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 اجلمهورية العربية السورية      
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل

 إعــــــــــــــــــــــالن 

 
 

 منح دراسية  /3/تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم

 ( دكتوراه-ملرحلة الدارسات العليا )ماجستير 

 : ضمن االختصاصات التالية اإلسالميةفي جمهورية باكستان  (HECالباكستاني )هيئة التعليم مقدمة من 

 (. علوم طبيعية وفيزيائية–معلوماتية هندسة )

 / منحة للدكتوراه باختصاص علوم طبيعية وفيزيائية( 1/ منحة للماجستير و /2)/ 
 

     
ً
 العامة:  األحكام-أوال

 قبل  يجب على الطالب   -
ً
 ملفاضلة ملعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالنالتقدم إلى اقراءة اإلعالن جيدا

 يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد املحددة في هذا اإلعالن.  -

 أن يكون املتقدم إلى هذه املفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية. -

. أن يكون املتقدم غير موفد   -
ً
 سابقا

ً
 بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة املوفد لصالحها في حال كان موفدا

للتقدم إلى اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة  أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها    ،أن يكون املتقدم غير موظف -

 . الباكستانين الجانب  من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله م

حلب   –أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات )دمشق   -

 بقرار مجلس التعليم العالي رقم /-حماة-الفرات  – البعث    – تشرين    –
ً
 . 3/6/2021/ تاريخ  222طرطوس( عمال

يحملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة في الجامعات أن تكون درجة اإلجازة التي   -

 الحكومية السورية. 

 الباكستانيبول املطلوبة من ِقَبل الجانب  وفق معدالت الق،  أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستير -

 .    واملحددة

بول  وفق معدالت الق، درجة املاجستير )للمتقدمين لدراسة الدكتوراه( التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراهأن تكون  -

 . واملحددة بـ             الباكستانياملطلوبة من ِقَبل الجانب  

، وفي حال 7/7/2013تاريخ    /44% من املنح الدراسية املتاحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة   -

 لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف املنح الشاغرة إلى باقي املنح. 

 ال يحق ملن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.  -

 اإلعالن الذي تقدم إليه. ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج  -

 ال يحق ملن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.  -

ال يحق للطالب املستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف  -

 نتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه. الخاص ب  في التنويهضمن املوعد املحدد  
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استنكاف   - التقدم بطلب  )األصالء واالحتياط(  اإلعالن  في هذا  الناجحين  أسماء يحق للطالب  إعالن  تاريخ صدور  من  يومين  بعد 

 القادمة.  وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراس ي الحالي واألعواماملرشحين  

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. ي -

-  .
ً
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة وُيعتبر ملغى حكما

   القبول النهائي للطالب مرتبط -
ً
 الباكستانية. بموافقة الجهة املعنية في الجمهورية اإلسالمية    حصرا

عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي   -
ُ
  وال يترتب عليه أية التزامات تجاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالب ت

وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي   الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية  ُيعتبر ال   -

 يتمتع بها املوفدون. 

 بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء   القبول  -
ً
في املنحة ال يعطي الحق حكما

مديرية   /والبحث العلمي  دراستهم للشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي

 (www.mohe.gov.syتعادل الشهادات  

 تبليغ رسمي.   بمثابة  www.mohe.gov.syتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الوزارة الرسمي:ييعد كل تنويه   -

 
ً
 : عالنآلية التقدم لل   -ثانيا

في املفاضلة الخاصة  - إلى    مقاعد ب يتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك  مديرية  التبادل الثقافي 

   العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ً
 اعتبارا

اقع في   األحد يوم من اقع في  الخميسولغاية يوم  27/11/2022الو  10/12/2022الو

 

 
ً
 الوثائق املطلوبة ملرحلة الدراسات العليا:  -ثالثا

 من وزارة الخارجية واملغتربين  يجبالوثائق التي  1-
ً
 :أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوال

 .العامة  صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية .1

 . ، وكشف درجاتهاصورة عن اإلجازة الجامعية .2

 املاجستير، وكشف درجاتها. صورة عن شهادة  - .3

 رسالة دافع.- .4

 مقترح البحث للدكتوراه. - .5

 من األمراض السارية واملعدية.   الطالب  تقرير طبي يثبت خلو .6

 من مرض نقص املناعة )اإليدز(.  الطالب  تقرير يثبت خلو .7

 .مدني  إخراج قيد .8

 : واملغتربينتحتاج للترجمة أو التصديق من وزارة الخارجية  الوثائق التي ال   -2

 . (3صور شخصية حديثة ملونة عدد ) (1

 صورة عن جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. (2

 جامعة حكومية سورية(   –)صادرة عن املعهد العالي اللغات    .B2(  oxford onlineاختبار لغة إنكليزية ) (3

وثيقة غير عامل أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن واستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل   (4

 الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب الباكستاني. 

http://www.mohe.gov.sy/
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( أو ما يثبت إنهاء التزامه تجاه الجهة املوفد 2ط  -ية البعثات العلمية في الوزارةوثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مدير  (5

 .
ً
 سابقا

ً
 لصالحها في حال كان موفدا

وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب   (6

 املتقدمين من أبناء الشهداء. 

