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 اجلمهورية العربية السورية
                                                     وزارة التعليم العايل   

 النــــــــــــــــــــإع   
 التبادل الثقايف دلرحلة الدراسات العليانح الراغبني ابلتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة مب إىل الطالب السوريني

 ادلوقع مع التفاق الثقايفلالتنفيذي انمج استناداً إىل الب  2012/2019للعام الدراسي  
 مجهورية روسيا االحتادية  

 

 (دكتوراه -ماجستريدلرحلة الدراسات العليا )دراسية عدد من ادلنح التعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 
 والتمريض الطبية ابستثناء االختصاصات الروسيةخمتلف االختصاصات ادلتوفرة يف اجلامعات يف 

 

 األحكام العامة: :أوالً 
 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة دلعرفة شروط الًتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدًن الواثئق ادلطلوبة ضمن ادلواعيد احملددة يف ىذا اإلعالن. -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 .يف حال كان موفداً سابقاً  أن يكون ادلتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامو جتاه اجلهة ادلوفد لصاحلها -
الستكمال إجراءات االستفادة كذلك و  اإلعالنللتقدم إىل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا  حاصل  أو  غري موظف  أن يكون ادلتقدم   -

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

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

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

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

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

 ومية السورية.القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلك
، ويف 7/7/2013/ اتريخ 44وذلك وفق ادلرسوم التشريعي رقم /ادلتاحة % من ادلنح الدراسية  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ، تضاف ادلنح الشاغرة إىل ابقي ادلنح.أحد من أبناء الشهداءحال مل يتقدم 
 .إىل ىذا اإلعالنمفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
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تقدموا بطلب االستنكاف ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد  -
 ضمن ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.

حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل ادلدة احملددة يف التنويو ادلتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من  -
 لتبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.التقدم إىل ابقي إعالانت ا

 ال تُقَبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم أبكثر من طلب ُيستبعد طلبو من ادلفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
ادلئوي لإلجازة اجلامعية ابلنسبة دلرشحي ادلاجستري وعلى أساس ادلعدل  ادلعدل ادلئويعلى أساس  ادلنحىذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

الفصل بني ، على أن يتم لإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات ابلنسبة للحاصلني على درجة ادلاجستري وادلرشحني للدكتوراه
استنادًا إىل ادلتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية وادلتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية وادلفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا 

ادلتضمن قائمة ابلكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح  25/9/2006اتريخ  37قرار رللس التعليم العايل رقم 
 .60/100 كل مقرر يف
 .روسيا االحتاديةمجهورية اجلهة ادلعنية يف  مبوافقة حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا يعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

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

لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات ل
www.mohe.gov.sy) 

 مبثابة تبليغ رمسي.(  www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي  يعد -
 

  :آلية التقدم لإلعالن :اثنياً 
  على الرابط التايل:  اً الكًتونيطلب ترشيح للمنحة ديأل الطالب الذي يرغب ابلتقدم إىل اإلعالنwww.russia.study  ، حيث

 ا يلي:القيام مبيتعني على الطالب 
 من صحتها قبل ضغط زر إرسال والتأكد ت ادلطلوبة منو ماكافة ادلعلو   ملء“Apply for free education with 

scholarship”  إجراء أي  لو بعدىاال ديكن و فقط يُعترَب أبن الطالب قد أهنى تسجيل طلب الًتشيح للمنحة االلكًتوين عندىا
                                                  يف موعٍد أقصاه ، وجيب على الطالب إهناء تسجيل طلب الًتشيح للمنحة االلكًتوين لمنحةطلب الًتشيح ل تعديل على

 ظهرًا ابلتوقيت احمللي. 00.2الساعة   20/1/2019األحد يوم 
  وفق اآليت االلكًتوين للمنحةالًتشيح  لبتعبئة ط: 

التأكد عليو يتعني حبيث االختصاص الذي يرغب بدراستو ورمز االختصاص،  طلب الًتشيح للمنحة االلكًتوينيف  يدون الطالب - 
 من أن االختصاص ادلطلوب موجود يف اجلامعة اليت يتم اختيارىا.

