الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
إلى الطالب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو األدبي دورتي 2017/و/2018
والراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية األولى

للعام الدراسي  2020/2019المقدمة من جمهورية الهند
تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية األولى
في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات الهندية باستثناء االختصاصات الطبية

أوالا :األحكام العامة:

 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. -أن يكون املتقدم إىل هذه املفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية.

 أن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدوريت 2017/و ،/2018على أال يقل املعدل العامجملموع درجاته بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية عن .%60
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. -ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.

 -ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.

 ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمناملوعد احملدد يف التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.

 حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدمإىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 ُتر مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس المعدل المئوي يف الشهادة الثانوية بعد طي مادة التربية الدينية ،مع إعطاءاألولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية األحدث.
 خيصص ألبناء الشهداء نسبة  % 10من املنح الدراسية املتاحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  /44/تاريخ  ،2013/7/7ويف حال مليتقدم أحد من أبناء الشهداء ،تضاف املنح الشاغرة إىل باقي املنح.
 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -ال تقبل الطلبات الشرطية.

 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -القبول النهائي للطالب مرتبط حصرا مبوافقة اجلهة املعنية يف مجهورية اهلند.

 ال يُعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية ،وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبااملوفدون.
 تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات اتاه الدولة.1

 القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب ،حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهمللشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل /مديرية تعادل الشهادات
)www.mohe.gov.sy
 يعد كل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على املوقع الرمسي للوزارة ( ) www.mohe.gov.syبمثابة تبليغ رسمي.ثانيا :آلية التقدم لإلعالن:

 يتعني على الطالب ملء طلب الرتشيح للمنحة (مرفق باإلعالن -انظر البند  6من األوراق املطلوبة) على أن خيتار اختصاص واحد وثالثجامعات من قائمة اجلامعات (مرفقة باإلعالن) ،علماً أنه يقع على عاتق الطالب التأكد من أن االختصاص متوفر يف اجلامعات اليت يرغب
بالدراسة فيها ،وعلى أن يكون كل االختصاص املطلوب دراسته املوجود يف طلب الرتشيح للمنحة وتسلسل اجلامعات املطلوبة مطابقني
للمعلومات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية (انظر البند  7من األوراق املطلوبة) ،حتت طائلة
استبعاد الطلب.
 يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارةالتعليم العايل اعتبارا من يوم الخميس الواقع في 2019/4/11ولغاية يوم الثالثاء الواقع في  2019/4/30مرفقاً بالوثائق املطلوبة وال
تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً.

ثالث ا :األوراق المطلوبة:

 .1صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية العامة (على أن تكون مرتمجة إىل اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً من وزارة اخلارجية واملغرتبني ،باإلضافة إىل
صورة عنها).

 .2صورة عن وثيقة الشهادة اإلعدادية (على أن تكون مرتمجة إىل اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً من وزارة اخلارجية واملغرتبني ،باإلضافة إىل صورة
عنها).
 .3صورة الصفحة األوىل والثانية من جواز السفر.
 .4صورة شخصية ملونة عدد ./2/
 .5وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب املتقدمني من أبناء
الشهداء.
 .6طلب الرتشيح للمنحة (مرفق باإلعالن).
 .7استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -مديرية النافذة الواحدة وذلك بعد استكمال كافة الوثائق املذكورة أعاله.
 .8نسخة الكرتونية من األوراق املطلوبة علي قرص ليزري بعد سحبها على السكنر.
 .9وثيقة غري موظف أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا الطالب إن كان موظفاً (وذلك مبوجب كتاب رمسي موجه إىل وزارة التعليم العايل يتضمن
موافقة اجلهة اليت يعمل هبا الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقايف يف حال ورود القبول النهائي من اجلانب اهلندي.

 .11مصنف شفاف.
رابع ا :إجراءات تنفيذ المفاضلة:

 تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل درجاهتم على موقع وزارة التعليم العايل:. www. mohe.gov.sy
 -تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة.

 تتم معاجلة الطلبات واملفاضلة بني املتقدمني حسب المعدل المئوي يف الشهادة الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية ،مع إعطاء األولويةللمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية األحدث ،ويف حال تساوي املعدالت يتم التفاضل وفق األفضلية للتسلسل التايل:
2

 عالمات املواد وفق التسلسل:
 الفرع العلمي  :الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – اللغة االنكليزية.
 الفرع األديب :اللغة العربية – اللغة االنكليزية.
 العمر (األفضلية لألصغر سناً).
 تقوم الوزارة بنشر أمساء املرشحني الناجحني يف املفاضلة على موقع الوزارة.www.mohe.gov.sy : تقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب املرشحني لد الجانب الهندي الذي يعود له حصرا تحديد أسماء المقبولين من بينالمرشحين.
 تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورود قبوالهتم من اجلانب اهلندي املانح وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة.www.mohe.gov.sy
خامس ا :واجبات الطالب الذي يتم قبوله:

-

حتضري األوراق املطلوبة للحصول على الفيزا املوجودة على موقع السفارة اهلندية يف دمشق eoi.gov.in.damascus
مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بتاريخ للسفر وإيداعها نسخة عن تذكرة الطريان.
أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.
أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً أنظمة البلد املضيف.
أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف الدولة
املضيفة.

سادس ا :ماهية المنحة (التزامات الجانب الهندي):
 إعفاء من رسوم الدراسة. -اإلقامة يف السكن اجلامعي.

سابع ا :التزامات الطالب المالية:

يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 نفقات السفر ذهاباً وإياباً. -أي نفقات أخر مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة.

ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل ط 5أو االتصال على األرقام -01133923877
.01133923876
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
الدكتور بسام إبراهيم
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