
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   

 المرحلة الجامعية األولىومقاعد على منح  62/7/6207تاريخ  692رقم أسماء المتقدمين إلى إعالن وزارة التعليم العالي 
 مصر العربيةمع جمهورية البرنامج التنفيذي الموقع  استناداً  6207/6202للعام الدراسي 

  62/7/6207تاريخ  692الواردة في اإلعالن رقم  العامةاألحكام: 
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمره و  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 %.56على أال يقل ادلعدل العام جملموع درجاتو عن  2102أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة  -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من ادلانح  ادلصرييقوم اجلانب حيث ، جمهورية مصر العربيةالقبول النهائي للطالب بموافقة الجهة المعنية في يرتبط  -

 .)الناجحني يف اإلعالن( بني ادلرشحني
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 اإلعالن.ال حيق دلن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا   -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
ادلوعد احملدد يف  التنويو  ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 ائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.اخلاص بنت
 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفديعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال ي   -
  وال يًتتب عليو أية التزامات جتاه الدولة. الطالبنفقة خاصة على حساب ت عترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون ل -

( السيما لجهة كون الجامعة التي سيدرس فيها www.mohe.gov.sy)يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
 (.لدى الوزارة الطالب معتمدة لدى الوزارة )مرفق باإلعالن قائمة الجامعات المعتمدة

 

http://www.mohe.gov.sy/


 
معدالهتم ادلئوية يتم التفاضل وفق  تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني على أساس ادلعدل ادلئوي يف الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية ويف حال تساوي -

 األفضلية للتسلسل التايل: 

 :عالمات ادلواد وفق التسلسل 

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

 اللغة االنكليزية.–الفرع األديب: اللغة العربية  -

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

)األصالء ، وفي حال لم يرغب الطالب المرشحون يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والتاليين على المقاعد -
خالل المدة المحددة في  فالتقدم بطلب استنكا بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم، يحق لهم  واالحتياط(

 التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص ادلطلوب، وميكن االستعانة بدليل  احلكوميةثالث رغبات على أن تتضمن اسم اجلامعة ة الًتشيح لإلعالن يدون الطالب يف استمار  -
الطابق  -يف الوزارة  واجلودة االعتماد ريةاجلامعات غري السورية ادلعتمدة لدى وزارة التعليم العايل )مرفق باإلعالن( وادلوجود على ادلوقع االلكًتوين للوزارة أو يطلبو من مدي

 الرابع.
تنسيق الطالب  على كافة الطالب ادلتقدمني إىل ىذا اإلعالن تقدمي طلب التحاق الكًتوين عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل ادلوقع اخلاص مبنظومة يتعني -

أو الدخول إىل نفس الرابط من خالل ادلوقع االلكًتوين لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل   s://www.wafeden.gov.eghttpالوافدين
األوراق الثبوتية على أن يكون تسلسل الرغبات الثالثة  ، وموافاتنا بنسخة عن طلب االلتحاق االلكًتوين لدى تقدميهمcasm.edu.eg-mohe.wwwادلصرية 

حتت طائلة استبعاد قو الثبوتية، األوىل ادلوجودة يف طلب االلتحاق االلكًتوين مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت سجلها الطالب يف استمارة الًتشيح لإلعالن عند تقدمي أورا
 .الطلب

 
 
 
 

https://www.wafeden.gov.eg/
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 توزع ادلنح وادلقاعد وفق ما يلي:  -

 : المنح 

  /3على الثانوية السورية بفرعها األديب(.  / منحة للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلنح ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصلني 
 ادلطلوب تضاف ادلنح  ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي(.  منحتني اثنتني للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب )ويف حال عدم تقدم العدد 
 :المقاعد 

 /01ني على الثانوية السورية بفرعها األديب(. / مقاعد للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلنح  ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصل 
 /01 تضاف ادلنح  ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. / مقاعد للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب )ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب 
 . www.mohe.gov.syها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط ادلرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
 ني على الطالب ادلتقدمني لإلعالن متابعة ادلوقع االلكًتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما ىو مستجد. يتع -
أو االحتياط خالل ستة  التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالءاإلعالن يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  -

       أشهر من تاريخ إعالن النتائج.