http://www.mohe.gov.sy/
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تكون  أالعلى  الًتشيح للمنحةطلب من  /25/يف البند رقم / جامعات كحد أدىن 3كحد أقصى و/ اتجامع /6ديكن حتديد /  -
 .أقصى كحد    جامعتني يف دائرة فيدرالية واحدةأكثر من 

من ضمن قائمة اجلامعات الروسية ادلعتمدة يف  اجلامعات اليت يتم اختيارىا يف طلب الًتشيح للمنحة االلكًتوينجيب أن تكون   -
 ./http://mof.sy/univer: التايل وادلتوفرة على الرابط)مرفق قائمة ابجلامعات الروسية ادلعتمدة لدينا( ليم العايل وزارة التع

   وإحضار نسخة ورقية منو إلرفاقو ابألوراق ادلطلوبة عند االلكًتوين يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الًتشيح للمنحة
 .من فقرة األوراق ادلطلوبة( 13تقدمو لإلعالن )انظر البند 

   يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة
 األحديوم  ظهرًا ابلتوقيت احمللي من 2011الساعة  ولغاية 2/1/2112 ربعاءألااعتبارًا من يوم الواحدة يف وزارة التعليم العايل 

 وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للواثئق ادلطلوبة كاملًة.مرفقاً ابلواثئق ادلطلوبة  12/1/2112
  تسجيلورقم من فقرة األوراق ادلطلوبة(  14و 13استمارة الًتشيح لإلعالن عند تقدديو أوراقو الثبوتية )انظر البندين  يفيدون الطالب 

وفق التسلسل الذي سجلو يف طلب الًتشيح واالختصاص ادلطلوب ورمزه واجلامعات ادلطلوبة  ywww.russia.stud على موقع
حتت ىذه ادلعلومات مطابقة للمعلومات اليت سجلها يف طلب الًتشيح للمنحة االلكًتوين  كافةللمنحة االلكًتوين، على أن تكون 

 .طائلة استبعاد الطلب

 
 معدالت القبول ادلطلوبة من اجلانب الروسي:: اثلثاً 

 :ابلنسبة للمرشحني لدراسة ادلاجستري 
 % ابلنسبة خلرجيي الكليات التطبيقية.70-
 ة.يالتطبيق ة خلرجيي الكليات غريب% ابلنس65-

 :يف درجة ادلاجستري.75أن يكون حاصاًل على معدل ال يقل عن  ابلنسبة للمرشحني لدراسة الدكتوراه % 
 

 : األوراق ادلطلوبةرابعاً: 
ابإلضافة إىل صورة أن تكون مرتمجة إىل اللغة الروسية ومصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغرتبني،  جيب الواثئق اليت .أ 

 :عنها
 عن وثيقة الثانوية العامة.صورة  .1

 .اإلجازة كشف عالمات  وصورة عن/(، 2)صورة عدد /اإلجازة اجلامعية مصدقة صورة عن  .2
 .ابلنسبة دلرشحي الدكتوراهادلاجستري كشف عالمات /(، و2)صورة عدد /ادلاجستري  مصدقةصورة عن  .3
 أن، مع اإلشارة إىل من اتريخ صدور اإلعالن أشهر ستةال تقل صالحيتو عن أعلى  غري منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .4

 .شهراً  11ما مل تكن صالحية جواز السفر ال تقل عن اجلانب الروسي ال دينح أتشرية الدخول عند ورود القبوالت 

 يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية.تقرير طيب  .5

 فحص العوز ادلناعي البشري ادلكتسب )اإليدز(. .6

 .تصديقو من وزارة اخلارجية وادلغرتبني(دون احلاجة إىل  مرتجم إىل اللغة الروسية)حبث ابلنسبة دلرشحي الدكتوراه  خمطط .7
 

http://mof.sy/univer/
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 تصديقها من وزارة اخلارجية وادلغرتبني:وال جيب أن تكون مرتمجة إىل اللغة الروسية  ال جيباليت  الواثئق .ب 
يتضمن  موجو إىل وزارة التعليم العايلذلك مبوجب كتاب رمسي أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن و  ،وثيقة غري عامل .8

 القبولالستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقايف يف حال ورود وكذلك  موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن
 من اجلانب الروسي.

