
       الجمهورية العربية السورية 
 وزارة التعليم العالي  

 

      Syrian Arab Republic   
Ministry Of Higher Education 

  ــهــــــــــنـــــويـــــــــــــــــت                                                                      
  على منح التبادل الثقافي المقدمة من  المقبولينإلى الطالب السوريين 

  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

  2016/2017للعام الدراسي 
  

  بين البلديناستناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع 
                      

   لمرحلة الدراسات العليا 20/11/2016تاريخ  571رقم و  9/11/2016تاريخ  545رقم  إعالنات وزارة التعليم العالي بموجبوذلك 
  

 13/11/2016تاريخ  555ورقم  30/10/2016تاريخ  486ورقم  28/8/2016تاريخ  402ورقم  22/8/2016تاريخ  392وزارة التعليم العالي رقم  عالناتإو 

  األولىللمرحلة الجامعية 

  

  القيام بما يلي:نعلمكم بورود تأشيرة الدخول للطالب التالية أسماؤهم حيث يتعين عليهم     

  .مراجعة السفارة اإليرانية للحصول على الفيزا مصطحبين معهم جواز السفر. .1

 سفرهم وموافاتنا بصورة عن الفيزا وتذكرة الطيران.إلعالمنا بموعد  6/12/2017في موعد أقصاه يوم  5العالقات الثقافية ط -مراجعة وزارة التعليم العالي .2

  
  
  



  على منح المرحلة الجامعية األولىالمقبولون: 
  رقم الفيزا الرغبات املطلوبة املعدل املئوي بال ديانة اجملموع بال ديانة دورة عام الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب  م.

كهربائيةهندسة   88.78 2397 2016 سورية علميثانوية  22/9/1998 جعفر أكرم الدكر.1  1412688 
نفطهندسة  86.04 2323 2016 ثانوية سورية علمي 30/1/1999 حيدر حممد اسعد.2  1413688 
 1413688  هندسة مدنية 90.81 2452 2016 ثانوية سورية علمي 30/1/1999 استيفان زاهر ميدع.3
 1413688  كهرباءهندسة   90.67 2448 2016 سورية علميثانوية  7/8/1998 خالد مسري السمري العويد.4
 1413688  علم االتصاالت 85.42 2221 2016 ثانوية سورية أديب 1/1/1999 فراس فارس عبد الرمحن.5
1998/3/20 احلسني إياد األمحد.6  1413688  علوم سياسية 72.04 1945 2016 ثانوية سورية علمي 

   

 الدكتوراهمرحلة في  المقبولون: 
  رقم الفيزا معدل اإلجازة بعد التثقيل التقدير معدل الماجستير الشهادة الحاصل عليها التقدير اإلجازةمعدل  الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م

 1413909 80.24=3+77.24 ممتاز 85.25 يف اهلندسة املدنية/ اهلندسة اإلنشائية ماجستري جيد جدا 77.24 مدين عام يف اهلندسة املدنية/ إجازة 14/1/1991 حممود علي علي.1

 1412689 74.97=3+71.97 جيد جدا 84.49 يف هندسة الغزل والنسيج/هندسة النسيج ومعاجلته ماجستري جيد جدا 71.97 يف هندسة الغزل والنسيج إجازة 3/1/1985  حممود السويد همسار .2
  

 الماجستير:مرحلة في  المقبولون  
  رقم الفيزا التقدير اإلجازةمعدل  الجامعة الشهادة الحاصل عليها المواليد االسم  م.

  1413690 جيد جدا 82.12 حلب يف اهلندسة املدنية/طبوغرافياإجازة  19/9/1991 ميالد رامز ديوب.1
  1412689 ممتاز 80.40 البعث يف اآلداب/قسم اللغة الفارسية إجازة 20/1/1993 وليم عزيز صاحل.2
  1412689  جيد جدا  80.18  حلب  آالالت زراعية يف اهلندسة امليكانيكية/ إجازة  1/6/1991  يوسف حسن سلمان.3
  1413689 جيد جدا 77.46 البعث يف اهلندسة املدنية/املوارد املائية إجازة 19/5/1991 هنادي رمزي النجار.4
  1413689  جيد جدا  76.55  البعث  اآلداب/تاريخاجازة يف   12/7/1990  امحد توفيق حمفوض.5
  1413689 جيد جدا 76.46 تشرين يف اهلندسة الكهربائية / الطاقة الكهربائية إجازة 23/7/1991 هزار رامز عيسى.6
  1413688 جيد جدا 75.34 البعث يف هندسة امليكانيكية/ امليكاترونيك إجازة 2/9/1988 علي عدنان الونوس.7
  1413688  جيد  74.92  طرطوس  اجازة يف االقتصاد/احملاسبة  31/1/1992  حممودحسن عدنان .8

                                                            يعد هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
                                                                                                                         27/11/2017دمشق                            

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                     
    

  

 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                


