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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 336/011018/5رقم:

 31/8/2021 تاريخ:
                                                    

 النــــــــــــــــــــإع   
ورة  دبي دالحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو األ إلى الطالب السوريين

(2021)  

اسي عام الدرلل الجامعية األولىرحلة لمالتبادل الثقافي ل بمنحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة و

2022/2023  

 اديةجمهورية روسيا االتح  الموقع معالثقافي التعاون تفاق الالتنفيذي نامج استناداً إلى البر

 

 عية األولىدراسية للمرحلة الجامالمنح ال عدد منعن تقديم والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي 

    في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات الروسية

 

 األحكام العامة: :أوالً 

دم ءات التقوإجرا لمعرفة شروط الترشيح والقبوليجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة  -

 لإلعالن.

 .عالنيجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإل -

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

 الن.سنة من تاريخ صدور اإلع 22أال يتجاوز عمر المرشح  -

لى ع ،(2021ورة )أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األدبي د -

 . %70أال يقل المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة مادة التربية الدينية عن 

لحكومية امعات في الجاأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة  -

 السورية.

 ام.ذا العهمفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.  -

 يه.ائج اإلعالن الذي تقدم إلال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نت -

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

ذي لسابق الاقافي تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الث

 نجحوا فيه.

متضمن يه الن في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويحق للطالب الناجحي -

عوام حالي واألسي الأسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدرا

 القادمة.

طي مادة  بعدوية الثانفي الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقافي على أساس  منحجرى مفاضلة القبول على ت   -

 التربية الدينية. 

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

 المنح. ، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي7/7/2013تاريخ 

 ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب  -

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 ي لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

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

لي ال وبالتا ،لعلميةن وفق قانون البعثات اياتفاقيات التبادل الثقافي موفدعتبر الطالب المقبولون وفق ال ي   -

 ن.ويتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

تزامات أية ال وال يترتب عليه نفقة خاصة على حساب الطالب ت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -

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

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

 (ov.sywww.mohe.gمديرية تعادل الشهادات  /حث العلميبوال التعليم العالي

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

 تبليغ رسمي.
 

 ً   :آلية التقدم لإلعالن :ثانيا
:الرابط التالييمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن طلب ترشيح للمنحة الكترونياً على   

https://education-in-russia.com 
 يرجى الدخول إلى صفحة المركز الثقافي الروسي بدمشق  على  :للمنحة تعبئة طلب الترشيح االلكتروني

االلكتروني لالطالع على آلية التسجيل  / https://www.facebook.com/rcnk.damaskالرابط 

 بالتفصيل.

 أن تكون الجامعات التي يتم اختيارها في طلب الترشيح للمنحة االلكتروني من ضمن قائمة  يجب

)مرفق قائمة بالجامعات الروسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلميالجامعات الروسية المعتمدة في 

 ./http://mof.sy/univerالمعتمدة لدينا( والمتوفرة على الرابط التالي: 

  ات من افة الصفحبطباعة ك وإرسالها  ت المطلوبة منه والتأكد من صحتهاماملء كافة المعلوبعد يقوم الطالب

 .إلعالن لقدمه تباألوراق المطلوبة عند  اطلب الترشيح للمنحة االلكتروني وإحضار نسخة ورقية منه إلرفاقه

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

 ثالثاءلا  ن يومماعتباراً  وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي  العالقات الثقافيةالثقافي إلى مديرية 

ً  2/11/2021 الثالثاءمن يوم حتى الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي و 7/9/1202 الوثائق بمرفقا

 وال ت قبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.المطلوبة 

 رقم تسجيله واالختصاص المطلوب عالن عند تقديمه أوراقه الثبوتية في استمارة الترشيح لإليدون الطالب

في موقع:  للمنحة الترشيح االلكترونيوفق التسلسل الذي سجله في طلب ورمزه والجامعات المطلوبة 

russia.com-in-https://education 

 على أن تكون كافة هذه المعلومات مطابقة للمعلومات التي سجلها في طلب الترشيح للمنحة االلكتروني تحت طائلة 

 استبعاد الطلب.

