
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  المقدمة منلمرحلة الدراسات العليا عن منح التبادل الثقافي  الثانياإلعالن المتضمن  3/4/2018تاريخ  131رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 
  روسيا االتحاديةجمهورية  

  البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع بين البلدينبموجب  2018/2019للعام الدراسي  
  

 :األحكام العامة 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
ى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً  -  .أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أ
ا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح   -  التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب الروسي.أن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل 
 أن يكون حاصًال على إجازة جامعية وفق معدالت القبول املطلوبة من اجلانب الروسي. -
 أن يكون حاصًال على درجة املاجستري وفق معدالت القبول املطلوبة من اجلانب الروسي. -
ة، ربية السورية ( دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، محاأن تكون شهادة املاجستري (للمتقدمني لدراسة الدكتوراه) وشهادة اإلجازة اجلامعية صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية الع -

 طرطوس) وال تقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة االفرتاضية. 
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 أن تكون درجة املاجستري (للمتقدمني لدراسة الدكتوراه) اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. -
 ملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حي -
 ت احلكومية السورية.املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعا الشهاداتأن تكون درجة املاجستري (للمتقدمني لدراسة الدكتوراه) اليت حيملها الطالب من  -
، ويف حال مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف املنح الشاغرة إىل باقي 7/7/2013/ تاريخ 44% من املنح الدراسية املتاحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 مع اإلشارة إىل أنه مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء. ،املنح
(الناجحين في  بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحينالروسي المانح يقوم الجانب ، حيث روسياالمعنية في  اتالقبول النهائي للطالب بموافقة الجه يرتبط -

 .اإلعالن)
 ا العام.مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذال حيق ملن حصل على قبول يف  -



 
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
تائج إعالن التبادل الثقايف املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بن ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 السابق الذي جنحوا فيه.
ني وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجح -

 األعوام القادمة.العام الدراسي احلايل و 
م املئوية يف اإلجازة اجلامعيةالفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا حسب مت  - استناداً إىل قرار  تسلسل معدال

 .60/100قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقر  املتضمن 25/9/2006تاريخ  37جملس التعليم العايل رقم 
صلني على يف اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية ُيضاف له ثالث درجات بالنسبة للحا معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب املعدل املئوي متت -

 االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: متويف حال تساوي املعدالت درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه 
  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  األحدث). (األفضلية للشهادةعلى شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 ya.studwww.russiموقع حسابهم على والولوج إلى  www.mohe.gov.sy يتعين على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة الموقع االلكتروني للوزارة  -

 . ywww.russia.studموقع ، مع اإلشارة إلى أن نتيجة الترشيح على المنحة تظهر أوًال على الحساب الخاص بكل طالب على لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد وذلك
   خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن النتائج. في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحينهم الثبوتية حيق للطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراق -
وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي  10/5/2018التقدم بطلب استنكاف في موعٍد أقصاه  حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن  -

 لقادمة.احلايل واألعوام ا
ا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 .وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولةنفقة خاصة على حساب الطالب  تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف -
لشروط المطلوبة لتعادل القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون ل -

واليت تتضمن بأنه جيب  )،sywww.mohe.gov.الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري.



  
 

 القبول المطلوبة من الجانب الروسي: معدالت  
 :بالنسبة للمرشحين لدراسة الماجستير 

  % بالنسبة خلرجيي الكليات التطبيقية.70-
 % بالنسبة خلرجيي الكليات غري التطبيقية.65-

 يف درجة املاجستري.75أن يكون حاصًال على معدل ال يقل عن  النسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه:ب % 
 

  (التزامات الجانب الروسي): المنحةماهية  
 إعفاء من رسوم الدراسة. -
 مليزانية الفيدرالية.راتب شهري واإلقامة يف السكن اجلامعي بالشروط املتساوية املطبقة على الطالب الروس الذين يدرسون على حساب ا -
 سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية يف الكليات التحضريية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة. -

