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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي

  النــــــــــــــإع
  )٢٠١٦(  ةاألديب لدور  وأعلى الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي  ات احلاصالتالسوري الطالباتىل إ

  املنح املقدمة من بالتقدم إىل  اتالراغبو  
  

  ة ــــــــعبيـــــــــين الشـــــة الصـــــهوريــــــــجم
  

  ولىللمرحلة الجامعية األ منح تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
  لإلناث فقط 

  في االختصاصات التالية: هونغ كونغللدراسة في جامعة 
 العلوم االجتماعية. -العلوم -الحقوق - التربية - االقتصاد وإدارة أعمال -الفنون -الهندسة  - طب األسنان -الطب البشري

  
  :حكام العامةاأل :أوالً 
 اجلنسية العربية السورية. لةمن محإىل هذه املفاضلة  ةكون املتقدمتأن  -
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. ٢٥ ةأال يتجاوز عمر املرشح -
دل على أال يقل املعأو ما يعادهلا  )٢٠١٦( ةلدور األديب  وأنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاوثيقة على ة كون حاصلتأن  -

ا عن  حتقق معايري القبول املطلوبة لدى اجلانب الصيين واملتعلقة بالبكالوريا الدولية،  أن وشريطة ،%٦٥العام جملموع درجا
TOFEL ،IELTS ،SAT ،GCSE/GSEO ،HKDSE ،HKALE ،HKCEE ،HSK (ًانظر خامسا). 

 د املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواع ةأن تكون الشهادة الثانوية للطالب -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.على قبول يف  تال حيق ملن حصل -
 إليه. تحىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدمتبادل ثقايف آخر التقدم ألي إعالن  ةال حيق للطالب -
بطلب االستنكاف  متقد تقد تت التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانعن إعالنا ةاملستنكف ةللطالبال حيق  -

 فيه. تمن صدور نتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنح املدة احملددةخالل 
ريخ إعالن النتائج رمسياً وإال يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تا اتالناجحات للطالبحيق  -

 ات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.رم من التقدم إىل باقي إعالنحت
  .بعد طي مادة الرتبية الدينية الثانويةيف الشهادة  املعدل املئويالتبادل الثقايف على أساس  مقاعدرى مفاضلة القبول على جتُ  -
 لشرطية.ال تقبل الطلبات ا -
 من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. اُيستبعد طلبه بأكثر من طلب تكل من تقدم -
 .ةلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالبيُلغى كل ط -
 .مجهورية الصني الشعبية مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف ةالقبول النهائي للطالب -
ا املوفديفاقيات التبادل الثقايف موفدعترب الطالب املقبولون وفق اتال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
  .الدولة اجتاه يرتتب عليه أية التزامات تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
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لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ لتهم بعد انتهاء دراس نخيضع الطالب اخلرجيو  -

 )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
  :عالنآلية التقدم لإل :ثانياً 

العالقات التبادل الثقايف إىل مديرية  قاعدمباك يف املفاضلة اخلاصة القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرت  اأو وكيله ةقدم الطالبتت-
ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  ٢٦/٣/٢٠١٧الواقع في  األحد اعتباراً من يومخالل أيام الدوام الرمسي يف وزارة التعليم  الثقافية
  .أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً قبل بالوثائق املطلوبة وال تُ  اً مرفق ٤/٢٠١٧ /١٠ الواقع في االثنين

    ملء استمارة تسجيل الكرتوين على الرابط التايل: الطالباتيتعني على  -
-s/international/admissionshttp://www.aal.hku.hk/admission

information?page=heforshescholarships  
من األوراق املطلوبة) على أن تكون الرغبة  ٤اق الثبوتية (انظر البند ر األو  لدى تقدميها وموافاتنا بنسخة عن استمارة التسجيل االلكرتوين  

الثبوتية،  اأوراقه ايف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه ةسجلها الطالبتاملوجودة يف استمارة التسجيل االلكرتوين مطابقة للرغبة اليت س
  .حتت طائلة استبعاد الطلب و

