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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع   
  

 )2014( ةواألديب لدور أاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  ىل الطالب السورينيإ
 2014/2015 الدراسي للعام  اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبنحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة و 

  مع  املوقعالتفاق الثقايف لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب 
  دولة الكويت

  

  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 
  ولىللمرحلة الجامعية األ لإلناث) 2 -للذكور 3( منح دراسية 5

  اسي الثاني)(بدءاً من الفصل الدر  للدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
  

  :األحكام العامة  -  أوالً 
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .عاماً بتاريخ صدور اإلعالن 22 املتقدم يتجاوز عمرأال -
 .2014 لدورةواألديب أنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -
 دة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشها -
 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. -
 التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن. اعالناتال حيق ملن جنح يف  -
يف احلاصل عليها الطالب  لدرجاتالمعدل العام ل رى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساسجتُ  -

 الثانوية.الشهادة 
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 غري موقع من قبل الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو  -
 .الكويتالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون ال يُ  -

ا املوفد  ن.و باحلقوق اليت يتمتع 
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 يرتتب عليه أية التزامات خلدمة تبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والتُعترب الدراسة وفق برامج ال -
   .الدولة

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 .)v.sywww.mohe.goمديرية تعادل الشهادات 

  
  :المتوفرة االختصاصات – ثانياً 

كلية  :التاليةالكليات يف  لإلناث) 2 -للذكور 3منح دراسية ( 5 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبتقدم 
 التربيةكلية   - الدراسات التجارية -الدراسات التكنولوجيةكلية  - التمريضكلية  -العلوم الصحية

 .قطاع التدريب -األساسية
   لكل اختصاص والمعدالت المطلوبة تاالختصاصارفق باإلعالن قائمة بم

  

  
  :عالنآلية التقدم لإل - ثالثاَ 

التبادل الثقايف إىل  مبنحيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة  -
نهاية ولغاية  8/9/2014الواقع في  ثنيناال ارًا من يوماعتبيف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافية مديرية 

قبل أي طلبات غري بالوثائق املطلوبة وال تُ  مرفق 51/9/2014الواقع في  ثنينااليوم الدوام الرسمي من 
 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 

  .ورمزه ختصاصاالعلى أن تتضمن اسم  وفق تسلسل الرغبات رغبتنيشيح يدون الطالب يف استمارة الرت  -
 

   :وراق المطلوبةاأل - رابعاً 
 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -1
 مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني.شهادة ميالد  -2
 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني شهادة صحية تثبت اخللو من األمراض السارية واملعدية -3
 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية. -4
  .)7صور شخصية عدد ( -5
 استمارة ترشيح لإلعالن تُقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة. -6
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  شروط القبول لدى الجانب الكويتي: – خامساً 
 عربية كتابة وحمادثة ويف حال خمالفة هذا الشرط يتم إلغاء املنحة.أن جييد املتقدم للمنحة الدراسية اللغة ال -1
أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة الرتبية بدولة الكويت لكل شهادة غري كويتية، علمًا ان املعادلة تستلزم وجود  -2

 الشهادة الثانوية وكذلك الصف األول والثاين والثالث الثانوي ومجيعا مصدقة وبالدرجات.
ة لإلناث أن تكون املتقدمة  للمنحة الدراسية غري متزوجة وإن تزوجت بعد قبوهلا من غري علم اهليئة العامة بالنسب  -3

 للتعليم التطبيقي والتدريب أو محلت فيتم إلغاء قبوهلا.
 املتقدم للمنحة الدراسية جواز سفر ال تقل صالحيته عن السنةلدى أن يكون  -4
 لب يف الفصل الذي يقبل به.الطاتلغى املنحة يف حال عدم دراسة   -5

  

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

www. mohe.gov.sy. 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
 3( يتم اختيارحبيث الطالب لكل اختصاص  لدرجاتاملعدل العام الطلبات وانتقاء املرشحني حسب تتم معاجلة  -

 يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: الدرجات ويف حال تساوي)  إلناثمن ا 2لذكور ومن ا
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

 للغة االنكليزية).ا - الكيمياء - الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 االنكليزية) اللغة - الفرع األديب: (اللغة العربية 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -

www.mohe.gov.sy  
 املقبولني من بني املرشحني. بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساءاملانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

 

  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -سابعاً 
 السفر. مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفرع إلعالمها بتاريخ -
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  -
ثة الرمسية للجمهورية م مقامه يف البعأن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةالعربية السورية يف 
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  ماهية المنحة: -ثامناً 
 حسب القوانني واألنظمة النافذة يف دولة الكويت.راتب شهري  -
 االعفاء من الرسوم الدراسية. -
 .سكن اجلامعيالتأمني  -
 .يف املشايف التابعة للدولة الرعاية الصحيةمني أت -

 

م رقأو االتصال على ال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل ط املعلومات ميكن ملزيد من
  .33923877 أو 33923876 أو 33923875

  
  

 

  وزير التعليم العالي                          
  

  ماردينيالمحمد عامر الدكتور        
  
  
  
  
  

  صوالمعدالت المطلوبة لكل اختصا تقائمة باالختصاصا المرفقات:


