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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 

التبادل الثقافي المخصصة للقطر للمرحلة الجامعية األولى للعام  مقاعدعلى  5/9/2426تاريخ  024إعالن وزارة التعليم العالي رقم  إلى المتقدمينأسماء 
 دولة اإلمارات العربية المتحدةي الموقع مع الثقافالتعاون تفا  بموجب البرنامج التنفيذي ال 2426/2427الدراسي 

 
 5/9/2426تاريخ  024إلعالن وزارة التعليم العالي رقم  األحكام العامة: 

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 (.2106أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة ) -
 أالّ يقل ادلعدل العام جملموع درجات ادلتقدم عن احلد األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة التالية:  -

ق باإلعالن قائمة باحلد األدىن )مرف ية القانونكلية العلوم، كلية التربية، كلية اإلدارة واالقتصاد، كلية األغذية والزراعة، كلية الهندسة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كل
 :للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة(

 الكلية
 الحد األدنى للقبول

 نوع الثانوية المعدل العام بعد طي التربية الدينية
 علمي مياء(%: الرياضيات، الفيزياء، الكي84% )على أال يقل معدل الطالب في كل مادة من المواد التالية عن 95 الهندسة

 علمي %94 اإلدارة واالقتصاد
 علمي %85 األغذية والزراعة

 علمي %85 العلوم
 أدبي -علمي %85 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أدبي )للطالبات فقط( -علمي %85 التربية
 أدبي -علمي %85 القانون
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 ن.و وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفدن يعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال ي   -
 ت عترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات اجتاه الدولة.  -
 ن اليي تقدم إليو.ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعال -
من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل  حيق للطالب الناجحني يف ىيا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تاريخ إعالن النتائج رمسيًا وإال حيرم -

 الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
وفق األفضلية  التفاضليتم  ادلعدالتويف حال تساوي  الثانوية بعد طي مادة الًتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويادلرشحني حسب  لة بنيوادلفاضتتم معاجلة الطلبات  -

 للتسلسل التايل:
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكليزية(. -الكيمياء -الفيزياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 اللغة االنكليزية( -: )اللغة العربيةالفرع األديب 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 يحق فقط للطالب المستبعدين التقدم إلى إعالنات التبادل الثقافي األخرى عند صدورها وفق الشروط الواردة في كل إعالن.  -
 .الحقاً سيتم نشر أسماء الناجحين في اإلعالن على الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة  -
 قيد بكل ما هو مستجد. متابعة الموقع االلكتروني للوزارة بشكل دائم لالطالع والتلإلعالن يتعين على الطالب المتقدمين  -
  

 02/01/2106دمشق يف 
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 أسماء المتقدمين: 

 

 ادلواليد الطالب اسـم م.
احلاصل  الشهادة

 عليها
اجملموع بال 

 ديانة
ادلعدل ادلئوي 

 بال ديانة
عالمة 

 اضياتالري
عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة العربية 
 )للفرع األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات ادلطلوبة لتسلس

زلمد زلمد بسام   .0
 الطويل

7/6/1998 
ثانوية سورية 

 2106علمي/ 
2649 98.11 595 400 183 

 
 كلية اذلندسة/ىندسة اتصاالت .0 300

 ةكلية اذلندسة/ىندسة مدني .2

 17/2/1998 حال علي العبد اهلل  .2
ثانوية سورية 

 2106علمي/ 
2606 96.52 586 400 181 

 
300 

 كلية اذلندسة/ىندسة اتصاالت .0
 كلية اإلدارة واالقتصاد/إدارة أعمال .2
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/قيادة ورلتمع .3
 كلية األغيية والزراعة/تنظيم التغيية .4

 27/7/1998 عمر إبراىيم عبدو  .3
ثانوية سورية 

 298  093 387 580 96.15 2596 2106علمي/ 
 كلية اذلندسة/ادلدنية .0
 ة اإلعمالإدار كلية اإلدارة واالقتصاد/ .2

