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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

الراغبني و  )2014الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أواألديب لدورة  (احلاصلني على  إىل الطالب السوريني
نامج استناداً إىل الرب  2015/2016م الدراسي للعا اجلامعية األوىلرحلة لمالتبادل الثقايف ل نحبالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مب

  صربياجمهورية املوقع مع التفاق الثقايف لالتنفيذي 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  االختصاصات)  مختلفمنح دراسية للمرحلة الجامعية األولى في  3(
  

  

  :األحكام العامة -أوالً 
 نسية العربية السورية.من حاملي اجلإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
على أال يقل املعدل العام جملموع  2014 لدورة واألديبأأن يكون حاصًال على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  -

 %.65درجاته عن 
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر املرشح  -
 إلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة ا -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف اعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
درجة مادة الرتبية  الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  المعدل المئويبادل الثقايف على أساس رى مفاضلة القبول على منح التجتُ  -

 . فقط الدينية
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 .صربياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يالطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفد عتربال يُ  -

ا املوفد  ن.و يتمتع 
   برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة.عترب الدراسة وفق تُ  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم رجيون بعد انتهاء دراستهم لخيضع الطالب اخل -

 .)www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
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  :عالنآلية التقدم لإل -ثانياً 

مبقاعد ومنح التبادل طلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة خاصة) بوكالة رمسية يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب  -
ولغاية  1/7/5120الواقع في  األربعاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 

قبل أي طلبات غري وال تُ  بةبالوثائق املطلو  مرفق 9/7/5201الواقع في  الخميسيوم نهاية الدوام الرسمي من 
 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 

اليت يرغب بالدراسة فيها وميكن  الكلية مع اسم نياختصاصَ ) Application formيدون الطالب يف طلب الرتشيح ( -
 باإلعالن. املرفقة الكلياتبقائمة االستعانة 

 

-4،5،6،7 باستثناء البنود من وزارة الخارجية والمغتربين ة ومصدقة أصوالً (مترجمة الى اللغة االنكليزي وراق المطلوبةاأل_  ثالثاً 
8(:  

 .صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية .1
 .تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية .2
 .وثيقة فحص طيب تثبت اخللو من مرض اإليدز .3
 .باللغة االنكليزية CVسرية ذاتية  .4
  غري منتهي الصالحية. صورة عن جواز السفر .5
 /.2صور شخصية عدد / .6
  .مرفق مع اإلعالن على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل موجود  Application form طلب ترشيح  .7
 الوثائق املذكورة أعاله. كافةوذلك بعد استكمال ، ، قدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارةتلإلعالن ترشيح  استمارة .8

  

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات   - بعاً را
م وفق تسلسل  تعلن - م املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا  على موقع وزارة التعليم العايل:  معدال

www. mohe.gov.sy. 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
ويف  درجة مادة الرتبية الدينية الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  المعدل المئوي رشحني حسبتتم معاجلة الطلبات وانتقاء امل -

م املئويةحال تساوي   وفق األفضلية للتسلسل التايل:التفاضل يتم  معدال
 

 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 
 اللغة االنكليزية). - الكيمياء - الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
  اللغة االنكليزية) - األديب: (اللغة العربيةالفرع 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
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 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy. 

 املرشحني.بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املانح يقوم اجلانب  -
 املانح.من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

 

  ماهية المنحة: - خامساً 
 .أمريكياً  دوالراً  /140/ ديناراً صربياً أي ما يعادل /15000راتب شهري مقداره / -
 .واألقساط اجلامعية اعفاء من الرسوم الدراسية -
 سكن جامعي. -
 .انية يف حالة املرض املفاجئ يف املشايف العامةاملعاجلة الطبية اجمل -

  

  :الممنوحواجبات الطالب  - سادساً 
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية ى مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو أن جييب عل -

 .الدولة املضيفةالسورية يف 
 

أو  33923875 مارقأو االتصال على األ 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .33923877أو  33923876

  

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *
 من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.

  
                         

  وزير التعليم العالي                             
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور        
  

  
  :المرفقات
 .(Application form) الرتشيح طلب -
  .املتاحة بالكلياتقائمة  -


