
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   
 

 ادلقدمة من( حصراً دلرحلة الدراسات العليا )ماجستري نح التبادل الثقايف عن ماإلعالن ادلتضمن  9/4/2019اتريخ  170رقم إعالن وزارة التعليم العايل أمساء ادلتقدمني إىل 
 سلوفاكيا مجهورية 

 www.vladnestipendia.sk  االختصاصات ادلتوفرة لدى اجلانب السلوفاكي وادلتوفرة على الرابط التايل يف 2019/2020للعام الدراسي  

 
 :األحكام العامة 
 .عاماً من اتريخ صدور اإلعالن 22وأال يتجاوز عمره  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامو جتاه اجلهة ادلوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً. أن يكون ادلتقدم غري موفد مبوجب -
 انب السلوفاكي.التبادل الثقايف يف حال ورود قبولو من اجلأن يكون ادلتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح  -
 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
الفرات، محاة، طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم ادلفتوح واجلامعة أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية صادرة حصرًا عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية ) دمشق، حلب، تشرين، البعث،  -

 االفًتاضية واجلامعات اخلاصة. 
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
 ة السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومي -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إىل ىذا اإلعالن.يف  ال حيق دلن حصل على قبول -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
تقدموا بطلب االستنكاف ضمن ادلوعد احملدد يف  التنويو اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي ال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد  -

 جنحوا فيو.
إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي وإال حيرم من التقدم  حيق للطالب األصالء واالحتياط الناجحني يف ىذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل ادلدة احملددة يف التنويو ادلتضمن أمساء الناجحني -

 احلايل واألعوام القادمة.



   خالل ستة أشهر من اتريخ إعالن النتائج. يف حال مل يرد امسهم من بني الناجحني ةحيق للطالب ادلتقدمني إىل ىذا اإلعالن التقدم بطلب السًتجاع أوراقهم الثبوتي -
 .)الناجحني يف اإلعالن( إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحنيادلانح  السلوفاكييقوم اجلانب ، حيث سلوفاكياادلعنية يف  اتوافقة اجلهالقبول النهائي للطالب مبيرتبط  -

استناداً إىل قرار رللس التعليم  كلٌّ منهم على حدا حسب تسلسل معدالهتم ادلئوية يف اإلجازة اجلامعيةالفصل بني ادلتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية وادلتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية وادلفاضلة بني   -
 .20/100ادلتضمن قائمة ابلكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقر  22/9/2002اتريخ  33العايل رقم 

ويف حال تساوي ادلعدالت يتم االنتقاء وفق ، على أن يتم الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية ادلعدل ادلئوي يف اإلجازة اجلامعية، حسبمعاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني  تتم -
 األفضلية للتسلسل التايل:

 .)عام احلصول على اإلجازة )األفضلية للشهادة األحدث 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  .لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد www.mohe.gov.sy يتعني على الطالب ادلتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم مبتابعة ادلوقع االلكرتوين للوزارة  -
 ن.و العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفد ن وفق قانون البعثاتيعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال ي   -
 وال يًتتب عليو أية التزامات جتاه الدولة.نفقة خاصة على حساب الطالب  ت عترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف -
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة لطالب اخلرجيون لالقبول يف ادلنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع ا -

 توافقة مع درجة ادلاجستري.واليت تتضمن أبنو جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب م (،www.mohe.gov.syالتعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 مبثابة تبليغ رمسي.(  www.mohe.gov.syكل تنويو يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )  يعد -
  (:السلوفاكيماهية ادلنحة )التزامات اجلانب 

 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -

 .وروي 082مقداره   راتب شهري -

 / يورو.53سلوفاكيا مقدارىا / بدء الدراسة يفمنحة مالية عند  -

 يورو. 022صرف للطالب الذي أهنى دراستو بنجاح مقدارىا ت  منحة مالية  -

 / أشهر )علماً أن لغة الدراسة ىي اللغة السلوفاكية(02دورة يف اللغة السلوفاكية دلدة / -

