
1 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

    
 لدراسة الماجستير والدكتوراه على المنح المخصصة للقطر  9/9/2018تاريخ  331إعالن وزارة التعليم العالي رقم  لناجحين في االطالب أسماء  إعالن 

 .اإليرانية اإلسالميةالجمهورية ع مالبرنامج التنفيذي التفاق التعاون الثقافي استناداً إلى  
 

 :9/9/2018تاريخ  331رقم  األحكام العامة الواردة  في اإلعالن 
 .نب اإليرايناجلا من ِقَبلاملعدل( املطلوبة  -أن يكون املتقدم إىل هذه املفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية وأن حيقق شروط القبول )السن -
 مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها.أن يكون املتقدم غري موفد  -
ومقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من أن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح   -

 .اجلانب اإليراين
 .طلوبة من ِقَبل اجلانب اإليراينبول املأن يكون حاصالً على إجازة جامعية للراغبني بدراسة املاجستري وفق معدالت الق -
 .نب اإليراينأن يكون حاصالً على درجة املاجستري للراغبني بدراسة الدكتوراه وفق معدالت القبول املطلوبة من ِقَبل اجلا -
 -محاة -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة املاجستري )إن وجدت( صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية )دمشق  -

 طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم املفتوح أو اجلامعة االفرتاضية. 
 ها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيمل -
 أن تكون درجة املاجستري )إن وجدت( اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. -
 ة السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومي -
 احلكومية السورية. كون درجة املاجستري )إن وجدت( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعاتأن ت -
، ويف حال مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء، 7/7/2013/ تاريخ 44/ منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /92% من املنح الدراسية البالغ عددها / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ُتضاف املنح املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح.
 ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. -
 إلعالن الذي تقدم إليه.ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج ا -
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 ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
بنتائج إعالن التبادل املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص  ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن -

 الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في   52/10/2018 خالل موعد أقصاه يوم الخميس يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف   -

 العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.
 الطلبات الشرطية.ال تقبل  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
 ةبمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة المخصص، وفي حال لم يرغب الطالب الناجحون المرشحون تم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح مالحظة:  -

المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي  خالل التقدم بطلب استنكافلهم، يحق لهم  
 الحالي واألعوام القادمة.

عدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة المعلى أساس متت دراسة الطلبات  -
الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على  ومت، للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه

 .60/100 كل مقرر املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف 25/9/2006تاريخ  37استناداً إىل قرار جملس التعليم العايل رقم حدا 
 القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في الجمهورية اإلسالمية اإليراينة. -
 وفدون.الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا امل يُعتربال  -
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
هادات وبة لتعادل الشفي المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطل القبول -

 (www.mohe.gov.sy)يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
 بمثابة تبليغ رسمي.   www.mohe.gov.syيعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الوزارة الرسمي: -

 
 
 :المنح 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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امعات، وصخصص املنح الشاغرة لعموم املواطنني يتم إعطاء األولوية ملوفدي البعثات العلمية ومعيدي اجلامعات واليت يتم ترشيحهم على هذه املنح مبوجب مراسالت رمسية بني الوزارة واجل           
 املتقدمني إىل هذا اإلعالن.

 المقاعد: 
جازة )الراغبني / مقعدًا دراسيًا مناصفة بني احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحلاصلني على درجة اإل50املقاعد البالغ عددها /يتم توزيع 

 مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري( وفق اآليت:
 
 :المتقدمون لدراسة الدكتوراه 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل / مقعدًا دراسيًا 25/ على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( خيصص للحاصلني
 :املتقدمني احلاصلني على درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري( تكون موزعة وفق اآليت

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من 10/ -
 الكليات التطبيقية(. 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات  كليات التطبيقيةخرجيي ال / مقعداً للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من15/ -
 غري التطبيقية(. 

 
 :المتقدمون لدراسة الماجستير 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل / مقعدًا دراسيًا 25/ خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري(
 املتقدمني احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من  قيةخرجيي الكليات غري التطبي/ مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من 10/ -
 خرجيي الكليات التطبيقية(. 

إىل املتقدمني من خرجيي )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية خرجيي الكليات التطبيقية / مقعدًا للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من 15/ -
 الكليات غري التطبيقية(. 
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 :/ طالباً 51وعددهم / : الكليات التطبيقية الماجستيرلدراسة المرشحين  الناجحينأسماء 
معدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م

 اإلجازة
 الكود االختصاص ا لمطلوب التقدير

 السياحة-1 جيد جدا 76.96 2016 البعث السياحة 8/1/1993 نغم سليمان األمحد 1
 إدارة أعمال-2

29222 

العلوم الصحية/قسم علوم  25/7/1993 مريي جورج القبق 2
 املخابر

 علم األحياء اخللوي واجلزئي -1 جيد جدا 78.5 2015 البعث
 علم األحياء الدقيقة -2
 الكيمياء التحليلية -3

