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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 النــــإع    
 

 (3102)  ةاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألديب لدور  ىل الطالب السورينيإ
ي للعام الدراس اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف نح الراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة مبو 

 مع  ادلوقعوالًتبوي الثقايف التعاون فتفا  الالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب  3102/3102
 مانسلطنة ع  

 

 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
 ولىللمرحلة الجامعية األين تدراسي منحتين

 :األحكام العامة  - أولً 
 السورية. من حاملي اجلنسية العربيةإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 أو ما يعادذلا (3102) ةلدور نوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -

 .% 56عن  ادلعدل العام جملموع درجافتوعلى أالّ يقل 
 سنة من فتاريخ صدور اإلعالن. 33أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
رجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية أن فتكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع د -

 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   -
وحتتسب ، الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويح التبادل الثقايف على أساس ر  مفاضلة القبول على منتُ  -

الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف ادلرحلة اجلامعية األوىل يف اجلامعات 
  .السورية

 ال فتقبل الطلبات الشرطية. -
 .سلطنة ُعمانالقبول النهائي للطالب مرفتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب فترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يعتب الطالب ادلقبولون وفق افتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و يتمتعون باحلقو  اليت يتمتع هبا ادلوفد
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 اتاه يًتفتب عليو أية التاامات ثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والفتُعتب الدراسة وفق برامج التبادل ال -
  .الدولة

لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من لبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -
 (www.mohe.gov.syموقع وزارة التعليم العايل/ مديرية فتعادل الشهادات 

 :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
نح التبادل مبيتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة  -

الواقع في  الثنين اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
 مرفق 5423/:/43الواقع في  الثنينيوم نهاية الدوام الرسمي من ة ولغاي 4/9/3542;

 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً بالوثائق ادلطلوبة وال فتُ 
 ديكن ألبناء اجلالية التقدم بطلباهتم إىل السفارة السورية يف مسقط. -

 ( 9-8-7-6البنود  باستثناء ية والمغتربينمن وزارة الخارج )مصدقة أصولً  :وراق المطلوبةاأل -ثالثاً 
 .صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -0
 .لوالدةا بيان -3
نح من تختار احلي أو الحملة وفتصد  من الحمافةة ادلعنية(.ري شهادة حسن الس -2  ة والسلوك )ُُ
 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية. -2
 .(6صور شخصية عدد ) -6
 الن فتُقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة.استمارة فترشيح لإلع -5
وزارة ادلوقع االلكًتوين لطلب منحة دراسية باللغتني العربية واالنكلياية، ديكن احلصول عليها من استمارة  -7

 .)مرفق باإلعالن( التعليم العايل
 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - رابعاً 

على موقع وزارة التعليم  معدالهتم ادلئويةوا بطلباهتم وفق فتسلسل الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين فتقدم فتعلن -
 . www. mohe.gov.syالعايل: 

 فتقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
وفق  التفاضليتم  ادلعدالتويف حال فتساوي  المعدل المئويفتتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب  -

 األفضلية للتسلسل التايل:
 :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/


3 

 

 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة اجحنيالنواالحتياط  األصالءادلرشحني فتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

 بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني.ادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوفتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتفتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
 زامات الوزارة:الت - خامساً 
 ادلاحنة. ةفتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية يف الدول -

 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -ساً ساد
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
 ع دراستو دون فتقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة.أن يتاب -
 البلد ادلضيف.يف نةمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنةمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةهورية العربية السورية يف للجم
 :)التزامات الجانب الع ماني( ماهية المنحة -اً سابع

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
عبارة عن مصروف جيب ومعيشة  ودوالر امريكي(  وى 605لاير ُعماين ) /311/رافتب شهري مقداره   -

  وإقامة ونقل.
عدا رسوم العالج ادلًتفتبة عن حوادث السري وذلك دلن لديهم  العالج اجملاين يف ادلستشفيات احلكومية ما -

 .مركبات غري مؤمنة أو قيادة مركبات دون احليازة على رخصة القيادة أو غريىا
 .فتذكرة سفر يف السنة مرة واحدة ذىاباً وإياباً  -

 
 

م رقأو االفتصال على ال 6مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .3623 و 3633ة الداخلي األرقام وطلبأ 3009557

 
                      

 وزير التعليم العالي                      
  
 معاليحيى الدكتور محمد                                 

 المرفقات:
 ية.الع مان يةعليمتمؤسسات الالوتوزيعها على  قائمة بالختصاصات
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 الع مانية يةمؤسسات التعليمالالختصاصات وتوزيعها على 
 

 المعدل المطلوب الختصاصات المتاحة اسم المؤسسة التعليمية

 جامعة السلطان قابوس

 العلوم الاراعية والبحرية. -
 اآلداب والعلوم االجتماعية. -
 االقتصاد والعلوم السياسة. -
 الًتيبة. -
كهرباء واحلاسب اآليل، اذلندسة )ادلدنية وادلعمارية، ال -

 ادليكانيكية والصناعية، النفط والكيمياء(.
 احلقو . -
 العلوم. -

 % من اجملموع العام للطالب91

 الكلية التقنية العليا

 العلوم التطبيقية. -
 الدراسات التجارية. -

، الكهرباء )ادلدنية وادلعمارية :اذلندسة بكافة اختصاصاهتا -
 عية(.وااللكًتونيات، ادليكانيكية والصنا

 فتكنولوجيا ادلعلومات. -
 الصيدلة.  -
 التصوير. -

 % من اجملموع العام للطالب51

الكليات التطبيقية في مدن 
)نزوى، صور، صحار، صاللة، 

 عبري(

 فتقنية ادلعلومات. -
 إدارة األعمال الدولية.  -
 االفتصال.  -
 التصميم.  -

 % من اجملموع العام للطالب51

 % من اجملموع العام للطالب51 لوم ادلصرفية.الع كلية الدراسات المالية والمصرفية
 % من اجملموع العام للطالب56 العلوم الشرعية - معهد العلوم الشرعية

 


