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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 النــــإع    
 

 (2102)و ( 2102احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألديب لدوريت ) ىل الطالب السورينيإ
 2102/2102لعام الدراسي ل اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبقاعدالراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة و 

 مع ادلوقعالتفاق الثقايف لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب 
 المملكة األردنية الهاشمية

 

 تعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 
 ( ولىللمرحلة الجامعية األ اً دراسيمقعداً  02)

 :األحكام العامة  - أولً 
 .جلنسية العربية السوريةمن حاملي اإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 .بتاريخ صدور اإلعالن عاماً  00 ادلتقدم يتجاوز عمرأال -
أو ما يعادذلا على أال  2102 و 2102 لدوريتنوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -

 %.56يقل ادلعدل العام جملموع درجاتو عن 
 لطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية ل -
 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   -
يف الشهادة لمجموع درجات الطالب العام المعدل المئوي اضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس ر  مفتُ  -

، وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت وذلك بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية الثانوية
 . ريةالقبوالت يف ادلرحلة اجلامغية األوىل يف اجلامعات السو 

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 .ادلملكة األردنية اذلامشيةالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ت العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق عتب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثاال 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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رة التعليم العايل/ مديرية لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزان لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 (www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 

 
 :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 

يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة مبقاعد التبادل الثقايف إىل  -
نهاية الدوام ولغاية  1/6/1102الواقع في  الخميس اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  لواحدةالنافذة امديرية 

قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق بالوثائق ادلطلوبة وال تُ  مرفق 01/6/1021الواقع في  الثنينيوم الرسمي من 
 .ادلطلوبة كاملةً 

 سفارة السورية يف عّمان.ديكن ألبناء اجلالية التقدم بطلباهتم إىل ال -
 

  :وراق المطلوبةاأل -ثالثاً 
 .مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني الشهادة الثانوية العامةوثيقة عن صورة  -0
 هي الصالحية.تصورة عن جواز السفر غري من -2

 /.2صور شخصية عدد/  -2
 ة.استمارة ترشيح لإلعالن تُقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزار  -2

 
 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - رابعاً 

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

 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
الثانوية يف الشهادة  لمجموع درجات الطالبالعام المعدل المئوي على أساس لطلبات وانتقاء ادلرشحني تتم معاجلة ا -

 يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: ادلعدالتويف حال تساوي  وذلك بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

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

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -

www.mohe.gov.sy  
 ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. بإرسال القبوالتادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -

http://www.mohe.gov.sy/
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 التزامات الوزارة: - خامساً 

 ادلاحنة. ةدلعنية يف الدولتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ا -
 

 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -ساً ساد
 مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفرع إلعالمها بتاريخ السفر. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد ب -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةالسورية يف 
 :)التزامات الجانب األردني( ماهية المنحة -بعاً سا

 ستوىف من الطالب ادلقبولني على مقاعد التبادل الثقايف رسوم جامعية وفق مبدأ ادلعاملة بادلثل.ي -
 يؤمن اجلانب األردين ادلعاجلة الطبية اجملانية يف ادلشايف العامة للطالب ادلقبولني على ىذه ادلقاعد. -

 

 
 وطلبأ 2009152م رقأو االتصال على ال 6تعليم العايل طمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة الادلعلومات ديكن  دلايد من
 .2622 و 2622ة الداخلي األرقام

 
                      

 وزير التعليم العالي                         
 

 معاليحيى الدكتور محمد     
 
 

 المرفقات:
 ختصاصات وتوزعها على الجامعات األردنية.قائمة بال -
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 "يحق للطالب اختيار ثالث رغبات"توزعها على الجامعات والمعدل المطلوب الختصاصات و 

 

 الختصاص
الفرع 

 المطلوب
المعدل 
 المطلوب

 الجامعة
 المجموع

 مؤتة التكنولوجيا اليرموك األردنية
آل 
 الهاشمية البلقاء الطفيلة الحسين البيت

 1 1     1   1 %63 علمي الطب البشري
 0       1  1 %63 علمي طب األسنان

 0       0   %62 علمي الصيدلة
 1   1       %62 علمي الميكانيكية/ مركبات الهندسة

 1      1    %52 أدبي -علمي الحقوق
 1     1     %62 علمي المساحةهندسة 

 1 1         %62 علمي الصناعيةهندسة ال
 1 1         %43 علمي الكيمياء
 0    1  1    %43 علمي مصرفيةالعلوم المالية وال

 1        1  %43 علمي اللغات الحديثة/ لغة فرنسية
 1 1         %43 أدبي -علمي الجيولوجيا والبيئة

 1        1  %43 علمي الحصاء
 0     0     %43 أدبي -علمي اللغة النكليزية وآدابها

نظم تكنولوجيا المعلومات/ 
 الحاسوبيةالمعلومات 

 1  1        %43 ميعل

 02 2 1 1 1 1 1 1 0 0 المجموع

 


