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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 ــهــــــــــنـــــويـــــــــــــــــت                                                                      

 2017/2018للعام الدراسي  الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةإلى الطالب السوريين المرشحين على منح التبادل الثقافي المقدمة من 
على منح ومقاعد التبادل الثقافي المخصصة للقطر لمرحلة الدراسات  12/12/2017تاريخ  485إعالن وزارة التعليم العالي رقم   البلدين بموجباستناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع بين 

 على منح التبادل الثقافي المخصصة للقطر للمرحلة الجامعية األولى 16/11/2017ريخ تا 461وإعالن وزارة التعليم العالي رقم  العليا
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةبموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع  2017/2018للعام الدراسي 

 

 الدراسية:إتباع الخطوات التالية للحصول على الفيزا يتعين على كافة الطالب المقبولين   
مديرية  -واحلضور إىل مبىن الوزارة ء االستمارة وفق الشروط املطلوبةملى –صورة شخصية  –واتباع اخلطوات املذكورة: حتميل صورة جواز السفر  e_visa.mfa.ir/arbالتقدمي عرب موقع وزارة اخلارجية اإليرانية  -1

 وذلك الستكمال إجراءات الرتشيح على املنحة واالستفادة منها. 2130443أو على رقم الفاكس التايل:  5العالقات الثقافية ط 
  ghiath17@gmail.comوذلك على الربيد االلكرتوين التايل:  أو ارسال املطلوب إىل سفارة اجلمهورية العربية السورية يف طهران )السيد غياث ابراهيم امللحق الثقايف يف السفارة(  -2

 
  المقبولينأسماء: 

 الدكتوراهمرحلة ل المقبولين:  
 من خريجي الكليات غير التطبيقية: المقبولين 

 المواليد االسم م
الحاصل  اإلجازة

 عليها
 الجامعة

عام 
 التخرج

معدل 
 اإلجازة

 التقدير
 الماجستير

 الحاصل عليه
 دورة عام الجامعة

معدل 
 الماجستير

 التقدير
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل
 نوع القبول االختصاص المطلوب

 جيد 63.78 2006 دمشق اإلعالم 22/1/1985 ء حممد حممدجنال  .1
 اإلعالم

واالتصال/قسم 
 اإلذاعة والتلفزيون

جيد  83.06 2017 دمشق
 66.78=3+63.78 جدا

 اإلعالم. وسائل 1
 .الصحافة2
 واالتصال اإلذاعة. 3

 مقبول فئة )أ(

mailto:ghiath17@gmail.com
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 من خريجي الكليات التطبيقية:  مقبولينال 

 المواليد االسم م
الحاصل  اإلجازة

 عليها
 الجامعة

عام 
 التخرج

معدل 
 اإلجازة

 التقدير
 الماجستير

 الحاصل عليه
 دورة عام الجامعة

معدل 
 الماجستير

 التقدير
معدل اإلجازة بعد 

 التثقيل
 نوع القبول االختصاص المطلوب

زهران عبد االله   .1
 العبيد

الفيزياء  جيد 72.53 2011 الفرات الفيزياء 1/1/1989
 اإلشعاعية

 81.45 2017 حلب
جيد 
 جدا

72.53+3=75.53 
 . الفيزياء اإلشعاعية1
 . الطاقة الذرية2
 . اهلندسة النووية3

 مقبول فئة )أ(

حممود حممد نادر   .2
 قصاب حنان

اهلندسية  اإلدارة جيد 65.63 2008 حلب اهلندسة املعمارية 26/2/1985
 واإلنشاء

 80.31 2015 حلب
جيد 
 جدا

 اهلندسية اإلدارة. 1 68.63=65.63+3
 مقبول فئة )أ( املشاريع اهلندسية إدارة.2

 14/6/1985 مهند فائز نصرة  .3
اهلندسة 
علم املواد  جيد 65.46 2009 تشرين امليكانيكية

 وهندستها
 68.46=3+65.46 امتياز 90.60 2016 تشرين

/ اهلندسة امليكانيكية .2
 واإلنتاجالتصنيع 

 هندسة املواد والتعدين .3
 هندسة املواد .4

 مقبول فئة )أ(

 

 لمرحلة الماجستير: مقبولينال 
 من خريجي الكليات غير التطبيقية: المقبولين 

 نوع القبول االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

1.  
 ممتاز 82.86 2013 البعث األدب الفارسي 12/9/1989 هناء سعد اهلل هبار

 من العربية للفارسية الرتمجة .1
 تعليم الفارسية لغري الناطقني هبا .2
 فارسي وآداهبا زبان وأدبيات فارسية أدب .3

 مقبول فئة )أ(

 مقبول فئة )أ( اللغة واألدب الفارسي .1 ممتاز 81.37 2017 البعث الفارسيةاآلداب/اللغة  12/8/1994 علي فايز األرناؤطي  .2

