
 اجلمهورية العربية السورية       
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   

 

 

 اعالن
 

على منح املرحلة اجلامعية  99/2/6266/ اتريخ 296إلعالن وزارة التعليم العايل رقم / املرشحنيأمساء 
 األوىل املقدمة من مجهورية كواب

 األحكام العامة:

 سنة من اتريخ صدور اإلعالن. 22ادلفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية وأال يتجاوز عمره جيب أن يكون ادلتقدم إىل ىذه  -

، على أال يقل ادلعدل العام جملموع 2222أن يكون ادلتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها )العلمي حصراً( لدورة عام  -

 %.65درجاتو بعد طي مادة الًتبية الدينية عن 

 ال حيق دلن حصل على قبول يف أي من مفاضالت التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام. -

 ال حيق دلن جنح يف إعالانت التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. -

 حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. ال -

 ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 تبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.ادلوعد احملدد يف التنويو اخلاص بنتائج إعالن ال

 يرتبط القبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة ادلعنية يف كواب حصراً. -

تع هبا ال يُعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتم -

 ادلوفدون.

 تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات جتاه الدولة.  -

القبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم  -

ادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات للشروط ادلطلوبة لتعادل الشه

www.mohe.gov.sy) 

املعدل املئوي جملموع درجات الطالب يف الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة الرتبية  معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني على أساس تتم -

 الدينية فقط، ويف حال تساوي معدالهتم املئوية يتم التفاضل وفق األفضلية للتسلسل التايل: 

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


  اللغة االنكليزية. –الكيمياء  –الفيزايء  –عالمات املواد وفق التسلسل التايل: الرايضيات 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 أمساء املرشحني األصالء: -أواًل 

 
 :االحتياطأمساء املرشحني  -اثنياً 

الشهادة احلاصل  املواليد االسم م.
 عليها

اجملموع بال  دورة عام
 داينة

املعدل املئوي بال 
 داينة

2-  
 وفاء دمحم كحيلة

WAFAA MUHMAD KHAYLEH 
 

 %99.29 2682 2222 اثنوية عامة 2/2/2224

 ماجد عاىد العقايلة  -2
MAJED AHEED AKAYLA 2/2/2224 98.82 2668 2222 اثنوية عامة% 

 دمحم ندمي علي أصلي  -3
M.NADEM ALI ASLI 22/5/2223 98.56 2662 2222 اثنوية عامة% 

4-  
 ىشام معضاد قرقوط

HESHAM MOUZAD 
KARKOUT 

 %98.56 2662 2222 اثنوية عامة 26/7/2223

5-  
 ىاشم دمحم ماشي

HASHEM MOHAMMAD 
MASHI 

24/3/2223 
 2222 اثنوية عامة

2656 98.37% 

 بتول قيس االبراىيم  -6
BATOUL KAIS ALEBRAHEM 22/2/2223 

 %98.33 2655 2222 اثنوية عامة

 دمحم سامي العيسى  -7
MOHAMMAD SAMI ALISSA 2/2/2224 

 %97.63 2636 2222 اثنوية عامة

8-  
 مازن حممود حنيفة

MAZEN MAHMOUD HANIFA 
 

5/7/2223 
 2222 اثنوية عامة

2634 97.56% 

 علياء عمار جبور  -9
ALIAA AMMAR JABBOUR 2/2/2224 

 %97.56 2634 2222 اثنوية عامة

22-  
 علي شادي غاًل

ALI SHADI GHANEM 
 

26/7/2223 
 2222 اثنوية عامة

2629 97.22% 

22-  
 ليلى منذر بلول عيسى

LAILA MONZER BALLOL 
ESSA 

22/7/2223 
 2222 اثنوية عامة

2628 96.96% 

 حيان ىاشم علوش  -22
HAYAN HASHEM ALLOUSH 32/6/2223 

 %96.93 2627 2222 اثنوية عامة

 م

 
 املواليد االسم

الشهادة احلاصل 
 عليها

 دورة عام
اجملموع بال 

 داينة
املعدل املئوي بال 

 داينة

2 
 عبد الرمحن دمحم السلق

ABD ALRAHMAN ALSILQ 
24/2/2224 

 2222 اثنوية عامة
2628 96.59% 



 

 
 

 معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي
                                                                     

 الدكتورة فاديه يوسف ديب                                                                                                                                                                          
 

2 

 سيف الدين مهند ديب

SAIF ALDEEN MOHANAD 
DEEB 

2/4/2223 

 2222 اثنوية عامة
2624 96.44% 

 م

 
 املواليد االسم

الشهادة احلاصل 
 عليها

 دورة عام
اجملموع بال 

 داينة
املعدل املئوي بال 

 داينة

3 

 مقداد سلمان دمحم

MAKDAD SOLAIMAN 
MOHAMMAD 

2/2/2224 

 2222 اثنوية عامة
2622 96.32% 

4 
 سعيد مصطفى مصطو

SAEED MUSTAFA MSTOU 
2/2/2223 

 2222 اثنوية عامة
2622 96.32% 

5 

 عبد الباقي فرحانفراس 

FERAS FARHAN ABD 
ALBAKI 

25/2/2224 

 2222 اثنوية عامة
2579 95.52% 

6 

 يوسف منذر ديوب

YOUSSEF MUNZER 
DAYOUB 

2/6/2222 

 2222 اثنوية عامة
2569 95.25% 

7 
 آرام سامر زريفة

ARAM SAMER ZARIFAH 
8/4/2224 

 2222 اثنوية عامة
2568 95.22% 

8 
 حسني علي محدان

HUSSIEN ALI HAMDAN 
2/2/2224 

 2222 اثنوية عامة
2565 95.22% 

9 
 طارق وائل عاصي

TAREK WAEL ASSI 
6/2/2224 

 2222 اثنوية عامة
2556 94.66% 

22 

 دمحم هناد اجلاسم

MOHAMMAD NEHAD 
ALJASSEM 

26/3/2223 

 2222 اثنوية عامة
2554 94.59% 