29213 

 28880 هندسة اتصاالت-1 جيد جدا 77.46 2017 تشرين اهلندسة االلكرتونية 15/11/1994 جمد عفيف زحلط 3
اهلندسة امليكانيكية/هندسة  7/5/1991 حسام سليمان عباس 4

 املعادن
 حلام-1 جيد جدا 76.95 2014 البعث

 صب-2
 تآكل ومحاية-3

29217 

اهلندسة املدنية/هندسة مدنية  31/8/1994 فادي عدنان طعمة 5
 عامة

 اإلنشائيةاهلندسة -1 جيد جدا 75.16 2017 البعث
 اإلنشاء إدارة-2
 اهلندسة اجليوتكنيكية-3

29216 

 هندسة انشائية -1 جيد جدا  75.02 2013 دمشق اهلندسة املدنية 14/10/1989 بالل حممد فائز اجلزمايت 6
 االدارة اهلندسية -2
 هندسة زلزالية -3

29264 

 تكنولوجيا املعلومات -1 جيد جدا  75.01 2018 طرطوس املعلوماتتكنولوجيا  1/1/1996 أمحد حسن حممد 7
 هندسة شبكات -2
 هندسة الذكاء الصنعي -3

29238 

 معاجلة فيزيائية -1 جيد 72.66 2016 تشرين الرتبية الرياضية 6/1/1993 حيدر حممد عمران 8
 ادارة رياضية -2
 تدريب رياضي -3

 

29265 

معدل  عام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم م
 اإلجازة

 الكود االختصاص ا لمطلوب التقدير
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اهلندسة امليكانيكية/علم املواد  11/9/1993 خالد مجال املقداد 9
 اهلندسية

 هندسة ميكانيكية-1 جيد 71.54 2018 حلب
 هندسة طبية حيوية-2
 هندسة التعدين والفلزات-3

29207 

 29675 فيزياء نظري-1 جيد 71.07 2014 تشرين الفيزياء 1/1/1992 علي مسري عزو 10

/البيولوجيا/احليوية  علم األحياء 12/7/1994 داليا عيسى شبانة 11
 الكيميائية

 التكنولوجيا احليوية امليكروبية-1 جيد  70.75 2018 تشرين
 التقانة احليوية-2
 علم التطفل والطفيليات-3

28627 

 حماسبة-1 جيد 70.50 2018 تشرين االقتصاد/احملاسبة 9/7/1994 سليمان منيب درويش 12
 ادارة أعمال-2
 التسويق-3

28961 

 متريض -1 جيد 70.03 2017 تشرين التمريض 3/1/1993 ابتسام شعالن رضوان 13
 قابلة قانونية-2

29278 

 28937 لغة فارسية-1 امتياز   88.72 2016 البعث اآلداب/اللغة الفارسية 27/12/1993 والء حمي غنام 14
 لغري تعليم اللغة الفارسية -1 جيد جدا 76.83 2016 دمشق اآلداب/اللغة الفارسية 16/8/1994 رمي علي درويش 15

 الناطقني
 تعليم اللغة الفارسية وآداهبا -2

11280 

 
 
 
 
 
 
 

 :/ طالب4وعددهم / الدكتوراةلدراسة  المرشحين  لناجحيناأسماء 
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الشهادة احلاصل  املواليد االسم م

 عليها
عام  اجلامعة

 التخرج
معدل 
 اإلجازة

التقد
 ير

الشهادة احلاصل 
 عليها

دورة  اجلامعة
 عام

معدل 
 املاجستري

 الكود االختصاص املطلوب معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير

شريهان حممد  1
 عجيب

جيد  78.68 2013 تشرين الرتبية الرياضية 26/2/1991
 جدا

 فيزيولوجيا/تغذية -1 81.68=3+78.68 جيد جدا 83.36 2018 تشرين الرتبية الرياضية
 فيزيولوجيا/طب رياضي -2
 ادارة رياضية -3

28580 

عال حممد  2
 سامر البغدادي

الصيدلة  1/1/1988
والكيمياء 
 الصيدلية

جيد  73.939 2010 دمشق
 جدا

الصيدلة 
السريرية 

 وصيدلية املشايف

 الصيدلة السريرية -1 76.939=3+73.939 جيد جدا 84.20 2016 دمشق
 طب الشيخوخة -2
 اخلاليا اجلذعية -3

 

ميس يوسف  3
 حواط

داخلية /أمراض  جيد 67.67 2011 تشرين الطب البشري 10/4/1987
 مخجية ) معدية(

 علم األوبئة -1 70.67=3+67.67 جيد جدا 82.94 2018 تشرين
 اخلاليا اجلذعية -2
 الطب النفسي -3

 

علي عدنان  4
 غامن

 هندسة خمزون النفط والغاز -1 69.53=3+66.53 امتياز 86.22 2018 البعث اهلندسة البرتولية جيد 66.53 2009 البعث اهلندسة البرتولية 19/1/1986
 منذجة مكامن نفطية وغازية -2
 االستثمار املدعم يف النفط والغاز -3

29493 

 
                                                                                                                                                                     21/10/2018دمشق في                  

 
 معاون وزير التعليم العالي 

 

 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                                       


