اجلمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

اعالن
أمساء املرشحني إلعالن وزارة التعليم العايل رقم  /196/اتريخ  2222/1/69على منح مرحلة الدراسات
العليا (ماجستري – دكتوراه) يف اختصاص الطب البشري املقدمة من مجهورية كواب

 -األحكام العامة:

 أن يكون ادلتقدم إىل ىذه ادلفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. أن يكون ادلتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامو جتاه اجلهة ادلوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً.ٍ
ٍ
حاصل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح
موظف أو
 أن يكون ادلتقدم غريومقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبولو من اجلانب الكويب.
 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. أن يكون حاصالً على درجة ادلاجستري بتقدير جيد على األقل للراغبني بدراسة الدكتوراه. أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة ادلاجستري (إن وجدت) صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية (دمشق– حلب – تشرين – البعث – الفرات – محاة  -طرطوس) وال تقبل شهادات التعليم ادلفتوح أو اجلامعة االفًتاضية.
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. أن تكون درجة ادلاجستري (إن وجدت) اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه. أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكوميةالسورية.
 أن تكون درجة ادلاجستري (إن وجدت) اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعاتاحلكومية السورية.
 ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام. ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمنادلوعد احملدد يف التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.
 حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف ادلدة احملددة يف التنويو ادلتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدم إىلابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 ال تقبل الطلبات الشرطية. يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -كل من تقدم أبكثر من طلب يُستبعد طلبو من ادلفاضلة ويُعترب ملغى حكماً.

 ُجترى مفاضلة القبول على ىذه ادلقاعد على أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئويلإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات ابلنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه.

 -يرتبط القبول النهائي للطالب حصراً مبوافقة اجلهات ادلعنية من اجلانب الكويب.

 ال يُعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هباادلوفدون.
 تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات جتاه الدولة. القبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب ،حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم للشروطادلطلوبة لتعادل الشهادات
 يعد كل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة ( )www.mohe.gov.syمبثابة تبليغ رمسي. -إجراءات تنفيذ ادلفاضلة:

 تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل درجاهتم على موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلميwww. :.mohe.gov.sy

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

 تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب املعدل املئوي يف اإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي يفاإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات ابلنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه ويف حال تساوي املعدالت يتم

االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:

 عام احلصول على اإلجازة ابلنسبة دلرشحي ادلاجستري (األفضلية للشهادة األحدث).
 عام احلصول على شهادة ادلاجستري ابلنسبة دلرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث).
 العمر (األفضلية لألصغر سناً).
 -تضاف ادلنح الشاغرة ادلخصصة للماجستري إىل منح الدكتوراه يف حال مل يتقدم العدد الكايف والعكس.

 تعلن الوزارة أمساء الطالب األصالء واالحتياط ادلرشحني الناجحني يف ادلفاضلة على موقع الوزارة.www.mohe.gov.sy : -تقوم الوزارة إبيداع ملفات الطالب ادلرشحني لدى اجلانب الكويب الذي يعود لو حصراً حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني.
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معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي
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