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 اجلمهورية العربية السورية        
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي     

 

 

 اعالن                                                                                  
 

 :ضمن برانمج )العامل يف صربيا(  صربيا  مجهورية ة منقدماملعلى املنح    3/11/2022يخ  اتر   /1036/إعالن وزارة التعليم العايل رقم   إىل  ي أمساء الطالب املرشح
 

 األحكام العامة: 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية. إىل هذه املفاضلة  تقدم  أن يكون امل -
 سنة من اتريخ صدور اإلعالن.  21أال يتجاوز عمر املرشح  -
 %. 70جملموع درجاته عن على أال يقل املعدل العام   2022ام وع 2021  امع لدورةأن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة السورية   -
 للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.   أن تكون الشهادة الثانوية -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
التقدم   املذكورين ، أو الناجحي يف إعالن منح اجلامعات اخلاصة للعاميي  2022/2023  وأ  2021/2022  راسييد  ال عامي للالثقايف  عالانت التبادل  إحيق ملن جنح يف    ال    -

 هلذا اإلعالن. 
 للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. ال حيق -
السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف خالل يومي من صدور نتائج إعالن التبادل ثقايف  الل  ادتبال  ت إعالانللطالب املستنكفي عن   ال حيق  -

 .الذي جنحوا فيهالثقايف السابق  
رم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل تائج رمسياً وإال حيمن اتريخ إعالن الن  يومينكاف خالل  التقدم بطلب است  (األصالء واالحتياط )حيق للطالب الناجحي يف هذا اإلعالن   -

 الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. 
 . فقط  دينيةدرجة مادة الرتبية ال   الثانوية بعد طي  يف الشهادة    املعدل املئوي لتبادل الثقايف على أساس  رى مفاضلة القبول على منح اتُ  -
 ة.ال تقبل الطلبات الشرطي -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب.  -
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 . كل من تقدم أبكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً  -
 .صربياالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف  يرتبط   -
 ن. و يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا املوفد   ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال ي فد بادل الثقايف مو ون وفق اتفاقيات التعترب الطالب املقبول ال يُ  -
  لى حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات تاه الدولة. برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة ععترب الدراسة وفق  تُ  -
انته - بعد  اخلرجيون  الطالب  لخيضع  دراستهم  لتعادل  اء  املطلوبة  احلصول  لشروط  )ميكن  الشهادات الشهادات  تعادل  مديرية  العايل/  التعليم  وزارة  موقع  من  عليها 

www.mohe.gov.sy) . 
 تقوم الوزارة ابستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
وفق األفضلية التفاضل يتم   معدالهتم املئوية ويف حال تساوي  مادة الرتبية الدينيةدرجة   الثانوية بعد طي  يف الشهادة   املعدل املئوي  انتقاء املرشحي حسب تتم معاجلة الطلبات و  -

 للتسلسل التايل: 
 الشهادة األحدث.  -

 

 عالمات املواد وفق التسلسل التايل:  •
 اللغة االنكليزية(.   -الكيمياء   -الفيزايء  -الفرع العلمي: )الرايضيات ✓
 االنكليزية( اللغة -الفرع األديب: )اللغة العربية ✓

 العمر )األفضلية لألصغر سناً(. •
 إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولي من بي املرشحي. املانح  قوم اجلانب  ي -
 املانح. من اجلانب   د القبوالتبعد ورو   تقوم الوزارة إبعالم الطالب املقبولي -
 املنح:   زعتو  -
 . (تبقية للمتقدمي احلاصلي على الثانوية بفرعها األديبعدد املطلوب تضاف املنح املبفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم الالعامة  منح للحاصلي على الثانوية السورية   /10/ -
 . العلمي( تبقية للمتقدمي احلاصلي على الثانوية بفرعها  تضاف املنح املطلوب  عدد املويف حال عدم تقدم ال )  العامة بفرعها األديبمنح للحاصلي على الثانوية السورية    /5/ -

 
 

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


3 

 

 :مع ذكر سبب االستبعاد   11/2022/ 3يخ  اتر   / 1036رقم الطلبات املستبعدة ملخالفتها شروط اإلعالن      –أوالً  

