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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  على منح التبادل الثقافي المخصصة للقطر للمرحلة الجامعية األولى ١٦/١١/٢٠١٧تاريخ  ٤٦١إعالن وزارة التعليم العالي رقم  الناجحين فيأسماء 

  اإلسالمية اإليرانيةجمهورية الالموقع مع الثقافي التعاون تفاق بموجب البرنامج التنفيذي ال ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي  
  

، ويف حال مل يتقدم العدد املطلوب من أبناء الشهداء، ٢٠١٣ /٧/٧/ تاريخ ٤٤/ منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /١٠٠% من كافة املنح الدراسية البالغ عددها / ١٠خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -
 تضاف املنح الشاغرة إىل باقي املنح.

 حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنيحصرًا بإرسال القبوالت ويعود له اإليراين املانح يقوم اجلانب حيث جمهورية اإلسالمية اإليرانية، بموافقة الجهة المعنية في  حصراً القبول النهائي للطالب تبط ير  -
 .(الناجحني يف اإلعالن)

ا املوفديل الثقايف موفدعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة ة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون لالقبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهاد -

 ).www.mohe.gov.syالتعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 

م مبوجبها حتت طائلة تعني على الطالب املتقدمني لإلعالن حتقيق شرط امل - استبعاد الرغبة عدل والسن وفق قائمة املعدالت واالختصاصات املتوفرة لدى اجلانب اإليراين واليت يتوجب على الطالب تدوين رغبا
 املخالفة للمعدالت املذكورة أدناه:

 

  ١٠٠للمعدل من  شرط احلد األدىن  ٢٠شرط احلد األدىن للمعدل من   شرط السن  االختصاصات  املرحلة الدراسية

  اإلجازة
  للتسجيل يف كليات اهلندسة جبميع فروعها

٢٢  
٨٥  ١٧%  

  %٧٠  ١٤  للتسجيل يف كليات الزراعة والطب البيطري والتمريض
  %٦٥  ١٢  للتسجيل يف الكليات األخرى

  



2 
 

  

ويف حال ، ٢٠١٧مع إعطاء األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية دورة  مادة الرتبية الدينية،الثانوية بعد طي يف الشهادة  المعدل المئوياملرشحني حسب  واملفاضلة بنيمعاجلة الطلبات  متت -
 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضلتم ي ٢٠١٧ احلاصلني على الثانوية من دورة نياملتقدم معدالتتساوي 
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكليزية). -الكيمياء -الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 اللغة االنكليزية) -الفرع األديب: (اللغة العربية 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضلتم ي ٢٠١٦ احلاصلني على الثانوية من دورة نياملتقدم معدالتويف حال تساوي 
 يل:عالمات املواد وفق التسلسل التا 

 اللغة االنكليزية). -الكيمياء -الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 اللغة االنكليزية) -الفرع األديب: (اللغة العربية 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 لثبوتية يف حال مل يرد امسهم من بني الناجحني األصالء أو االحتياط خالل ستة أشهر من تارخيه.التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم ا  ١٦/١١/٢٠١٧تاريخ  ٤٦١حيق للطالب املتقدمني إىل إعالين وزارة التعليم العايل رقم  -

لثقايف يف العام وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل ا ١٤/١٢/٢٠١٧التقدم بطلب استنكاف يف موعد أقصاه  ١٦/١١/٢٠١٧تاريخ  ٤٦١حيق للطالب الناجحني يف إعالين وزارة التعليم العايل رقم  -
 الدراسي احلايل واألعوام القادمة.

 على الطالب املتقدمني لإلعالن متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد.  يتعني -

المرفق، وموافاتنا بالــــ   pdfالموجودة في ملف ال واتباع الخطوات  www.saorg.irعلى الطالب الناجحين في هذا اإلعالن الدخول على الرابط التالي:  يتعين -
CODE  عن طريق الحضور إلى مبنى الوزارة ١٤/١٢/٢٠١٧أي الرقم المخصص لكل طالب تحت عنوان (رقم هوية الطالب للمراجعة والمتابعة) في موعد أقصاه- 

  تكمال إجراءات الترشيح على المنحة واالستفادة منها.وذلك الس ٢١٣٠٤٤٣أو على رقم الفاكس التالي:  ٥مديرية العالقات الثقافية ط 
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  ١١/١٢/٢٠١٧دمشق يف 

  

 ٢٠١٧ن على الثانوية السورية العامة (علمي/ أدبي) دورة الحاصلو  المرشحون: 
 من أبناء الشهداء: المرشحون 

الشهادة املواليد اسـم الطالب الثالثي م
احلاصل عليها

دورة
 عام

اجملموع بال
 ديانة

املعدل املئوي 
 الرغبات املطلوبةعالمة اللغة اإلنكليزية عالمة اللغة العربيةعالمة الكيمياءعالمة الفيزياءعالمة الرياضيات بال ديانة

18/3/1998 حممود أسامة فرزات .1
ثانوية سورية 

 300 331 166 350 579 91.11 ٢٠١٧2460  علمي
 هندسة معلوماتية .١
 هندسة برتول .٢
  هندسة طبية .٣

