
 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 
 

 المتضمن اإلعالن عن منح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية األولى باختصاص الطب البشري  72/1/7112تاريخ  44أسماء المتقدمين إلى إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
 7112/7171والتي تم تحويلها إلى العام الدراسي  7112/7112للعام الدراسي   جمهورية كوباالمقدمة من 

 
 :األحكام العامة 
 جيب أن يكون ادلتقدم إىل ىذه ادلفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. -
 عاماً من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 %.  56، على أالّ يقل رلموع درجاتو عن 7112مي( حصراً دورة عام )الفرع العل الشهادة الثانوية العامة السورية أن يكون ادلتقدم حاصل على -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 ام.ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا الع -
 ال حيق دلن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن.  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال   -

 السابق الذي جنحوا فيو.
من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف  ني وإال حيرمحيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل ادلدة احملددة يف التنويو ادلتضمن أمساء الناجح -

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
اضل وفق ويف حال تساوي الدرجات يتم التف، بعد طّي درجة مادة التربية الدينية فقطيف الشهادة الثانوية  جملموع درجات الطالبحسب المعدل المئوي تتم معاجلة الطلبات وادلفاضلة بني ادلتقدمني  -

 التسلسل التايل:
  اللغة اإلنكليزية(. –الكيمياء  –الفيزياء  –عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل )الرياضيات 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 



 

 

 ستة أشهر من تاريخ إعالن النتائج.   خالل في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحينللطالب ادلتقدمني إىل ىذا اإلعالن التقدم بطلب السًتجاع أوراقهم الثبوتية  حيق -
 
، حيث يقوم الجانب الكوبي المانح بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين )الناجحين القبول النهائي للطالب حصرًا بموافقة الجهات المعنية في كوبا يرتبط -

 في اإلعالن(.
 ات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية، وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفدون.ال يُعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقي -
  وال يًتتب عليو أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
دلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعا -

 إلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري.واليت تتضمن بأنو جيب أن تكون درجة ا (،www.mohe.gov.syوزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة  يتعينبمثابة تبليغ رسمي، بالتالي  ( www.mohe.gov.syيعد كل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على ادلوقع الرمسي للوزارة ) -

 لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد. وذلك www.mohe.gov.syالموقع االلكتروني للوزارة  
 
 المنحة )التزامات الجانب الكوبي(: ماهية 

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 ووجبات طعام.تأمني سكن جامعي  -
 دورة لغة إسبانية. -

 احلصول على التأشرية وتصديق األوراق الثبوتية يف السفارة الكوبية بدمشق رلاناً.

 
 :التزامات الطالب المالية 

 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبا يلي:    
 نفقات السفر ذىاباً وإياباً. -
 ماىية ادلنحة. أي نفقات أخرى مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل -
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 :أسماء المتقدمين 

 م.
رقم 

 المواليد االسم االستمارة
الشهادة الحاصل 

 عليها
دورة 
 عام

المجموع بال 
 ديانة

المعدل المئوي 
 ديانةبال 

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
 االنكليزية

 892 822 221 992 97.19 8282 8212 لمًالثانوٌة العامة/الع 82/9/8222 فادي نضال فلوح 7  .1

 898 822 229 929 92.98 8222 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 1/2/8222 زٌنب محمد جمول 2  .8

 897 127 221 971 99.92 8991 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 19/11/8222 مجد حٌدر فلوح 2  .2

 892 192 229 929 92.22 8982 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 89/2/8222 قصً نمر المغربً 8  .9

 879 192 298 992 98.29 8927 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 82/9/8222 زٌن العابدٌن فؤاد سلٌطٌن 19  .9

 822 822 229 222 98.22 8992 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 2/1/8222 أحمد محمد الخٌر هللا 11  .2

 892 122 299 922 91.79 8977 8212 لثانوٌة العامة/العلمًا 12/1/8221 محمد الطٌب أحمٌد الرشٌد 9  .7

 822 192 222 922 91.98 8971 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 9/1/8222 سلٌمان محمد السلخدي 12  .2

 829 121 272 929 91.19 8921 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 1/1/8221 محمد فراس تفتنازي 19  .9

 892 129 292 928 91.22 8997 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 88/1/8222 أحمد ابراهٌم حمادي 12  .12

 829 197 292 922 29.29 8987 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 1/1/8221 علً محمد الرحٌة 17  .11

 899 192 212 982 27.98 8222 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 89/1/8221 أحمد محمد نهاد الموقع 12  .18

 898 172 292 929 29.72 8219 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 89/1/8221 زٌن علً مرٌم 9  .12

 199 128 292 999 21.92 8822 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 12/2/8222 مها باسم القاسم 12  .19

 122 127 229 992 78 1999 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 2/1/8221 محمد راتب خالد دبدوب 9  .19

 129 199 222 921 72.21 1918 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 1/1/8221 رادأحمد فؤاد الط 18  .12

 127 192 229 912 72.11 1292 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 1/9/8222 مصطفى بدر الدٌن الحناوي 1  .17

 129 27 829 992 29.27 1221 8212 الثانوٌة العامة/العلمً 12/1/1999 محمد معتز بسام الحلبً 2  .12

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                             12/3/7112فيدمشق 
              

                                                                                                                                                                                               
 الدكتورة سحر الفاهوم