 

 

 ً  :: األوراق المطلوبةثالثا
بين، المغترأن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالً من وزارة الخارجية و يجب الوثائق التي  .أ

 :عنها باإلضافة إلى صورة

 وصورة عنها. 2021دورة  الثانوية العامة الشهادةوثيقة عن مصدقة  نسخة .1

 .على األقل 31/1/2022تاريخ صالحيته لغاية صورة عن جواز السفر  .2

 ومابعد. 1/9/2021رشح من األمراض السارية والمعدية  مؤرخ من يثبت خلو المتقرير طبي  .3

 .ومابعد 1/9/2021مؤرخ من  فحص العوز المناعي البشري المكتسب )اإليدز( .4
 

رجية تصديقها من وزارة الخاوال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية  ال يجبالوثائق التي  .ب

 والمغتربين:

مسلحة وات الصادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والق االستشهادوثيقة تثبت حالة  .5

 بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.

 (.4×6قياس ) /2صورة ملونة عدد / .6

نسخة من طلب الترشيح للمنحة االلكتروني الذي تم ملؤه من قبل الطالب عن طريق الموقع االلكتروني  .7

 comrussia-in-https://education.التالي: 

 .ويلصق عليه صورة شخصية ملونة 

لعالقات ايرية مد -والبحث العلمي  ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي استمارة .8

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله. الثقافية

 .شفاف مصنف .9
 

 ً  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعا

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
https://www.facebook.com/rcnk.damask/
https://www.facebook.com/rcnk.damask/
http://mof.sy/univer/
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
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تعليم زارة الوعلى موقع  درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل جميع الطالب الذين تقدتقوم الوزارة بنشر أسماء  -

 . ohe.gov.sywww. m :والبحث العلمي العالي

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

  www.mohe.gov.sy.  المرشحين الناجحين في المفاضلة على موقع الوزارة: أسماءبنشر الوزارة  تقوم -

سماء أتحديد  حصراً الجانب الروسي الذي يعود له  الطالب المرشحين لدى أسماءتقوم الوزارة بإيداع  -

 .المقبولين من بين المرشحين

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

الذي قام بتسجيله على موقع االلكتروني  حسابه بنتيجة الترشيح على  كل طالبالجانب الروسي بإعالم قوم ي -

russia.com-in-https://education 
 

 ً  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامسا

 ريخبتامها ه إلعالقبل موعد سفروزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في  -

 .يداعها نسخة عن تذكرة الطيرانإو لسفرل

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

 .فالبلد المضييحترم أيضاً أنظمة أن ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وده يحافظ على سمعة بلأن  -

لرسمية عثة اأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في الب -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 
 

 ً  : ماهية المنحة:سادسا

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 .دوالر أميركي 30حتى23أي مايعادل من  (حسب الجامعة)روبل  2000حتى  1500من  راتب شهري -

 دراسة.دة السنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات وال تدخل ضمن م -
 

 سابعاً: التزامات الطالب المالية:
 يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي:

 وإياباً.نفقات السفر ذهاباً  -

ً دوال /250نفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي ال تتجاوز قيمتها / -  راً أمريكيا

 ً  .سنويا

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

أو  5ط ميحث العلالعالي والبوزارة التعليم مراجعة مديرية العالقات الثقافية في المعلومات يمكن  لمزيد من

 .2532و  2521و 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867االتصال على الرقم 

 

ر نتائج عد صدوبيحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية مالحظة: 

 اإلعالن.

 

 

والبحث  زير التعليم العاليو                                                                                              

 العلمي

 

 مام ابراهيالدكتور بس                                                                           
 

 

 

                                                                                الروسية المعتمدة.قائمة بالجامعات : المرفقات
 

https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o

