
 راين.

س) وال تقبل 

ني على درجة 
٢/٩/٢٠٠٦ 

  ليا

 قبوله من اجلانب اإليرا

طرطوس -محاة -لفرات

ات بالنسبة للحاصلني
٥تاريخ  ٣٧عايل رقم 

مرحلة الدراسات العل
  ة

 الثقايف يف حال ورود

ا –البعث  –تشرين  

 رية.
تضاف له ثالث درجا

الع قرار جملس التعليم
 للتسلسل التايل:

لم المخصصة للقطر ي
ورية اإلسالمية اإليرانية

  اإليراين.

ادلومقاعد التبن منح

–حلب  – (دمشق

  السورية.
معات احلكومية السوري
وي اإلجازة اجلامعية ت

استناداً إىل على حدا
النتقاء وفق األفضلية لل

مقاعد التبادل الثقافي
الجمهوري الموقع مع

اجلانب ِقَبلمن طلوبة

إجراءات االستفادة من
 راين.

 يراين.
مهورية العربية السورية

وميةيف اجلامعات احلك
مالقواعد املطبقة يف اجلا
على أساس املعدل املئو
املفاضلة بني كلٌّ منهم

اال مت تساوي املعدالت
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ممنح و على  ٢٠١٧
لالتفاق الثقافي فيذي

املعدل) املط -ول (السن
 صاحلها.

ن وكذلك الستكمال إ
ة من ِقَبل اجلانب اإلير

اجلانب اإل وبة من ِقَبل
معات احلكومية يف اجلم

 وفق القواعد املطبقة يف
 الدراسات العليا وفق ا

ستري وعملرشحي املاج
واليات غري التطبيقية (

ويف حال، )٦/١٠٠

 حدث).

/١٢/١٢ تاريخ ٤٨
بموجب البرنامج التنف

  تمثلة مبا يلي:
 وأن حيقق شروط القبو
مه جتاه اجلهة املوفد لص
ا للتقدم إىل اإلعالن  

بول املطلوبةمعدالت الق
 معدالت القبول املطلو
صادرة عن إحدى اجلام

 ري.
 ع درجة الدكتوراه.

يد يف الدراسات العليا
دات املقبولة للقيد يف
جازة اجلامعية بالنسبة
 التطبيقية وخرجيي الكل
٠للنجاح يف كل مقرر 

األحدث). للشهادة
األفضلية للشهادة األح

٨٥لتعليم العالي رقم 
 ٢٠١٧/٢٠١٨سي

واملت ١٢/١٢/٢٠١٧
جلنسية العربية السورية
ى التزام ت العلمية أو أ
موافقة اجلهة اليت يعمل
دراسة املاجستري وفق م
 بدراسة الدكتوراه وفق
جستري (إن وجدت) ص

فقة مع درجة املاجستري
لها الطالب متوافقة مع
 الشهادات املقبولة للقي
لها الطالب من الشها
املعدل املئوي يف اإلج
 بني خرجيي الكليات
ها عالمة احلد األدىن ل
ي املاجستري (األفضلية
بة ملرشحي الدكتوراه (ا

إعالن وزارة الت في ين
للعام الدراسي 

تاريخ ٤٨٥تعليم رقم
 املفاضلة من حاملي اجل
د مبوجب قانون البعثات
ظٍف أو حاصٍل على مو
جازة جامعية للراغبني بد
جة املاجستري للراغبني

 اجلامعية وشهادة املاجس
و اجلامعة االفرتاضية.
يت حيملها الطالب متوا
 (إن وجدت) اليت حيمل
يت حيملها الطالب من
 (إن وجدت) اليت حيمل
قاء املرشحني حسب

مت الفصلحيث توراه،
لتطبيقية اليت يكون فيه
إلجازة بالنسبة ملرشحي
شهادة املاجستري بالنسب

 صغر سناً).