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

 نفقات السفر ذىاابً وإايابً. -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/


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

 ادلتقدمني: أمساء 
 :ادلتقدمون من خرجيي الكليات التطبيقية 

 

 م.
رقم 

 االستمارة
 اجلامعة الشهادة احلاصل عليها )االجازة يف ...( ادلواليد االسم

عام 
 رجالتخ

 االختصاص ادلطلوب التقدير ادلعدل 

 التشخيص ادلخربي لالمراض امتياز 85.16 2018 دمشق الطب البشري 20/9/1994 دايان نضال عليا 10  .1

 االتصاالت جيد جدا 84.26 2017 حلب هندسة االتصاالت 15/1/1994 عمر عبود العبود 14  .2

 الذكاء الصنعي جيد جدا 80.97 2018 دمشق /ذكاء صنعيعلوماتيةاذلندسة ادل 1/1/1996 دمحم قصي امحد بسام جوابن 11  .3

 ادلنشآت ادلائية جيد جدا 80.39 2017 تشرين اذلندسة ادلدنية/هندسة  مائية وري 19/1/1994 حسام سليمان الشعار 13  .4

 صيانة آالت ومعدات جيد جدا 76.58 2016 دمشق / هندسة سيارات وآليات ثقلية/ةهندسة  ادليكانيكي 27/6/1993 دمحم أدين دعدع 2  .5

 هندسة اتصاالت جيد جدا 75.81 2019 تشرين هندسة اتصاالت 27/8/1994 ابراهيم زهري جبور 6  .6

 هندسة احلاسوب جيد 74.51 2018 تشرين هندسة احلاسبات 31/1/1995 حيان أمحد ديوب 17  .7

 ونيكر ادليكات جيد 73.94 2019 تشرين هندسة ادليكاترونيك 1/1/1995 جليكو الدين دمحم عالء 5  .8

 اذلندسة الصناعية جيد 73.64 2017 دمشق واإلنتاجهندسة التصميم ادليكانيكي  5/1/1995 معاذ دمحم أمني مال رسول 3  .9

 أنظمة ادلعلومات جيد 73.46 2017 حلب هندسة ادلعلوماتية 15/5/1993 كميل روفائيل يوسف موصللي 7  .10

 اذلندسة الطبية جيد 72.85 2018 دمشق اذلندسة الطبية 19/10/1995 وائل دمحم عزران 18  .11

 اذلندسة الصناعية جيد 72.78 2018 دمشق هندسة يف التصميم ادليكانيكي واإلنتاج 4/1/1996 عامر عماد الدين بيلونة 1  .12



 تقانة حيوية جيد 71.89 2016 دمشق علم احلياة 1/1/1994 عالء دمحم خري دللول 15  .13

 اذلندسة ادلدنية جيد 71.44 2016 تشرين اذلندسة ادلدنية/انشائية 29/8/1993 رعلي ابراهيم صق 16  .14

 والكاتوغرافيا اجليوديزاي جيد 69.84 2017 تشرين اذلندسة الطبوغرافية 10/6/1993 فراس زهري حسن 12  .15

 التصنيع الغذائي جيد 69.66 2017 دمشق  اذلندسة الزراعية /علوم األغذية 14/7/1993 دمحم وسيم ماهر الدكاك 9  .16

 مداواة األسنان جيد 67.48 2018 تشرين طب األسنان 5/1/1994 أشرف دمحم جعفر 8  .17

 التطبيقية: غري  ادلتقدمون من خرجيي الكليات 

 م.
رقم 

 االستمارة
 اجلامعة الشهادة احلاصل عليها )االجازة يف ...( ادلواليد االسم

عام 
 التخرج

 االختصاص ادلطلوب التقدير ادلعدل 

 العالقات الدولية االقتصادية جيد جدا 70.99 2018 دمشق احلقوق 4/9/1996 نيفني عبد الكرمي الشلي 4 1

 24/4/2019دمشق 
 

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                                                   
  