  
 

 :التزامات الطالب المالية  
  يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 نفقات السفر ذهاباً وإياباً. -
 / دوالراً أمريكياً سنوياً.250 ال تتجاوز قيمتها /نفقات بوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت -
 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة. -

  
  

  
  



  

 الناجحين أسماء: 
 (جميعهم من خريجي الكليات التطبيقية) لمرحلة الدكتوراه المرشحون: 

 
 

  م

 االسم
رقم التسجيل على موقع 

www.russia.study 
  اليدالمو 

 الشهادات  الحاصل عليها
معدل اإلجازة 
 بعد التثقيل

  االختصاص المطلوب
  الماجستير اإلجازة اسم املؤسسة التعليمية ورمزه (دكتوراه في ...)

  االختصاص
  االختصاص التقدير المعدل  ام التخرجوع الجامعة و

  التقدير  المعدل  ام التخرجوع الجامعة و

1.

  نوار فيصل حممد
Nawar Faesal 
Mohammad 
Syr-6336/18  

  

2/9/1987  
  هندسة معلوماتية

  البعث
2012 

75.274
جيد 
 جداً 

  هندسة معلوماتية
  جامعة البعث

2017 
75.53 

جيد 
 جداً 

75.274 +3 =
78.274 

  علوم احلاسوب
Computer 

Science and 
Computer 
Facilities 
09.06.01 

1. Moscow Technical University of 
Communications and Informatics. 

2. Bauman Moscow State Technical University.  
3.  Volgograd State University. 
4. The Bonch Bruevich Sain-petersburg State Univ ersity 
of Telecommunications. 

5. Saint-Petersburg national research University of 
Information Technologies ,Mechanics and Optics 

6. Reshentev Siberian State Univ of Science and 
Technology. 

2.

 سامر عبد العزيز الكنج
Samer 

Abdulaziz Alkinj
 

Syr-6867/18 

25/8/1988  

  هندسة زراعية
  تشرين
2011  
  

  جيد 70.47
هندسة زراعية/ 
  حراج وبيئة

  2017تشرين 
+3+70.47  امتياز  85.39

37.47 

  حراج وبيئة
Forestry 
35.06.02 

 

1. Saint-Petersburg State Forest Technical Univ 
ersity named after  S.M kirov. 

2. Volga State University of Technology.  
3. Northern (Arctic) Federal University named 

after M.V. Lomonosov. 

3.
  ميسون علي شعبان
Maisoon Ali 

Shaaban 
SYr-5634/18 

9/3/1985  

اهلندسة الزراعية/ 
  اإلنتاج احليواين

  تشرين
2011  

  جيد 68.78

اهلندسة الزراعية/ 
اج حيواين انت

  جمرتات ودواجن
  تشرين
2016  

83.05  
جيد 
  جدا

68.78+3=
71.78 

علم البيطرة وطرق 
  رعاية احليوان

Veterinary 
Science And 
Zootechnics 

36.06.01 

1. Russian Timiryazev State Agrarian Univ 
2. PEOPLES FRIENDSHIP UNIV OF RUSSIA 
3. Kuban State Agrarian Univ 
4. Voronezh State Agricultural  Univ  
5. Belgorod State Agricuhural Univ Named After 

V.G.Gorin 
6. Volgograd State Agrarian Univ 

 

4.
  مليس مجيل عيد

Lamis Jamil Eid 
Syr-6917/18  

2/9/1982  
  هندسة زراعية 

  دمشق
 2006  

  جيد 63,28
  ةئاحلراج والبي
  دمشق

 2014  
75,89  

جيد 
  جداً 

63,28+3 =
66,28 

  ةهندسة زراعي
Agriculture 

35.06.01 

1. Russian Timiryazev State Agrarian University. 
2. Kalinigrad State Technical University. 
3. State University of land Use Planning. 
4. Saint-Petersburg State Agrarian University. 
5. Kuban State Agrarian University. 
6. Bryansk State Technological University of 

Engineering. 