4.  
جالل خالد خطار 

 مسعود
27/8/1998 

ثانوية سورية 
 كلية اذلندسة/مدنية .0 293  197 381 595 96.04 2593 2106علمي/ 

 20/1/1999 نور ياسني القبالن  .5
رية ثانوية سو 

 2106علمي/ 
2587 95.81 581 388 197  293 

 كلية  اإلدارة واالقتصاد/إدارة أعمال .0
 كلية اذلندسة/ىندسة اتصاالت .2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/األدب  .3

 االنكليزي

6.  
أزىار زلمد مسري 

 النشوايت
6/9/1998 

ثانوية سورية 
 2106علمي/ 

2464 91.26 583 388 200 
 

260 

 /اذلندسة ادلدنيةكلية اذلندسة .0
 كلية اإلدارة واالقتصاد/إدارة األعمال .2
 كلية العلوم/الفيزياء .3
 األغيية والزراعة/علوم التغيية .4
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احلاصل  الشهادة ادلواليد الطالب اسـم م.
 عليها

اجملموع بال 
 ديانة

ادلعدل ادلئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

ية عالمة اللغة العرب
 )للفرع األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات ادلطلوبة لتسلس

 18/4/1998 إمساعيل أمني خضور  .7
ثانوية سورية 

 2106علمي/ 
2442 90.44 570 340 174 

 
280 

 مصارفو متويل  كلية اإلدارة واالقتصاد/ .0
 كلية العلوم/الرياضيات .2
أدب  كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية/ .3

 االنكليزي
 كلية األغيية والزراعة/اإلدارة الزراعية .4

 12/5/1998 مراد امحد عبود  .8
ثانوية سورية 

 261  179 400 525 89.44 2415 2106علمي/ 
 كلية األغيية والزراعة/علوم األغيية .0
 كلية العلوم/الكيمياء احليوية .2

 1/1/1994 يامن مجعة عاشور  .9
ثانوية سورية 

 294  180 245 588 88.19 2381 2106علمي/ 

كلية الًتبية/تربية ابتدائية/مسار الًتبية  .0
 اإلسالمية واللغة العربية

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/اللغة  .2
 العربية وآداهبا

 كلية األغيية الزراعية/تصنيع األغيية ونقلها .3
 كلية القانون/بكالوريوس يف القانون .4

 1/11/1996 مهند جنم سلسور  .01
ثانوية سورية 

 2106علمي/ 
2381 88.19 538 269 155  369 

 كلية األغيية والزراعة/الطب البيطري .0
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/األدب  .2

 االنكليزي
 كلية القانون/القانون .3
 كلية العلوم/مسار البيولوجيا اجلزئية واخللوية .4

 19/2/1998 دانة كمال اجنيد  .00
ثانوية سورية 

 2106/ أديب
1815 69.81    300 365 

االتصال  ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية/كلي .0
 اجلماىريي
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 :أسماء المستبعدين 
  

 
 معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                      

 
 دكتورة سحر الفاهومال                                                                                                                      

 ادلواليد الطالب اسـم م.
احلاصل  الشهادة

 عليها
اجملموع بال 

 ديانة

ادلعدل 
ادلئوي بال 

 ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 
 األديب فقط(

عالمة 
غة الل

 اإلنكليزية
 سبب االستبعاد الرغبات ادلطلوبة لتسلس

 1/1/1994 يامن مجعة عاشور  .0
ثانوية سورية 

 2106علمي/ 
2381 88.19 588 245 180  294 

كلية الًتبية/تربية ابتدائية/مسار الًتبية  .0
 اإلسالمية واللغة العربية

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/اللغة  .2
 العربية وآداهبا

 األغيية الزراعية/تصنيع األغيية ونقلها كلية .3
 كلية القانون/بكالوريوس يف القانون .4

 سلالفة شرط العمر.
 

 19/2/1998 دانة كمال اجنيد  .2
ثانوية سورية 

 2106/ أديب
االتصال  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ .0 365 300    69.81 1815

 اجلماىريي
سلالفة شرط ادلعدل 

 %85وىو 


