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 ادلتضمن اإلعالن عن منح التبادل الثقايف للمرحلة اجلامعية األوىل ابختصاص الطب البشري  22/1/2012اتريخ  44إعالن وزارة التعليم العايل رقم  يف  الناجحنيأمساء 

 2012/2020واليت مت حتويلها إىل العام الدراسي  2012/2012للعام الدراسي   مجهورية كوابادلقدمة من 
 

 :األحكام العامة 
 جيب أن يكون ادلتقدم إىل ىذه ادلفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. -
 عاماً من اتريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 %.  65، على أالّ يقل رلموع درجاتو عن 2012ي( حصراً دورة عام )الفرع العلم 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. -
 م.ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العا -
 ال حيق دلن جنح يف إعالانت التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن.  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
انوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال ك -

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

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
ضل وفق ويف حال تساوي الدرجات يتم التفا، بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية فقطيف الشهادة الثانوية  جملموع درجات الطالبحسب ادلعدل ادلئوي تتم معاجلة الطلبات وادلفاضلة بني ادلتقدمني  -

 التسلسل التايل:
  اللغة اإلنكليزية(. –الكيمياء  –الفيزايء  –عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل )الرايضيات 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 



 

 

 ستة أشهر من اتريخ إعالن النتائج.  خالل  يف حال مل يرد امسهم من بني الناجحنيللطالب ادلتقدمني إىل ىذا اإلعالن التقدم بطلب السًتجاع أوراقهم الثبوتية  حيق -
 
 ، حيث يقوم اجلانب الكويب ادلانح إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني )الناجحني يف اإلعالن(.القبول النهائي للطالب حصراً مبوافقة اجلهات ادلعنية يف كواب يرتبط -
 ت التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية، وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفدون.ال يُعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيا -
  وال يًتتب عليو أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون للشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة القبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعاد -

 إلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري.واليت تتضمن أبنو جيب أن تكون درجة ا (،www.mohe.gov.syالتعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
مبتابعة على الطالب ادلتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم  يتعنيمبثابة تبليغ رمسي، ابلتايل  ( 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.syادلوقع االلكرتوين للوزارة  
 
 ادلنحة )التزامات اجلانب الكويب(: ماهية 

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

 شرية وتصديق األوراق الثبوتية يف السفارة الكوبية بدمشق رلاانً.احلصول على التأ

 
 :التزامات الطالب ادلالية 

 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبا يلي:    
 نفقات السفر ذىاابً وإايابً. -
 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماىية ادلنحة. -
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 االنكهيسية

 298 222 381 593 97.15 2623 2218 الثاووية العامة/العلمي 28/9/2222 فادي وضال فلوح 7  .1

 292 222 385 589 96.52 2626 2218 الثاووية العامة/العلمي 1/3/2222  ومولزيىب دمحم 3  .2

 297 187 381 571 94.98 2551 2218 الثاووية العامة/العلمي 15/11/2222 مجذ حيذر فلوح 8  .3

 298 192 369 565 93.63 2528 2218 الثاووية العامة/العلمي 29/6/2222 قصي ومر المغربي 2  .4

 275 192 392 593 92.85 2527 2218 الثاووية العامة/العلمي 22/9/2222 يه فؤاد سليطيهزيه العابذ 14  .5

 263 222 364 622 92.33 2493 2218 الثاووية العامة/العلمي 8/1/2222 أحمذ دمحم الخير هللا 11  .6

 258 186 395 568 91.74 2477 2218 الثاووية العامة/العلمي 12/1/2221 دمحم الطيب أحميذ الرشيذ 9  .7

 266 193 386 568 91.52 2471 2218 الثاووية العامة/العلمي 5/1/2222 سليمان دمحم السلخذي 12  .8

 284 181 372 565 91.15 2461 2218 الثاووية العامة/العلمي 1/1/2221 دمحم فراس تفتىازي 15  .9

 293 189 358 582 91.22 2457 2218 الثاووية العامة/العلمي 22/1/2222 أحمذ ابراهيم حمادي 18  .12

 284 147 346 563 89.89 2427 2218 الثاووية العامة/العلمي 1/1/2221 علي دمحم الرحية 17  .11

 299 148 316 528 87.52 2363 2218 الثاووية العامة/العلمي 29/1/2221 أحمذ دمحم وهاد الموقع 13  .12

 42/2/4102دمشق 

 يعترب هذا التنويه مبثابة تبيلغ رمسي
 

  يعبوٌ وزير انتعهيى انعبني                                                                                                                                                               
              

اندكتىرة                                                                                                                                                                                                

 سحر انفبهىو