  
 مرحلة الماجستيرل المرشحون: 

 من خريجي الكليات غير التطبيقية: المرشحون 

  م
رقم التسجيل على موقع  االسم

www.russia.study  
  المواليد

  الشهادة الحاصل عليها
عام و  الجامعةو  اإلجازة(

  )التخرج
  (ماجستير في ...) االختصاص المطلوب  التقدير  المعدل

 اسم المؤسسة التعليمية ورمز االختصاص

1.
  أماين فادي نصر

Amani Fadi Nasser 
Syr-6890/18 

23/1/1995 

  الرتبية/ معلم صف 
  دمشق
2016  

  جيد جداً   71,82
  التعليم الرتبوي

Pedagogical education 
44.04.01 

1. Ryazan State Univ named for S.Yesenin 
2. Tambov State Univ named after G.R.Derzhavin 
3. Volgograd Socio-pedagogical Univ  
4. Moscow State Univ of Education 
5. Tver State Univ 
6. Penza State Univ 

2.
  باسل امطانيوس حداد

Bassel Amtanious Haddad  
SYR-6600/18 

7/7/1994  
  العلوم السياسية

  دمشق
2017  

  جيد  69.46
يةالعلوم السياس  

Political Science 
41.04.04 

1. Moscow State Univ of Education 
2. Saint-Petersburg Univ 
3. Russian State Univ for The Humanities 
4. Volgograd State Univ 
5. Belgorod State National Research Univ 
 

 
 

 من خريجي الكليات التطبيقية: المرشحون 

  م
رقم التسجيل على موقع  االسم

www.russia.study  
  الشهادة الحاصل عليها  المواليد

  (ماجستير في ...) االختصاص المطلوب  التقدير  المعدل  )عام التخرجو  الجامعةو  اإلجازة(
 اسم المؤسسة التعليمية ورمز االختصاص

1. 

  لبيب أسعد حسن
Labeeb Asaad 

Hasan 
Syr- 6892/18 

24/8/1994  

هلندسة املعلوماتية/ ا
  الربجميات ونظم املعلومات

  تشرين
2018  

  ممتاز  86.49
  تكنولوجيا ونظم املعلومات

Information Systems 
and Technologies 

09.04.02 

1. Bauman Moscow State Technical Univ 
2. The Bonch Bruevich Sain-petersburg State Univ of Telecommunications 
3. Saint-Petersburg Mining Univ 
4. The Russian State Vocational Pedagogical Univ. 
5. Kazan National Research Technological Univ 
6. Kazan National Research Technical Univ 

2. 
  فراس أمني عباس

Feras Amin Abbas 
Syr-6836/18 

28/4/1990  
  االقتصاد/ احملاسبة دمشق

2012  
  جيد جدا  82.14

  اقتصاد
Economics 
38.04.01 

1. Brynsk State Academician I.G.Petrovski Univ.  
2. Saint-Petersburg State Economic Univ 
3. State Univ of Management 
4. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univ.               
5. Moscow State Univ of technology and Management (PKU) 
6. Immanuel Kant Baltic Federal Univ 



  م
رقم التسجيل على موقع  االسم

www.russia.study  
  الشهادة الحاصل عليها  المواليد

  (ماجستير في ...) االختصاص المطلوب  التقدير  المعدل  )عام التخرجو  الجامعةو  اإلجازة(
 اسم المؤسسة التعليمية ورمز االختصاص

3. 