 
 م

 
رقم  

 االستمارة 
 املواليد  الطالب    ماسـ

  الشهادة
احلاصل عليها  

 رة عام + دو 

  عاماجملموع ال
 بدون داينة 

املعدل املئوي  
 العام

عالمة  
 الرايضيات 

عالمة  
 الفيزايء 

عالمة  
 الكيمياء 

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية 

 ابللغة العربية   املطلوبةالرغبات    لتسلس
 

 سبب االستبعاد

1  
/ 24/9 علي حيدر مزنر  52

2004 
2022 2522 93.41 % 562 360 195 284 

 د جامعة بلغرا  –الطب   -
 جامعة نيس   –ونية  اهلندسة االلكت  -

مستفيد من منحة جامعة 
 2022خاصة لعام  

2 62 
 300 198 388 585 % 98.30 2654 2021 1/3/2003 غزل علي مهنا 

 بلغراد   –الطب البشري   -
 بلغراد   -الصيدلة    -

مستفيد من منحة جامعة 
 2022خاصة لعام  

ران عصام احملمود   103 3
 كلية الطب   - 300 200 400 594 % 99.22 2679 2022 1/1/2005 االمحد 

 كلية الصيدلة -
مستفيد من منحة جامعة 

 2022خاصة لعام  
اماين عصام احملمود   104 4

 البشري    الطب  كلية - 250 192 372 465 % 85.52 2309 2020 5/1/2003 االمحد 
 الصيدلة  كلية -

عام  الشهادة الثانوية دورة  
 غري مقبولة   2020

 
 : يالعلم   / الفرع  األصالءملرشحون  ا  -  اثنياً 

 
رقم   م

 املواليد  اسـم الطالب   االستمارة 

  الشهادة
احلاصل  

+  عليها  
 دورة عام 

  اجملموع العام
 بدون داينة 

املعدل املئوي  
 العام

عالمة  
 الرايضيات 

عالمة  
 لفيزايء ا

عالمة  
 الكيمياء 

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية 

ابللغة   الرغبات املطلوبة  لتسلس
 ية االنكليز ابللغة    املطلوبة  الرغبات  لتسلس العربية

1.  
 
 
 

 300 200 400 600 %100 2700 2022 2004/ 14/2 نور هيثم املصري  70
 راد بلغ  –كلية الطب البشري   -
نويف   –كلية الطب البشري   -

 ساد

- Faculty of Medicine – 
university of Belgrade 

- Faculty of Medicine – 
university of Novi sad 

2.  

شهد مصطفى  41
 العلي 

26/10 /
2003 2021 2689 99.59 % 600 400 199 299 

 جامعة بلغراد   –طب بشري   -
 جامعة نيس  –طب بشري   -

- Faculty of Medicine 
university -Belgrade 

- Faculty of Medicine 
university - Nis 



4 

 

 
رقم   م

 املواليد  اسـم الطالب   االستمارة 

  الشهادة
احلاصل  

+  عليها  
 دورة عام 

  اجملموع العام
 بدون داينة 

املعدل املئوي  
 العام

عالمة  
 الرايضيات 

عالمة  
 لفيزايء ا

عالمة  
 الكيمياء 

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية 

ابللغة   الرغبات املطلوبة  لتسلس
 ية االنكليز ابللغة    املطلوبة  الرغبات  لتسلس العربية

3.  

 300 199 395 595 % 99.59 2689 2021 1/7/2003 جمد خالد املصري  43
 بلغراد   –طب بشري   -
 نويف ساد   –طب بشري   -

- Faculty of Medicine-
Belgrade -   

- Faculty of Medicine- 
Novi sad 

4.  
  اسراء رايض 87

 طب بشري - 291 200 400 600 % 99.59 2689 2021 6/8/2003 الصال 
 صيدلة -

- Faculty of Medicine  
- Faculty of Pharmacy   

5.  

ألينار حممود قشمة   19
 300 200 400 598 % 99.56 2688 2022 2004/ 3/10 منصور سباهية  

جامعة –كلية الطب البشري   -
 بلغراد )بكالوريوس(

جامعة –كلية طب االسنان   -
 )بكالوريوس(بلغراد  

- University of 
Belgrade- Faculty 
medicine(BSC) 

- University of 
Belgrade- Faculty of 
Dentistry  

6.  

 300 200 400 599 % 99.56 2688 2022 2005/ 24/6 سنجدميالد ابسل   48
 اهلندسة االلكتونية  -
 التكنولوجيا   -

- Electronic 
Engineering – 
university of NIS  

- Technology – 
university of NIS  

7.  

