الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعــــــــــــــــالن
إلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المنح الخاصة بم رحلة الدراسات العليا (ماجستير -دكتوراه)
للعام الدراسي  2023/2022المقدمة من جمهورية باكستان اإلسالمية
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم عدد من المنح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه
في االختصاصات اآلتية( :علم حاسوب -علم اإلدارة -هندسة كهربائية -علوم بيولوجية -رياضيات -
فيزياء -علم األرصاد الجوية -علم التسيير)
أوالا -األحكام العامة:

-

-

يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم إلى ا لمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول
وإجراءات التقدم لإلعالن
الحد األقصى لعمر المتقدم لدراسة الماجستير ./28/
الحد األقصى لعمر المتقدم لدراسة الدكتوراه ./32/
يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن.
أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.
أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد
لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.
أن يكون المتقدم غير موظف أو حاص ٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن
وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب
الباكستاني.
أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير ،وفق معدالت القبول
المطلوبة من ِق َبل الجانب الباكستاني والمحددة بـ  %60على األقل.
أن تكون درجة الماجستير (للمتقدمين لدراسة الدكتوراه) التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة
الدكتوراه ،وفق معدالت القبول المطلوبة من قِبَل الجانب الباكستاني والمحددة بـ  %70على األقل.
أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وف ق
القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.
أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية أو الماجستير صادرة عن إحدى الجامعات أو المعاهد العليا
الحكومية الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات (دمشق – حلب – تشرين – البعث – الفرات -
حماة -طرطوس) ،أو (إذا كانت الشهادة أجنبية البد من ان تكون معادلة من قبل مديرية تعادل
الشهادات).
يخصص ألبناء الشهداء نسبة  % 10من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم التشريعي
رقم  /44/تاريخ  ، 2013/7/7وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء ،تضاف المنح الشاغرة إلى
باقي المنح.
ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.
ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.
ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.
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-

ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال
كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل
الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.
يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف ضمن المدة
المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي
في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.
ال تقبل الطلبات الشرطية.
يلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.
كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً.
ت ُجرى مفاضلة القبول على هذه المقاعد على أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة
لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات
بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.
القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في الجمهورية اإلسالمية الباكستانية.
ال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية
وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون.
تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب وال يترتب عليه أية
التزامات تجاه الدولة.
القبول في المنحة ال يعطي الحق حكما ا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب ،حيث يخضع
الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للش روط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها
من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية تعادل الشهادات ) www.mohe.gov.sy
يعد كل تنويه ي تصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الوزارة الرسميwww.mohe.gov.sy :
بمثابة تبليغ رسمي.

ثانيا ا-آلية التقدم لإلعالن:

 يتقدم الطالب أو وكيله القانوني (بموجب وكالة رسمية) بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة بمقاعدالتبادل الثقافي إلى مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتباراا من يوم
الخميس الواقع في  2022/5/12ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع في 2022/6/5
مرفقا ً بالوثائق المطلوبة وال ت ُقبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.
 يتعين على الطالب الراغبين بالتقدم إلى االختصاصات المحددة في اإلعالن الدخول والتقديم علىالرابط التاليhttp://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents :
ثالثا ا-األوراق المطلوبة :
- 1الوثائق التي يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا من وزارة الخارجية
والمغتربين:
أ .صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية.
ب  .صورة عن اإلجازة الجامعية ،باإلضافة إلى صورة عنها.
ج .كشف عالمات اإلجازة.
د .صورة عن شهادة الماجستير( ،باإلضافة إلى صورة عنها) ،بالنسبة لمرشحي الدكتوراه.
ه  .تقرير طبي يثبت خلوه من األمراض السارية والمعدية.
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و .تقرير يثبت خلوه من مرض نقص المناعة (اإليدز).
ز .إخراج قيد.
ح .صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن.
ط .مخطط بحث بالنسبة لمرشحي الدكتوراه (مترجم إلى اللغة االنكليزية دون الحاجة إلى تصديقه
من وزارة الخارجية والمغتربين).
- 2الوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية وال يجب تصديقها من وزارة
الخارجية والمغتربين:
أ .صور شخصية حديثة ملونة عدد (.)3
ب.اختبار لغة إنكليزية  IELTSبمعدل  /5/درجات على األقل ،أو  TOFELبمعدل  % /70/على األقل،
أو ما يعادله ا (وثيقة اختبار اللغة اإلنكليزية من المعاهد العليا للغات في الجامعات الحكومية (االختبار
المعياري المعتمد .)Oxford
ج .وثيقة غير عامل أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن واستكمال إجراءات االستفادة من
منح ومقاعد التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب الباكستاني.
د .وثيقة غير موفد (يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة -ط  )2أو ما يثبت إنهاء
التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقا ً.
ه .وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.
و .نسخة من استمارة التقدم للمنحة  ،وذلك بعد أن يتم ملؤها عن طريق الموقع االلكتروني للمنحة
http://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents
ز .استمارة ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -مديرية
العالقات الثقافية وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.
ح .مصنف شفاف.
رابعا ا-إجراءات تنفيذ المفاضلة :
 تعلن الوزارة أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل معدالتهم المئوية على موقعوزارة التعليم العالي والبحث العلميwww.mohe.gov.sy :
 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين حسب المعدل المئوي في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحيالماجستير وعلى أساس المعدل المئوي ل إلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين
على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه وحسب التسلسل التالي:
 عام الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير (األفضلية للشهادة األحدث).
 عام الحصول على شهادة الماجستير بالنسبة لمرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث).
 العمر (األ فضلية لألصغر سناً).
مالحظة :يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح ،وفي حال لم يرغب الطالب
الناجحون (األصالء واالحتياط) المرشحون بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد
المخصص لهم ،يحق لهم التقدم بطلب استنكاف المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء المرشحين
وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.
 تعلن الوزارة أسماء المرشحين األصالء واالحتياط الناجحين في المفاضلة على موقعها االلكتروني:www.mohe.gov.sy
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 ترسل الوزارة ملفات المرشحين األصالء واالحتياط الى الجهات المعنية في الجمهورية اإلسالميةالباكستانية والتي يعود لها حصراا تحديد أسماء المرشحين المقبولين.
 تعلن الوزارة أسماء الطالب المقبولين عند ورود القبوالت من الجانب الباكستاني وتنشرها على موقعهاااللكترونيwww.mohe.gov.sy :
خامسا ا-واجبات الطالب الذي يتم قبوله:
 مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها بتاريخ السفر. أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة. أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً القوانين واألنظمة في البلدالمضيف.
 أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسميةللجمهورية العربية السورية في الدولة المضيفة.
*مالحظة :جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة موجودة على الرابط:
http://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents/COMSATS_HQ.aspx

سادسا ا-ماهية المنحة:
 إعفاء من رسوم التسجيل. إعفاء من رسوم القبول لمرة واحدة. إعفاء من ال رسوم الدراسية ورسوم المختبر.*لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ط 5أو االتصال
على الرقم  2119867أو طلب األرقام الداخلية  2520و 2521و.2532
*مالحظة :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد
اسمهم من بين المرشحين األصالء أو االحتياط.

وزير التعليم العالي والبحث
العلمي
الدكتور بسام إبراهيم
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