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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي  

  مديرية العالقات الثقافية

  النــــإع                                
  

   2015/2016التبادل الثقايف للعام الدراسي  نحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مبىل الطالب السوريني إ
  املوقعة مع  ةالثقافي يةالتفاقلالتنفيذي مج نا) استناداً إىل الرب توراهدك -ملرحلة الدراسات العليا (ماجستري

  رومانياجمهورية 
   عدد من املنح الدراسية لدراسة املاجستري أو الدكتوراهتعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 

  يف خمتلف االختصاصات
  األحكام العامة :  -  أوالً 

 املي اجلنسية العربية السورية.من حإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 أن يكون حاصًال على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
 أن يكون حاصًال على درجة املاجستري بتقدير جيد على األقل. -
(  اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السوريةإحدى  عنصادرة  املاجستريشهادة اإلجازة اجلامعية و شهادة أن تكون  -

  ) وال تقبل شهادت التعليم املفتوح واجلامعة االفرتاضية.الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق 
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 د يف الدراسات العليا.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقي -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم منح / 10املنح الدراسية البالغ عددها /كافة % من   10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 .7/7/2013/ تاريخ 44/
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.لى قبول يف ال حيق ملن حصل ع -
 التقدم هلذا اإلعالن إال بعد احلصول على موافقة اجلهة املعنية. العلميةالحيق للمعيدين أو موفدي البعثات  -
سبة لمرشحي الماجستير وعلى لالجازة الجامعية بالن المعدل المئويعلى أساس  املنحهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

 نلمرشحيواالماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةأساس المعدل المئوي 
  لدكتوراه.ل
 .رومانياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 بل الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من ق -
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عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق ال يُ  -
ا املوفد  ن.و اليت يتمتع 

  .دولة يرتتب عليه أية التزامات خلدمة البرامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعترب الدراسة وفق تُ  -
  

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
  .)www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 

  :عالنآلية التقدم لإل -ثانياً 
وكالة رمسية خاصة) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد ومنح التبادل يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب  -

نهاية ولغاية  7/6/2015في  الواقع األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
قبل أي طلبات غري مستوفية وال تُ  بالوثائق املطلوبة مرفق 11/6/2015 الواقع في الخميسيوم الدوام الرسمي من 
 .للوثائق املطلوبة كاملةً 

) رغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بالدراسة Application formيدون الطالب يف استمارة الرتشيح ( -
ري السورية املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل واملوجود على فيها واالختصاص املطلوب وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غ

 الطابق الرابع.  -أو يطلبه من مديرية التقومي واالعتماد يف الوزارة (مرفق باإلعالن) املوقع االلكرتوين للوزارة 
-9باستثناء البنود  مغتربينمن وزارة الخارجية وال (مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً  :وراق المطلوبةاأل -ثالثاً 
10-11-12(  

 .الثانوية وثيقةصورة عن  .1
 جازة اجلامعية مع كشف العالمات.صورة عن اإل .2
 .صورة عن شهادة املاجستري مع كشف العالمات بالنسبة ملرشحي الدكتوراه .3
 .بالنسبة ملرشحي الدكتوراه يخمطط حبثملخص عن   .4
 .بالنسبة ملرشحي الدكتوراهرسالة توصية  .5
 .(ملرشحي الدكتوراه) )CVذاتية (سرية  .6
 تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية. .7
 اخراج قيد نفوس. .8
 .)4*4قياس ( )4صور شخصية عدد ( .9

  .غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .10
11. Application form ) مرفق باإلعالن( )2عدد.( 
 الوثائق املذكورة أعاله. كافةوذلك بعد استكمال ، ، ة يف الوزارةطلب ترشيح يُقدم من مديرية العالقات الثقافي .12

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  رابعاً 
م  تعلن - م وفق تسلسل معدال  : على موقع وزارة التعليم العايللكل اختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا

www. mohe.gov.sy. 
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 الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة.تقوم الوزارة باستبعاد مجيع  -
) ومل يتم نشر امسه أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرها الوزارة االعرتاض بطلب رمسي لإلعالنحيق لكل طالب (تقدم  -

 نشر األمساء على موقع الوزارة. من تاريخ يومانيقدمه ملديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاها 
ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية  املئوي للمتقدمنيعاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب املعدل تتم م -

 للتسلسل التايل:
  (األفضلية للشهادة األحدث).اإلجازة على عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

   www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
 بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني.املانح يقوم اجلانب  -
  .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

  : طالب الذي يتم قبولهواجبات ال - خامساً 
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  -
مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية  مأن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةيف 
  ماهية المنحة: -سادساً 

 يورو لطالب الدكتوراه. 80يورو لطالب املاجستري و  70راتب شهري مقداره   -
 سكن اجلامعي والرعاية الصحية.ال -
ا عام دراسي كامل. -  دورة لغة رومانية مد

  

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

  
  وزير التعليم العالي                           

  
  محمد عامر الماردينيالدكتور        

  
  :المرفقات
 .(Application form) استمارة الرتشيح -
  ت الرومانية املعتمدة لدى الوزارة.قائمة باجلامعا -


