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 الجمهورية العربية السورية
                                                     وزارة التعليم العالي   

 النــــــــــــــــــــإع   
 

 إلى جمهورية بيالروس منح دراسية  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

و األدبي لدورة الثانوية العامة بفرعيها العلمي لطالب الحاصلين على الشهادة ل  للمرحلة الجامعية األولى( منح 8)

 2018عام 

 ( منحة دراسية لمرحلة الدراسات العليا )الماجستير فقط(2)
 

 األحكام العامة: :أولا 

التقدم يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراءات  -
 لإلعالن.

 يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن. -
 من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -
على أل  ،(2018ة )أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األدبي دور -

للمرحلة الجامعية  ن)للمتقدمي %75يقل المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة مادة التربية الدينية عن 

 على األقل للمتقدمين إلى مرحلة الماجستير. %75اإلجازة   يكون معدلاألولى( وأن 
 القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السوريةأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق  -

 .)للمتقدمين إلى الماجستير(
يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال أن  -

 (لمرشحي الماجستير) كان موفداً سابقاً 
الستكمال للتقدم إلى اإلعالن وكذلك أن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها  -

 .(لمرشحي الماجستيربيالروسي )إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب ال
الحكومية في الجمهورية العربية السورية ) شهادة اإلجازة الجامعية صادرة عن إحدى الجامعات أن تكون  -

 دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعة االفتراضية
 .لمرشحي الماحستير(.)
 .لمرشحي الماجستير() أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير -
ة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة أن تكون درج -

 .لمرشحي الماجستير() في الجامعات الحكومية السورية
 مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال يحق لمن حصل على قبول في  -
 إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.ال يحق لمن نجح في   -
 ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا  -

 ستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخا  بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.بطلب اال
يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء  -

 ي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقاف ،الناجحين
بعد طي مادة الثانوية في الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقافي على أساس  منحجرى مفاضلة القبول على ت   -

 التربية الدينية. 
 كل من تقدم بأكثر من طلب ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً. -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.ي   -
 .بيالروس جمهورية بموافقة الجهة المعنية في حصراا القبول النهائي للطالب مرتبط  -
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وبالتالي ال يتمتعون  ،ن وفق قانون البعثات العلميةيعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال ي   -
 ن.وبالحقوق التي يتمتع بها الموفد

)بالنسبة لمرشحي الماجستير(، وعلى  لإلجازةتجري مفاضلة القبول على هذه المنح على أساس المعدل المئوي  -
 أساس المعدل المئوي للشهادة الثانوية )بالنسبة لمرشحي المرحلة الجامعية األولى(.

وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه  نفقة خاصة على حساب الطالبت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -
  الدولة.

القبول في المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب  -
هادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم لشروط المطلوبة لتعادل الشالخريجون بعد انتهاء دراستهم ل
 (www.mohe.gov.syالعالي/ مديرية تعادل الشهادات 

بمثابة تبليغ  ( www.mohe.gov.sy)لوزارة الرسمي لموقع التصل بهذا اإلعالن يتم نشره على ييعد كل تنويه  -

 رسمي.
 الختصاصات المتوفرة: :ثانياا 

 بالنسبة للمتقدمين إلى  المرحلة الجامعية األولى:         

 الميكاترونكس الحاسوبية ) ثانوية علمي فقط( -

 السياحة وحسن الضيافة )ثانوية علمي أو أدبي( -

 الغابات الحراجية. ) ثانوية علمي فقط(  -

 ثانوية علمي فقط(ائق والبستنة. ) بناء الحد -

 التدريب المهني )الهندسة الزراعية( ) ثانوية علمي فقط( -

 العمل االجتماعي)ثانوية علمي أو أدبي( -

 مين إلى مرحلة الدراسات العليا )الماجستير(:دبالنسبة للمتق

 تخطيط المدن. -

 هندسة ورسومات الكمبيوتر. -

  :آلية التقدم لإلعالنثالثاا:
 التالي كافة األوراق المطلوبة على البريد اللكتروني بإرسالأولا   يقوم الطالب 

mgrantseducationbelarus@gmail.co 
   يتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة بمنح التبادل

                             24/2/2019 األحداعتباراً من يوم الثقافي إلى مديرية النافذة الواحدة في وزارة التعليم العالي 

