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 الجمهورية العربية السورية      

                                                     والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   

 النــــــــــــــــــــإع   
 اسات العلية الدراالتبادل الثقافي لمرحلنح الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم إلى الطالب السوريين

 الموقع مع يالتفاق الثقافلالتنفيذي نامج استناداً إلى البر 2020/2021للعام الدراسي  

 جمهورية روسيا االتحادية  
 

ا سات العليلمرحلة الدرادراسية عدد من المنح العن تقديم والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي 

 (دكتوراه -ماجستير)

 مريضوالت باستثناء االختصاصات الطبية الروسيةمختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات في 
 

 األحكام العامة: :أوالً 

 ن.تقدم لإلعالات اليجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراء -

 المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن. يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق -

 من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -

ن في حال كا الحهاأن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لص -

 ً  .موفداً سابقا

كذلك و النللتقدم إلى اإلععلى موافقة الجهة التي يعمل بها  حاصل  أو  موظف  غير أن يكون المتقدم   -

 سي.الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب الرو
 .الثاً(ثلفقرة )انظر ا معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي وفق أن يكون حاصالً على إجازة جامعية -

 .ثالثاً( الفقرة )انظر معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي وفقأن يكون حاصالً على درجة الماجستير  -

ن إحدى عصادرة وشهادة اإلجازة الجامعية ( للمتقدمين لدراسة الدكتوراهأن تكون شهادة الماجستير ) -

 ،ماةح ،الفرات ،البعث، تشرين ، حلب،الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية ) دمشق

 ( وال تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعة االفتراضية. طرطوس

 أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير. -

 دكتوراه.رجة الد( التي يحملها الطالب متوافقة مع للمتقدمين لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة الماجستير ) -

د ق القواعليا وفدرجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات الع أن تكون -

 المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

د في ولة للقيالمقب ( التي يحملها الطالب من الشهاداتللمتقدمين لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة الماجستير ) -
 د المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.الدراسات العليا وفق القواع

 /44قم /روذلك وفق المرسوم التشريعي المتاحة % من المنح الدراسية  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 المنح. ، تضاف المنح الشاغرة إلى باقيأحد من أبناء الشهداء، وفي حال لم يتقدم 7/7/2013تاريخ 

 .ناإلعال إلى هذامفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم ال يحق لمن حصل على قبول في  -

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

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

ا لذي نجحوسابق ابطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي ال

 فيه.

اء تضمن أسميه الميحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنو -

 لقادمة.ألعوام االي والتبادل الثقافي في العام الدراسي الحالناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات ا

 ال تُقبَل الطلبات الشرطية. -

 يُلغى 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. -
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ستير رشحي الماجلإلجازة الجامعية بالنسبة لم المعدل المئويعلى أساس  المنحهذه جرى مفاضلة القبول على تُ  -

ة المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجوعلى أساس المعدل 

طبيقية الفصل بين المتقدمين من خريجي الكليات الت، على أن يتم الماجستير والمرشحين للدكتوراه

ر مجلس لى قراإاستناداً والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية والمفاضلة بين كلٌّ منهم على حدا 

يها عالمة الحد المتضمن قائمة بالكليات التطبيقية التي يكون ف 25/9/2006تاريخ  37التعليم العالي رقم 
 .60/100ي كل مقرر األدنى للنجاح ف

 .روسيا االتحاديةجمهورية الجهة المعنية في  بموافقة حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -

ي ال وبالتال لعلميةن وفق قانون البعثات ايعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال يُ  -

 ن.ويتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

تجاه تزامات اأية ال وال يترتب عليه نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقافي تُعتبر الدرا  -
  الدولة.

ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب  القبول - في المنحة ال يعطي الحق حكما

الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة لشروط المطلوبة لتعادل الخريجون بعد انتهاء دراستهم ل

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي التعليم العالي

بمثابة (  www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي يعد -

 تبليغ رسمي.
 

