 

Civil Engineering 

4.  
 عبد الرحمن يحيى المنجد

ABD ALRAHMAN MONAJJED 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2558 94.74 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

5.  
 محمد نهاد الجاسم

MOHAMMAD ALJASSEM 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2554 94.59 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

6.  
 الرا سمير حمودي

LARA HAMOUDI 
2004 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2545 94.26 

University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

7.  
 عبد البديع غدير عبد الكريم

ABDUL BADIE ABDUL KARIM 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2536 93.93 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 
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 يعتبر هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي

والبحث  عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                 

 العلمي
 

 ية يوسف ديبفادلدكتورة ا                                                                                                                                                                       

8.  
 علي مصطفى شاكر

ALI SHAKER 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2530 93.70 Faculty of Technology-  University of Nove SAD  

Faculty of Electrcal Engineering– Belgrad      U of                                   

9.  
 محمد جهاد أحمد

MOHAMMAD AHMAD 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2527 93.59 

University of Belgrade -Medicine 

University of  Belgrade -Pharmacy 

10.  
 سعد حسان حديد

SAAD HADID 
2002 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2523 93.44 

University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

11.  
 لجين إبراهيم أحمد

LUJAIN AHMAD 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2518 93.26 University of Belgrade -Medicine 

University of NIS-Medicine 

12.  
 محمد قاسم جمعة

MOHAMAD JOMAA 
2004 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2516 93.19 University of Belgrade -Medicine 

University of Nove sad -Medicine 

13.  
 علي عواد علي

ALI ALI 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2513 93.07 

University of Belgrade -Medicine 

University of  Belgrade -Pharmacy 

14.  
 البراء عبد السالم الخضر

ALBARAA ALKHEDR 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2504 92.74 University of Belgrade -Pharmacy 

University of  Belgrade –Civil Engineering 

15.  
 رسول محمد بكار

RASOUL BAKKAR 
2003 

 ثانوية عامة /علمي 

 2021سورية/
2500 92.59 University of Belgrade -Medicine 


