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 الجمهورية العربية السورية      
                                                     والبحث العلمي وزارة التعليم العايل   

 النــــــــــــــــــــإع   
 التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليانح الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم إلى الطالب السوريين

 الموقع مع يالتفاق الثقافلالتنفيذي نامج استناداً إلى البر  9102/0202للعام الدراسي  
 جمهورية روسيا االتحادية  

 

 (دكتوراه -ماجستيرلمرحلة الدراسات العليا )دراسية عدد من المنح العن تقديم والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي 
 والتمريض باستثناء االختصاصات الطبية الروسيةمختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات في 

 

 األحكام العامة: :أوالً 
 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. -
 املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .يف حال كان موفداً سابقاً  أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها -
الستكمال إجراءات االستفادة كذلك و  للتقدم إىل اإلعالنعلى موافقة اجلهة اليت يعمل هبا  حاصل  أو  موظف  غري أن يكون املتقدم   -

 من منح التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب الروسي.

 .)انظر الفقرة ثالثاً( معدالت القبول املطلوبة من اجلانب الروسي وفق أن يكون حاصاًل على إجازة جامعية -
 .)انظر الفقرة ثالثاً( معدالت القبول املطلوبة من اجلانب الروسي وفقأن يكون حاصاًل على درجة املاجستري  -
صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف وشهادة اإلجازة اجلامعية ( للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون شهادة املاجستري ) -

( وال تقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة طرطوس ،محاة ،الفرات ،البعث، تشرين ، حلب،اجلمهورية العربية السورية ) دمشق
 االفرتاضية. 

 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 ( اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة املاجستري ) -
درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات  أن تكون -

 احلكومية السورية.
( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة املاجستري ) -

 د املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.القواع
، ويف 7/7/3102/ تاريخ 44وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم /املتاحة من املنح الدراسية  % 01خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ، تضاف املنح الشاغرة إىل باقي املنح.أحد من أبناء الشهداءحال مل يتقدم 
 .إىل هذا اإلعالنمفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -



2 

 

تقدموا بطلب االستنكاف ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد  -
 ضمن املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.

حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من  -
 لتبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.التقدم إىل باقي إعالنات ا

 ال تُقَبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل  المعدل المئويعلى أساس  املنحهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

، على أن يتم المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه
جيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خر 

املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد  32/9/3112تاريخ  27استنادًا إىل قرار جملس التعليم العايل رقم 
 .21/011األدىن للنجاح يف كل مقرر 

 .روسيا االحتاديةمجهورية اجلهة املعنية يف  مبوافقة حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و املوفد
  يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. وال نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف تُعترب الدرا  -
يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم  القبول -

/ مديرية تعادل الشهادات والبحث العلمي لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايلل
www.mohe.gov.sy) 

 بمثابة تبليغ رسمي.(  www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي  يعد -
 

  :آلية التقدم لإلعالن :ثانياً 
  على الرابط التايل:  اً الكرتونيطلب ترشيح للمنحة ميأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إىل اإلعالنwww.russia.study  ، حيث

 ا يلي:القيام مبيتعني على الطالب 
 من صحتها قبل ضغط زر إرسال والتأكد ت املطلوبة منه ماكافة املعلو   ملءeducation with free Apply for “

”scholarship  إجراء أي  له بعدهاال ميكن و فقط يُعترَب بأن الطالب قد أهنى تسجيل طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوين عندها
 .، وجيب على الطالب إهناء تسجيل طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوينلمنحةتعديل على طلب الرتشيح ل

  وفق اآليت االلكرتوين للمنحةالرتشيح  لبتعبئة ط: 
التأكد عليه يتعني حبيث االختصاص الذي يرغب بدراسته ورمز االختصاص،  طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوينيف  يدون الطالب - 

 من أن االختصاص املطلوب موجود يف اجلامعة اليت يتم اختيارها.
تكون  أالعلى  طلب الرتشيح للمنحةمن  /32/يف البند رقم / جامعات كحد أدىن 2كحد أقصى و/ اتجامع /2ميكن حتديد /  -

 .أقصى كحد    جامعتني يف دائرة فيدرالية واحدةأكثر من 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.russia.study/
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من ضمن قائمة اجلامعات الروسية املعتمدة يف  اجلامعات اليت يتم اختيارها يف طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوينجيب أن تكون   -
 ./http://mof.sy/univer: التايل واملتوفرة على الرابط)مرفق قائمة باجلامعات الروسية املعتمدة لدينا( ليم العايل وزارة التع

   وإحضار نسخة ورقية منه إلرفاقه باألوراق املطلوبة عند االلكرتوين يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الرتشيح للمنحة
 .من فقرة األوراق املطلوبة( 02تقدمه لإلعالن )انظر البند 

   العالقات يتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية
ظهرًا بالتوقيت المحلي  0022الساعة  ولغاية 0/0/0202 األحد اعتبارًا من يوم  والبحث العلمي يف وزارة التعليم العايل الثقافية

 وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملًة.مرفقاً بالوثائق املطلوبة  50/0/0202 لثالثاءايوم  من
  على موقع رقم تسجيلهاستمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية  يفيدون الطالب ywww.russia.stud  واالختصاص

هذه  كافةوفق التسلسل الذي سجله يف طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوين، على أن تكون املطلوب ورمزه واجلامعات املطلوبة 
 .استبعاد الطلبتحت طائلة املعلومات مطابقة للمعلومات اليت سجلها يف طلب الرتشيح للمنحة االلكرتوين 