وذلك بعد   -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في    العالقات الثقافية  مديريةستمارة ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من  ا (7

 الوثائق املذكورة أعاله.   كافة استكمال  

 . وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي  طوابع من الطابق األول  +    مصنف شفاف (8

 :للماجستير والدكتوراه  املنحة  ميزات •

 /إيابا( يتم التعويض عن قيمتها من جانب   •
ً
( بما ال يتجاوز    HECهيئة التعليم العالي الباكستانية )تذكرة السفر )ذهابا

 ( ألف روبية لإلياب عند انتهاء الدراسة الجامعية. 75( ألف روبية للذهاب و)75)

 للجامعة. •
ً
 القسط الجامعي: يسدد مباشرة

•  
ً
 للجامعة.  كلفة اإلقامة في السكن الجامعي: يسدد مباشرة

.   (20قيمة الكتب الجامعية ) •
ً
 آالف روبية سنويا

 ( ألف روبية باكستانية 144ر )بدل معيشة سنوي لطالب املاجستي •

 ( ألف روبية باكستانية240)  بدل معيشة سنوي الطالب الدكتوراه •

 
ً
 : تنفيذ املفاضلةإجراءات   -رابعا

العالي  - التعليم  موقع وزارة  املئوية على  معدالتهم  بطلباتهم وفق تسلسل  تقدموا  الذين  الطالب  أسماء جميع  الوزارة  والبحث   تعلن 

  www.mohe.gov.sy                              :العلمي

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط املطلوبة. -

تتم معالجة الطلبات وانتقاء املرشحين حسب املعدل املئوي في اإلجازة الجامعية بالنسبة ملرشحي املاجستير وعلى أساس املعدل املئوي  -

 وحسب التسلسل التالي:   إلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة املاجستير واملرشحين للدكتوراهل

 اإلجازة بالنسبة ملرشحي املاجستير )األفضلية للشهادة األحدث(.عام الحصول على   ▪

واالحتياط(  )األصالء  الناجحون  الطالب  لم يرغب  املنح، وفي حال  األعلى على  املعدل  الحاصلين على  الطالب  يتم ترشيح  مالحظة: 

املدة املحددة في ضمن بطلب استنكاف  املرشحون بمتابعة إجراءات االستفادة من املنحة أو املقعد املخصص لهم، يحق لهم التقدم

   وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراس ي الحالي واألعوام القادمة  املرشحينالتنويه املتضمن أسماء  

 .سنوات(  3)ملدة  

موقعها   - على  املفاضلة  في  الناجحين  واالحتياط  األصالء  املرشحين  أسماء  الوزارة  اللكتروني: اتعلن 

                                                          www.mohe.gov.sy 

  ة والتي يعود لها  الباكستانيترسل الوزارة ملفات املرشحين األصالء واالحتياط الى الجهات املعنية في الجمهورية اإلسالمية   -
ً
تحديد حصرا

 أسماء املرشحين املقبولين. 

املقبولين    أسماء الوزارة    تعلن - ورودالطالب  الجانب  القبوالت    عند  على  الباكستانيمن  االلكترو  وتنشرها  :  نيموقعها 

                                                                                                             www.mohe.gov.sy 

 

 
ً
 قبوله: الطالب الذي يتم  واجبات -خامسا

 الشهادة املطلوبة.أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على   -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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-   
ً
 البلد املضيف.في  نظمة  القوانين واأل أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضا

م مقامه في البعثة الرسمية للجمهورية العربية السورية في أن يجيب على جميع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقافي أو من يقو  -

 .املضيفةالدولة  

 

ط  - العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  الثقافية  العالقات  مديرية  مراجعة  يمكن  املعلومات  من  أو  5ملزيد 

 (. 2532و 2516وطلب األرقام الداخلية) 2119867  االتصال على الرقم 

 

اقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين اإلعالن مالحظة: يحق للطالب املتقدمين إلى هذا  *  املرشحين التقدم بطلب السترجاع أور

 . / أشهر من تاريخ صدور نتائج اإلعالن3خالل موعد أقصاه/ األصالء أو االحتياط 

                                 

 والبحث العلمي   وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                            

 

 إبراهيمبسام  الدكتور                                                                                                      
 