 

 

       

 9/8/2102دمشق يف         

 

 
 



 :أسماء المتقدمين 
اجملموع بال  الشهادة+ دورة عام ادلواليد  باسـم الطال م

 ديانة
ادلعدل ادلئوي 

 بال ديانة
عالمة 

 الرياضيات
عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

العربية عالمة اللغة 
 )للفرع األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات ادلطلوبة لتسلس
 )اسم اجلامعة + االختصاص(

 1/1/2000 العباربشار أمحد   .1
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2659 98.48 600 400 191 

 
300 

 الطب –القاىرة  .0
 الطب -اإلسكندرية .2
 الطب -عني مشس .3

 19/2/2000 عبادة قحطان الشعيب  .2
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2580 95.56 595 390 195  297 
 طب بشري-القاىرة .0
 طب  بشري-اإلسكندرية .2
 طب بشري-عني مشس .3

 21/4/1999 خالد عبد اللطيف صامية  .3
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2536 93.93 554 400 181 
 

282 
 طب بشري-ادلنصورة .0
 طب بشري-القاىرة .2
 طب بشري-اإلسكندرية .3

 15/1/1999 اجلاعورزلمد توفيق   .4
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2522 93.41 567 385 179  286 

 الطب-القاىرة1.
 الطب-.عني مشس2
 الطب-اإلسكندرية.3

 1/1/1999 أيهم زلمد حسام الضاىر  .5
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2440 90.37 527 391 178  271 

 أسنانطب -القاىرة .0
 أسنانطب -اإلسكندرية .2
 أسنانطب -عني مشس .3

6.  
ايهم عبد الرحيم ابو 

 الشامات
12/8/1999 

ثانوية سورية علمي/ 
2102 

2409 89.22 573 398 190  285 
 طب البشري-القاىرة .0
 الطب البشري-عني مشس .2
 طب األسنان-القاىرة .3

 12/3/1999 رلد الدين ىشام صابرين  .7
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2404 89.04 564 388 178 
 

241 
 صيدلة-عني مشس .0
 صيدلة-القاىرة .2
 صيدلة-الزقازيق .3

 8/2/1999 عمر عبد الرمحن اليوسف  .8
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2403 89.00 543 370 173 
 

277 
 طب بشري-القاىرة .0
 طب بشري-عني مشس .2
 طب بشري-اإلسكندرية .3

 8/9/0998 تنسيم عيسى احلمود  .9
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2366 87.63 586 389 176  241 

 طب-الفيوم .0
 طب-قناة السويس .2
 طب-الزقازيق .3



 
 م

اجملموع بال  الشهادة+ دورة عام ادلواليد  باسـم الطال
 ديانة

ادلعدل ادلئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة العربية 
 )للفرع األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات ادلطلوبة لتسلس
 + االختصاص( )اسم اجلامعة

10.  
نور الدين عبد الكرمي 

 الفنيش
2/1/1999 

ثانوية سورية علمي/ 
2102 2313 85.67 559 376 173  257 

 طب-القاىرة .0
 طب-اإلسكندرية .2
 طب-قناة السويس .3

 23/1/1999 حازم امحد العطيش  .11
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2297 85.07 544 369 153  258 

 بشريطب -عني مشس .0
 طب بشري-القاىرة .2
 طب األسنان-القاىرة .3

 24/4/1999 زلمد زكريا العاين  .12
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2286 84.67 559 390 177 
 

269 
 أسنانطب -عني مشس .0
 أسنانطب  -ادلنصورة .2
 أسنانطب  -طنطا .3

 31/5/1998 فياض خالد اذلندي  .13
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2114 78.30 556 348 199  160 

 القاىرة طب .0
 طب-ادلنصورة .2
 طب -بنها .3

 29/6/1999 علي أمين الصغري  .14
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
2088 77.33 462 379 165 

 
261 

 أسنانطب -القاىرة .0
 طب-القاىرة .2
 اذلندسة-عني مشس .3

 20/7/1997 ياسني زلمد بشار سللاليت  .15
ثانوية سورية علمي/ 

2102 2057 76.19 567 370 137 
 

219 
 اذلندسة -القاىرة .0
 اذلندسة-عني مشس .2
 اذلندسة-ادلنصورة .3

16.  
عبد احلميد زلمد جهاد 

 حاج طو
1/1/2000 

ثانوية سورية علمي/ 
2102 

2003 74.09 258 350 157  256 
 طب-اإلسكندرية .0
 طب-القاىرة .2
 طب-الزقازيق .3

 14/6/1999 النا امحد قصري  .17
ثانوية سورية علمي/ 

2102 
1994 73.85 345 366 163  194 

 طب أسنان-عني مشس .0
 صيدلة-عني مشس .2
 متريض-القاىرة .3

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                             