  عربية السورية
  يم العالي

الناجحيأسماء 

واردة يف إعالن وزارة الت
يكون املتقدم إىل هذه
يكون املتقدم غري موفد
 يكون املتقدم غري موظ
يكون حاصًال على إجا
يكون حاصًال على درج
تكون شهادة اإلجازة
دات التعليم املفتوح أو

اإلجازة اليت تكون درجة
تكون درجة املاجستري

تكون درجة اإلجازة اليت
تكون درجة املاجستري

معاجلة الطلبات وانتق 
جستري واملرشحني للدكت
ضمن قائمة بالكليات ا

 عام احلصول على اإل
 عام احلصول على ش
 العمر (األفضلية لألص

 

الجمهورية الع
وزارة التعلي   

 املعايري الو
أن يك -
أن يك -
أن  -
أن يك -
أن يك -
أن ت -

شها
أن تك -
أن تك -
أن تك -
أن تك -
متت -

املاج
املتض
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المرشحون بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو ) األصالء واالحتياط، وفي حال لم يرغب الطالب الناجحون (تم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والتاليين على المقاعدمالحظة: 
  وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. ١٤/١/٢٠١٧يف موعٍد أقصاه التقدم بطلب استنكاف   هلم حيقالمقعد المخصص لهم، 

 مبوافقة اجلهة املعنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -
ا املوفدون.ال يُعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتم -  تع 
 وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة.  حساب الطالبنفقة خاصة على تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
ط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم للشرو  -

 )www.mohe.gov.syالتعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
 التقدم هلذا اإلعالن.ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام   -
 املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه. ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -
أي الرقم املخصص لكل طالب حتت عنوان (رقم هوية الطالب للمراجعة واملتابعة) يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه  CODE، وتدوين الــــ  www.saorg.irعلى الطالب الدخول على الرابط التايل:  كان يتعني -

  أوراقه الثبوتية.
وفق قائمة المعدالت المطلوبة من ِقَبل يف خمتلف االختصاصات املتوفرة يف اجلامعات اإليرانية باستثناء االختصاصات الطبية، ى للدراسة كحٍد أقص  ثالث رغباتالطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن  دون -

وشريطة أن يكون تسلسل الرغبات املوجودة يف طلب االلتحاق باملنحة مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت سيسجلها الطالب يف  ،للمعدالت المذكورة أدناهالجانب اإليراني تحت طائلة استبعاد الرغبة المخالفة 
 :تحت طائلة استبعاد الطلب، لثبوتيةاستمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه ا

  شرط السن  ١٠٠نى للمعدل من شرط الحد األد  ٢٠شرط الحد األدنى للمعدل من   االختصاصات المرحلة الدراسية

  الماجستير
  %٧٥  ١٥  الفروع اإلنسانية والزراعية والفنون

٢٩  
 %٧٠ ١٤ الفروع التقنية والعلوم األساسية

  الدكتوراه
  الفروع اإلنسانية والزراعية والفنون

٣٣ %٨٠  ١٦  
 الفروع التقنية والعلوم األساسية
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  والمقاعد وفق ما يلي: المنح توزع -
 :المنح  

o :عموم المواطنين من أبناء الشهداء 
  / منح دراسية تكون موزعة وفق اآليت:٩أي / /٩٢% من املنح الدراسية البالغ عددها / ١٠ألبناء الشهداء نسبة  خيصص
 /متت الكليات غري التطبيقية  منحتني خمصصتني خلرجيي الكليات غري التطبيقية ومنحتني خمصصتني خلرجيي الكليات التطبيقية، ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب من خرجيي/ منح لدراسة الدكتوراه: ٤

  املنح الشاغرة إىل املنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية وبالعكس. إضافة
 /متت / منح خمصصة خلرجيي الكليات التطبيقية، ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب من خرجيي الكليات غري التطبيقية ٣خمصصتني خلرجيي الكليات غري التطبيقية و/ منحتني/ منح لدراسة الماجستير: ٥

  املنح الشاغرة إىل املنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية وبالعكس. إضافة
 املنح الشاغرة املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح. متت إضافةداء ويف حال عدم تقدم عدد كاٍف من أبناء الشه

o :عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء  
دراستهم للحصول على الدكتوراه) واحلاصلني على درجة / منحة بني احلاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة ٩٢/ منحة دراسية من إمجايل عدد املنح البالغ عددها /٨٣يتم توزيع املنح املتبقية البالغ عددها /

 اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) وفق اآليت:
 :المتقدمون لدراسة الدكتوراه 

املنح الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب / منحة دراسية ٤٣/ خيصص للحاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)
  درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) تكون موزعة وفق اآليت:

 /املنح الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية).  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من ٢١ 
 /املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية). املنح الشاغرة املتبقية إىل  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات التطبيقية / منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من٢٢ 

 :(الحاصلين على اإلجازة) المتقدمون لدراسة الماجستير 
تقدمني احلاصلني على درجة املنح  املتبقية إىل امل متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب / منحة دراسية ٤٠/ خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري)

  املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) تكون موزعة وفق اآليت:
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 /املنح الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ منحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من ٢٠
 التطبيقية). 