أو ما يثبت إهناء التزامو جتاه اجلهة ادلوفد لصاحلها يف  (2 ط موفد )ديكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارةوثيقة غري  .9
 حال كان موفداً سابقاً.

وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات ادلسلحة ابلنسبة للطالب  .10
 دمني من أبناء الشهداء.ادلتق

 .(4×6/ قياس )2صور شخصية ملونة عدد / .11

عن طريق ادلوقع االلكًتوين التايل:  مت ملؤه من قبل الطالب الذي لكًتويناالللمنحة ًتشيح ال طلبنسخة من  .12
www.russia.study  (12الصور الشخصية ادلذكورة يف البند / إحدى) يو صورة شخصية ملونةلويلصق ع/. 

وذلك بعد استكمال كافة الواثئق  النافذة الواحدةمديرية  -ديكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل لإلعالنترشيح  استمارة .13
 ادلذكورة أعاله.

 .شفاف مصنف .14

 

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

 ohe.gov.sywww. m . 

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

يف يف اإلجازة اجلامعية ابلنسبة دلرشحي ادلاجستري وعلى أساس ادلعدل ادلئوي  ادلعدل ادلئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني  -
على أن يتم الفصل بني خرجيي  اإلجازة اجلامعية تضاف لو ثالث درجات ابلنسبة للحاصلني على درجة ادلاجستري وادلرشحني للدكتوراه،

 ادلعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:ويف حال تساوي ، الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية
  األفضلية للشهادة األحدث(.ابلنسبة دلرشحي ادلاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة ادلاجستري ابلنسبة دلرشحي الدكتوراه عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

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

 .حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني حصراً الذي يعود لو  اجلانب الروسي لدى ادلرشحني الطالب ملفاتقوم الوزارة إبيداع ت -

 موعدىا الحقاً.يقوم اجلانب الروسي بتوجيو دعوة إلجراء مقابلة يتم حتديد  -

 :وتنشرىا على ادلوقع االلكًتوين للوزارة ادلانح من اجلانب قبوالهتم بعد ورود إبعالم الطالب ادلقبولني الوزارةتقوم  -
www.mohe.gov.sy ، االلكًتوين  حسابومع اإلشارة إىل أن اجلانب الروسي يقوم إبعالم كل طالب بنتيجة الًتشيح على 

 . www.russia.studyالذي قام بتسجيلو على موقع 

 
  

http://www.russia.study/
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 الطالب الذي يتم قبولو: واجبات :ساً ساد
 . لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -

 دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة.أن يتابع دراستو  -

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

للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -
 .ادلضيفةالدولة 
 

 :اجلانب الروسي( ت)التزاما : ماىية ادلنحةاً بعسا
 إعفاء من رسوم الدراسة. -

الذين يدرسون على حساب ادليزانية  الروس الطالبابلشروط ادلتساوية ادلطبقة على  امعياجلسكن ال واإلقامة يف شهري راتب -
 .الفيدرالية

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

 

 اً: التزامات الطالب ادلالية:اثمن
 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبا يلي:

 .ذىاابً وإايابً  نفقات السفر -

 .سنوايً  اً أمريكي اً / دوالر 252قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت نفقات  -

 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماىية ادلنحة. -
 

 األرقام طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلزيد من
 .2532و  2522و 2520ة الداخلي

 

  :حيق للطالب ادلتقدمني إىل ىذا اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج اإلعالن يف حال مالحظة
 مل يرد امسهم من بني الناجحني.

 
 وزير التعليم العايل                                                                                                  

 

 
  بسام ابراىيمالدكتور   

 

 
 .لدينا قائمة اجلامعات الروسية ادلعتمدة -   :اترفقادل


