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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

      النــــإع          
  

التبادل الثقافي للعام الدراسي  قاعدنح ومالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم لى الطالب السوريينإ
  الموقع مع يثقافالتفاق اللالتنفيذي مج نا) استنادًا إلى البر دكتوراه -ماجستيرلمرحلة الدراسات العليا ( 2015/2016

  المملكة األردنية الهاشمية 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  لدراسة الماجستير 8 - لدراسة الدكتوراه  2: ةيدراس منح 10
  لدراسة الماجستير اً دراسي اً مقعد 20

  

  األحكام العامة :  -  أوالً 
 .وأال يكون حاصالً على اجلنسية األردنية العربية السوريةمن حاملي اجلنسية إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
ا. -  أن يكون املتقدم غري موظف وغري موفد، أو احلصول على موافقة اجلهة اليت يعمل 
 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  أن يكون حاصالً  -
 .بتقدير جيد على األقل(إن ُوجَدت) أن يكون حاصالً على درجة املاجستري  -
 .%65ال يقل عن بتقدير  الشهادة الثانوية العامةن يكون حاصالً على أ -
اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية إحدى  عنصادرة (إن وجدت)  املاجستريشهادة اإلجازة اجلامعية و شهادة أن تكون  -

جلامعة ت التعليم املفتوح واا) وال تقبل شهادالفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق (  العربية السورية
  االفرتاضية.

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا. -
 افقة مع درجة املاجستري.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متو  -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 و غري موقع من قبل الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أ -
لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى  المعدل المئويعلى أساس  املقاعدهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

 نلمرشحيواالماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةأساس المعدل المئوي 
  لدكتوراه.ل
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/ منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم 10الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10الشهداء نسبة  خيصص ألبناء -
 .7/7/2013 / تاريخ44/
 .األردناملعنية يف  اتمبوافقة اجله للمرشحنيالقبول النهائي يرتبط  -
العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق ن وفق قانون البعثات يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

ا املوفد  ن.و اليت يتمتع 
  .الدولة اجتاه يرتتب عليه أية التزامات تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
التعليم العايل/ مديرية  لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارةن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 
  :لإلعالنشروط التقدم  -ثانياً 

  بالنسبة للماجستير: -أ        
) وأن تكون دراسته يف املرحلة جيد(بتقدير ال يقل عن  درجة اإلجازة اجلامعيةأن يكون املتقدم حاصًال على  .1

باإلضافة  لوبة للحصول على الدرجة املذكورة،من ساعات الدوام املط% 75امعية باالنتظام مبا ال يقل عن اجل
 .%65إىل أال يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة عن 

  جيد جداً.عن الدبلوم العايل (إن ٌوجَدت) بتقدير ال يقل درجة أن يكون املتقدم حاصًال على  .2
  بالنسبة للدكتوراه: - ب 
درجة املاجستري بتقدير ال وعلى  )جيد(بتقدير ال يقل عن  اإلجازة اجلامعيةأن يكون املتقدم حاصًال على درجة  .1

وأن تكون درجة املاجستري يف موضوع يؤهله للدراسة املتخصصة يف الكلية أو القسم الذي  ،)جيد(يقل عن 
  يرغب االلتحاق به.

  :عالنآلية التقدم لإل -ثالثاً 
التبادل الثقايف إىل اخلاصة مبقاعد أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة  يتقدم الطالب -

نهاية الدوام ولغاية  4/8/5120الواقع في  الثالثاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافية مديرية 
قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق بالوثائق املطلوبة وال تُ  رفقم 11/8/5201الواقع في  الثالثاءيوم الرسمي من 
 .املطلوبة كاملةً 

أو أكثر وفقًا للشهادة احلاصل عليها واليت متكنه من دراسة االختصاص رغبة واحدة  استمارة الرتشيح يدون الطالب يف -
  .على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيهااملطلوب 

  :)10- 9-8-7-6- 5باستثناء البنود  (مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني ثائق المطلوبةالو   - رابعاً 
  بالنسبة لمرحلة الماجستير : –أ 

 .العامة الثانوية وثيقةعن صورة  .1
  /الليسانس) .البكالوريوسصورة عن اإلجازة اجلامعية ( .2
 عالمات اإلجازة اجلامعية. فكشصورة عن   .3
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  .) ت(إن وجد مع كشف العالمات مالدبلو  درجةصورة عن  .4
  /.4عدد /صورة شخصية  .5
 .غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .6
 استمارة ترشيح لإلعالن تطلب من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة. .7
ا للتقدم إىل اإلعالن وااللتحاق  .8 لب يف قبول فيها الطاامل باجلامعةوثيقة غري عامل أو موافقة اجلهة اليت يعمل 

 .األردينحال ورود قبوله من اجلانب 
 وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة). .9

وثيقة تثبت حالة اإلستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة  .10
 بالنسبة للطالب املتقدمني من أبناء الشهداء.