 /املنح الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب خرجيي الكليات التطبيقية / منحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من ٢٠
 ية). التطبيق

  :المقاعد 
جازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول / مقعدًا دراسيًا مناصفة بني احلاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) واحلاصلني على درجة اإل٥٠يتم توزيع املقاعد البالغ عددها /

 على املاجستري) وفق اآليت:
 الدكتوراه: المتقدمون لدراسة 

املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب / مقعدًا دراسيًا ٢٥/ خيصص للحاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)
  درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) تكون موزعة وفق اآليت:

 /املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات  افةمتت إض(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من ١٠
 التطبيقية). 

 /املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات التطبيقية / مقعدًا للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من١٥
 لتطبيقية).ا

 :المتقدمون لدراسة الماجستير 
املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب / مقعدًا دراسيًا ٢٥/ خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري)

  مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) تكون موزعة وفق اآليت:درجة املاجستري الراغبني 
 /املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من ١٠

  التطبيقية).
 /املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري  متت إضافة(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب خرجيي الكليات التطبيقية / مقعدًا للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من ١٥

 التطبيقية). 
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  فقط): لطالب المنحالمنحة (التزامات الجانب اإليراني  ماهية -
 .إعفاء من النفقات الدراسية  
 تأمني اخلدمات العالجية 
 .(لغري املتزوجني) تأمني السكن 
 .ا  مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول 
 ) دراسة يف إيران عند وصوهلم إىل إيران.دوالراً أمريكياً) متنح للمقبولني لل١٧مساعدة مالية أولية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لایر إيراين أي ما يعادل 
 .دورة كاملة لتعلم اللغة الفارسية، ويف حال عدم جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على نفقته اخلاصة 

  وال يحصل الطالب المقبولون على مقعد دراسي على أي من المزايا المذكورة أعاله مدفوعة الرسومعلماً أن المقاعد الدراسية تكون 

وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام  ١٤/١/٢٠١٨يف موعٍد أقصاه للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف  حيق -
 القادمة.

 أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.التقدم بطلب السترجاع اإلعالن للطالب المتقدمين إلى هذا  يحق -
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  الناجحينأسماء: 
 الدكتوراهمرحلة المرشحون ل:  

