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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل   
                                                      

 النــــــــــــــــــــــإع  
 

  8102دورة  حصرا   العلمي هافرعبشهادة الثانوية العامة السورية العلى  احلاصلنيإىل الطالب السوريني 
 ادلفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايفوالراغبني ابلتقدم إىل 

  8102/8102للعام الدراسي  للمرحلة اجلامعية األوىل 
  من الطب البشرياإلجازة يف للحصول على درجة  / منح دراسية5/تعلن وزارة التعليم العايل عن تقدمي 

 مجهورية كواب
 األحكام العامة: -أول  
 على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة دلعرفة شروط الًتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. جيب -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الواثئق ادلطلوبة ضمن ادلواعيد احملددة يف ىذا اإلعالن. -
 .السوريةمن حاملي اجلنسية العربية إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم جيب  -
 اتريخ صدور اإلعالن.من  عاماً  22 ادلرشح يتجاوز عمر أال -
، على أاّل يقل 2012دورة عام حصرا  العلمي( الفرع )السورية أن يكون ادلتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -

 %.  56رلموع درجاتو عن 
 القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق  -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 ال حيق دلن جنح يف إعالانت التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن.  -
 آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف -
ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف  -

 ضمن ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.
ادلدة احملددة يف التنويو التقدم بطلب استنكاف خالل  (األصالء واالحتياط)حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن  -

 وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. ادلتضمن أمساء الناجحني
درجة مادة الًتبية  الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  ادلعدل ادلئويدل الثقايف على أساس ر  مفاضلة القبول على منح التباتُ  -

 . فقط الدينية
 ال تقبل 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. -
 .كوابمبوافقة اجلهة ادلعنية يف   حصرا  القبول النهائي للطالب يرتبط  -
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ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع يعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 ن.و هبا ادلوفد

  وال يًتتب عليو أية التزامات تاه الدولة. خاصة على حساب الطالبنفقة تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
القبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء  -

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

 ليقبل الطرف الكويب ادلرأة احلامل. -
 مبثابة تبليغ رمسي. ( www.mohe.gov.sy)لوزارة لوقع الرمسي ادلتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على يكل تنويو   يعد -

 

  :آلية التقدم لإلعالن -اثنيا  
نح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة مببطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( يتقدم الطالب 

 /01               الواقع يف ألحدا ولغاية يوم 82/0/8102 الواقع يف األثنني اعتبارا  من يومالواحدة يف وزارة التعليم العايل 
 .طلبات غري مستوفية للواثئق ادلطلوبة كاملةً  ةابلواثئق ادلطلوبة وال تُقبل أي اً مرفق 8/8102
 

ابسثناء من وزارة اخلارجية وادلغرتبني  ومصدقة أصول   النكليزية) مرتمجة إىل اللغة من اجلانب الكويب  ادلطلوبة الواثئق - اثلثا  
 (:8-7-6-5البنود 

 الثانوية العامة/ الفرع العلمي.الشهادة وثيقة صورة عن  -1

 إخراج قيد. -2

 .وال حكم علي -3

 .تقرير طيب يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية  -4

 ./11ملونة عدد /شخصية صورة  -5

 .أشهر من اتريخ صدور اإلعالن تسعةعلى أال تقل صالحيتو عن  هي الصالحيةتغري من صورة عن جواز سفر -6

الواثئق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية النافذة الواحدة  -استمارة ترشيح لإلعالن ديكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -7
 ادلذكورة أعاله.

 مصنف شفاف. -8
 

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

ohe.gov.sywww. m. 

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

 الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  موع درجات الطالبجملادلعدل ادلئوي حسب  وادلفاضلة بني ادلتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 لتسلسل التايل:اوفق  التفاضليتم  الدرجاتويف حال تساوي فقط،  درجة مادة الًتبية الدينية

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

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

التعليم العايل:  وزارةعلى موقع  الناجحني يف ادلفاضلة صالء واالحتياطاألادلرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -
ohe.gov.symwww.  

 إبرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني.ادلانح يقوم اجلانب  -
 .وتنشرىا على ادلوقع االلكًتوين للوزارةالكويب ادلانح، من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة إبعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -

 

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات - خامسا  
 لسفر.ل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمو العلمي. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 .البلد ادلضيفحيًتم أيضاً أنظمة أن ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و ده حيافظ على مسعة بلأن  -
للجمهورية العربية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -

 .ادلضيفةالدولة السورية يف 
 ماهية ادلنحة: -سادسا  
 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 سكن جامعي ووجبات طعام.أتمني  -
 دورة لغة إسبانية. -
 احلصول على التأشرية وتصديق األوراق الثبوتية يف السفارة الكوبية بدمشق رلاانً. -

 التزامات الطالب ادلالية: -سابعا  
 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبا يلي:    

 نفقات السفر ذىاابً وإايابً. -
 السابقة اليت تشمل ماىية ادلنحة.أي نفقات أخر  مل يتم ذكرىا ضمن الفقرة  -

 
 وأ 2119252أو االتصال على الرقم  6مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  د مندلزي

 .2632و  2621و 2620ة الداخلي األرقام طلب

التقدم بطلب لسرتجاع أوراقهم الثبوتية يف حال مل يرد امسهم من بني اإلعالن مالحظة: حيق للطالب ادلتقدمني إىل هذا  *
              .خالل ستة أشهر من اتريخ إعالن النتائج الناجحني األصالء أو الحتياط

 

 وزير التعليم العايل           
 

 بسام ابراهيمالدكتور 