 ً   :آلية التقدم لإلعالن :ثانيا

  الكترونيطلب ترشيح للمنحة يمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن ً على الرابط التالي:  ا

 www.russia.study ، ما يلي:القيام بحيث يتعين على الطالب 

من صحتها قبل ضغط زر إرسال والتأكد ت المطلوبة منه ماكافة المعلو ملء“Apply for free education 

”with scholarship  ال وفقط يُعتبَر بأن الطالب قد أنهى تسجيل طلب الترشيح للمنحة االلكتروني عندها

إنهاء تسجيل طلب الترشيح ، ويجب على الطالب لمنحةإجراء أي تعديل على طلب الترشيح ل له بعدهايمكن 

 .للمنحة االلكتروني

 وفق اآلتي االلكتروني للمنحةالترشيح  لبتعبئة ط: 

ختصاص، االختصاص الذي يرغب بدراسته ورمز اال طلب الترشيح للمنحة االلكترونيفي  يدون الطالب - 
 اختيارها.التأكد من أن االختصاص المطلوب موجود في الجامعة التي يتم عليه يتعين بحيث 

رشيح طلب التمن  /25/في البند رقم جامعات كحد أدنى  /3كحد أقصى و/ اتجامع /6يمكن تحديد /  -

 .أقصى كحد   جامعتين في دائرة فيدرالية واحدةأكثر من تكون  أالعلى  للمنحة

من ضمن قائمة  الجامعات التي يتم اختيارها في طلب الترشيح للمنحة االلكترونييجب أن تكون   -

)مرفق قائمة بالجامعات الروسية المعتمدة لدينا( ليم العالي الجامعات الروسية المعتمدة في وزارة التع

 ./http://mof.sy/univer: التالي والمتوفرة على الرابط

   فاقه منه إلر وإحضار نسخة ورقيةااللكتروني يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الترشيح للمنحة

 .من فقرة األوراق المطلوبة( 13باألوراق المطلوبة عند تقدمه لإلعالن )انظر البند 

  ح التبادلة بمنيتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاص 

 ألحد ان يوم ماعتباراً  والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي العالقات الثقافيةالثقافي إلى مديرية 

ً ب 52/2/2020 لثالثاءايوم  ظهراً بالتوقيت المحلي من 2.00الساعة  ولغاية 2/2/2020 الوثائق مرفقا

 وال تُقبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.المطلوبة 

  على موقع رقم تسجيلهاستمارة الترشيح لإلعالن عند تقديمه أوراقه الثبوتية  فييدون الطالب 

ywww.russia.stud  وفق التسلسل الذي سجله في طلب واالختصاص المطلوب ورمزه والجامعات المطلوبة
ات مطابقة للمعلومات التي سجلها في طلب هذه المعلوم كافةالترشيح للمنحة االلكتروني، على أن تكون 

 .تحت طائلة استبعاد الطلبالترشيح للمنحة االلكتروني 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.russia.study/
http://mof.sy/univer/
http://www.russia.study/
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 ً  معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي:: ثالثا

 :بالنسبة للمرشحين لدراسة الماجستير 

 % بالنسبة لخريجي الكليات التطبيقية.70-

 ة.ية لخريجي الكليات غير التطبيقب% بالنس65-

 :ة % في درج75أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  بالنسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه

 الماجستير.

 

 : األوراق المطلوبةرابعاً: 

ية أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالً من وزارة الخارج يجب الوثائق التي .أ

 :عنهاباإلضافة إلى صورة والمغتربين، 
 الثانوية العامة.صورة عن وثيقة  .1
 .اإلجازة كشف عالمات وصورة عن(، /2)صورة عدد /اإلجازة الجامعية مصدقة صورة عن  .2

 .اهبالنسبة لمرشحي الدكتورالماجستير كشف عالمات (، و/2)صورة عدد /الماجستير  مصدقةصورة عن  .3

ول شيرة الدخالجانب الروسي ال يمنح تأ أن، مع اإلشارة إلى  غير منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .4

 .شهراً  18ما لم تكن صالحية جواز السفر ال تقل عن عند ورود القبوالت 

 يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية.تقرير طبي  .5
 فحص العوز المناعي البشري المكتسب )اإليدز(. .6