 :المرشحون من خريجي الكليات غير التطبيقية 

الحاصلاإلجازة المواليد االسم م
عام الجامعة عليها

 التخرج
معدل
الماجستير التقدير اإلجازة

معدلدورة عام الجامعة الحاصل عليه
 الماجستير

التقدير
معدل اإلجازة بعد 

  نوع االترشيح االختصاص المطلوب التثقيل

 جيد٦٣.٧٨ ٢٠٠٦ دمشق االعالم٢٢/١/١٩٨٥ ء حممد حممدجنال.١
اإلعالم

واالتصال/قسم 
 اإلذاعة والتلفزيون

 ٨٣.٠٦ ٢٠١٧ دمشق
جيد 
 ٦٦.٧٨=٣+٦٣.٧٨ جدا

 اإلعالم. وسائل١
  .الصحافة٢
 واالتصال اإلذاعة. ٣

  أصيل منحة

 
 من خريجي الكليات التطبيقية:  المرشحون 

الحاصلاإلجازة المواليد االسم م
عام الجامعة عليها

 التخرج
معدل
الماجستير التقدير اإلجازة

معدلدورة عام الجامعة الحاصل عليه
 الماجستير

التقدير
معدل اإلجازة بعد 

  نوع الترشيح االختصاص المطلوب التثقيل

زهران عبد االله .١
 العبيد

 جيد ٧٢.٥٣ ٢٠١١ الفرات الفيزياء ١/١/١٩٨٩
الفيزياء 
 اإلشعاعية

 ٨١.٤٥ ٢٠١٧ حلب
جيد 
 جدا

٧٥.٥٣=٣+٧٢.٥٣ 
  . الفيزياء اإلشعاعية١
  . الطاقة الذرية٢
 . اهلندسة النووية٣

  أصيل منحة

حممود حممد نادر.٢
 قصاب حنان

 جيد٦٥.٦٣ ٢٠٠٨ حلباهلندسة املعمارية٢٦/٢/١٩٨٥
اهلندسيةاإلدارة

 واإلنشاء
 ٨٠.٣١ ٢٠١٥ حلب

جيد
 جدا

  اهلندسية اإلدارة. ١ ٦٨.٦٣=٣+٦٥.٦٣
  أصيل منحة املشاريع اهلندسية إدارة.٢

اهلندسة ١٤/٦/١٩٨٥ مهند فائز نصرة.٣
 جيد ٦٥.٤٦ ٢٠٠٩ تشرين امليكانيكية

علم املواد 
 وهندستها

 ٦٨.٤٦=٣+٦٥.٤٦امتياز ٩٠.٦٠ ٢٠١٦ تشرين

/ اهلندسة امليكانيكية .٢
 واإلنتاجالتصنيع 

 هندسة املواد والتعدين .٣
 هندسة املواد .٤

  أصيل منحة
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 :المرشحون لمرحلة الماجستير 
 :المرشحون من خريجي الكليات غير التطبيقية 

  الترشيحنوع  االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازةعام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

١.
ار  ممتاز ٨٢.٨٦ ٢٠١٣ البعث األدب الفارسي ١٢/٩/١٩٨٩ هناء سعد اهللا 

 من العربية للفارسيةالرتمجة .١
ا .٢  تعليم الفارسية لغري الناطقني 
ا زبان وأدبيات فارسية أدب .٣  فارسي وآدا

  أصيل منحة

  أصيل منحة اللغة واألدب الفارسي .١ ممتاز ٨١.٣٧ ٢٠١٧ البعث اآلداب/اللغة الفارسية ١٢/٨/١٩٩٤ علي فايز األرناؤطي.٢

 جيد جدا ٧٩.١٧ ٢٠١٣ البعث األدب الفارسي ١/١/١٩٩٠ فاطمة ابراهيم اخلليل.٣
فن الرتمجة .١
 عرفاين أدب .٢
 مباين عرفان وتصوف .٣

  أصيل منحة

  جيد جدا  ٧٥.٤٥  ٢٠١٢  دمشق  الرتبية/معلم صف  ١٥/٦/١٩٩٠  ديانا عزيز العلي.٤
تربية معلم .١
 تقنيات التعليم .٢
  تربية الطفل .٣

  أصيل منحة

 جيد جدا ٧٥.١٩ ٢٠١٦ حلب الرتبية ١٧/١/١٩٩٤ رهف امحد السيد حسني.٥
 تكنولوجيا التعليم .١
 التعليمية اإلدارة .٢
 تعليم الطالب-علم النفس .٣

  أصيل منحة

 

 
 :المرشحون من خريجي الكليات التطبيقية 

  نوع الترشيح االختصاص ا لمطلوب التقدير اإلجازةمعدل عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م
  أصيل منحة رياضي إحصاء .١ ممتاز ٨٦.٨٤ ٢٠١٧ تشرين الرياضي اإلحصاء ١/١/١٩٩٥ اميان أمحد حسن.١
  أصيل منحة إنشائيةهندسة –.هندسة مدنية ١ جيد جدا ٨٠.٧٢ ٢٠١٤ تشرين اهلندسة املدنية ٢٦/٤/١٩٩١ حازم حممد سليم.٢

 جيد جدا ٨٠.٥٩ ٢٠١٥ طرطوسيف هندسة األمتتة الصناعية إجازة ١٠/٨/١٩٩١ غيث حسني غامن.٣
 التحكم واألمتتةأنظمة .١
 يف بنية احلاسب .٢
 األنظمة الرقمية .٣

  أصيل منحة
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  نوع الترشيح االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازةعام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

