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  الجمهورية العربية السورية
                                                       وزارة التعليم العالي   

  النــــــــــــــــــــإع   
الراغبني بالتقدم و  2015لدورة األديب)  –بفرعيها (العلمي السورية احلائزين على شهادة الثانوية العامة إىل الطالب السوريني 

امج نوذلك استناداً إىل الرب  للمرحلة اجلامعية األوىل  2016/2017التبادل الثقايف للعام الدراسينح املفاضلة اخلاصة مبإىل 
  جمهورية روسيا االتحادية  الثقايف املوقع مع لالتفاق التنفيذي

  

  دراسية للمرحلة الجامعية األولى ةمنح /26/تقديم تعلن وزارة التعليم العالي عن 
          2016/2017للعام الدراسي  

  

  األحكام العامة: :أوالً 
  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر املرشح  -
على أال يقل  2015لدورة عام األديب) أو بفرعها (العلمي السورية أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -

 %.65عن بعد طي مادة الرتبية الدينية املعدل العام جملموع درجاته 
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 .هذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة تمفاضالأي من ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 .بعد طي مادة الرتبية الدينيةالسورية الثانوية يف الشهادة  المعدل المئويعلى أساس فاضلة املرى جتُ  -
وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  ة/ منح26% من كافة املنح الدراسية البالغ عددها / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

يف حال مل يتقدم العدد الكايف من أبناء الشهداء يتم إضافة املنح املخصصة هلم إىل باقي و  ،7/7/2013/ تاريخ 44/
 املنح.

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب ثقايف التبادل ال اتإعالنللطالب املستنكفني عن ال حيق  -

 .الذي جنحوا فيه السابقاالستنكاف خالل يومني من صدور نتائج إعالن التبادل الثقايف 
التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تاريخ إعالن النتائج  )األصالء واالحتياط(حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن  -

 رمسياً وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 .مجهورية روسيا االحتاديةالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف يرتبط  -
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قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت ل اً ن وفقيموفدبادل الثقايف على منح التون املقبولعترب الطالب ال يُ  -

ا   .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات موفدو البعثاتيتمتع 
   التزامات خلدمة الدولة.برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية عترب الدراسة وفق تُ  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .)www.mohe.gov.syالشهادات 
 

   :آلية التقدم لإلعالن :ثانياً 
  نح التبادل الثقايف إىل مبيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة

الواقع  الخميس ولغاية يوم 91/4/6201 الواقع في الثالثاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةمديرية 
 .وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة  اً مرفق 82/4/6201 في
  :ميأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إىل اإلعالن استمارة ترشيح الكرتونية موجودة على الرابط التايلwww.russia.study  ،

من فقرة األوراق  9تقدمه لإلعالن (انظر البند  عندية منها إلرفاقها باألوراق املطلوبة ويقوم بطباعتها وإحضار نسخة ورق
 املطلوبة).

 للمنحة الرتشيح  استمارة يدون الطالب يف)Application form( االختصاص الذي يرغب بدراسته ورمز االختصاص 
 اتجامع /6وميكن حتديد /، رموز االختصاصات)قائمة باالختصاصات املتوفرة لدى اجلانب الروسي مع (مرفق باإلعالن 
ويتعني  ،على أن تكون كل جامعتني يف دائرة فيدرالية واحدة /25/يف البند رقم / جامعات كحد أدىن 3كحد أقصى و/

وجيب أن تكون اجلامعة من ضمن قائمة اجلامعات  ،التأكد من أن االختصاص املطلوب موجود يف اجلامعة اليت يتم اختيارها
واملتوفرة على الرابط: (مرفق قائمة باجلامعات الروسية املعتمدة لدينا) الروسية املعتمدة يف وزارة التعليم العايل 

edu.com/univs-http://www.cme/،  استمارةاملوجودة يف اجلامعات تسلسل و ورمزه االختصاص شريطة أن يكون 
 :تحت طائلة استبعاد الطلب مما يلي لكلالرتشيح للمنحة مطابقاً 

ا الطالب يف استمارة الرتشيح االلكرتونيةالرغبات اليت  -  .دو
من فقرة  10و 9و 8ود سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية (انظر البنالرغبات اليت  -

 .األوراق املطلوبة)
 

رقم  البنودباستثناء  من وزارة الخارجية والمغتربين (مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالً  : األوراق المطلوبةثالثاً 
البنود اخلمسة األوىل التالية من وزارة النسخة العربية من الوثائق بمع اإلشارة إىل أنه جيب تصديق  ،)6،7،8،9،10،11

  :من وزارة اخلارجية واملغرتبني واملصادقة عليهاومن مث ترمجتها إىل اللغة الروسية أوًال اخلارجية واملغرتبني 
 .2015لدورة  الثانوية العامة الشهادةوثيقة صورة عن  .1
 .من تاريخ صدور اإلعالنشهراً  18على ال تقل صالحيته عن  غري منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .2
 .بيان بالوالدة .3
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 يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية.تقرير طيب   .4
 فحص العوز املناعي البشري املكتسب (اإليدز). .5
 .)4*6/ قياس (2صورة ملونة عدد / .6
صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة  االستشهادوثيقة تثبت حالة  .7

