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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
                                                     

 النـــــإع   
 

الراغبني بالتقدم و  3112لدورة األديب(  –بفرعيها )العلمي السورية احلائزين على شهادة الثانوية العامة إىل الطالب السوريني 
امج نوذلك استناداً إىل الب  للمرحلة اجلامعية األوىل 3114/3115التبادل الثقايف للعام الدراسينح اخلاصة مبإىل ادلفاضلة 

 الثقايف ادلوقع مع لالتفاق التنفيذي
 جمهورية روسيا االتحادية

 

        2024/2025دراسية للمرحلة الجامعية األولى للعام الدراسي  ةمنح /32/تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 
 في االختصاصات التالية:للدراسة 

الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، المعلوماتية والحاسوب، تقنية وتكنولوجيا النقل البري، النانوتكنولوجيا والمواد النانوية، 
ل اإلعالم الجماهيري والمعلوماتية في علم ئاالقتصاد واإلدارة، الحقوق، العلوم السياسية والدراسات اإلقليمية، وسا

 الفنون المسرحية واإلبداع األدبي.الثقافة، المكتبات، الخدمات والسياحة، فقه اللغة )اللسانيات( واآلداب، 
 األحكام العامة: :أوالا 

  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم جيب  -
 .2013لدورة عام األديب(  –بفرعيها )العلمي السورية أن يكون ادلتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 .ىذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاضلة -
بعد طي درجة مادة الًتبية السورية يف الشهادة الثانوية العامة  مجموع درجات الطالبفاضلة على أساس ادلر  تُ  -

 .الدينية
 .االحتاديةمجهورية روسيا القبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة ادلعنية يف يرتبط  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
موفدو ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا يموفدون ادلقبولعتب الطالب ال يُ  -

 .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات البعثات
  برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات خلدمة الدولة.عتب الدراسة وفق تُ  -
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ ل نخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .(www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
 

http://www.mohe.gov.sy/
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  :آلية التقدم لإلعالن :ثانياا 
  نح التبادل الثقايف مبيتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية خاصة( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة

 االثنين ولغاية يوم 23/4/4202 الواقع في األحد اعتباراا من يومإىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارة التعليم العايل 
 .بالوثائق ادلطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً  مرفق 22/4/4202 الواقع في

 يدون الطالب يف ( استمارة الًتشيحApplication form) على أن تكون   اتجامع /6وديكن حتديد / ة واحدةرغب
الطالب يرغب  الذياسم االختصاص اجلامعة و  استمارة الًتشيحتتضمن كل جامعتني يف دائرة فيدرالية واحدة حبيث 

أن تكون اجلامعة من ضمن قائمة اجلامعات الروسية ادلعتمدة يف وزارة التعليم العايل  وجيب ورمز االختصاص دراستوب
 ./edu.net/univs-http://www.cmeوادلتوفرة على الرابط التايل: 

     البنودباستثناء  من وزارة الخارجية والمغتربين ) مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالا  : األوراق المطلوبةثالثااًا 
 (:8و 3و 1رقم 

قائمة باالختصاصات  –( )مرفق باإلعالن نسخة عن استمارة الًتشيح Application formاستمارة الًتشيح ) .1
 .(مع رموز االختصاصات ادلتوفرة لد  اجلانب الروسي

 .3112لدورة  الثانوية العامة الشهادةوثيقة صورة عن  .3

 (4*6/ قياس )3صورة ملونة عدد /  .2

 .شهراً على األقل من تاريخ احلصول على تأشرية الدخول 18صورة عن جواز السفر صاحل دلدة  .4

 .بيان بالوالدة .5

 يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية.تقرير طيب   .6

 ادلكتسب )اإليدز(.فحص العوز ادلناعي البشري  .7

 تطلب من مديرية العالقات الثقافية. لإلعالناستمارة ترشيح  .8

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعاا 
 على موقع وزارة التعليم العايل:  درجاهتمموا بطلباهتم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد -

ohe.gov.sywww. m. 

 مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة.تقوم الوزارة باستبعاد  -

 التفاضليتم  الدرجاتويف حال تساوي  جمموع درجات الطالبحسب  وادلفاضلة بني ادلتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 لتسلسل التايل:اوفق 

 :عالمات ادلواد وفق التسلسل 

  اللغة اإلنكليزية –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

  اإلنكليزيةاللغة  –الفرع األديب: اللغة العربية. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

http://www.cme-edu.net/univs/
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 على موقع الوزارة. الناجحني يف ادلفاضلة صالء واالحتياطاألادلرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

ohe.gov.symwww..  

الذي يعود لو حتديد أمساء  اجلانب الروسيلد  صالء واالحتياط األ ادلرشحني الطالب ملفاتتقوم الوزارة بإيداع  -
 .ادلقبولني من بني ادلرشحني

 .ادلانح من اجلانب قبوالهتم بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني -

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساا 
 لسفر.ل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمو العلمي. -

 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -

 .البلد ادلضيفحيًتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -

للجمهورية العربية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -
 .ادلضيفةالدولة السورية يف 

 : ماهية المنحة:سادساا 
 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 .الروس الطالببالشروط ادلتساوية ادلطبقة على  امعياجلسكن ال واإلقامة يف شهريةمالية منحة  -

 سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية يف الكليات التحضريية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة. -

 سابعاا: التزامات الطالب المالية:
 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبا يلي:

 نفقات السفر. -

 / دوالر أمريكي.351قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت  -
 

    األرقامأو االتصال على  5لمزيد من المعلومات مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ط
3119867 

 3523-3532-3533وطلب الرقم الداخلي  2/3/1/3119861
 
 

 وزير التعليم العالي         
 

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 مرفق:
 الًتشيح.استمارة  -

 قائمة االختصاصات ادلتوفرة لد  اجلانب الروسي. -