 جيد جدا ٧٨.١١ ٢٠١٧ البعث السياحة/قسم السياحة ١/١/١٩٩٤ بكحممد غسان خليل .٤
السياحة .١
 إدارة إعمال .٢
 حماسبة .٣

  أصيل منحة

 جيد جدا ٧٦.٨٩ ٢٠١٥ حلب اهلندسة الزراعية ٢٦/٨/١٩٩٢ أمحد جهاد األصالن.٥
 أمراض نبات/هندسة زراعية .١
 بستنة .٢
 حيواين إنتاج .٣

  أصيل منحة

 ١/٥/١٩٨٩ سهى مجال الرجو.٦
الكهربائية/قسم التحكم اهلندسة 

 اآليل واحلواسيب
 جيد جدا ٧٦.٤٣ ٢٠١٣ البعث

 التحكم اآليل وتكنولوجيا املعاجلة .١
 علوم احلاسوب .٢
 أنظمة التحكم اآليل .٣

  أصيل منحة

  جيد جدا  ٧٦.١٥  ٢٠١٥  البعث  اهلندسة الكهربائية  ٢/١/١٩٩٣  والء طالل خملوف.٧
 هندسة التحكم اآليل واحلواسيب .١
 علم الروبوتيك .٢
  هندسة امليكاترونيك .٣

  أصيل منحة

 جيد جدا ٧٥.٨١ ٢٠١٣ دمشق الفنون اجلميلة ٥/٦/١٩٨٩ علي اديب محود.٨
 .فنون مجيلة/زخرفية١
  . تصميم٢
 وطباعةحفر .فنون ٣

  أصيل منحة

  أصيل منحة إنشائيةهندسة -هندسة مدنية .١ جيد جدا ٧٥.٧١ ٢٠١٣ تشرين اهلندسة املدنية ١٠/٦/١٩٩٠ نرباس عارف حممد.٩

 جيد جدا ٧٥.٦٨ ٢٠١٧ تشرين يف الفيزياء إجازة ١٢/٧/١٩٩٣ نوار ياسني داوود.١٠
 اإلشعاعيةالفيزياء .١
 فيزياء الليزر .٢
 فيزياء اجلسم الصلب .٣

  أصيل منحة

  ١٠/٨/١٩٩٣  أدهم عماد مرعي القاضي.١١
هندسة االلكرتونيات 

  واالتصاالت
  جيد جدا  ٧٥.١٣  ٢٠١٧  دمشق

اتصاالت .١
 أمن معلومات .٢
  وكومبيوتر وتكنولوجيا املعلوماتهندسة كهرباء  .٣

  أصيل منحة

 ١٩/٩/١٩٩١ حممد امحد امحد.١٢
هندسة االتصاالت 
 وااللكرتونيات

 جيد جدا ٧٥.٠٧ ٢٠١٤ دمشق
 اتصاالت نظم معلومات .١
 اتصاالت وحقول .٢
 الكرتونيات متقدمة .٣

  أصيل منحة

  أصيل منحة بدنيةتربية  .١ جيد ٧٤.٨٥ ٢٠١٥ تشرين الرتبية الرياضية ٢٥/٦/١٩٩١ حممد نبيل قلفاط.١٣
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  نوع الترشيح االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازةعام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

  جيد  ٧٤.٦١  ٢٠١٤  البعث  العلوم/رياضيات  ٢/١١/١٩٨٩  ورود حممد ابراهيم.١٤
 /تطبيقيةحبتةرياضيات .١
 الرياضيات التطبيقية/املعلوماتية .٢
  رياضيات/جرب/هندسة .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٣.٨٨  ٢٠١٦  تشرين  رياضيات تطبيقية  ١/١/١٩٩١  عزيز امحد عكاشة.١٥
 رياضيات تطبيقية .١
  أصيل منحة  رياضيات علوم احلاسب .٢

 جيد ٧٣.٨٦ ٢٠١٦ دمشق االقتصاد/املصارف ١/١/١٩٩٥ امحد حممد القزحلي.١٦
  واملصرفية.العلوم املالية١
  .التأمني٢
 املخاطر إدارة.٣

