
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 النــــإع    
 

 احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب لدوريت  ىل الطالب السورينيإ
 ألوىلاجلامعية ارحلة لملالتبادل الثقايف  نحالراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة مبو  (2102)و ( 2102)

 مع  ادلوقعالتفاق الثقايف لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب  2102/2102للعام الدراسي 
 رومانياجمهورية 
 

 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 
 ( ولى في كافة االختصاصاتدراسية للمرحلة الجامعية األ منح3)

 :األحكام العامة  - أوالا 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية. إىل ىذه ادلفاضلةأن يكون ادلتقدم  -
 .2102 و 2102 لدوريت نوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديبالشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -
 عالن.تاريخ صدور اإل منسنة 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
يف اجلامعات احلكومية أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة  -

 السورية.
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. اعالناتال حيق دلن جنح يف   -
 الثانوية بعد طي  يف الشهادة  ل المئويالمعدر  مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس تُ  -

 . فقط درجة مادة الًتبية الدينية
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 .رومانياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال ياقيات التبادل الثقايف موفدعتب الطالب ادلقبولون وفق اتفال يُ  -

 ن.و يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفد
 يًتتب عليو أية التاامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعتب الدراسة وفق تُ  -

  .اتاه الدولة



لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها ل مبعد انتهاء دراسته نخيضع الطالب اخلرجيو  -
 (www.mohe.gov.syمن موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 

 :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياا 
نح التبادل يف ادلفاضلة اخلاصة مب ب لالشًتاكيتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطل -

الواقع في  الخميس اعتباراا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
 مرفق 06/5/1028الواقع في  األحديوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  86/5/8102

 .ئق ادلطلوبة كاملةً قبل أي طلبات غري مستوفية للوثابالوثائق ادلطلوبة وال تُ 
تتضمن اسم اجلامعة  ( رغبة واحدة على أنApplication form) يدون الطالب يف استمارة الًتشيح -

ري السورية ادلعتمدة غاجلامعات  دليلوديكن االستعانة ب اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص ادلطلوب
يف االعتماد التقومي و من مديرية  طلبويلوزارة أو لااللكًتوين وقع ادلعلى  ودلد  وزارة التعليم العايل وادلوج

 الطابق الرابع.  - الوزارة
 (6-5-4-3باستثناء البنود  )مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا  :وراق المطلوبةثالثاا: األ
 .صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -0
 احلادي عشر(. -العاشر –وثيقة تتضمن عالمات صفوف: )التاسع  -2
 تقرير طيب يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية. -2
 اخراج قيد نفوس. -2
 غري منتهي الصالحية. صورة عن جواز السفر -5
 (.2*2قياس ) (5صور شخصية عدد ) -6
 قدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة.تُ  لإلعالن ترشيح استمارة -7
مملؤة بالكامل من قبل ادلرشح وديكن احلصول عليها / 2عدد / (Application form) استمارة ترشيح -8

 .)مرفق باالعالن( من ادلوقع االلكًتوين لوزارة التعليم العايل
 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - رابعاا 

: على موقع وزارة التعليم العايل معدالهتمالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل  تعلن -
www. mohe.gov.sy . 

 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
درجة مادة الًتبية  الثانوية بعد طي  يف الشهادة  المعدل المئوي تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب -

 لسل التايل:وفق األفضلية للتسالتفاضل يتم  ادلئوية ادلعدالتويف حال تساوي   الدينية
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكلياية(. -الكيمياء -الفياياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 االنكلياية( اللغة -الفرع األديب: )اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

http://www.mohe.gov.sy/


 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء ادلرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

 بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني.ادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
 التزامات الوزارة: - خامساا 

 ادلاحنة. ةام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية يف الدولتلت -
 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -ساا ساد

 إلعالمها بتاريخ السفر. همراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
 أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. أن يتابع دراستو دون تقصري -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةرية يف للجمهورية العربية السو 
 ماهية المنحة: -بعاا سا

 يورو. 61راتب شهري مقداره   -
 االعفاء من الرسوم الدراسية. -
 .سكن اجلامعيالتأمني  -
 الرعاية الصحية.مني أت  -
 دورة لغة رومانية مدهتا عام دراسي كامل. -

 

م رقأو االتصال على ال 5العايل ط مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليمادلعلومات ديكن  دلايد من
 .2522 و 2522ة الداخلي األرقام وطلب 2009867

 
                      

 وزير التعليم العالي                           
 

 معاليحيى الدكتور محمد     