 اجازة يف الطب البشري - 300 200 399 595 % 99.56 2688 2021 2003/ 12/5 ريتا المع شحادة 54
 اجازة يف الطب البشري   -

- Faculty of medicine- 
Belgrade   -   

- Faculty of medicine- 
Belgrade 

8.  

 % 99.56 2688 2022 2004/ 12/9 مىن ذبيان احلرويل  102

594 400 200 

294 
 اد بلغر   جامعة  –  الطب  كلية-
 ساد   نويف  جامعة  –  الطب  كلية-

- Faculty of Medicine in 
University \Belgrade 

- Faculty of Medicine 
Novi sad- 

-Faculty of Medicine - بلغراد   –الطب البشري   - 298 200 399 597 % 99.48 2686 2021 2003/ 21/8 ورد قيس الشمايل  81  .9
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رقم   م

 املواليد  اسـم الطالب   االستمارة 

  الشهادة
احلاصل  

+  عليها  
 دورة عام 

  اجملموع العام
 بدون داينة 

املعدل املئوي  
 العام

عالمة  
 الرايضيات 

عالمة  
 لفيزايء ا

عالمة  
 الكيمياء 

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية 

ابللغة   الرغبات املطلوبة  لتسلس
 ية االنكليز ابللغة    املطلوبة  الرغبات  لتسلس العربية

Belgrade نويف ساد  –الطب البشري   - -   
- Faculty of Medicine- 

Novi sad 
10.  

اليمان اسامة   82
 300 200 399 598 % 99.44 2685 2022 2004/ 26/4 حجازي 

 بلغراد   –كلية طب االسنان   -
 بلغراد   –كلية الصيدلة   -

-  Faculty of 
Stomatology- Belgrad 

- Faculty of Pharmacy -
Belgrade 

11.  

 300 200 400 595 % 99.41 2684 2022 2004/ 21/3 علي رزق املوعي 9
 كلية الطب البشري -
 كلية الطب البشري -

- Faculty of medicine- 
Belgrade   -   

- Faculty of medicine -  
Novi sad   

12.  

دانة عصمت   91
 300 200 400 600 % 99.37 2683 2022 4/3/2004 القضماين 

 –طب بشري   -
 بلغراد 

 نويف ساد   –طب بشري   -

- Faculty of 
Medicine in 
University 
\Belgrade 

- Faculty of Medicine- 
Novi Sad 

13.  

 % 99.37 2683 2022 2/5/2004 احلسيمحزة هيثم   118

600 
 

400 200 

298 
 الطب البشري -
 طب االسنان   -

- Faculty of 
Medicine 

- Faculty of 
Stomatology 
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 األصالء / الفرع األديب:املرشحون  -اثلثاً 
 

 
 املواليد  اسـم الطالب   رقم االستمارة  م

احلاصل    الشهادة
+ دورة  عليها  

 م عا

اجملموع  
بدون   العام

 داينة

املعدل املئوي  
 امالع

عالمة  
اللغة 
 العربية

عالمة  
 ابللغة االنكليزية   رغبات املطلوبةال  لتسلس ابللغة العربية   الرغبات املطلوبة  لتسلس االنكليزية 

رند طارق   44 . 14
 University of Belgrade - جامعة بلغراد   –ادب انكليزي   - 348 542 % 84.19 2189 / اديب 2022 2004/ 17/9 قصاب  

/English literature  
15 . 

حميي الدين   46
 املنذر امحد 

 احلقوق - 303 477 % 76.12 1979 /اديب 2022 7/1/2004
 لسياسيةالعلوم ا -

- Faculty of Law 
- Faculty of Political 

 

 
 

 :فرع العلميال / االحتياطاملرشحون    -رابعاً 
 

 
رقم   م

 املواليد  اسـم الطالب   االستمارة 

  الشهادة
احلاصل  

+  ها  علي
 دورة عام 

  اجملموع العام
 بدون داينة 

ل املئوي  املعد 
 العام

عالمة  
 الرايضيات 

عالمة  
 الفيزايء 

عالمة  
 الكيمياء 

مة اللغة عال
 اإلنكليزية 

ابللغة   الرغبات املطلوبة  لتسلس
 ابللغة االنكليزية   الرغبات املطلوبة  لتسلس لعربيةا

1.  

