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 الجمهورية العربية السورية         

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 

 اعالن

راسي للعام الد على المنح للمرحلة الجامعية األولى 13/1/2022تاريخ 011018/5/ 434 رقمعلى االعالن  رشحينالمأسماء الطالب 

 المقدمة من سلطنة بروناي 2022/2023

 
 

 

 األحكام العامة:

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

 سنة. 25أال يتجاوز عمر المرشح  -

دل العام لمجموع درجاته بعد على أال يقل المع(، 2021أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األدبي دورة ) -

 . %70عن طي درجة مادة التربية الدينية 

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية. -

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

 العام التقدم لهذا اإلعالن.ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا   -

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

عد المحدد كاف ضمن الموب االستنال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطل -

 التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه. في 

  28/2/2022ي بتاريخ ولغاية نهاية الدوام الرسم 21/2/2022من تاريخ يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة  -

 ام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في الع

 ينية. بعد طي مادة التربية الدفي الشهادة الثانوية  المعدل المئويتُجرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس  -

ال لم يتقدم أحد من ، وفي ح7/7/2013تاريخ  /44% من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم /10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً. -

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

 .سلطنة برونايبموافقة الجهة المعنية في  حصرا  لب مرتبط القبول النهائي للطا -

 ا الموفدون.لتي يتمتع بهالحقوق ابال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية، وبالتالي ال يتمتعون  -

  وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه الدولة. ب الطالبنفقة خاصة على حساتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي   -

ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشرو - ط القبول في المنحة ال يعطي الحق حكما

 (www.mohe.gov.syحث العلمي/ مديرية تعادل الشهادات المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي والب

http://www.mohe.gov.sy/
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تهم معدالل تساوي وفي حا فقط ةالتربية الدينيمادة في الشهادة الثانوية بعد طي درجة  على أساس المعدل المئويتتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -

 ية للتسلسل التالي: وفق األفضل التفاضليتم  المئوية

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

 .االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات  -

 .اللغة االنكليزية–الفرع األدبي: اللغة العربية  -

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  -  http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdgs/bdgs2022.aspxنياً على الرابط التالي:يمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن طلب ترشيح للمنحة الكترو

 بتوقيت بروناي. 15/2/2022ويجب أن يكمل الطالب التسجيل االلكتروني قبل تاريخ 

 لكتروني إلى العنوان التالي: يجب إرسال نماذج الطلبات المكتملة عبر البريد اإل -

-  applicationbdgs2022@mfa.gov.bn 

 https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-أيًضا إكمال طلب عبر اإلنترنت من خالل  بروناي دار السالم  جامعة يجب على المتقدمين إلى -

welcome: 

ي والبحث العلمي يجب أن تكون الجامعات التي يتم اختيارها في طلب الترشيح للمنحة االلكتروني من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العال -

 ./http://mof.sy/univerوالمتوفرة على الرابط التالي:  

 

 

 :المقدمة من سلطنة بروناي 2022/2023للعام الدراسي  على المنح للمرحلة الجامعية األولى رشحينالمأسماء الطالب -

 اســـــــــــــــــــــــــــم الطالب الثالثي م
 

 المجموع

المعدل المئوي 

 بال ديانة ولغة
 الجامعة-االختصاص المطلوب

1.  
 عباس سارة محي الدين

SARAH MOUHI EDIN 
2342 86.74 

Medicin(Health Science) UBD 
Pharmacy ((Health Science) UBD 

2.  
 محمد جمال المصطفى الشبلي

MOHAMAD ALMOSTAFAALSHABLI 
2516 93.19 

Pharmacy- UBD 

Information and communication systems Engineering- UBD 

3.  
 يزن مازن العمر

YAZAN ALOMAR 
2555 94.93 

Bachelor of science in computing ( Major in data analytics or major in 

software development ) – UTB 

Bachelor of science in information security – UTB  

4.  
 البراء عبد السالم الخضر

ALBARAA ALKHEDR 
2504 92.74 

Bachelor of business(Hons) in Accounting and information Systems-

UTB 

Bachelor of Engineering (Hons) in civil Engineering- UTB 

5.  
 محمد علي مهاجر

MOHAMMAD MHAJER 
2638 97.70 

Bachelor of Health Science –UBD 
 

6.  
 يوشع حسين محمود

YOUSHAA MAHMOUD 
2366 87.63 

Bachelor of Digital science (Cybersecurity and forensics) UBD 

Bachelor of science (Hons) in computer and information security - UTB 

http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdgs/bdgs2022.aspx
https://studyshoot.com/grants/52073/
https://studyshoot.com/grants/52073/
https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome:
https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome:
http://mof.sy/univer/
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7.  
 عبدهللا موفق الرفاعي

