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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 
                                                    

 النـإع  
 

الراغبين و  2102الحائزين على شهادة الثانوية العامة السورية )الفرع العلمي( لدورة إلى الطالب السوريين 
للمرحلة الجامعية  2103/2104الثقافي للعام الدراسي التبادل نح بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم

  .األولى
للعام الطب البشري للحصول على درجة اإلجازة في منح دراسية  ثالثتعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 في جمهورية كوبا: 2103/2104الدراسي 
 األحكام العامة: -أولا 

تاريخ صدور ب عاما   22 هيتجاوز عمر وأال حاملي اجلنسية العربية السوريةمن إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم جيب  -
 اإلعالن.

 .حصراا  2102لدورة عام العلمي( الفرع )السورية أن يكون ادلتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -
 .اإلعالنإىل ىذا التقدم  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاضلة -
 اإلعالن. إىل ىذاال حيق دلن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف ىذا العام التقدم  -
 يقل على أالا  )الفرع العلمي(السورية يف الشهادة الثانوية العامة  رجاتالمعدل المئوي للدفاضلة على أااس ادلر  تُ  -

 . بعد طي درجة مادة الًتبية الدينيةوذلك %  65 جمموع درجاتو عن
 .كوبامجهورية  القبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة ادلعنية يف يرتبط  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 موفدو البعثاتن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا يموفدون ادلقبولعترب الطالب ال يُ  -

 .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات
  برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات خلدمة الدولة.عترب الدرااة وفق تُ  -
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .(www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 
  :آلية التقدم لإلعالن -ثانياا 

اعتباراا نح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارة التعليم العايل مبيتقدم الطالب بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة 
بالوثائق ادلطلوبة وال تُقبل  مرفق 3210/ تموز /40 الواقع في األحد ولغاية يوم 3210/تموز/2 الواقع في الثالثاء من يوم

 .طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملة   ةأي

http://www.mohe.gov.sy/
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 (:9-8-7البنود باسثناء  ومصدقة أصولا  النكليزية) مترجمة إلى اللغة من الجانب الكوبي  المطلوبة الوثائق - ثالثااًا 
 الثانوية العامة/ الفرع العلمي.صورة عن الشهادة  -1

 إخراج قيد. -2

 .وال حكم علي -3

 .تقرير طيب يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية  -4

 .بالنسبة لإلناث() ملاحليثبت عدم  تقرير طيب -5

 فحص العوز ادلناعي البشري ادلكتسب )اإليدز(. -6

 .(3*3/ قياس )7صورة ملونة عدد / -7

 .هي الصالحيةتغري من صورة عن جواز افر -8

 تطلب من مديرية العالقات الثقافية. لإلعالنااتمارة ترشيح  -9

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  - رابعاا 
  على موقع وزارة التعليم العايل: درجاهتمموا بطلباهتم وفق تسلسل الذين تقدتقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب  -

ohe.gov.sywww. m. 

 تقوم الوزارة بااتبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -

وفق  التفاضليتم  الدرجاتويف حال تساوي  جمموع درجات الطالبحسب  وادلفاضلة بني ادلتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 لتسلسل التايل:ا

 (اللغة اإلنكليزية –الكيمياء  –الفيزياء  –الرياضيات )التايل  عالمات ادلواد وفق التسلسل. 

 .) العمر )األفضلية لألصغر انا 

التعليم العايل:  على موقع وزارة الناجحني يف ادلفاضلة صالء واالحتياطاألادلرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -
ohe.gov.symwww.  

يف مدة  مديرية العالقات الثقافية -مراجعة وزارة التعليم العايل الناجحني يف ادلفاضلةصالء ادلرشحني األ الطالبيتعني على  -
، ويف حال التخلف عن احلضور يعترب ةإلاتكمال اإلجراءات الالزمة لإلاتفادة من ادلنح 2113/متوز 17أقصاىا 

 .اإلحتياط بدال  عنو وفق تسلسل درجات ادلرشحني اإلحتياط الطالب ادلتخلف مستنكفا  ويرشح

الذي يعود لو حتديد أمساء ادلقبولني  الكويبلد  اجلانب صالء واالحتياط األ ادلرشحني الطالب ملفاتتقوم الوزارة بإيداع  -
 .من بني ادلرشحني

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات - خامساا 
 لسفر.ل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد افره إلعالمها  -

 موافاة الوزارة بتقرير انوي عن تقدمو العلمي. -

 أن يتابع درااتو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -

 .البلد ادلضيفحيًتم أيضا  أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -
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للجمهورية العربية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -
 .ادلضيفةالدولة السورية يف 

 : ماهية المنحة:سادسااًا 
 .إعفاء من الراوم الدرااية -

 تأمني اكن جامعي. -

 دورة لغة إابانية. -

 :المرشح الطالب يتحمل: اا سابع
 العودةحجز بطاقة طائرة ذىاب وإياب وذلك حلني إجتيازه دورة اللغة اإلابانية كون اجلانب الكويب ال يتحمل نفقات  -

 متابعة الدرااة. ميف حال عدم جناح الطالب يف دورة اللغة أو قرر عد

 

 :األرقامأو التصال على  5وزارة التعليم العالي طلمزيد من المعلومات مراجعة مديرية العالقات الثقافية في 
- 2119867 

 2532-2523-2522وطلب الرقم الداخلي  3/2/1/2119861 -
 
 

 وزير التعليم العالي          
 

 
 محمد يحيى معالالدكتور 

 
 