 
 من عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء: لمرشحونا 

 املواليد اسـم الطالب الثالثي  م
الشهادة

احلاصل عليها
دورة
 عام

اجملموع بال
 ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة
 عالمة الفيزياء الرياضيات

عالمة
 عالمة اللغة العربية الكيمياء

عالمة اللغة
 الرغبات املطلوبة اإلنكليزية

أبو احلسن علي عيسى  .1
 عيسى

1/1/2000 
ثانوية سورية 

 اهلندسة املعلوماتية .١ 295 356 194 396 535 93.٨١ 20172533  علمي
  اهلندسة البرتولية .٢

 1/1/200٠ أوس حسني فاتو .2
ثانوية سورية 

 علمي
20172485 92.04 547 398 185 363 291 

 اهلندسة الطبية .١
 اهلندسة املدنية .٢
  اهلندسة البرتولية .٣

 1/9/1999  جمد نادر حممود .3
ثانوية سورية 

 علمي
20172474 91.63 551 385 157 361 297 

 اهلندسة الطبية .١
 اهلندسة املدنية .٢
  اهلندسة املعلوماتية .٣

 اهلندسة املدنية .١ 2017235787.30510381153382260ثانوية سورية12/3/1999يوسف فضل اهللا .4
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 اهلندسة امليكانيكية .٢علميالشداد
  خراج السينمائياال .٣

الشهادة املواليد اسـم الطالب الثالثي  م
احلاصل عليها

دورة
 عام

اجملموع بال
 ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة
 الرياضيات

عالمة عالمة الفيزياء
 الكيمياء

عالمة اللغة عالمة اللغة العربية
 اإلنكليزية

 الرغبات املطلوبة

 1/1/200٠ حسن حممد حيدر .5
ة سورية ثانوي

 266 382 185 391 511 86.93 20172347 علمي
 هندسة أجهزة طبية .١
 هندسة تكنولوجيا املعلومات .٢
  هندسة مدنية .٣

6/10/1999 عمار سامر صبوح .6
ثانوية سورية 

 281 366 138 367 445 85.11 20172298 علمي
 اهلندسة الطبية .١
 اهلندسة املعلوماتية .٢
 اهلندسة البحرية .٣

 1/1/2000 أمحد فياض املهاوش .7
ثانوية سورية 

 علمي
20172298 85.11 369 385 183 370 282 

 اهلندسة املعلوماتية .١
 اهلندسة البرتولية .٢
  اهلندسة الطبية .٣

17/3/1999  كنان وائل جوهر .8
ثانوية سورية 

  علمي
20172059 76.26 300 386 192 352 253 

 علوم سياسية .١
 علوم ادارية واقتصاد .٢
  الزراعة .٣

28/7/1999 عباده حممد احلمود .9
ثانوية سورية 

 اديب
20171913 73.58    549 365 

 احلقوق .١
 السياحة .٢
  اآلثار .٣

 4/1/1999 راين ياسر امساعيل .10
ثانوية سورية 

 التمريض .١ 233 355 149 269 340 72.15 20171948 علمي
  االقتصاد .٢
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 ٢٠١٦ن على الثانوية السورية العامة (علمي/ أدبي) دورة الحاصلو  المرشحون: 

 املواليد اسـم الطالب الثالثي م
الشهادة احلاصل 

اجملموع بال  دورة عام عليها
 ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 العربية

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات املطلوبة

 31/10/1998 وائل سائر خزعل .1
ثانوية سورية 

 299 351 183 327 580 90.7٨ 2451  2016 علمي
 هندسة االتصاالت .١
 هندسة مدنية .٢
  هندسة برتولية .٣

 1/1/1999 نور مجال جوهر .2
ثانوية سورية 

 علمي
2016 2450 90.74 516 376 189 333 269 

 هندسة برتولية .١
 هندسة مدنية .٢
  هندسة عمارة .٣

 22/6/1998 غزل ياسر ناشد .3
ثانوية سورية
 علمي

  اهلندسة املعمارية .١ 290 311 190 394 531 89.26 2410 2016

عامر حممد مصطفى  .4
 خري بك

22/11/1997 
ثانوية سورية 

 294 347 198 344 504 87.22 2355 2016 علمي
 اهلندسة البرتولية .١
 اهلندسة املعلوماتية .٢
  اهلندسة الطبية .٣

 1/1/1998 جوهر رامز سليمان .5
ثانوية سورية 

 علمي
2016 2323 86.04 500 387 180 344 259 

 اهلندسة املدنية .١
 اهلندسة البحرية .٢
  الرياضيات .٣

 1/1/1999  شيماء أمحد عزيزي .6
ثانوية سورية 

  علمي
٢٠١٦ 2126 78.74 513 383 188 339 246 

 إدارة أعمال .١
 جتارة واقتصاد .٢
  متريض .٣

 15/6/1998 حممد أمحد العبود .7
ثانوية سورية 

  علمي
٢٠١٦ 2084 77.19 366 331 131 300 265 

 ان املدينأكادميية الطري  .١
 كلية إعالم .٢
  كلية الطب البيطري .٣
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  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                             
  

  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                           


