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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   
                                                    

 النــــــــــــــــــــإع   
  (2019)ورة  ها العلمي أو األدبي ديالحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرع إلى الطالب السوريين

 عية األولىالجامة رحللمل الروسية الحكومية جامعة أديغياالمقدمة من  منحبالالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة و

  2019/2020للعام الدراسي 

 دراسية للمرحلة الجامعية األولىالمنح ال عدد منتعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 الروسية الحكومية جامعة أديغيا في االختصاصات المتوفرة في 

-لصحافةا-بيةاللغات األجن-الحقوق-التاريخ-علم النفس-العلوم الطبيعية-الفيزياء-الرياضيات-) علوم الكمبيوتر 

 علم االجتماع(-السياحة-االقتصاد-الفنون-رياضة

 األحكام العامة: :أوالا 

تقدم ءات الالترشيح والقبول وإجرايجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط  -

 لإلعالن.

 .بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن  يجب على الطالب التقيد التام -

 من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر المرشح  -

على أال يقل  ،(2019يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األدبي دورة )أن  -

 . %65المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة مادة التربية الدينية عن 

 ة.ية السوريلحكومالجامعات اأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في  -

 عام.مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا الال يحق لمن حصل على قبول في  -

 ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.  -

 اإلعالن الذي تقدم إليه. ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج -

دموا بطلب نوا قد تقال كاال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في ح -

 يه.فجحوا االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي ن

سماء أتضمن ي هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويه الميحق للطالب الناجحين ف -

 .م القادمةألعواالناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي وا

 ة التربيةد طي مادبعالثانوية ادة في الشه المعدل المئويالتبادل الثقافي على أساس  منحجرى مفاضلة القبول على ت   -

 الدينية. 

تاريخ  /44وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم /المتاحة % من المنح الدراسية  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.7/7/2013

 طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب ي ستبعد  -

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 ي لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

 .ة(ا الحكوميأديغي )جامعة جمهورية روسيا االتحادية بموافقة الجهة المعنية في حصراا القبول النهائي للطالب مرتبط  -

تمتعون تالي ال يوبال ،ن وفق قانون البعثات العلميةيالمقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدعتبر الطالب ال ي   -

 ن.وبالحقوق التي يتمتع بها الموفد

  دولة.اتجاه ال تزاماتوال يترتب عليه أية ال نفقة خاصة على حساب الطالبت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -

يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون القبول في المنحة ال  -

لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية بعد انتهاء دراستهم ل

 (ywww.mohe.gov.sتعادل الشهادات 

بمثابة تبليغ  ( www.mohe.gov.sy)لوزارة الرسمي لموقع التصل بهذا اإلعالن يتم نشره على ييعد كل تنويه  -

 رسمي.
 

ا    :آلية التقدم لإلعالن :ثانيا

http://www.mohe.gov.sy/
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لى إالثقافي  لتبادلايتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة بمنح 

عة الثانية ظهراا حتى الساو 29/9/2019 حداألاعتباراا من يوم في وزارة التعليم العالي  العالقات الثقافيةمديرية 

ً بالوثائق المطلوبة  7/01/2019 ثنينااليوم بالتوقيت المحلي  ل ستوفية للوثائق وال ت قبل أي طلبات غير ممرفقا

 المطلوبة كاملةً.
 

ا   :: األوراق المطلوبةثالثا
اإلضافة ببين، أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالا من وزارة الخارجية والمغتر يجب الوثائق التي  .أ

 :عنها إلى صورة

 .(/2)صورة عدد / 2019دورة  الثانوية العامة الشهادةوثيقة صورة عن  .1

 شهراً. 18عن صالحيته صورة عن جواز السفر ال تقل  .2

 يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية.تقرير طبي  .3

 فحص العوز المناعي البشري المكتسب )اإليدز(. .4
 

 ن:المغتربيتصديقها من وزارة الخارجية ووال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية  ال يجبالوثائق التي  .ب

النسبة بمسلحة صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات ال االستشهادوثيقة تثبت حالة  .5

 للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.

 (.4×6قياس ) /2صورة ملونة عدد / .6

لك بعد وذ ية العالقات الثقافمديرية  -ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي استمارة .7

 استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.

 .شفاف مصنف .8
 

ا   تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعا
 لعالي:التعليم اموقع وزارة على  درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد -

 ohe.gov.sywww. m . 

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

في و الدينية دة التربيةالثانوية بعد طي مافي الشهادة  المعدل المئويحسب  والمفاضلة بين المتقدمينتتم معالجة الطلبات  -

 :وفق األفضلية للتسلسل التالي التفاضليتم  المعدالتحال تساوي 

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

  االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

  االنكليزية اللغة –الفرع األدبي: اللغة العربية. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  www.mohe.gov.sy.  المرشحين الناجحين في المفاضلة على موقع الوزارة: أسماءبنشر الوزارة  تقوم -

قبولين اء المتحديد أسم حصراا الجانب الروسي الذي يعود له  تقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب المرشحين لدى -

 .من بين المرشحين

 نشرها على الموقع االلكتروني للوزارةح برود قبوالتهم من الجانب المانتقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولين بعد و -

       www.mohe.gov.sy 

ا   الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامسا

خة يداعها نسإو سفرلل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها  -

 .الطيرانعن تذكرة 

 أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة. -

 .البلد المضيفيحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

ة للجمهوري رسميةأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة ال -

 .المضيفةالدولة العربية السورية في 
 

ا   : ماهية المنحة:سادسا

 فقط. ةيرسوم الدراسالإعفاء من  -
 

ا: التزامات الطالب المالية:  سابعا

http://www.mohe.gov.sy/
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 يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي:

 نفقات السفر ذهاباً وإياباً. -

 نفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا. -

 أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة.أي نفقات  -
 

صال على الرقم أو االت 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي طالمعلومات يمكن  لمزيد من

 .2521-2516-2532- 2522- 2520ة الداخلي األرقام طلب و 2129860-3/2/2119961

 

 ج اإلعالنور نتائالمتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صد يحق للطالبمالحظة: 

 في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

 

م وزير التعلي                               

 العالي

 

 مالدكتور بسام ابراهي