  جا أديب السيد عمرحممد ر 
Mohamad Raja 

Adib AlSayed Omar
Syr-6848/18 

2/1/1991  

اهلندسة التقنية/ تقانات 
  اهلندسة البيئية 

  حلب
2014  

  جيد جداً   80.07

  اهلندسة البيئية وجودة املياه
Environmental 

Engineering and 
Water Consumption 

20.04.02  

1. Kazan (Volga region ) Federal Univ 
2. National Research Tomsk Polytechnic Univ  
3. Kaliningrad State Technical Univ 
4. Belgorod State Technological Univ Named After V.G.Shukhov 
5. Kuban State Agrarian Univ 
6. Volgograd State Agrarian Univ  

4. 

  أمحد محزة املصري
Ahmad Hamzeh 

AlMasri 
Syr-6824/18 

13/2/1996  

اضيات/ رياضيات الري
  نظرية

  جامعة تشرين
2018  

  جيد جداً   79.22
  الرياضيات

Mathematics 
01.04.01  

1. Adyghe State Univ 
2. Buryat State Univ 
3. Southern Federal Univ 
4. Dagestan State Univ 
5. Siberian Federal Univ 
6. South Ural State Univ (national research Univ) 

5. 

 حممد عالء بسام اجلفان
Mohammad Alaa 
Bassam AlJaffan 

Syr-6869/18 

10/2/1994  
  اهلندسة املعمارية

  دمشق
2016 

 جيد جدا 75.91
  اهلندسة املعمارية

Architecture 
07.04.01  

1. Moscow State Univ of Civil Engineering(national research Univ) 
2. PEOPLES FRIENDSHIP UNIV OF RUSSIA 
3. Saint-Petersburg State Univ of Architecture And Civil Engineering 

6. 

  ختام يوسف طراف
Khttam Yousef 

Tarraf 
Syr-6860/18 

15/2/1988  

اهلندسة امليكانيكية/ هندسة 
التصميم امليكانيكي/ التصميم 

  امليكانيكي وعلم املواد
  دمشق
2012  

  جيد جداً   75.50
ا   علم املواد وتقنيا

Materials Science 
and Technology 

22.04.01 

1. Volgograd State Technical Univ  
2. Moscow Technological Univ  
3. Saint-Petersburg Technological Institute (Technical Univ.) 
4. Kazan National Research Technological Univ 
5. Saint-Petersburg Mining Univ 
6. Bauman Moscow State Technical Univ 

7. 

  حممد امحد طراف
Mohammad 

Ahmad Tarraf 
Syr-6478/18 

26/3/1990  

اهلندسة الكهربائية/ الطاقة 
  الكهربائية
  البعث
2015  

  جيد  74.32

  هندسة طاقة كهربائية
Electric Power 

Engineering And 
Electrical 
13.04.02 

1. Moscow Power Engineering Institute 
2. Tambov State Technical Univ 
3. Belgorod State Technological Univ Named After V.G.Shukhov 
4. Saint-Petersburg Electrotechnical Univ LETI 
5. Togliatti State Univ 
6. Chelyabinsk State Univ 

8. 
  أمحد علي سليمان

Ahmad Ali Sleman 
Syr-6605/18 

2/1/1994  

هندسة تكنولوجيا املعلوماتية
واالتصاالت/ تكنولوجيا 

  االتصاالت
  جامعة طرطوس

2017  

  جيد  74.00

 علوم املعلومات وهندسة احلاسب
Information Science 

and Computer 
Engineering  

09.04.01 

1. Moscow Technical Univ of Communications and Informatics 
2. Moscow State Univ of technology(Stankin) 
3. Bauman Moscow State Technical Univ 
4. Saint-Petersburg Technological Institute (Technical Univ.) 
5. Volgograd State Technical Univ 
6. Voronezh State Technical Univ 

9. 

