
       الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي 

      Syrian Arab Republic 
Ministry Of Higher Education

  ــهــــــــــنـــــويـــــــــــــــــت                                                                      
  على منح التبادل الثقافي المقدمة من  المقبولينإلى الطالب السوريين 

  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسي 

  

  بين البلديناستناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع 
                      

   لمرحلة الدراسات العليا ٢٠/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٧١رقم و  ٩/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٤٥رقم  إعالنات وزارة التعليم العالي بموجبوذلك 
  

 ١٣/١١/٢٠١٦تاريخ  ٥٥٥ورقم  ٣٠/١٠/٢٠١٦تاريخ  ٤٨٦ورقم  ٢٨/٨/٢٠١٦تاريخ  ٤٠٢ورقم  ٢٢/٨/٢٠١٦تاريخ  ٣٩٢وزارة التعليم العالي رقم  عالناتإو 
  للمرحلة الجامعية األولى

  
  قيام بما يلي:النعلمكم بورود تأشيرة الدخول للطالب التالية أسماؤهم حيث يتعين عليهم     

  مراجعة السفارة اإليرانية للحصول على الفيزا مصطحبين معهم جواز السفر. .١

 إلعالمنا بموعد سفرهم وموافاتنا بصورة عن الفيزا وتذكرة الطيران. ٥العالقات الثقافية ط -مراجعة وزارة التعليم العالي .٢

  
  
  



  
   

 الدكتوراهمرحلة في  المقبولون: 
  رقم الفيزا معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير معدل الماجستير الشهادة الحاصل عليها التقديراإلجازةمعدل  الحاصل عليهاالشهادة  المواليد االسم .
  ١٤١٨٠٨٩ ٧٦.٨١=٣+٧٣.٨١  تازمم  ٨٥.٣  يف اهلندسة الكهربائية/ هندسة نظم القدرة الكهربائية ماجستري جيد جدا  ٧٣.٨١ يف اهلندسة الكهربائية/ الطاقة إجازة  ٢٩/٨/١٩٨٨  امحد حممد صاحل.١

معد امساعيل .٢
  عثمان

  ٧٦.٢٦١٤١٦٣٦٠=٣+٧٣.٢٦ ممتاز ٨٦.٥٣ يف اهلندسة امليكانيكية/هندسة الطاقة الشمسية ماجستريجيد جدا ٧٣.٢٦ يف اهلندسة امليكانيكية/قوى إجازة ١٠/٣/١٩٨٥

  ٧١.٨٨١٤١٨٠٨٩=٣+٦٨.٨٨ ممتاز ٩٢.٣٩ يف اهلندسة امليكانيكية/هندسة طاقة الرياح ماجستري دجي ٦٨.٨٨ يف اهلندسة امليكانيكية/قوى إجازة ٥/٣/١٩٨٤ علي حممد حممد.٣
  

 الماجستير:مرحلة في  المقبولون 
  رقم الفيزا التقدير اإلجازةمعدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

  ١٤١٥٨٥١جيد جدا ٢٠١٣٨٣.٨٨تشرينيف االقتصاد/علوم مالية واملصرفيةإجازة٨/١/١٩٩١حممد امحد حسن.١
  ١٤١٨٠٨٩جيد جدا ٢٠١٦٧٧.٨حلبالزراعيةاآلالتيف اهلندسة امليكانيكية/إجازة١٠/٨/١٩٩١ليث حسني غامن.٢
  ١٤١٧٢٦٥ جيد جدا  ٧٧.٧٢ ٢٠١٤ دمشق اجازة يف اهلندسة الكهربائية/الكرتونيات واتصاالت ٤/١/١٩٨٩ عدنان حممد نزار بيازيد.٣
  ١٤١٨٠٨٩جيد جدا ٢٠١٦٧٥.٧٢البعثيف اآلداب/قسم اللغة اإلنكليزيةإجازة١٠/١/١٩٩٤هاين اكرم حمفوض.٤
  ١٤١٨٠٨٩جيد ٢٠١٤٧٣.٤٤دمشقاالقتصاديف االقتصاد/ إجازة٢٠/٣/١٩٩١نرجس بشري سالم.٥
  ١٤١٥٨٥١جيد ٢٠١٣٧٣.٢٧البعثضيةيف الرتبية الريا إجازة٤/٧/١٩٩٠محدحيىي فوزي اال.٦

  

 المرحلة الجامعية األولى:في  المقبولون 
  رقم الفيزا االختصاص المقبول فيهالمعدل المئوي بال ديانةالمجموع بال ديانة دورة عامالشهادة الحاصل عليهاالمواليداسـم الطالب  م.
١٤١٦٣٦٠ علوم االقتصاد2016226583.8٩ثانوية سورية علمي ١٩٩٨/٢/٢٦حامد سامر عياش .1
١٤١٦٣٦٠ علوم االحبار2016198573.52ثانوية سورية علمي30/7/1998بشار خالد عبد العزيز .2

  

                                                            يعد هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
                                                                                                                         ١/٢/٢٠١٨دمشق                            

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                     
    

  

 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                 


