الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم5/011018/435:
تاريخ2022/1/13:

إعــــــــــــــــــــالن
إلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المنحة الخاصة بمرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي
 2023/2022المقدمة من حكومة بروناي
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم عدد من المنح الدراسية لمرحلة الماجستير فقط
في مختلف االختصاصات المتوفرة في جامعات سلطنة بروناي

أوالا :األحكام العامة:
 يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيدا ً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراءات التقدملإلعالن.
 الحد األقصى لعمر المتقدم ./35/ -يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن.

 أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية. أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها فيحال كان موفدا ً سابقا ً.

-

-

أن يكون المتقدم غير موظف أو حاصل على موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وكذلك
الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب المانح.
أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق
القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية وبمرتبة جيد على األقل.
تقبل شهادات أنماط التعليم في سورية( :الجامعة االفتراضية السورية – الجامعات الخاصة السورية
– التعليم المفتوح – المعاهد العليا والمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة – الشهادات األجنبية المعادلة
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم  /45/تاريخ
 2019 /10/10ورقم  /385/تاريخ .2020/9/10
يخصص ألبناء الشهداء نسبة  % 10من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم
 /44/تاريخ .2013/7/7
ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إلى هذا اإلعالن.
ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.
ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا
قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي
السابق الذي نجحوا فيه.
يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويه
المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي
الحالي واألعوام القادمة.
ال تُق َبل الطلبات الشرطية.
يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.
كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً.
ت ُجرى مفاضلة القبول على هذه المنح على أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية على أن يتم الفصل
بين المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية
والمفاضلة بين ك ٌّل منهم على حدا استنادا ً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم  37تاريخ 2006/9/25
المتضمن قائمة بالكليات التطبيقية التي يكون فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في كل مقرر .100/60
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 القبول النهائي للطالب مرتبط حصرا بموافقة الجهة المعنية في سلطنة بروناي. ال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتاليال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون.
 تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب وال يترتب عليه أيةالتزامات اتجاه الدولة.
 القبول في المنحة ال يعطي الحق حكما ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب ،حيث يخضعالطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية تعادل الشهادات )www.mohe.gov.sy
 يعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة ()www.mohe.gov.syبمثابة تبليغ رسمي.
مالحظة :اليسمح الجانب المانح باصطحاب العائالت.
ثانيا ا:آلية التقدم لإلعالن:

-

يمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن طلب ترشيح للمنحة الكترونيا ً على الرابط التالي- :
http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdgs/bdgs2022.aspx
ويجب أن يكمل الطالب التسجيل االلكتروني قبل تاريخ 2022/2/15
يجب إرسال نماذج الطلبات المكتملة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
applicationbdgs2022@mfa.gov.bn
ضا إكمال طلب عبر اإلنترنت من خالل الرابط:
يجب على المتقدمين إلى جامعة بروناي دار السالم أي ً
https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/
يجب أن تكون الجامعات التي يتم اختيارها في طلب الترشيح للمنحة االلكتروني من ضمن قائمة الجامعات
المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتوفرة على الرابط التالي./http://mof.sy/univer :
يتقدم الطالب أو وكيله القانوني (بموجب وكالة رسمية) بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة بمنح التبادل
الثقافي إلى مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا ً من يوم األثنين
 2022/1/24وحتى الساعة الثانية ظهرا ً بالتوقيت المحلي من يوم الخميس  2022/2/10مرفقا ً بالوثائق
المطلوبة وال تُقبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.

ثالثاا :األوراق المطلوبة:

أ .الوثائق التي يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا من وزارة الخارجية والمغتربين،
باإلضافة إلى صورة عنها:
 .1مصدقة التخرج وصورة عنها.
 .2كشف العالمات وصورة عنها.
 .3صورة عن جواز السفر غير منتهي الصالحية.
 .4شهادة ميالد.
 .5تقرير طبي يثبت خلو الطالب من األمراض السارية والمعدية.
 .6فحص العوز المناعي البشري المكتسب (اإليدز).
 .7غير محكوم
ب .الوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية وال يجب تصديقها من وزارة الخارجية
والمغتربين:
 .8سيرة ذاتية  cvباللغة االنكليزية.
 .9رسالة الدافع باللغة االنكليزية.
 .10وثيقة غير عامل ،أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وذلك بموجب كتاب رسمي
موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى
اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود القبول من
الجانب المانح.
 .11وثيقة غير موفد (يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة ط)2أو ما يثبت إنهاء
التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفدا ً سابقاً.
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 .12وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.
 .13صورة ملونة عدد .2/
 .14نسخة من طلب الترشيح للمنحة االلكتروني الذي تم ملؤه من قبل الطالب عن طريق الموقع
االلكتروني .
 .15استمارة ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -مديرية
العالقات الثقافية وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.
 .16مصنف شفاف.

خامسا ا:إجراءات تنفيذ المفاضلة:
 تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل درجاتهم على موقعوزارة التعليم العالي:
.www. mohe.gov.sy
 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين حسب المعدل المئوي في اإلجازة الجامعية على أن يتم الفصل بينخريجي الكليات التطبيقية وخريجي الكليات غير التطبيقية ،وفي حال تساوي المعدالت يتم االنتقاء وفق
األفضلية للتسلسل التالي:
• عام الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير (األفضلية للشهادة األحدث).
• العمر (األفضلية لألصغر سناً).

أسماء

الطالب

المرشحين

الناجحين

في

المفاضلة

على

موقع

 تعلن الوزارةالوزارة.www.mohe.gov.sy:
 تقوم الوزارة بإيداع أسماءالطالب المرشحين لدى الجانب المانح الذي يعود له حصرا تحديد أسماءالمقبولين من بين المرشحين.

سادسا ا:واجبات الطالب الذي يتم قبوله:

-

مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل موعد سفره إلعالمها
بتاريخ السفر.
أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة.
أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضا ً أنظمة البلد المضيف.
أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة
الرسمية للجمهورية العربية السورية في الدولة المضيفة.

سابعا ا :ماهية المنحة:
-

إعفاء من الرسوم الدراسية.
تذاكر الطيران .
راتب شهري  500دوالر بروناي
بدل طعام  150دوالر بروناي.
بدل كتب دراسية  600دوالر بروناي.
سكن جامعي.
بدل حمولة أمتعة.
تأمين صحي شامل طيلة فترة الدراسة.

سابعاا :التزامات الطالب المالية:
يلتزم الطالب في حال قبوله بأية نفقات أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية
المنحة.
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لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ط5
أو االتصال على الرقم  2119867أو طلب األرقام الداخلية  2520و 2521و.2532

مالحظة :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور
نتائج اإلعالن في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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