  للطالب املتقدمني من أبناء الشهداء.
اليت جيب  الرتشيح للمنحة استمارة) (مرفق باإلعالن نسخة عن Application form(للمنحة الرتشيح  استمارة .8

 ).ملؤها باللغة الروسية أو/و اللغة االنكليزية
عن طريق املوقع االلكرتوين التايل:  ة اليت مت ملؤها من قبل الطالبلكرتونياالرتشيح الاستمارة نسخة من  .9

www.russia.study  6(إضافة إىل الصور الشخصية املذكورة يف البند / يها صورة شخصية ملونةلويلصق ع(/. 
وذلك بعد استكمال  مديرية العالقات الثقافية  - ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل لإلعالناستمارة ترشيح  .10

 كافة الوثائق املذكورة أعاله.
 .مصنف شفاف .11

 

  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعاً 
م وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد - مموا بطلبا  على موقع وزارة التعليم العايل:  درجا

ohe.gov.sywww. m. 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
ويف حال  الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويحسب  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -

 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضليتم  املعدالتتساوي 
 :عالمات املواد وفق التسلسل 

  حيث حيق للطالب فرنسي) - األجنبية (انكليزياللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات ،
 .اختيار لغة التفاضل

  حيث  فرنسي) - األجنبية (انكليزياللغة  فرنسي) -اللغة األجنبية (انكليزي –الفرع األديب: اللغة العربية
 حيق للطالب اختيار لغة التفاضل.

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
 على موقع الوزارة. الناجحني يف املفاضلة صالء واالحتياطاألاملرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

ohe.gov.symwww..  
الذي يعود له حتديد أمساء  لدى اجلانب الروسيصالء واالحتياط األ املرشحني الطالب ملفاتتقوم الوزارة بإيداع  -

 .املقبولني من بني املرشحني
م بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني -  .املانح من اجلانب قبوال
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  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساً 
يداعها نسخة عن إو  لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -

 .تذكرة الطريان
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -
للجمهورية العربية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 .املضيفةالدولة السورية يف 
 

  : ماهية المنحة:سادساً 
 إعفاء من رسوم الدراسة. -
 .الروس الطالببالشروط املتساوية املطبقة على  امعياجلسكن ال واإلقامة يف شهريةمالية منحة  -
 سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية يف الكليات التحضريية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة. -

 

  سابعاً: التزامات الطالب المالية:
  يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 .ذهاباً وإياباً  نفقات السفر -
 .اً أمريكي اً / دوالر 250قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت نفقات  -

  

 وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .2532و  2522و 2523ة الداخلي األرقام طلب

  

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

 
  وزير التعليم العالي           
  

  

  محمد عامر الماردينيالدكتور 
  

  
  
  .للمنحة الرتشيح استمارة -   :اتمرفقال

 .مع رموز االختصاصات قائمة االختصاصات املتوفرة لدى اجلانب الروسي  -

 .لدينا قائمة باجلامعات الروسية املعتمدة -
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  قائمة االختصاصات
  

  نوع الثانوية  العدد المطلوب  اسم االختصاص  كود االختصاص

  علمي  1  علوم المعلومات والحاسوب 02.00.00

 علمي  1  الھندسة المعمارية 07.00.00

 علمي  1  تقنيات وتكنولوجيا البناء 08.00.00

 علمي  1  المعلوماتية وھندسة الحواسيب 09.00.00

 علمي  1  أمن المعلومات 10.00.00

 علمي  1  ھندسة الطاقة الحرارية والكھربائية 13.00.00

 علمي  1  بناء اآلالت 15.00.00

 علمي  1  العلوم التكنولوجية والفيزياتقنية 16.00.00

 علمي  2  تقنية الكيمياء 18.00.00

21.00.00 
الجيوتطبيقية، التعدين، أعمال النفط والغاز والمسح 

  الجيوديزي
 علمي  2

 علمي  2  النانو تكنولوجي ومواد النانو 28.00.00

  أدبي -علمي  3  العلوم السياسية واإلقليمية 41.00.00

  أدبي -علمي  1  الصحافة وعلم المكتبات 42.00.00

  أدبي -علمي  2  السياحة والخدمات 43.00.00

  أدبي -علمي  1  التعليم والعلوم التربوية 44.00.00

  أدبي -علمي  2  اآلداب واللغات 45.00.00

  علمي  1  )سنوات 5مدة الدراسة  أي الطب البيطري (تخصصي 36.00.00

  أدبي -علمي  2  سنوات) 5أي مدة الدراسة  فن الستارة (تخصصي 55.00.00

  26  العدد الكلي للمنح

  
  

  

  


