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 اجلمهورية العربية السورية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

   
 النــــــــــــــــــــــإع    

 

 شهادة الثانوية العامة السورية العلى  احلاصلنيإىل الطالب السوريني 
 .2022عام من  األوىلوالدورة  2021عام دورة ل العلمي هافرعب

 .(PTAP) اإلسالمية ابكستانمجهورية املنحة املقدمة من والراغبني ابلتقدم إىل 
 الصيدلة اإلجازة يف للحصول على درجة  دراسية ة/ منح2/عن تقدمي  والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العايل
 / منحة دراسية لطب األسنان1و/لطب البشري منحة دراسية ل/ 2/و

 . لهندسة/ منحة دراسية ل2و/ 
 العامة:األحكام  -أولا 
 على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. جيب -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الواثئق املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. -
 .اجلنسية العربية السوريةمن حاملي إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 اتريخ صدور اإلعالن.من  عاماً  24 املرشح يتجاوز عمر أال -
 األوىلوالدورة  2021لدورة عام حصراا العلمي( الفرع )السورية أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -

 لختصاصي الطب البشري  بعد طي عالمة الرتبية الدينية % 65على أالّ يقل جمموع درجاته عن ،2022من عام 
 وطب األسنان.     
 األوىلوالدورة  2021لدورة عام )الفرع العلمي( حصراا على الشهادة الثانوية العامة السورية  أن يكون املتقدم حاصالً  -

 . اهلندسةو  الصيدلةلختصاصي بعد طي عالمة الرتبية الدينية  % 60على أالّ يقل جمموع درجاته عن  ،2022من عام 
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.ال حيق ملن جنح يف إعالانت  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف  -

 اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه. يف التنويهضمن املوعد احملدد 
املدة احملددة يف التنويه التقدم بطلب استنكاف خالل  (األصالء واالحتياط)حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن  -

 وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. املرشحنياملتضمن أمساء 
درجة مادة الرتبية  الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  املعدل املئوير  مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أسا  تُ  -

 . فقط الدينية
 املطلوبة.الواثئق ،أو أية طلبات غري مستوفية لشروط ال تقبل الطلبات الشرطية -



2 

 

 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم أبكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
 ابكستان.مبوافقة اجلهة املعنية يف  حصراا القبول النهائي للطالب يرتبط  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا يالطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفد عديُ ال  -

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

/ مديرية تعادل والبحث العلمي لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايلدراستهم ل
 (www.mohe.gov.syالشهادات 

 مبثابة تبليغ رمسي. (www.mohe.gov.sy)لوزارة لوقع الرمسي املتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على يكل تنويه   يعد -
 

 :آلية التقدم لإلعالن -اثنياا 
العالقات نح التبادل الثقايف إىل مببطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( يتقدم الطالب 

 :مناعتباراا  والبحث العلمي يف وزارة التعليم العايل الثقافية
 لختصاصي الصيدلة  7/8/2022الواقع يف  األحدولغاية يوم  1/8/2022الواقع يف  الثنني يوم 
 .واهلندسة     
  لختصاصي  1/9/2022الواقع يف  اخلميسولغاية يوم  1/8/2022الواقع يف  الثننييوم من  واعتبارا

 .الطب البشري و طب األسنان
 :املطلوبة الواثئق -اثلثاا 

 (:من وزارة اخلارجية واملغرتبني ومصدقة أصولا  النكليزيةإىل اللغة  مرتمجةيستوجب أن تكون )-أ
 .العامة الشهادة الثانوية -

 .تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية  -

 فحص املناعة املكتسب )اإليدز(. -

 إخراج قيد مدين. -

 .غري حمكوموثيقة  -

 تا  للرتمجة أو التصديق من وزارة اخلارجية واملغرتبني:حتالواثئق اليت ل -ب
 صادرة عن املعهد العايل للغات.  OXFORD ONLINEشهادة -

 جواز السفر غري منتهي الصالحية.الصفحة األوىل والثانية من صورة عن  -

 /.4صور شخصية عدد/ -

أربع تسلم بعد تعبئتها من قبل الطالب) PK.gov.ead. wwwالشؤون االقتصادية   قسم مسحوبة من موقعاستمارة  -
 .(نسخ

 .)مديرية العالقات الثقافية( العلميوزارة التعليم العايل والبحث من طلب ترشيح للمنحة حيصل عليه املرشح  -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 ) يف حال كان املتقدم من أبناء الشهداء(. وثيقة استشهاد -
 تنفيذ املفاضلة:إجراءات  -رابعاا 

والبحث  على موقع وزارة التعليم العايل مدرجاهتموا بطلباهتم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد -
 .ohe.gov.sy. mwww:العلمي

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

 الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  موع درجات الطالبجملاملعدل املئوي حسب  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 التايل:لتسلسل اوفق  التفاضليتم  الدرجاتويف حال تساوي فقط،  درجة مادة الرتبية الدينية

 (اللغة اإلنكليزية–الكيمياء  –الفيزايء  –الرايضيات )التايل  عالمات املواد وفق التسلسل. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

والبحث  التعليم العايل على موقع وزارة الناجحني يف املفاضلة صالء واالحتياطاألاملرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -
 .ohe.gov.symwww: العلمي

نشرها على املوقع االلكرتوين باملانح، الباكستاين من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة إبعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
 .للوزارة

 

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات -خامساا 
 لسفر.ا بتاريخقبل موعد سفره إلعالمها  والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل -
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -
 أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -
 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -
للجمهورية العربية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 .املضيفةالدولة السورية يف 
  موجبات القبول من اجلانب الباكستاين: – سادساا 
 (EADقسم الشؤون االقتصادية ) ويقوم املقاعد الدراسية للطلبة األجانب متوفرة يف سائر الكليات يف ابكستان، -

 املؤهالت العلمية. أسا بتحديد الكلية للطالب على 
 املؤهل العام/واالختيار النهائي للطالب يتم حتديده من قبل الكليات املعنية مبوجب معايري القبول لديها. -
الطالب إبسالم آابد،  (IBCCمؤهل الطالب ومعادلة الشهادات والعالمات حتدده جلنة رؤساء جمالس التعليم ) -

 .للسفارات املعنية  ( إبسالم آابد مع استمارات طلباهتمIBCCملتزمون بتقدمي شهادات املعادلة الصادرة عن )
يدفع الرسوم املقررة إىل الكلية  أن( عليه PTAPقبل مبوجب برانمج املساعدة الفنية الباكستانية )الطالب الذي يُ  -

 اإلقامة واملعيشة....اخل شخصياً.املعنية كما يتحمل نفقات السفر و 
 يتوقف على سياسات الكليات املعنية أخر النقل من كلية إىل كلية  -
 خيضع لسياسة الكليات املعنية. األخر اإلعفاء من رسوم التدريس والرسوم  -
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  أو االتصال على الرقم 5ط والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايلاملعلومات ميكن  د منملزي

 .(2532و 2516 2520) ةالداخلي األرقاموطلب  2129860الرقم  أو 2119867
 

 
 :حيق للطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن التقدم بطلب لسرتجاع أوراقهم الثبوتية يف حال مل يرد امسهم من بني  مالحظة

 .الناجحني األصالء أو الحتياط خالل ستة أشهر من اتريخ إعالن النتائج

 
 

 والبحث العلمي وزير التعليم العايل
 بسام ابراهيمالدكتور        


