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 الجمهورية العربية السورية       

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 

 إعالن
 27/1/2020تاريخ  39إعالن وزارة التعليم العالي رقم   في المرشحين الناجحين أسماء 

 ا االتحاديةروسيجمهورية  الموقع مع بموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي /دكتوراة / لمرحلة الدراسات العلياعلى المنح المخصصة للقطر 

 :األحكام العامة 

 من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -

 أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً. -

ي حال ورود دل الثقافي فنح التبامأن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من   -

 قبوله من الجانب الروسي.

 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية وفق معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي. -

 ن يكون حاصالً على درجة الماجستير وفق معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي.أ -

ق، حلب، لسورية ) دمشلعربية ااأن تكون شهادة الماجستير )للمتقدمين لدراسة الدكتوراه( وشهادة اإلجازة الجامعية صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية  -

وزارة ليا التابعة لا والمعاهد العالمعاهد العلي –التعليم المفتوح  –الجامعات الخاصة السورية  –)الجامعة االفتراضية السورية  طرطوس( تشرين، البعث، الفرات، حماة،

 . 10/10/2019 تاريخ /45وفق أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /والبحث العلمي  وزارة التعليم العاليالمعادلة في  غير السورية الشهادات  –الثقافة 

 أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير. -

 أن تكون درجة الماجستير )للمتقدمين لدراسة الدكتوراه( التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. -

 ورية.ومية الست العليا وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسا -

جامعات لمطبقة في الالقواعد االمقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق  أن تكون درجة الماجستير )للمتقدمين لدراسة الدكتوراه( التي يحملها الطالب من الشهادات -

 الحكومية السورية.

ن من بين سماء المقبوليأبإرسال القبوالت ويعود له تحديد الروسي المانح يقوم الجانب ، حيث روسياالمعنية في  اتبموافقة الجهالقبول النهائي للطالب يرتبط  -

 .)الناجحين في اإلعالن( المرشحين

 مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال يحق للطالب  -

 

حرم وإال ي  15/5/2020حتى تاريخ  nabilayunes444@gmail.com على البريد االلكتروني يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل  -

 من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

 25/9/2006تاريخ  37م العالي رق استناداً إلى قرار مجلس التعليمالفصل بين المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية تم  -

 .60/100بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في كل مقر المتضمن قائمة 
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http://future-موقع حسابهم على والولوج إلى  www.mohe.gov.sy يتعين على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة الموقع االلكتروني للوزارة  -

russia.com-in موقع ، مع اإلشارة إلى أن نتيجة الترشيح على المنحة تظهر أوالً على الحساب الخاص بكل طالب على لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد وذلك

russia.com-in-http://future . 

 ن.والموفد تمتع بهاين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال ي   -

 ة التزامات تجاه الدولة.وال يترتب عليه أينفقة خاصة على حساب الطالب  ت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي -

لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول القبول في المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون ل -

والتي تتضمن بأنه يجب أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع  (،www.mohe.gov.syعليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 

 درجة الماجستير.

 
 القبول المطلوبة من الجانب الروسي: معدالت 

 :بالنسبة للمرشحين لدراسة الماجستير 

 التطبيقية.% بالنسبة لخريجي الكليات 70-

 % بالنسبة لخريجي الكليات غير التطبيقية.65-

 :في درجة الماجستير.75أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  بالنسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه % 
 

  التزامات الجانب الروسي(: المنحةماهية( 

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 المتساوية المطبقة على الطالب الروس الذين يدرسون على حساب الميزانية الفيدرالية.راتب شهري واإلقامة في السكن الجامعي بالشروط  -

 سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة. -
 

 

 

 :التزامات الطالب المالية 
 يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي:

 وإياباً.نفقات السفر ذهاباً  -

 دوالراً أمريكياً سنوياً. /250نفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي ال تتجاوز قيمتها / -

 أي نفقات أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة. -
 

 

 لمرحلة الدكتوراه من خريجي الكليات غير التطبيقية المرشحون:  

 االختصاص معدل  الشهادات  الحاصل عليها ورقم  االسمم

http://www.mohe.gov.sy/
http://future-in-russia.com/
http://future-in-russia.com/
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 من خريجي الكليات التطبيقية: المرشحون  

التسجيل على  .