 جيد جدا 75.45 2012 دمشق الرتبية/معلم صف 15/6/1990 ديانا عزيز العلي  .3
 تربية معلم .1
 تقنيات التعليم .2
 تربية الطفل .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد جدا 75.19 2016 حلب الرتبية 17/1/1994 رهف امحد السيد حسني  .4
 تكنولوجيا التعليم .1
 التعليمية اإلدارة .2
 تعليم الطالب-علم النفس .3

 مقبول فئة )أ(
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 من خريجي الكليات التطبيقية: المقبولين 

 نوع القبول االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

 رياضي إحصاء .1 ممتاز 86.84 2017 تشرين الرياضي اإلحصاء 1/1/1995 اميان أمحد حسن  .1
مقبول بدون مساعدة 

 مالية
 مقبول فئة )أ( إنشائيةهندسة –.هندسة مدنية 1 جيد جدا 80.72 2014 تشرين اهلندسة املدنية 26/4/1991 حازم حممد سليم  .2

 جيد جدا 80.59 2015 طرطوس يف هندسة األمتتة الصناعية إجازة 10/8/1991 غيث حسني غامن  .3
 التحكم واألمتتة أنظمة .1
 يف بنية احلاسب .2
 األنظمة الرقمية .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد جدا 78.11 2017 البعث السياحة/قسم السياحة 1/1/1994 حممد غسان خليل بك  .4
 السياحة .1
 إدارة إعمال .2
 حماسبة .3

 مقبول فئة )أ(

 جداجيد  76.89 2015 حلب اهلندسة الزراعية 26/8/1992 أمحد جهاد األصالن  .5
 أمراض نبات/هندسة زراعية .1
 بستنة .2
 حيواين إنتاج .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد جدا 76.15 2015 البعث اهلندسة الكهربائية 2/1/1993 والء طالل خملوف  .6
 هندسة التحكم اآليل واحلواسيب .1
 علم الروبوتيك .2
 هندسة امليكاترونيك .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد جدا 75.81 2013 دمشق الفنون اجلميلة 5/6/1989 علي اديب محود  .7
 .فنون مجيلة/زخرفية1
 . تصميم2
 وطباعةحفر .فنون 3

 مقبول فئة )أ(

 مقبول فئة )أ( إنشائيةهندسة -هندسة مدنية .1 جيد جدا 75.71 2013 تشرين اهلندسة املدنية 10/6/1990 نرباس عارف حممد  .8

 جدا جيد 75.68 2017 تشرين يف الفيزياء إجازة 12/7/1993 نوار ياسني داوود  .9
 اإلشعاعيةالفيزياء  .1
 فيزياء الليزر .2
 فيزياء اجلسم الصلب .3

 مقبول فئة )أ(
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 قبولنوع ال االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

 10/8/1993 أدهم عماد مرعي القاضي  .10
هندسة االلكرتونيات 

 جيد جدا 75.13 2017 دمشق واالتصاالت
 اتصاالت .1
 أمن معلومات .2
 هندسة كهرباء وكومبيوتر وتكنولوجيا املعلومات .3

 مقبول فئة )أ(

 19/9/1991 حممد امحد امحد  .11
هندسة االتصاالت 

 وااللكرتونيات
 جيد جدا 75.07 2014 دمشق

 اتصاالت نظم معلومات .1
 اتصاالت وحقول .2
 الكرتونيات متقدمة .3

 مقبول فئة )أ(

 مقبول فئة )أ( تربية بدنية .1 جيد 74.85 2015 تشرين الرتبية الرياضية 25/6/1991 حممد نبيل قلفاط  .12

 جيد 74.61 2014 البعث العلوم/رياضيات 2/11/1989 ورود حممد ابراهيم  .13
 /تطبيقيةحبتةرياضيات  .1
 الرياضيات التطبيقية/املعلوماتية .2
 رياضيات/جرب/هندسة .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 73.88 2016 تشرين رياضيات تطبيقية 1/1/1991 عزيز امحد عكاشة  .14
 رياضيات تطبيقية .1
 مقبول فئة )أ( رياضيات علوم احلاسب .2

 جيد 73.86 2016 دمشق االقتصاد/املصارف 1/1/1995 امحد حممد القزحلي  .15
 واملصرفية .العلوم املالية1
 .التأمني2
 املخاطر إدارة.3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 73.03 2017 البعث البرتوليةاهلندسة  15/5/1993 حممد امحد عبد  .16
 هندسة احلفر .1
 هندسة املخزون .2
 النفط إنتاجهندسة  .3

 مقبول فئة )أ(

 صيانة الطائرات .1 جيد 72.86 2017 حلب اهلندسة امليكانيكية/طريان 1/1/1994 ورد حمسن العيسى  .17
 بدون مساعدة مالية هندسة الطريان .2

