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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

الراغبني بالتقدم إىل و  )٢٠١٤( ةواألديب لدور أبفرعها العلمي السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة  ىل الطالب السورينيإ
التفاق لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب  ٢٠١٤/٢٠١٥ام الدراسي للع اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبقاعداملفاضلة اخلاصة 

  مع املوقعالثقايف 
  المملكة األردنية الهاشمية

  

  تعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 
  ) ولىللمرحلة الجامعية األ اً دراسيمقعداً  ٢٠(

  :األحكام العامة  -  أوالً 
 .نسية العربية السوريةمن حاملي اجلإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .بتاريخ صدور اإلعالن عاماً  ٢٢ املتقدم يتجاوز عمرأال -
على أال يقل املعدل العام جملموع  ٢٠١٤ ةلدور واألديب أنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -

 %.٦٥درجاته عن 
 جازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإل -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
 ثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.التبادل ال اعالناتال حيق ملن جنح يف   -
 الثانويةيف الشهادة المعدل المئوي لمجموع درجات الطالب رى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -

 . وذلك بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 .اململكة األردنية اهلامشيةنية يف القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املع -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق ال يُ  -

ا املوفد  ن.و اليت يتمتع 
   . يرتتب عليه أية التزامات خلدمة الدولةبرامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والوفق  عترب الدراسةتُ  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 )www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 
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  :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد التبادل الثقايف إىل  -

نهاية الدوام ولغاية  ١/٩/٤١٢٠الواقع في  االثنين اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةمديرية 
قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق بالوثائق املطلوبة وال تُ  مرفق ٧/٩/٤٢٠١الواقع في  األحديوم الرسمي من 
 .املطلوبة كاملةً 

االختصاص املطلوب واسم اجلامعة اليت يرغب  انعلى أن تتضمن نتيرغبيدون يف استمارة الرتشيح حيق للطالب أن  -
  قائمة باالختصاصات وتوزعها على اجلامعات األردنية). فق(مر بالدراسة فيها  

 

   :وراق المطلوبةاأل -ثالثاً 
  .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني الشهادة الثانوية العامةوثيقة عن صورة  -١
 هي الصالحية.تصورة عن جواز السفر غري من -٢

 /.٣صور شخصية عدد/  -٣
 ة العالقات الثقافية يف الوزارة.استمارة ترشيح لإلعالن تُقدم من مديري -٤

 

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  رابعاً 
م وفق تسلسل  تعلن - مالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا  على موقع وزارة التعليم العايل:  درجا

www.mohe.gov.sy. 
 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
الثانوية يف الشهادة  لمجموع درجات الطالبالعام المعدل المئوي على أساس تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  -

 يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: املعدالتويف حال تساوي  وذلك بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

  :اللغة االنكليزية). - الكيمياء - الفيزياء -(الرياضياتالفرع العلمي 
 االنكليزية) اللغة - الفرع األديب: (اللغة العربية 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
   www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
 سال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني.بإر املانح يقوم اجلانب  -
 .املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

  
  التزامات الوزارة: - خامساً 
  احنة.امل ةتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف الدول -
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  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -ساً ساد
 إلعالمها بتاريخ السفر. همراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيرتم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و  -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةالسورية يف 
 

  :(التزامات الجانب األردني) المقعدماهية  -بعاً سا
 قبولني على مقاعد التبادل الثقايف رسوم جامعية وفق مبدأ املعاملة باملثل.يستوىف من الطالب امل -
 يؤمن اجلانب األردين املعاجلة الطبية اجملانية يف املشايف العامة للطالب املقبولني على هذه املقاعد. -

  

  
 طلب وأ ٣٣٩٢٣٨٧٥االتصال على الرقم  أو ٥مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .٣٣٩٢٣٨٧٧ و ٣٣٩٢٣٨٧٦ة الداخلي األرقام

 
                         

  وزير التعليم العالي                           
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور        
  

  
  

  المرفقات:
  ختصاصات وتوزعها على الجامعات األردنية.قائمة باال -

  

  
  
  
  
  

  
  