الموقع 

 االلكتروني
http://future-

in-russia.com 

اإلجاز الماجستير اإلجازة

ة بعد 

التثقي

 ل

 المطلوب

)دكتوراه 

 في...(

ورمزه   

 

االختصا اسم المؤسسة التعليمية

ص و 

الجامعة 

وعام 

 التخرج

 التقدير المعدل

االختصاص و 

الجامعة وعام 

 التخرج

 التقدير المعدل

1.  

 فادي انطون حالوه

Fadi antone 

halawe  

16266/20 

جغرافية/دمشق/

2009 
 جيد 65.28

جغرافية/دمشق/

2015 
 68.28 جيد جداً  84.23

 علوم األرض /جغرافية/

GEOSCIENCES 

05.06.01 

1. Saint Petersburg State University 

2. Voronezh State University 

3. Perm State University 

4. TYUMEN STATE UNIVERSITY  

5. SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 

6. Altai State University 

2.  

فادي عبد الغني 

 االحمر

FADI 

ABDULGHA

NI ALAHMR 

26150/20 

علوم 

سياسية/دمشق/

2008 

74.23 
جيد 

 جدا

عالقات 

دولية/دمشق/

2014 

 77.23 جيد جدا 80.53

علوم سياسية ودراسات 

 المناطق

POLITICAL 

SCIENCES AND 

AREA STUDIES 

41.06.01 

1- Saint Petersburg State University 
2- BALTIC  STATE TECHNICAL 

UNIVERSITY  

3- PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF 

RUSSIA 

4- RUSSIAN UNIVERSITY OF economics  

5- Altai State University 

6- Kazan Federal Universit 

 م

االسم ورقم  التسجيل 

 على الموقع االلكتروني

http://future-in-

russia.com 

 الشهادات  الحاصل عليها

معدل 

اإلجازة بعد 

 التثقيل

 االختصاص المطلوب

)دكتوراه في ...( 

 ورمزه

 

 

 اسم المؤسسة التعليمية
 الماجستير اإلجازة

االختصا

ص و 

الجامعة 

وعام 

 التخرج

 التقدير المعدل

االختصاص و 

الجامعة وعام 

 التخرج

 التقدير المعدل

1-  

 خضر عبد الرزاق العيسى 

KHUDR 

ABDULRAZZAK 
ALISSA  

24178/20 

فنون 

 جميلة
حلب//

2010 

 جيد جداً  77.44

فنون 

جميلة/دمشق/
2020 

 80.44 جيد جداً  79.6

 دراسات فنية 

ART STUDIES 
50.06.01 

1. Saint Petersburg State University 

of ART and Design 

2. RUSSIAN STATE INSTITUTE 

OF CINEMATOGRAPHY 

NAMED AFTER GERASINOV  
3. Moscow State University of 

APPLIED Arts 

4. Russian New University 

5. Kazan Federal University 

6. 6- Ural Federal University 

http://future-in-russia.com/
http://future-in-russia.com/
http://future-in-russia.com/
http://future-in-russia.com/


4 

 

