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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

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  لدراسة الماجستير 14 - الدكتوراهلدراسة  11لمرحلة الدراسات العليا:  اً دراسي اً مقعد 25
  

  

  األحكام العامة :  -  أوالً 
 اجلنسية العربية السورية.من حاملي 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  نوية العامةالشهادة الثاأن يكون حاصالً على  -
اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية إحدى  عنصادرة (إن وجدت)  املاجستريشهادة اإلجازة اجلامعية و شهادة أن تكون  -

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

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

 نلمرشحيواالماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةأساس المعدل المئوي 
  لدكتوراه.ل
 .اجلزائراملعنية يف  اتهمبوافقة اجل للمرشحنيالقبول النهائي يرتبط  -
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ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
ا املوفد  ن.و اليت يتمتع 

  .الدولة اجتاهامات  يرتتب عليه أية التز تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .www.mohe.gov.syتعادل الشهادات 
  :عالنآلية التقدم لإل -ثانياً 
التبادل الثقايف إىل اخلاصة مبقاعد وين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة يتقدم الطالب أو وكيله القان -

نهاية الدوام ولغاية  19/8/5120الواقع في  األربعاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافية مديرية 
قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة وال تُ  بالوثائق اً مرفق 26/8/5201الواقع في  األربعاءيوم الرسمي من 
 .املطلوبة كاملةً 

  .وفقاً للشهادة احلاصل عليها واليت متكنه من دراسة االختصاص املطلوبرغبة واحدة  استمارة الرتشيح يدون الطالب يف -

  :)9-8-7-6- 5نود باستثناء الب (مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني الوثائق المطلوبة  -ثالثاً 
  بالنسبة لمرحلة الماجستير : –أ 

 .العامة الثانوية وثيقة الشهادةعن صورة  .1
  اإلجازة اجلامعية.مصدقة صورة عن  .2
 عالمات اإلجازة اجلامعية. فكشصورة عن   .3
 .عن الشؤون املدنية وليس إخراج قيد) اً بيان بالوالدة (صادر  .4
  /.3عدد /صورة شخصية  .5
 .نتهي الصالحيةغري م صورة عن جواز السفر .6
وذلك بعد استكمال كافة األوراق املذكورة   استمارة ترشيح لإلعالن تطلب من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة .7

 .أعاله
ا للتقدم إىل اإلعالن وااللتحاق  .8 قبول فيها الطالب يف امل باجلامعةوثيقة غري عامل أو موافقة اجلهة اليت يعمل 

 .اجلزائرينب حال ورود قبوله من اجلا
 وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة). .9
  بالنسبة لمرحلة الدكتوراه: - ب

  ُيضاف إىل األوراق املطلوبة بالنسبة ملرحلة املاجستري :      
  عالمات املاجستري.كشف مع   املاجستري شهادة 
  
  

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات   - رابعاً 
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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 ل اختصاص يف الك املعدل املئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

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

 (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على صول عام احل 
  (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

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

 اعود هلواليت يوالبحث العلمي اجلزائرية التعليم العايل ترسل الوزارة ملفات املرشحني االصالء واالحتياط اىل وزارة  -
  .املقبولنياملرشحني حتديد أمساء 

م. -  تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بورود قبوال
  :الجزائريانب القبول لدى الجشروط   - خامساً 

الشهادة الثانوية معادلة لشهادة البكالوريا اجلزائرية وتسمح له بالتسجيل بالتخصص أن يكون املتقدم حاصالً على  .1
 .املطلوب لنيل شهادة الليسانس وفقاً للقواعد املطبقة يف اجلامعات اجلزائرية

صادرة عن مؤسسة جامعية و جلزائرية ا ة اإلجازة معادلة لشهادة الليسانسدرجأن يكون املتقدم حاصًال على  .2
معتمدة وفقًا للقواعد واألنظمة املعمول فبها باجلزائر وتسمح له بالتسجيل بالتخصص املطلوب لنيل شهادة 

 .املاسرت وفقاً للقواعد املطبقة يف اجلامعات اجلزائرية
جستري يف البلد املانح ؤهل حاملها للتسجيل يف املاتأن تكون درجة الليسانس بتقدير جيد على األقل وأن  .3

 للشهادة.
 ها الفريق البيداغوجي للمؤسسة اجلامعية اجلزائرية.مأن جيتاز بنجاح املسابقة اليت ينظ .4
  أن يتقن اللغة الفرنسية إن كانت لغة الدراسة يف االختصاص املطلوب هي الفرنسية. .5

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

 .الدولة املضيفةية يف العربية السور 
   :حقوق التسجيل بالجامعة  -سابعاً 
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 .دوالراً أمريكياً  2ديناراً جزائرياً سنوياً أي ما يعادل  200 تقدر ب راسيةرسوم د فعيتعني على الطالب  
  :الجزائري)لتزامات الجانب اماهية المقعد ( -ثامناً 

 .تأمني السكن اجلامعي -
 النقل اجلامعي -
 .الرعاية الصحية -
 لضمان اإلجتماعي والنشاطات الرياضية والثقافية والعلمية.ا -

  
  

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

 من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.
  

وزير التعليم العالي                                                                                                        
    

  محمد عامر الماردينيالدكتور 
  
  
  

  .املتوفرة ختصاصاتقائمة باال -   مرفق:
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   المتوفرة االختصاصاتقائمة ب
  

  المطلوب االختصاص
  عدد المقاعد

  لغة الدراسة
  الدكتوراه  الماستر

  1    الطب البشري

  اللغة الفرنسية
  1  الصيدلة

  1    طب األسنان
  2    الطب البيطري

  1  2  يالوجالعلوم والتكو 

  فرنسيةاللغة ال
    2  علوم املادة

    2  الرياضيات واإلعالم اآليل
  1  2  علوم الطبيعة واحلياة
    2  علوم األرض والكون

  اللغة العربية واللغة األجنبية املطلوبة    2  اآلداب واللغات األجنبية
  اللغة العربية  2    العلوم االقتصادية، التسيري والعلوم التجارية

  اللغة العربية  2   اللغة واألدب العريب

  11 14  اجملموع
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