  عبد الرمحن أنيس الصاحل
Abdulrahman Anis 

AlSaleh 
Syr-6825/18 

10/5/1994  

هندسة ميكانيك الصناعات
ا   النسيجية وتقانا

  دمشق
2017 

 جيد 73.43
  ادارة يف أنظمة اهلندسية

Management in 
Engineering Systems

27.04.04 

1. Bauman Moscow State Technical Univ 
2. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univ.               
3. PEOPLES FRIENDSHIP UNIV OF RUSSIA 
4. Southern Federal Univ 
5. Moscow Power Engineering Institute 



  م
رقم التسجيل على موقع  االسم

www.russia.study  
  الشهادة الحاصل عليها  المواليد

  (ماجستير في ...) االختصاص المطلوب  التقدير  المعدل  )عام التخرجو  الجامعةو  اإلجازة(
 اسم المؤسسة التعليمية ورمز االختصاص

10. 
  ابراهيم حسني القصري

Abraham Hussein 
Al Qasser 

Syr-6912/18 

15/4/1995  
  الرتبية الرياضية

  محاه
2017  

  جيد  72.97
  علم التدريب البدين

Physical Training 
49.04.01 

1. Russian State Univ of physical Education ,Sport ,Youth ,and 
Tourism(SCOLIPE)  

2. Moscow Region State Univ 
3. Volga Region State Academy of Physical Culture ,Sport and Tourism 
4. Kuban State Univ of Physical Education, Sport and Tourism 
5. National Research Lobachevsky State Univ of Nizhni 

Novgorod(Lobachevsky Univ) 
6. Samara State Univ of Social Sciences and Education 

11. 
 أمحد منار علي بادجنكي

Ahmad Manar Ali 
BadenJki 

Syr-688/18 

1/1/1993  
  هندسة زراعة/ وقاية نبات

  حلب
2017  

  جيد  71.81
  زراعة

Agronomy 
35.04.04 

1. Russian Timiryazev State Agrarian Univ 
2. PEOPLES FRIENDSHIP UNIV OF RUSSIA 
3. Tula State Lev Tolstoy Pedagogical Univ 

12. 
  جلنار عبد الناصر الصاحل
Joullanar Abdul 
Nasser Al Saleh 

Syr-6144/18 

28/1/1993  

اهلندسة الكهربائية قسم 
  هندسة الطاقة الكهربائية

  البعث
2017  

  جيد  71.76

هندسة الطاقة الكهربائية واهلندسة
  الكهربائية

Electric Power 
Engineering and 

Electrical Engineering 
13.04.02 

1. Moscow Power Engineering Institute 
2. Saint-Petersburg Electrotechnical Univ LETI 
3. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univ. 
4. Ivanovo State Power Engineering Univ named after V.I.Lenin 
5. Kazan National Research Technical Univ Named After A.N.Tupolev-KAI 
6. Nizhny Novgorod State Technical Univ n.a. R.E.Aleksev 

13. 
  ألمحدسليمان حامد ا

Suleiman  Hamed 
Alahmad 

Syr-6858/18 

24/4/1991  

اهلندسة املعلوماتية/ هندسة
  الربجميات ونظم املعلومات

  دمشق
2015 

 جيد 71.35
  هندسة الربجميات
Software 

Engineering 
09.04.04 

1. Moscow Technological Univ 
2. Saint-Petersburg Univ 
3. Saint-Petersburg Electrotechnical Univ LETI 
4. Ulyanovsk State Technical Univ 
5. Penza State Univ 
6. Ivanovo State Power Engineering  Univ Named After V.I.Lenin 

14. 
  خلدون علي بوريش

Khaldoun Ali Bo Resh 
Syr-6854/18 

1/4/1985  

اهلندسة التقنية/ تكنولوجيا
  األغذية
  حلب

2010  

  جيد جداً   70.80
  ل حيوايناملنتجات الغذائية من أص

Food Products of 
Animal Origin 

19.04.03  

1. Saint-Petersburg national research Univ of Information Technologies, 
Mechanics and Optics 

2. Volgograd State Technical Univ 
3. Orenburg State Univ 
4. Mari State Univ 

  هذا التتويه بمثابة تبليغ رسمي يُعتبر
  30/4/2018دمشق في 

  

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                    
                                      ة سحر الفاهوم الدكتور                                                                                                     

    