2-  

 نتالي شوكت الدكر 

NATHALIE 

SHAOKAT 

ALDAKAR 

3995/20 

اقتصاد/ت

شرين/

2014 

 جيد جداً  77.48
اقتصاد/تشرين/

2019 
 80.48 جيد جدا 76.60

 اقتصاد 

ECONOMICS 

38.06.01 

1. Kazan Federal University 

2. Ufa State OIL Technical 

University 

3.  Volga State University of 

Technology 

3-  

 عبد العزيز علي العاكوب 

ABDALAZIZ 

ALIALAKOUB 

18583/20 

هندسة 

االتصاالت 

 2014حلب//

 امتياز 86.39
هندسة اتصاالت 

 2019حلب//
 89.39 امتياز 87.51

 هندسة االتصاالت
TELECOMONU

NICATION 
ENGINEERING 

11.06.01 

1. National University of Science and 
Technology MISIS 

2. MOSCOW INSTITUTE OF 
PHYSICS AND TECHNOLOGY 

3. Saint Petersburg State University 
4. ITMO University 
5. SOUTHERN FEDERAL 

UNIVERSITY 

4-  

 محمد خير صفوان عليوي

MOHAMMAD SAFWAN 

ALEWE 

25643/20 

هندسة 

مدنية/الجزيرة 

2012الخاصة/  

 ممتاز 90.82

هندسة 

انشائية/جامعة 

2017دمشق/  

 93.82 جيد جدا 84.80

طرق وتكنولوجيا صناعة 

 البناء والتشييد

METHODS AND 

TECHNOLOGY 

CONSTRUCTION 

08.06.01 

1- SAMARA STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 

2- Saint Petersburg State University 

3- BELGOROD STATE UNIVERSITY 

4- Kuban State Technological 
University 

5- VOLGOGRAD STATE 
TECHNICAL UNIVERSITY 

6- 6- Moscow State University of Civil 
Engineering 

5-  

 حسان احمد النجار
HASSAN AHMAD 

ALNAJJAR  

34621/20 

ندسة ه
الطاقة/حلب/

2014 

 جيد جدا 76.13
هندسة 

الطاقة/حلب/

2019 

 79.13 جيد جدا 84.41
 هندسة ميكانيكية 

MECHANICAL 

ENGINEERING 

1- SOUTHERN FEDERAL 
UNIVERSITY 

2- 2 VOLGOGRAD STATE 
TECHNICAL UNIVERSITY 

3- SAMARA STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 

4- ITMO University 

5- Don State Technical University 

6-  Ural Federal University  

6-  

 خالد محمد ابو سلو

KHALED MOHAMMAD 

ABOSELO 

35994/20 

الهندسة 

المعمارية/ 

2014القلمون/  

 امتياز 86.25

التخطيط 

والبيئة/دمشق/

2020 

 89.25 جيد جدا 82.79

 عمارة

ARCHITECTURE 

07.06.01 

1. KAZAN STATE UNIVERSITY OF 
ARCHITECTURE  

2. PEOPLES’ FRIENDSHIP 
UNIVERSITY OF RUSSIA 

3. FAR EASTERN STATE 

UNIVERSITY Moscow State 
University of Civil Engineering 

4. SAMARA STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 

5.  VOLGOGRAD STATE 
TECHNICAL UNIVERSITY  -  

 

 عامر قصي الدرويش

AMER QOUSAI 

ALDARWISH 

37342/20 

الهندسة 

المدنية/البعث/

2014 

 امتياز 85.34

الهندسة 

المدنية/تشرين/

2017 

 88.34 جيد جدا 83.92

وتقنييات التشييدطرائق   

METHODS AND 

TECHNOLOGY OF 

CONSTRCTION 

08.06.01 

Moscow State University of Civil 

Engineering 

SAINT -PETERSBURG STATE 

UNIVERSITY OF ARCHITECTURE 

AND CIVIL ENGINEERING 
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 طالبن فقط /2وعددهم / معاهد عليا( –السورية )تعليم مفتوح + افتراضية  الجامعات من خريجي المرشحون  : 

SAINT PETERSBURG STATE 

POLYTECHNICAL UNIVERSITY 

State Technical University 

 Ural Federal University 

 

 

 شادي يعقوب علي

SHADI YACOUB ALI 

15368/20 

الهندسة 

التقنية/تشرين/

2013 

 امتياز 85.4

الهندسة 

التقنية/طرطوس/

2019 

 88.4 امتياز 89.10

علوم الكمبيوتر ومعدات 

 الكمبيوتر

COMPUTER 

SCIENCE AND 

COMPUTER 
FACILITIES 

09.06.01 

1- Kuban State Technological 

University 

2- Don State Technical University 

3- Moscow State University of 

TECHNOLOGY 

4- ITMO University 
5- Voronezh State Technical 

University 

6- Voronezh state univ 

 