 297 200 400 598 % 99.37 2683 2022 2/3/2004 جمد عصام رجوح 42

 جامعة بلغراد   –الطب   -
 نويف ساد جامعة    -الطب -
 
 

- Faculty of 
Medicine-
Belgrade -   

- Faculty of Medicine- 
Novi sad- 
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2.  

106 
حممد بشري  

 % 99.33 2682 2021 2003/ 22/5 مصطفى سكر

595 395 200 

300 

 –  الطب  ةكلي -
 بلغراد   جامعة

 نويف  جامعة   –  الطب  كلية -
 ساد

- Faculty of 
Medicine in 
University 
\Belgrade 

- Faculty of Medicine 
Novi sad- 

3.  

 99.26 2680 2022 2004/ 10/4 داين ركين الغازي 39
 

600 
 

400 199 300 

 -كلية اهلندسة الكهرابئية -
 جامعة بلغراد 

جامعة    –كلية اهلندسة   -
 كراغوبيكاتس 

- University of 
Belgrade – 
Faculty of 
electrical 
engineering 

- University of 
kragujevac – Faculty 
of Engineering 

4.  

14 
انس حممد رائد  

 جامعة بلغراد   –طب بشري   - 300 199 400 590 % 99.19 2678 2022 1/1/2005 كنعان 
 جامعة نويف ساد   –طب بشري  

- Faculty of 
Medicine-
Belgrade -   

- Faculty of Medicine- 
Novi sad- 

5.  

 بلغراد   –الطب البشري   - 300 198 398 600 % 99.11 2676 2022 2005/ 23/1 حيدر رامز زاهر 53
 نويف ساد  –الطب البشري  

- Faculty of 
Medicine -
Belgrade -   

- Faculty of Medicine - 
Novi sad 
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6.  

 عمارة جامعة بلغراد  - 300 200 400 600 % 98.96 2672 2022 2005/ 20/1 اليا ابراهيم علي 10
 جامعة نيس  –عمارة  

- Faculty of 
Architecture- 
Belgrade 

- Faculty of civil 
engineering and 
Architecture- 
university of NIS 

7.  

اجني حممد منتصر   26
 مار املع

 جامعة بلغراد   –كلية الطب   - 300 196 395 600 % 98.96 2672 2022 2004/ 14/2
 جامعة نويف ساد   –كلية الطب  

- University of 
Belgrade- 
Faculty 
medicine 

- University of novi sad 
Faculty of Medicine 

8.  

 300 200 400 595 % 98.96 2672 2021 2003/ 24/2 ل خالد انصروائ 80
جامعة   –ري  الطب البش -

 بلغراد 
 جامعة نويف ساد   –الطب البشري  

- Faculty of 
Medicine -
Belgrade -   

- Faculty of Medicine - 
Novi sad 

9.  

اوس ابسل   27
 292 200 399 592 % 98.81 2668 2021 1/9/2003 امساعيل 

ة نويف جامع  –الطب البشري   -
 ساد

 جامعة نيس   –الطب البشري  

- Faculty of 
medicine-
University of  
Novi sad 

- Faculty of medicine – 
university of NIS 

10.  

 بلغراد   جامعة   –  بشري  طب - 300 200 400 595 % 98.70 2665 2022 2004/ 15/4 مااي حمسن سعود 15
 ساد   نويف  جامعة   –  بشري  طب

- Faculty of 
Medicine-
Belgrade -   

- Faculty of Medicine- 
Novi sad- 
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 : اتمالحظ
  اية الدوام الرمسي من يوم االثني املوافقولغاية هنعالن  شر هذا اإلناتريخ من    بدءاً ي يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف حيق للطالب الناجح •

 وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.  11/2022/ 28
 هي غري مشمولة ابملنحة. يتحملها الطالب و إىل صربيا  نفقات السفر من و مجهورية صربيا يف دمشق أن  فارة أبلغتنا الس •

عد  مو   لخال  االحتياط الناجحي األصالء أو  يف حال مل يرد امسهم من بي  بعد صدور نتائج اإلعالن  التقدم بطلب الستجاع أوراقهم الثبوتية اإلعالن  حيق للطالب املتقدمي إىل هذا   •
 . من اتريخ صدور نتائج اإلعالن أشهر   6أقصاه  

 
 يعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ رمسي

                                                                                                                                                            
 والبحث العلمي معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                                                           

 
 يوسف ديب هيفادالدكتورة                                                                                                                                                                  