  سبة لمرحلة الدكتوراه:بالن - ب
  ُيضاف إىل األوراق املطلوبة بالنسبة ملرحلة املاجستري :      
  عالمات املاجستري.كشف مع   املاجستري شهادة 

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات   - خامساً 
م تعلن - م وفق تسلسل معدال على موقع وزارة اختصاص  لكل املئوية الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا

  .mohe.gov.sywwwالتعليم العايل: 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
إلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري لكل اختصاص يف ا املعدل املئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

إلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري ص يف الكل اختصاوعلى أساس املعدل املئوي 
 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:واملرشحني للدكتوراه 

  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  (األفضلية للشهادة األحدث).ة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه على شهادعام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء املرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

 اعود هلواليت ي التعليم العايل والبحث العلمي األردنية ترسل الوزارة ملفات املرشحني االصالء واالحتياط اىل وزارة -
  .املقبولنياملرشحني حتديد أمساء 

م. -  تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بورود قبوال
  :القبول لدى الجانب األردنيشروط  - سادساً 
 بالنسبة للماجستير:  -  أ

دمي ما يثبت جناحه يف امتحان مقدرة للغة تقالب يرغب بااللتحاق بالدراسات العليا طيشرتط على على كل  .1
  ....اخل) ،لغة أملانية ،لغة فرنسية ،IELTS ،أجنبية (التوفل
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ميكن للطالب التقدم لالمتحان الوطين للغة االنكليزية الذي جتريه وزارة التعليم العايل األردنية حسب   .2
 اإلجراءات املتبعة لديها.

 بالنسبة للدكتوراه:  -  ب
تقدمي ما يثبت جناحه يف امتحان مقدرة للغة لب يرغب بااللتحاق بالدراسات العليا اطيشرتط على على كل  .1

  ....اخل) ،لغة أملانية ،لغة فرنسية ،IELTS ،أجنبية (التوفل
ميكن للطالب التقدم لالمتحان الوطين للغة االنكليزية الذي جتريه وزارة التعليم العايل األردنية حسب   .2

  اإلجراءات املتبعة لديها.
وجيوز إعفاء اململكة األردنية اهلامشية لنجاح يف امتحان اللغة العربية الذي يعده ويشرف عليه مركز اللغات يف ا .3

 الطلبة الناطقني بغري العربية من هذا االمتحان.
  واجبات الطالب الذي يتم قبوله:  -سابعاً 

اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً أ -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةالعربية السورية يف 
  :دنيلجانب األر لتزامات اا  -ثامناً 

  دراسية: منحةتجاه الطالب الحاصلين على  
 اعفاء من الرسوم الدراسية. -
 .تأمني السكن اجلامعي -
 اجملانية يف حال املرض املفاجئ يف املشايف العامة التابعة للدولة. الرعاية الصحيةتأمني  -
  دراسي: مقعدتجاه الطالب الحاصلين على 

 على املقاعد الدراسية معاملة الطلبة األردنيني من حيث الرسوم الدراسيةن و ن املقبولو يُعامل الطالب السوري  -
 .السنوية

 تأمني الرعاية الصحية اجملانية يف حال املرض املفاجئ يف املشايف العامة التابعة للدولة. -
  

 33923875 مارقعلى األ أو االتصال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .33923877أو  33923876أو 
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *

  من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.
وزير التعليم العالي                                                                                                           
    

  محمد عامر الماردينيالدكتور 
  قائمة باالختصاصات وتوزيعها على اجلامعات األردنية. -   مرفق:
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  وتوزيعها على الجامعات األردنية  االختصاصات
  : لماجستيربالنسبة لمرحلة ا –آ 

  

  وع القبولن  العدد  الجامعة  المطلوب االختصاص

  مقعد  1  األردنية  الرياضيات
  منحة  1  األردنية  الصحة العامة

  منحة  1  األردنية  التمريض السريري/ الصحة النفسية
  مقعد  1  التكنولوجيا  اللغويات التطبيقية

  منحة  1  التكنولوجيا  العلوم الطبية املخربية/ علم الدم وبنك الدم
  منحة  1  التكنولوجيا  هندسة احلاسوب

  منحة  1  التكنولوجيا  دلة/ الصيدلة التكنولوجيةالصي
  مقعد  1  الريموك  علم االجتماع
  مقعد  1  الريموك  علوم األرض

  مقعد  1  الريموك  العلوم املالية واملصرفية
  مقعد  1  الريموك  الرتبية اخلاصة
  مقعد  1 آل البيت  القضاء الشرعي

  مقعد  1 آل البيت  التاريخ
  مقعد  1 آل البيت  اللغة االنكليزية/ اللغويات

  مقعد  1 آل البيت  االدارة الرتبوية
  مقعد  1  البلقاء  إدارة املوارد البشرية
  مقعد  1 البلقاء  علم النفس الرتبوي
  منحة  1 البلقاء  التقنيات احليوية
  منحة  1 البلقاء  التخطيط اإلقليمي
  مقعد  1  اهلامشية  إدارة الصيانة
  مقعد  1 اهلامشية  أصول الرتبية

  منحة  1 اهلامشية  مار والتمويلاالستث
  مقعد  1 اهلامشية  أساليب تدريس الرياضيات

  مقعد  1 مؤتة  GISنظم املعلومات اجلغرافية 
  مقعد  1 مؤتة  الفقه وأصوله
  مقعد  1 مؤتة احلقوق

  مقعد  1 مؤتة  أصول الدين
  مقعد  1 مؤتة  اآلثار
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  :دكتوراه لبالنسبة لمرحلة ا –ب 
  

  نوع القبول  العدد الجامعة االختصاص
االلغة العربية   منحة  1  األردنية  وآدا

  منحة  1  الريموك  التاريخ احلديث واملعاصر
  

  
وذلك  في حال بقاء المنح شاغرة إلى منحالمتقدمين على حساب المقاعد تحويل مالحظة: يتم  *

  وفق تسلسل معدالتهم المئوية