  

   :وراق المطلوبةاأل :ثالثاً 
 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبنيمرتمجة إىل اللغة االنكليزية و  صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية - ١
 .أشهر من تاريخ صدور اإلعالن ستةتقل عن  ملدة ال ساري املفعولصورة عن جواز السفر  - ٢
 .)٥عدد (ملونة حديثة صور شخصية  - ٣
 .ةاستمارة التسجيل االلكرتونيصورة عن  - ٤
 وفق النقاط املطلوبة لدى اجلانب الصيين (انظر خامساً). SAT أو IELTS أو TOFELصورة عن امتحان  - ٥
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية  -ن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايلاستمارة ترشيح لإلعال - ٦

 املذكورة أعاله.
 مصنف شفاف. - ٧

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاً 
 :وينها االلكرت على موقع املئويةاملعدالت وفق تسلسل  بطلب نتقدم اللوايت الطالباتالوزارة أمساء مجيع  تعلن -

mohe.gov.sy.www. 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
ويف حال تساوي  الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويحسب  اتاملرشح واملفاضلة بنيتتم معاجلة الطلبات  -

 يل:وفق األفضلية للتسلسل التا التفاضليتم  املعدالت
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكليزية). -الكيمياء -الفيزياء - الفرع العلمي: (الرياضيات 
 االنكليزية) اللغة -الفرع األديب: (اللغة العربية 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

   www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة اتالناجحواالحتياط  األصالء اتاملرشحتعلن الوزارة أمساء  -
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 .اتمن بني املرشح الطالبات املقبوالتبإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء  الصيينيقوم اجلانب  -
: ع االلكرتوين للوزارةوتنشرها على املوق الصيينمن اجلانب  د القبوالتبعد ورو  املقبوالت الطالباتتقوم الوزارة بإعالم  -

www.mohe.gov.sy 
  

  :الصينيشروط القبول لدى الجانب  :خامساً 
واملتوفرة  املطلوبة لدى جامعة هونغ كونغ واللغة الثانية املتعلقة باللغة االنكليزيةتلك و العامة األكادميية أن حتقق الطالبة شروط القبول  .١

 على الرابط التايل:
 

-http://www.aal.hku.hk/admissions/international/admissions
requirements-entrance-information?page=en/university 

 

 Skype عن طريق الـــــ أوجراء مقابلة على اهلاتف إل املرحلة األوىل نجتاوز بات اللوايت يقوم اجلانب الصيين بإصدار قائمة أولية للطال .٢
 .ت يف القبوالت النهائية من قبلهقبل الب

  

  : ايتم قبوله التي ةواجبات الطالب :سادساً 
 ر.إلعالمها بتاريخ السف السفرمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد  -
اون حىت  اتابع دراستهتأن  -  صل على الشهادة املطلوبة.حتدون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألرتم أيضاً حتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن تتو  اافظ على مسعة بلدهحتأن  -
الدولة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف م مقامه يف البعثة يب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو جتأن  -

 .املضيفة
  :)الصيني(التزامات الجانب  المنحةماهية  :سابعاً 
 .الدراسيةإعفاء من الرسوم  -
  تأمني السكن. -
 .تكاليف املعيشة -
 .تذكرة الطريان -

 ستحقاقها للمنحة.، أي ال تتجدد إال في حال أثبتت الطالبة جدارتها سنوياً باسنويةمع اإلشارة إلى أن المنحة 
 وأ ٢١١٩٨٦٧أو االتصال على الرقم  ٥مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  زيد منمل

  .٢٥٣٢و  ٢٥٢٢و ٢٥٢٣ة الداخلي األرقام طلب
    

  من بين  اسمهافي حال لم يرد  الثبوتية قدم بطلب السترجاع أوراقهاالتاإلعالن إلى هذا  ةالمتقدم البةللطمالحظة: يحق
 .خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن النتائج األصالء أو االحتياط اتالناجح

  

  وزير التعليم العالي                                 
      

  عاطف الندافالدكتور                                                                                                   