 
 معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي:: ثالثاً 

 :بالنسبة للمرشحين لدراسة الماجستير 
 بالنسبة خلرجيي الكليات التطبيقية. 71%-
 ة.ية خلرجيي الكليات غري التطبيقببالنس 22%-

 :يف درجة املاجستري. %72أن يكون حاصاًل على معدل ال يقل عن  بالنسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه 
 

 : األوراق المطلوبةرابعاً: 
باإلضافة إلى أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصواًل من وزارة الخارجية والمغتربين،  يجب الوثائق التي .أ

 :عنهاصورة 
 صورة عن وثيقة الثانوية العامة. .0

 .اإلجازة كشف عالمات  وصورة عن/(، 3)صورة عدد /اإلجازة اجلامعية مصدقة صورة عن  .3
 .بالنسبة ملرشحي الدكتوراهاملاجستري كشف عالمات /(، و3)صورة عدد /املاجستري  مصدقةصورة عن  .2
ما مل اجلانب الروسي ال مينح تأشرية الدخول عند ورود القبوالت  أن، مع اإلشارة إىل  غري منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .4

 .شهراً  01تكن صالحية جواز السفر ال تقل عن 

 يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية.تقرير طيب  .2

 فحص العوز املناعي البشري املكتسب )اإليدز(. .2

 .تصديقه من وزارة الخارجية والمغتربين(دون الحاجة إلى  الروسيةمترجم إلى اللغة )حبث بالنسبة ملرشحي الدكتوراه  خمطط .7
 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:وال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية  ال يجبالتي  الوثائق .ب
والبحث  وزارة التعليم العايلموجه إىل ذلك مبوجب كتاب رمسي أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن و  ،وثيقة غري عامل .1

الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقايف يف حال وكذلك  يتضمن موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن العلمي
 من اجلانب الروسي. القبولورود 

http://mof.sy/univer/
http://www.russia.study/
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أو ما يثبت إهناء التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف  (3 ط وثيقة غري موفد )ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة .9
 حال كان موفداً سابقاً.

وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب  .01
 املتقدمني من أبناء الشهداء.

 .(4×2/ قياس )3صور شخصية ملونة عدد / .00

عن طريق املوقع االلكرتوين التايل:  مت ملؤه من قبل الطالب الذي لكرتويناالللمنحة رتشيح ال طلب نسخة من .03
www.russia.study  (03الصور الشخصية املذكورة يف البند / إحدى) يه صورة شخصية ملونةلويلصق ع/. 

وذلك بعد  العالقات الثقافيةمديرية  -والبحث العلمي عليها من وزارة التعليم العايل ميكن احلصول لإلعالنترشيح  استمارة .02
 استكمال كافة الوثائق املذكورة أعاله.

 .شفاف مصنف .04
 

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :خامساً 
 التعليم العايل:على موقع وزارة  درجاهتمموا بطلباهتم وفق تسلسل الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد تقوم -

 ohe.gov.sywww. m . 

 الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. تقوم -

في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل  المعدل المئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  -
على أن يتم  درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه، اإلجازة الجامعية تضاف له ثالثفي المئوي 

 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:، الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية
  فضلية للشهادة األحدث(.)األبالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

   ..ohe.gov.symwww:على موقع الوزارة الناجحني يف املفاضلةاملرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

تحديد أسماء المقبولين من بين  حصراً الذي يعود له  الجانب الروسي لدى املرشحني الطالب أمساءقوم الوزارة بإيداع ت -
 .المرشحين

 يقوم اجلانب الروسي بتوجيه دعوة إلجراء مقابلة يتم حتديد موعدها الحقاً. -

 الذي قام بتسجيله على موقع االلكرتوين اجلانب الروسي بإعالم كل طالب بنتيجة الرتشيح على حسابهقوم ي -
www.russia.study . 

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :ساً ساد
 . لسفرل بتاريخقبل موعد سفره إلعالمها  والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل -

 تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.أن يتابع دراسته دون  -

 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -

للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -
 .املضيفةالدولة 
 

http://www.russia.study/
http://www.russia.study/
http://www.russia.study/
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 :الجانب الروسي( ت)التزاما : ماهية المنحةاً بعسا
 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -

دوالر أمريكي  42روبل أي مايعادل  2111دوالر أمريكي)للماجستري(, و 21روبل أي مايعادل  3111 شهري راتب -
 .)للدكتوراه( 

 التحضريية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة.سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية يف الكليات  -

 

 اً: التزامات الطالب المالية:ثامن
 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 .ذهاباً وإياباً  نفقات السفر -

 .سنوياً  اً أمريكي اً / دوالر 321قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت نفقات  -

 أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة.أي نفقات  -
 

 3009127أو االتصال على الرقم  2طوالبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل املعلومات ميكن  ملزيد من
 .3223و  3233و 3231ة الداخلي األرقام طلب وأ

 
المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج اإلعالن في حال لم يحق للطالب مالحظة: 

 يرد اسمهم من بين الناجحين.
 

 
 والبحث العلمي وزير التعليم العالي                                                                                      

 

 
  بسام ابراهيمالدكتور   

 
                                                                                ائمة باجلامعات الروسية املعتمدة.ق: المرفقات

 
 