وال ت قبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة  ، مرفقاً بالوثائق المطلوبة 3/3/2019ألحد ايوم لولغاية 

 كاملًة.
 :: األوراق المطلوبةثالثاا 

 .أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصولا من وزارة الخارجية والمغتربين يجب الوثائق التي  .أ 
 )لمرشحي المرحلة الجامعية(.  2عدد 2018العامة  الشهادة الثانوية وثيقةصورة عن  .1

 (.لمرشحي الماجستيرمع كشف العالمات ) ،2عدد صورة عن مصدقة التخرج .2

 اللغة البيالروسية.وثيقة تثبت إتقانه للغة الروسية و/أو  .3

 رسالة توصية )بالنسبة لمرشحي الماجستير(. .4

لذين لديهم أقارب بيالروس من تصنيف األشخا  كمواطنين أجانب، اوثائق تثبت أصله البيالروسي )في حال  .5
 (.الدرجة األولى /ولدوا أو أقاموا على أراضي جمهورية بيالروس

 .صورة عن جواز السفر غير منتهي الصالحية .6
وأهلية الطالب الصحية للدراسة وفق  يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعديةطبي  تقرير .7

 .االختصا  المطلوب
 فح  العوز المناعي البشري المكتسب )اإليدز(. .8

 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:ول يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية  ل يجبالوثائق التي  .ب 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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مرفق تموذج مع ) )صياغته اختيارية مع ذكر المؤهالت التي تدعم اختياره لالختصا طلب الدراسة  .9
 (اإلعالن

وثيقة غير عامل، أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وذلك بموجب كتاب رسمي  .10
وكذلك  يتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن موجه إلى وزارة التعليم العالي

البيالروسي  الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود القبول من الجانب
 .)لمرشحي الماجستير(

أو ما يثبت إنهاء ( 2وثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة ط  .11

 )لمرشحي الماجستير(  وفداً سابقاً التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان م
 (.4×6/ قياس )2صورة ملونة عدد / .12

وذلك بعد مديرية النافذة الواحدة -عليها من وزارة التعليم العالي ترشيح لإلعالن يمكن الحصول استمارة .13
 استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.

 .شفاف مصنف .14

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعاا 
 على موقع وزارة التعليم العالي: درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدتقوم الوزارة  -
 ohe.gov.sywww. m . 
 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

 الثانوية بعد طي مادة التربية الدينيةفي الشهادة  المعدل المئويحسب  والمفاضلة بين المتقدمينتتم معالجة الطلبات  -
 :وفق األفضلية للتسلسل التالي التفاضليتم  المعدالتوفي حال تساوي 

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

  االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 
  االنكليزية اللغة –الفرع األدبي: اللغة العربية. 

  األفضلية لألصغر سناً(.العمر( 
  www.mohe.gov.sy.  المرشحين الناجحين في المفاضلة على موقع الوزارة: أسماءبنشر الوزارة  تقوم -
تحديد أسماء  حصراً الذي يعود له بيالروسي تقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب المرشحين لدى الجانب ال -

 المقبولين من بين المرشحين.

 يتم تحديد موعدها الحقاً.مع المرشحين بتوجيه دعوة إلجراء مقابلة بيالروسي يقوم الجانب ال   -

تقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولين بعد ورود قبوالتهم من الجانب المانح وتنشرها على الموقع االلكتروني  -
 .،www.mohe.gov.sy        للوزارة

 

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساا 

يداعها إو لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها  -
 .نسخة عن تذكرة الطيران

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

 .البلد المضيفيحترم أيضاً أنظمة أن بقوانينها وأنظمتها وده ويتقيد يحافظ على سمعة بلأن  -

أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية  -
 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 

 : ماهية المنحة:سادساا 

 إعفاء من رسوم الدراسة فقط. -

 التزامات الطالب المالية:سابعاا: 
 بكافة المصاريف بما فيها دورة اللغة الروسية في بيالروسيا. يلتزم الطالب في حال قبوله       

 

أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي طالمعلومات يمكن  لمزيد من

 .2532و  2521و 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867

http://www.mohe.gov.sy/
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  :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب لسترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج مالحظة
 اإلعالن في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

 
 وزير التعليم العالي                 

 
                                                                                                                                          

 مالدكتور بسام ابراهي
 
 

  :المرفقات
 نموذج عن طلب الدراسة -


