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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  

  للقطر تينالمخصص تين الدراسيتينعلى المنح ٢٨/٥/٢٠١٧تاريخ  ٢٢٤إعالن وزارة التعليم العالي رقم  الناجحين فيأسماء   
  من تينوالمقدم ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي  باختصاص الطب البشري للمرحلة الجامعية األولى 

  .وباجمهورية ك 
  

 ٢٨/٥/٢٠١٧تاريخ  ٢٢٤الواردة في اإلعالن رقم  األحكام العامة:  
  

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. ٢٢ هأال يتجاوز عمر و  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 %.٦٥على أال يقل املعدل العام جملموع درجاته عن  ٢٠١٦لدورة  حصراً أن يكون حاصًال على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
الناجحني يف ( قبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنيبإرسال الاملانح  الكويبيقوم اجلانب حيث ، كوباالقبول النهائي للطالب بموافقة الجهة المعنية في  يرتبط  -

 .)اإلعالن
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن. إعالناتال حيق ملن جنح يف   -
 لب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال حيق للطا -
املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن  ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 ثقايف السابق الذي جنحوا فيه.التبادل ال
ا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
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  التزامات جتاه الدولة. وال يرتتب عليه أية نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
  
  

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -
www.mohe.gov.sy(. 

ويف حال تساوي الدرجات يتم فقط،  درجة مادة الرتبية الدينية الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  جملموع درجات الطالبحسب المعدل المئوي  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 التفاضل وفق التسلسل التايل:

  زيةاللغة اإلنكلي –الكيمياء  –الفيزياء  –(الرياضيات التايل عالمات املواد وفق التسلسل(. 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 املانح، وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة. الكويبمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
 ا هو مستجد. إلعالن متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والتقيد بكل مالناجحني يف اني على الطالب يتع -
وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف  ١٠/٧/٢٠١٧بطلب استنكاف في موعٍد أقصاه حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم  -

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
خالل ستة أشهر من تاريخ  في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياطالسترجاع أوراقهم الثبوتية  التقدم بطلباإلعالن يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  -

       إعالن النتائج.
         

  ٥/٧/٢٠١٧دمشق يف         
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  الناجحينأسماء: 

 نالين األصاالمرشح: 
 

عالمة المعدل المئوي بال ديانة ع بال ديانةالمجمو  دورة عام الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم م.
  الرياضيات

عالمة 
  الفيزياء

عالمة
  الكيمياء

عالمة اللغة 
  االنكليزية

  ٢٩٨  ١٩٨  ٤٠٠  ٥٩٨  ٩٧.٦٧  ٢٦٣٧ ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١٩/٨/١٩٩٨  هاين سامر العقاد.١

  ٢٩٦  ١٩٤  ٤٠٠  ٥٩٥  ٩٧.٤٨  ٢٦٣٢ ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١/٧/١٩٩٨  راغد امحد موسى.٢
 
 

 ن االحتياط:االمرشح 
 

 

  

  يُعتَبر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
  
  

          
                           

عالمة  المعدل المئوي بال ديانة المجموع بال ديانة دورة عام الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م.
  الرياضيات

عالمة 
  الفيزياء

عالمة
  الكيمياء

عالمة اللغة 
  االنكليزية

  ٢٩٩  ٢٠٠  ٣٩٥  ٦٠٠  ٩٧.١٥  ٢٦٢٣  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ١/١/١٩٩٩  عمارة حممد السلمان   .١

  ٢٨٩  ١٩٩  ٤٠٠  ٥٩٣  ٩٦.٩٦  ٢٦١٨  ٢٠١٦  ثانوية سورية/علمي  ٣/٥/١٩٩٨  يزن سائر عاجي   .٢