ABDULLAH ALREFAEI 
2088 77.33 

Information and communication  Systems Engineering –UBD 

Bachelor of Engineering (Hons) in mechanical engineering –UTB 

8.  
 براهيم خالد زقزاقا

IBARAHIM ZAKZAK 
2000 74.07 

Bachelor of Engineering (Hons) in electrical and electronic –UTB 
major in electronic and communication Engineering\ -UTB 

9.  
 لونار حماد العزاوي

LONAR ALAZAWI 
2089 77.37 

Pharmacy – UBD 

Dentistry - UBD 

10.  
 محمد كنعانعبد الهادي 

ABDUALHADI KANAAN 
2274 84.22 

Business Administration – UBD 
Economics-UBD 

11.  
 آية أمين العلي

AYA ALALI 
2358 87.33 Bachelor of Health science pharmacy – UBD 

12.  
 أسعد توفيق محفوض

ASAAD MAHFOUD 
2269 84.04 

Pharmacy- UBD 

Information and communication systems Engineering – UBD 

13.  
 ضياء هللا خالد عبدو

DIAAULLAH ABDOU 
2568 95.11 

Information and communication systems Engineering- UBD 
Pharmacy- UBD 

14.  
 أحمد ياسر األصفر

AHMAD ALASFAR 
2376 88 

Bachelor of science (HONS) in computer networking –UTB 

Pharmacy  UBD 

15.  
 جودت األحمد وداد

WIDAD ALAHMAD 
2266 83.93 

Pharmacy-UBD 
Civil Engineering with structural Enginering- UTB 

16.  
 حسن محمد محمد

HASAN MOHAMMAD 
2478 91.78 

Bachelor of science (HONS) in computer and information security- UTB 

Bachelor OF Business (HONS)in Business information systems -UTB 

17.  
 محمد حاتم سلمون

MOHAMAD SALAMON 
2514 93.11 Bachelor of Engineering-UTB 

18.  
 محمد نور فواز الخطيب

MOHAMMAD NOUR ALKHATIB 
2380 88.15 

Bachelor of Bachelor of Engineering in civil engineering-UTB 

Bachelor of Engineering in civil engineering with structural engineering 

-UTB 

19.  
 حبيب شفيق نده

HABEB NADDAH 
2372 87.85 

Bachelor of healthy science.major in medicine– UBD 
Bachleor of Engineering –UTB 

20.  
 دلع باسم مصطفى

DALAA MUSTAFA 
2114 78.30 

Information and communication engineering-UBD 

Computer science- UBD 

21.  
 محمد عبدالرحمن حميدان

MOHAMMAD HMEIDAN 
2510 92.96 

Bachelor of science(HONS)in computing(Major in software 
Development/ Major in Data Analytics )-full time_ UTB 

Bachelor of engineering(Honours) Mechatronics Engineering – UTB  

22.  
 محمد منير أحمد

MOHAMMAD AHMAD 
2203 81.59 

Bachelor of Engineering (HONS)in electrical and electronic Engineering 

– UTB 
Bachelor of science (HONS)computer networking- UTB  

23.  
 حسام علي حموده

HISSAM HAMOUDA 
2377 88.04 

Medicine – UBD 

Dentistry – UBD 
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24.  
 علي عواد علي 

ALI ALI 
2513 93.07 

PHARMACY- - PB 

Engineering communication – UTB  

25.  
 محمد جواد خالد مظلوم 

MOHAMMAD JAWAD MAZLOUM  
2499 92.56 

BACHELOR OF Engineering (HONS) in civil ENGINEERING with 

structural Engineering – UTB 
Bachelor of Engineering ( HONS) in civil Engineering – UTB  

26.  
 محمد قاسم جمعة

MOHAMAD JOMAA 
2516 93.19 

PHARMACY- UBD 

Civil Engineering-PB 

27.  
 أمجد أسامة أبو بكر

AMJAD ABOU BAKER 
2561 94.85 

Information and communication Systems Engineering- UBD 
Pharmacy - UBD 

28.  
 غدير رغيد رجه

GHADEER RAGAH 
2330 86.30 

Pharmacy –UBD 

Biomedical science - UBD 

 

 يعتبر هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي

 

 
 

والبحث  عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                        

 العلمي

 

 فادية يوسف ديبلدكتورة ا                                                                                                                                              

 


