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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 النــــــــــــــــإع    
 

الراغبني بالتقدم إىل و  (0219لدورة  )الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي احلاصلني على  إىل الطالب السوريني
مل يف صربيا اضمن برنامج الع 0219/0202ام الدراسي لعل ة األوىلاجلامعيرحلة لمالتبادل الثقايف ل نحاملفاضلة اخلاصة مب

(World in Serbia) 
 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 ( المتوفرة في الجامعات الصربية االختصاصات مختلفللمرحلة الجامعية األولى في  تيندراسيين تمنح)
 
 

 :ةاألحكام العام :أوالا 
 املي اجلنسية العربية السورية.ح منإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 01أال يتجاوز عمر املرشح  -
على أال يقل املعدل العام جملموع درجاته عن  0219 لدورةأن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  -

56%. 
 السورية.إلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية ن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اأ -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 دم هلذا اإلعالن.ال حيق ملن جنح يف اعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التق  -
 اإلعالن الذي تقدم إليه.تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن  -
السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب ثقايف التبادل ال اتإعالنللطالب املستنكفني عن ال حيق  -

 .التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيهاالستنكاف خالل يومني من صدور نتائج إعالن 
التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تاريخ إعالن النتائج  (األصالء واالحتياط) يف هذا اإلعالن ب الناجحنيحيق للطال -

 رمسياً وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
درجة مادة الرتبية  الثانوية بعد طي  يف الشهادة  معدل المئويلامفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس ر  تُ  -

 . فقط الدينية
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 اضلة ويُعترب ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املف -
 .صربياة املعنية يف طالب مبوافقة اجلهالقبول النهائي لليرتبط  -
يتمتعون باحلقوق اليت  ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل اليعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و يتمتع هبا املوفد
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  عليه أية التزامات تاه الدولة.بادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب برامج التعترب الدراسة وفق تُ  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

 .(www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 

 :النعآلية التقدم لإل :ثانياا 
مبقاعد ومنح التبادل طلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة خاصة( بيتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية  -

في الواقع  األربعاء اعتباراا من يوم بق اخلامسالطا يف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
 بالوثائق املطلوبة مرفق 21/01/3109الواقع في  األربعاءيوم الرسمي من نهاية الدوام ولغاية  32/01/9031
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً وال تُ 

اليت يرغب بالدراسة فيها وميكن  الكلية مع اسم نياختصاص  ( Application formيدون الطالب يف طلب الرتشيح ) -
 باإلعالن. املرفقة الكلياتبقائمة االستعانة 

 

:(7،6،5،4، 8) ناء البنودباستث من وزارة الخارجية والمغتربين )مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا  وراق المطلوبةاأل :ثالثاا   
 .صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية .0
 .ح من األمراض السارية واملعديةتقرير طيب يثبت خلو املرش .3
 يدز(.فحص العوز املناعي املكتسب )اإل .2
 .واحدةA4 على أال تتجاوز صفحة  باللغة االنكليزية CVسرية ذاتية  .4
  غري منتهي الصالحية. صورة عن جواز السفر .5
 /.2صور شخصية عدد / .6
  .مرفق مع اإلعالن على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل موجود  Application form طلب ترشيح  .7
 الوثائق املذكورة أعاله. كافةذلك بعد استكمال و ، ، يرية العالقات الثقافية يف الوزارةقدم من مدتلإلعالن ترشيح  استمارة .8

 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاا 
 على موقع وزارة التعليم العايل:  معدالهتم املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل  تعلن -

. mohe.gov.sywww. 
 الشروط املطلوبة.رة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق تقوم الوزا -
ويف  درجة مادة الرتبية الدينية الثانوية بعد طي  يف الشهادة  المعدل المئوي تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب -

 يل:وفق األفضلية للتسلسل التاالتفاضل يتم  معدالهتم املئويةحال تساوي 
 

 تسلسل التايل:عالمات املواد وفق ال 
 اللغة االنكليزية(. -الكيمياء -الفيزياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 ها االلكرتوين:قععلى مو  يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني الوزارة أمساء تعلن  -

www.mohe.gov.sy. 

http://www.mohe.gov.sy/
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 حني.له حتديد أمساء املقبولني من بني املرش بإرسال القبوالت ويعوداملانح يقوم اجلانب  -
 املانح.من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

 

 ماهية المنحة: :خامساا 
 .أمريكياً  دوالراً  /142ما يعادل // ديناراً صربياً أي 16222راتب شهري مقداره / -
 .ةواألقساط اجلامعي اعفاء من الرسوم الدراسية -
 .سكن جامعي -
 امعة.إطعام يف مطاعم اجل وجبات -
 .التأمني الصحيبولصة  -
 الفيزا -
 ل إىل صربيا(.، ودورة مكثفة يف اللغة الصربية بعد الوصو onlineحتضريية يف اللغة الصربية ) دورة  دروس -

 ادساا: التزامات الطالب المالية:س
 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبايلي:   

 وإياباً. ذهاباً نفقات السفر  -
 قة اليت تشمل ماهية املنحة.باضمن الفقرة السذكرها    مل يتمأي نفقات أخر  -

 

 :الممنوحواجبات الطالب  :سادساا 
 أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -
 البلد املضيف.يف نممة القوانني واألاف  على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنممتها وأن حيرتم أيضاً أن حي -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية ع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو أن جييب على مجي -

 .الدولة املضيفةالسورية يف 
 

 وأ 0119152على الرقم أو االتصال  6مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طكن املعلومات مي ملزيد من
 .0630و  0601و 0603ة ليالداخ األرقام طلب

 

 بعد صدور نتائج اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتيةاإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *
 صالء أو االحتيا..في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األ

 

                      

 زير التعليم العاليو                                              
 

 بسام ابراهيمالدكتور                  
 :المرفقات
 .(Application form) الرتشيح طلب -
 .املتاحة بالكلياتقائمة  -


