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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي  

 مديرية العالقات الثقافية

 النــــإع                              

  2014/2015التبادل الثقايف للعام الدراسي  نحالراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة مبىل الطالب السوريني إ
 ادلوقعة مع  ةالثقافي يةالتفاقلالتنفيذي مج نا( استناداً إىل الب راهدكتو  -دلرحلة الدراسات العليا )ماجستري

 رومانياجمهورية 
 تعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 

 في مختلف االختصاصاتمنح لدراسة الدكتوراه(  5و لدراسة الماجستير منح5)
 األحكام العامة :  - أوالا 

 جلنسية العربية السورية.من حاملي اإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
 أن يكون حاصالً على درجة ادلاجستري بتقدير جيد على األقل. -
 اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السوريةإحدى  عنصادرة  ادلاجستريشهادة اإلجازة اجلامعية و شهادة أن تكون  -

  ( وال تقبل شهادت التعليم ادلفتوح واجلامعة االفًتاضية.الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق ) 
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 لدراسات العليا.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف ا -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
وذلك وفق ادلرسوم التشريعي رقم منح / 10ادلنح الدراسية البالغ عددىا /كافة % من   10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 .7/7/2013/ تاريخ 44/
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ل يف ال حيق دلن حصل على قبو  -
لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى  المعدل المئويعلى أساس  ادلنحىذه رى مفاضلة القبول على تُ  -

 نلمرشحيواالماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف لو ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةأساس المعدل المئوي 
  لدكتوراه.ل
 .رومانياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 ال يتمتعون باحلقو  عتب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايلال يُ  -

 ن.و اليت يتمتع هبا ادلوفد
  . يًتتب عليو أية التاامات خلدمة الدولةبرامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعتب الدراسة وفق تُ  -
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/ مديرية لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايلن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 .(www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 

 شروط التقدم لإلعالن:  - ثانياا 
 بالنسبة للماجستير: -أ        

سنة بالنسبة حلملة  27سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام األربع سنوات و 26أال يتجاوز عمر ادلرشح  .1
 سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام الست سنوات. 28عية نظام اخلمس سنوات واالجازة اجلام

 بالنسبة للدكتوراه: -ب 
سنة بالنسبة حلملة شهادات الدراسات التخصصية  32سنة بالنسبة حلملة ادلاجستري و 30أال يتجاوز عمر ادلرشح  .1

 العامة أو الفرعية الطبية.
 :عالنآلية التقدم لإل -ثالثاا 

تقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية خاصة( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة مبقاعد ومنح ي -
الواقع في  االثنين اعتباراا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالتبادل الثقايف إىل مديرية 

بالوثائق ادلطلوبة وال  مرفق 8/6/4201قع في الوا األحديوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  2/6/4120
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً تُ 
( رغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب Application formيدون الطالب يف استمارة الًتشيح ) -

ري السورية ادلعتمدة لدى وزارة التعليم بالدراسة فيها واالختصاص ادلطلوب وديكن االستعانة بدليل اجلامعات غ
 الطابق الرابع.  -العايل وادلوجود على ادلوقع االلكًتوين للوزارة أو يطلبو من مديرية التقومي واالعتماد يف الوزارة 

 (من وزارة الخارجية والمغتربين )مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا  :وراق المطلوبةاأل -رابعاا 
 مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة. يُقدم منيح طلب ترش .1
 .)دلرشحي الدكتوراه( (CVسرية ذاتية ) .2
 .صورة عن الشهادة الثانوية .3
 جازة اجلامعية مع كشف العالمات.صورة عن اإل .4
 .صورة عن شهادة ادلاجستري مع كشف العالمات بالنسبة دلرشحي الدكتوراه .5
 .كتوراهبالنسبة دلرشحي الد  يخمطط حبثملخص عن   .6
 .بالنسبة دلرشحي الدكتوراهرسالة توصية  .7
 .(4*4قياس ) (4صور شخصية عدد ) .8
  .غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .9
 تقرير طيب يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية. .10
 اخراج قيد نفوس. .11
12. Application form ( 2عدد) (مرفق باإلعالن.) 

 :اضلةتنفيذ المفإجراءات  - خامساا 

http://www.mohe.gov.sy/
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على موقع وزارة التعليم لكل اختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم  تعلن -
 . www. mohe.gov.sy: العايل

 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
د أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرىا الوزارة االعًتاض بطلب رمسي ( ومل يتم نشر امسو أو ور لإلعالنحيق لكل طالب )تقدم  -

 نشر األمساء على موقع الوزارة. من تاريخ يومانيقدمو دلديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاىا 
وفق األفضلية  ويف حال تساوي ادلعدالت يتم االنتقاءلكل اختصاص تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب ادلعدل  -

 للتسلسل التايل:
  األفضلية للشهادة األحدث(.اإلجازة على عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  www.mohe.gov.syها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
. 
 لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. بإرسال القبوالت ويعودادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -

 التزامات الوزارة: - سادساا 
 ادلاحنة. ةيف الدولتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية  -

 : واجبات الطالب الذي يتم قبولو -سابعاا 
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمو العلمي. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 بلد ادلضيف.اليف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةالعربية السورية يف 
 ماىية المنحة: -ثامناا 

 يورو لطالب الدكتوراه. 80يورو لطالب ادلاجستري و  70راتب شهري مقداره   -
 الرعاية الصحية.سكن اجلامعي و ال -
 دورة لغة رومانية مدهتا عام دراسي كامل. -

 

 2119867م رقأو االتصال على ال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .2532 و 2522ة الداخلي األرقام وطلبأ

                      

 التعليم العاليوزير                          
 

 مالك محمد عليالدكتور    )استمارة الترشيح( Application Form مرفق: 