 همام مالك كناج

HOMAM MALEK KNAJ 

39696/20 

اقتصاد/تشرين/

2012 
 جيد جدا 70.25

اقتصاد/طرطوس/

2016 
 73.25 جيد جدا 84.22

 اقتصاد

ECONOMICS 

38.06.01 

H S E UNIVERSITY 

STATE UNIVERSITY OF 

MANAGEMENT 

SAINT PETERSBURG STATE 

UNIVERSITY OF ECONOMICS 

Saint Petersburg State University 

Kazan Federal University 

6- SEVASTOPOL State University 

 

 

حسين حيدرعال   

OLA HOUSEIN HAYDAR 

12191/20 

هندسة الحاسبات 

والتحكم 

االلي/تشرين/

2017 

 ممتاز 85.96
هندسة الحاسبات 

2020تشرين//  
 88.96 جيد جدا 83.60

 علوم وهندسة الحاسب
COMPUTER 

SCIENCE AND 

COMPUTER 

FACILITIES 

09.06.01 

National University of ELECTRONIC 
TECHNOLOGY 

H S E UNIVERSITY 

Tula State University 

VLADIMIR STATE UNIVERSITY 

 

 طالل هشام سلطان

TALAL HISHAM 

SULTAN 

39091/20 

هندسة 

المعلوماتية/البع

2008ث/  

 جيد جدا 71.85

علوم 

الويب/االفتراضية/

2016 

 74.85 جيد جدا 75.08

 علوم الحاسب والبيانات 

Computer  science   

02.06.01 

Nizhny Novgorod State Technical 

University 

Volgograd State University 

VOLOGDA STATE TECHNICAL 

UNIVERSITY 

MARI STATE UNIVERSITY 

Ural Federal University 

HERZEN STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY OF RUSSIA 

 م.

ورقم  التسجيل  االسم

 على الموقع االلكتروني

-in-http://future

 الشهادات  الحاصل عليها
معدل اإلجازة 

 بعد التثقيل

االختصاص 

 المطلوب

)دكتوراه في 

 

 

 اسم المؤسسة التعليمية
 الماجستير اإلجازة

 التقدير المعدلاالختصاص و  التقدير المعدلاالختصاص و 

http://future-in-russia.com/
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 بمثابة تبليغ رسمييعتبر هذا اإلعالن 

      

عاون وزير التعليم العالي م                                                                                                                                                             

 والبحث العلمي

 

 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                  

russia.com  الجامعة وعام

 التخرج

الجامعة وعام 

 التخرج

 ورمزه ...(

1.  

 ياسين عبد الكريم الرزوق
YASSEN ABDEL 

KAREEM  
17437/20 

 
 
 

هندسة 
بترولية 

البعث /

/2009 

 جيد 65.71
إدارة التقانة 

االفتراضية /
/2019 

 68.71 جيد جداً  78.1

ادارة في النظم التقنية 
 )الفنية(

MANAGEMEN
T IN 

TECHNICAL 
SYSTEMS  

27.06.01 

1. MOSCOW STATE 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
STANKIN 

2. Russian Technological UniversitY 
3. Belgorod Shukhov State 

Technological University 
4. VOLGOGRAD STATE 

TECHNICAL UNIVERSITY 
5. SOUTHERN FEDERAL 

UNIVERSITY 
6. ULYANOVSK STATE 

TECHNICAL UNIVERSITY 

2.  

 مالك عدنان الغدير

MALEK ADNAN 
ALGHDEIR  

24539/20 

كيمياء/الفرات
/2010 

 جيد 69.91

علوم وهندسة 
المواد /المعهد 

العالي للعلوم 
التطبيقية 

والتكنولوجيا/
2013 

77.21  ً  72.91 جيد جدا

 علوم الكيمياء

CHEMICAL 
SCIENCES 

04.06.01 

1. National University of Science and 
Technology MISIS 

2. Kazan Federal University 
3. Voronezh State University 
4. Volgograd State University 
5.  Samara University  -  

http://future-in-russia.com/