وزارة  تصديقه مندون الحاجة إلى  الروسيةمترجم إلى اللغة )بحث بالنسبة لمرشحي الدكتوراه  مخطط .7

 .الخارجية والمغتربين(

لخارجية اتصديقها من وزارة وال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية  ال يجبالتي  الوثائق .ب

 والمغتربين:
جه إلى موسمي ذلك بموجب كتاب رأو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن و ،وثيقة غير عامل .8

كمال الستذلك وك عالنيتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإل والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 من الجانب الروسي. القبولإجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود 
ثبت إنهاء التزامه أو ما ي (2 ط وثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة .9

 تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.
مسلحة ات الوثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقو .10

 بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.

 .(4×6قياس ) /2صور شخصية ملونة عدد / .11

عن طريق الموقع االلكتروني  تم ملؤه من قبل الطالب الذي لكترونياالللمنحة ترشيح ال طلب نسخة من .12
الصور الشخصية المذكورة في  إحدى) يه صورة شخصية ملونةلويلصق ع www.russia.study التالي: 

 .(/12البند /

القات العية مدير -والبحث العلمي عليها من وزارة التعليم العالي يمكن الحصول لإلعالنترشيح  استمارة .13

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله. الثقافية

 .شفاف مصنف .14
 

 ً  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :خامسا

لتعليم اوزارة  على موقع درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد تقوم -

 العالي:

 ohe.gov.sywww. m . 

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

http://www.russia.study/
http://www.russia.study/
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ير وعلى الماجست في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي المعدل المئويحسب تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -

جستير درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الما اإلجازة الجامعية تضاف له ثالثفي أساس المعدل المئوي 

وفي حال  ،طبيقيةعلى أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيقية وخريجي الكليات غير الت والمرشحين للدكتوراه،

 تساوي المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التالي:

  فضلية للشهادة األحدث(.)األبالنسبة لمرشحي الماجستير اإلجازة على عام الحصول 

  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة الماجستير بالنسبة لمرشحي الدكتوراه عام الحصول( 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

   ..e.gov.syohmwww:على موقع الوزارة الناجحين في المفاضلةالمرشحين  الطالبأسماء  الوزارة تعلن -

 يد أسماءتحد حصراً الذي يعود له  الجانب الروسي لدى المرشحين الطالب أسماءقوم الوزارة بإيداع ت -

 .المقبولين من بين المرشحين

 يقوم الجانب الروسي بتوجيه دعوة إلجراء مقابلة يتم تحديد موعدها الحقاً. -

 الذي قام بتسجيله على موقع االلكتروني الجانب الروسي بإعالم كل طالب بنتيجة الترشيح على حسابهقوم ي -

 www.russia.study. 

ً ساد  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :سا

عالمها ره إلقبل موعد سف والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي -

 . لسفرل بتاريخ

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

 .يفالبلد المضيحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

لرسمية ابعثة أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في ال -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 
 

ً بعسا  :الجانب الروسي( ت)التزاما : ماهية المنحةا

 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -

 45 روبل أي مايعادل 3000دوالر أمريكي)للماجستير(, و 30روبل أي مايعادل  2000 شهري راتب -
 .دوالر أمريكي )للدكتوراه( 

 راسة.دة الدمالتحضيرية للجامعات وال تدخل ضمن سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات  -
 

 اً: التزامات الطالب المالية:ثامن

 يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي:

ً  نفقات السفر -  .ذهاباً وإيابا

ً أمريكي اً الردو /250قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي نفقات  -  ا

 ً  .سنويا

 أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة.أي نفقات  -
 

أو  5ط العلمي والبحثمراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي المعلومات يمكن  لمزيد من

 .2532و  2522و 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867االتصال على الرقم 

 

تائج د صدور نالمتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعيحق للطالب مالحظة: 

 اإلعالن في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.
 

 
والبحث  زير التعليم العاليو                                                                                      

 العلمي
 

http://www.russia.study/
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  بسام ابراهيمالدكتور   
 

                                                                                ائمة بالجامعات الروسية المعتمدة.ق: المرفقات

 
 