 جيد 72.81 2014 تشرين الرياضيةالرتبية  25/2/1990 حممد حسام حممد ادليب  .18
 فزيولوجيا التدريب الرياضي-تربية رياضية .1
 اضةير  إدارة-تربية رياضية .2
 تعلم حركي-تربية رياضية .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 72.525 2017 البعث اهلندسة املعلوماتية 22/6/1992 حيدر امحد محادة  .19

 شبكات احلاسوب .1
 شبكات اتصاالت ونظم .2
 شبكات نظم التحكم .3

 

 مقبول فئة )أ(
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 قبولنوع ال االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازة عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

 جيد 72.28 2017 طرطوس اهلندسة التقنية 14/1/1993 حممد حسني طراف  .20
 هندسة تقنية .1
 األمتتة الصناعية .2
 التحكم واألمتتة .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 71.82 2017 دمشق اهلندسة املدنية 19/2/1993 فةصاحل زريغزوان   .21
 ديناميك املنشآت اهلندسة الزلزالية .1
 اهلندسية والرتشيد اإلدارة .2
 تصميم وتأهيل املنشآت .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 71.68 2016 البعث الكيمياء البحتة 20/10/1994 ماهر خالد وسوف  .22
 الكيمياء احليوية .1
 احليويةممارسة الكيمياء  .2
 كيمياء اجلسميات .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 71.13 2017 تشرين اهلندسة املدنية 15/11/1992 علي فيصل بليدي  .23
 الشواطئ واملوانئ واهلياكل البحرية .1
 هندسة املياه واهلياكل اهليدروليكية .2
 املوارد املائية وإدارةاهلندسة  .3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 70.76 2017 دمشق املدنيةاهلندسة  9/5/1992 وائل حممد سراج جنيب  .24
 اإلنشائية.اهلندسة 1
 التشييد إدارة. 2
 . طرق ومواصالت3

 مقبول فئة )أ(

 جيد 70.71 2016 البعث كيمياء حبتة 9/1/1994 هبة حممد دريد العرندس  .25
 كيمياء حيوية .1
 ممارسة الكيمياء احليوية .2
 تمايكيمياء اجلس .3

 مقبول فئة )أ(

 
 األولى: مقبولين للمرحلة الجامعيةال 

 
 نوع القبول الرغبات المطلوبة المعدل المئوي بال ديانة المجموع بال ديانة دورة عام الشهادة الحاصل عليها المواليد اسـم الطالب الثالثي م

 93.81 2533 2017 ثانوية سورية علمي 1/1/2000 أبو احلسن علي عيسى عيسى  .1
 اهلندسة املعلوماتية .1
 فئة )أ(مقبول  اهلندسة البرتولية .2

 87.30 2357 2017 ثانوية سورية علمي 12/3/1999 يوسف فضل اهلل الشداد  .2
 اهلندسة املدنية .1
 اهلندسة امليكانيكية .2
 االخراج السينمائي .3

 مقبول فئة )أ(
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 نوع القبول المطلوبةالرغبات  المعدل المئوي بال ديانة المجموع بال ديانة دورة عام الشهادة الحاصل عليها المواليد اسـم الطالب الثالثي م

 90.74 2450 2016 ثانوية سورية علمي 1/1/1999 نور مجال جوهر  .3
 هندسة برتولية .1
 هندسة مدنية .2
 هندسة عمارة .3

 مقبول فئة )أ(

 87.22 2355 2016 ثانوية سورية علمي 22/11/1997 عامر حممد مصطفى خري بك  .4
 اهلندسة البرتولية .1
 اهلندسة املعلوماتية .2
 اهلندسة الطبية .3

 مقبول فئة )أ(

 86.04 2323 2016 ثانوية سورية علمي 1/1/1998 جوهر رامز سليمان  .5
 اهلندسة املدنية .1
 اهلندسة البحرية .2
 الرياضيات .3

 مقبول فئة )أ(

 78.74 2126 2016 ثانوية سورية علمي 1/1/1999 شيماء أمحد عزيزي  .6
 إدارة أعمال .1
 جتارة واقتصاد .2
 متريض .3

 مقبول فئة )أ(

 77.19 2084 2016 ثانوية سورية علمي 15/6/1998 العبودحممد أمحد   .7
 أكادميية الطريان املدين .1
 كلية إعالم .2
 كلية الطب البيطري .3

 مقبول فئة )أ(

 :الطلبة المرفوضين 

 سبب الرفض من قبل الجانب اإليراني اسم الطالب
 خمالفة شروط الربنامج فاطمة ابراهيم اخلليل.

 الربنامج خمالفة شروط فطمة زهراء دملخي. 
 خمالفة شروط الربنامج سهى الرجو. 
 خمالفة شروط الربنامج ورد حممد ابراهيم 

 
                وزير التعليم العاليمعاون                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                         