  أصيل منحة

فاطمة الزهراء حممود رائد .١٧
 دملخي

 جيد ٧٣.١٥ ٢٠١٢ حلب اهلندسة املعمارية ١٣/١/١٩٩٠
 اهلندسة املعمارية .١
 التصميم املعماري .٢
 (العمارة الداخلية) التصميم الداخلي .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧٣.٠٣  ٢٠١٧  البعث  اهلندسة البرتولية  ١٥/٥/١٩٩٣  حممد امحد عبد.١٨
هندسة احلفر .١
 املخزونهندسة  .٢
  النفط إنتاجهندسة  .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٢.٨٦ ٢٠١٧ حلب اهلندسة امليكانيكية/طريان ١/١/١٩٩٤ ورد حمسن العيسى.١٩
صيانة الطائرات .١
  أصيل منحة هندسة الطريان .٢

  جيد  ٧٢.٨١  ٢٠١٤  تشرين  الرتبية الرياضية  ٢٥/٢/١٩٩٠  حممد حسام حممد ادليب.٢٠
 فزيولوجيا التدريب الرياضي-تربية رياضية .١
 اضةير  إدارة-تربية رياضية .٢
  تعلم حركي-تربية رياضية .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٢.٥٢٥ ٢٠١٧ البعث اهلندسة املعلوماتية ٢٢/٦/١٩٩٢ حيدر امحد محادة.٢١
 شبكات احلاسوب .١
 شبكات اتصاالت ونظم .٢
 شبكات نظم التحكم .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٢.٢٨ ٢٠١٧ طرطوس اهلندسة التقنية ١٤/١/١٩٩٣ حممد حسني طراف.٢٢
هندسة تقنية .١
 األمتتة الصناعية .٢
 التحكم واألمتتة .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٢.١٥ ٢٠١٥ محاه الرتبية الرياضية ١/١/١٩٩٤ عمار طالل الفرا.٢٣
الرياضيةاإلدارة .١
 الرتبية الرياضية وعلوم الرياضة .٢
 التعلم والتحكم باحلركة الرياضية .٣

  أصيل منحة
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  نوع الترشيح االختصاص ا لمطلوب التقدير معدل اإلجازةعام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

  جيد  ٧١.٨٢  ٢٠١٧  دمشق  اهلندسة املدنية  ١٩/٢/١٩٩٣  فةغزوان صاحل زري.٢٤
 ديناميك املنشآت اهلندسة الزلزالية .١
 اهلندسية والرتشيد اإلدارة .٢
  تصميم وتأهيل املنشآت .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧١.٦٨ ٢٠١٦ البعث البحتةالكيمياء  ٢٠/١٠/١٩٩٤ ماهر خالد وسوف.٢٥
الكيمياء احليوية .١
 ممارسة الكيمياء احليوية .٢
 كيمياء اجلسميات .٣

  أصيل منحة

  جيد  ٧١.٢٦  ٢٠١٧  الفرات  اهلندسة املدنية  ١/١/١٩٩٢  خالد فاضل محود.٢٦
هندسة  الطرق .١
 هندسة اجليوتكنيك .٢
  اإلنشائيةاهلندسة  .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧١.١٣ ٢٠١٧ تشرين املدنيةاهلندسة  ١٥/١١/١٩٩٢ علي فيصل بليدي.٢٧
 الشواطئ واملوانئ واهلياكل البحرية .١
 هندسة املياه واهلياكل اهليدروليكية .٢
 املوارد املائية وإدارةاهلندسة  .٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٠.٨٤ ٢٠١٦ طرطوس االقتصاد ٥/٩/١٩٩٢ شيينر عروة ياسر ب.٢٨
 أعمالإدارة.١
  . احملاسبة٢
 اجلودة إدارة.٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٠.٧٦ ٢٠١٧ دمشق اهلندسة املدنية ٩/٥/١٩٩٢ حممد سراج جنيبوائل .٢٩
 اإلنشائية.اهلندسة١
  التشييد إدارة. ٢
 . طرق ومواصالت٣

  أصيل منحة

 جيد ٧٠.٧١ ٢٠١٦ البعث كيمياء حبتة ٩/١/١٩٩٤ هبة حممد دريد العرندس.٣٠
كيمياء حيوية .١
 ممارسة الكيمياء احليوية .٢
 تمايكيمياء اجلس .٣

  أصيل منحة

  
 ١٠/١/٢٠١٨دمشق 

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                   
                       

                                              الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                         


