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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي     
 

 البعثات العلمية  إعالن
 

ت  تتت   41/4/3142تتتاب    /6/ بنتت ااصتتاًب ملادلوستتلق ااايتتو    أحكتتاق نتتاالب اات  تتات  اا    تت   ىلااستتاداًاً  
اا غتت  ااووستتت   يف  اإلجتتازة ا حصتتلع   تت  االحتاً تت  اىل بوستت ا    تت  ات  تتات ًباستت    اإل فتتاًوزابة ااا  تت   اا تتا   تت  

 :وزابة اارتمل   اصاحل  فقط 3146 ًوبة  اقملفو  ها اا     واألًيب ااسلب   م  مح   اايهاًة اا اال   اا ام  وآًاهبا 
  الشروط المطلوبة للتقدم لإلعالن : : أولا  

أو مت  يف حك هت  مدت  ستس ستدلات   ت  األنت  أب  كلب ادلاقدق م  ملاطين اجل هلب ت  اا ومل ت  ااستلب    -4
. 

 جبدح  شائد  . أو كلب ادلاقدق غري حمكلق جبدا    أب -3

 3146اا     ادوبة  اق  وأملفو ها األًيب ااسلب   اا اال   اا ام   كلب حاصاًل     اايهاًة  بأ -2

 1/ سد  33    /ب اإل اله ا ااب   صدوب مل  و ادلاقدق  ز د  أال -1
) مل تد طت   المت   متتاًة %  81اا اال ت  ال قت   ت   امتًا يف اايتهاًة م تداًل  أب  كتلب حتائزاً  -5

 1( اا غاني  وإحدىاارتمل   ااد د   

 وفق الجدول اآلتي العلمية البعثات  ثانياا : تحدد

 

 اات  ات ادلخصص  ألملداء اايهداء  دً اات  ات الع اايهاًة اا اال  
 4 9 ثاال       
 4 9 ثاال   أًيب
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 للتقدم إلى اإلعالن :األوراق المطلوبة  :ثالثاا   
 شهاًة اا اال   اا ام  صلبة مصدن      -4
وث قت  غتتري أو اذا كتتاب  تامال ملن تت  مت  ااتلز و ادلختتان أو مت   فل ت  ملافقت  اجلهت  ااتع    تت  اتد ها ادلاقتدق  -3

  ام  يف اادوا . 
  1 أشهوم  ثالث   أك ومل ديض     اساخواجها ) ال حك       ( خالص  سج   د   -2

 1   اذلل   اايخص    صلبةن د افلس أو  -1
  1×  2شخص   م لا  ن اس  صلبثالث  -5     

 1ديك  احلصلع    ها م  وزابة ااا     اا ا  مد و   ااداف ة االاحدة  اإل الباسا ابة توش ح  -6     
  ا جت   وااقتلات ادلست ح  وث ق  ت تت حاا  االسايهاً صاًبة    مكاب شؤوب اايهداء يف ااق تاًة اا امت -7     

 1ملداء اايهداء ا ت  ات ادلخصص  ألملاادست  ا طالب ادلاقدمني 
   مصدف سحاب  -8     

 : إجراءات التقدم الى اإلعالن والمفاضلة واإليفاد :             رابعاا  
وزابة ااا  ت   الق يف تب االساتاتجلتاىل  يف ااتدتد ثاا تاملاجلتدوع ادلت كلب    دها واحملتدًة تادل  دق ااط تات ا ت  ات تتق

هنا ت  ااتدواق ااو ت  واغا ت   5/3147/ 34  االانت  يف األحتد  تلق صتتاح   تمتملدءا / ادلوكز    اإلًابة/  اا ا  
 .8/6/3147االان  يف  اخل  س لق م  

 تقدق ااط تات شخص ًا م  نت  صاحب اا الن  ملاا ات وال تقت  ااط تات اايوط    -4

يف صتتتاحت  اايتتوود احملتتدًة ا اقتتدق او مل توفتتو ملتت    تتت  األوبا   و  كتت  ط تتب ال تاتتلف ستتات د متت  ادلفا تت  -3
 ادلط لمل  

 1  غ  ك  ط ب توش ح حيالي     حك أو شطب أو غري ملن  م  نت  ااطااب  -2
و ذاتتتك  جتتتوي ادلفا تتت   ملتتني ادلاقتتتدمني ااحد تتد اادتتتاجحني األصتتالء واالحا تتتاط ني اكتت  مل  تتت    تت  حتتتد   -1

صتتتتاحب ة ادلط تتتلب ح ازمتتتتا متتت  ادلاقتتتدق ويف حتتتتاع اااستتتاوي يف ادل تتتتدالت  تتتوجح حستتتب م تتتدع اايتتتتهاً
 1األصغو سدًا  وجح ويف حاع اااساوي ز    ملاا غ  االاك  دع األ    ادل
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 :  اإلعالنعتمد األسس التالية في ترشيح الناجحين لهذا تخامساا : 
 

 اًل ملأحكاق ادلوسلق % م  اات  ات اا      وذاك   41خيصن ألملداء اايهداء است    - أ
و يف حاع مل  اقدق أحد م  أملداء اايهداء تضاف ت ك  7/7/3142تاب    11ااايو    بن  

 1االخوىاادست  إىل اات  ات اا      

ومل أو ملواتتامت تدف تت ي مستتادكفًا كتت  متت  نتتت    تت  مدحتت  أو   تت  مق تتد ًباستت  أو وفتتو اتفان تت  ثقاف تت    تد    -ب        
  ًباست   دلتدة التقت  تا ت  ات أو اارتشت ح ألي مل  ت إ البأي  إىل، وحيوق م  اااقدق  إل فاًا إجواءات  اامل  

    ثالث سدلات 
يف متدة أنصتاها ثتالث ستتدلات مت  تتاب   قاحت   فقتتد حقت  ملاات  ت  مه تتا   اإل تتالبمل  لفتد اادتاجح هبت ا  إذا   -ج    

 1كاب ااستب 
تت  مت  ومل تد  اإل البه ا يف ااداجح    ازق   -ً    وزابة   واحلصتلع   ت  اايتهاًة ادلط لملت  ملاا  ت  اتدى  اإل فتاً ًل

 اارتمل   ) يف احملافظ  ااع حتدًها وزابة اارتمل   الحقًا ( 
 1 لمًا فقط م  تاب   صدوبها  41تقت  ط تات اال رتاض     ااداائت خالع    -هت    
 تتد   وإالمت  تتتاب   صتدوب ااداتتائت ختتالع ثالثتني  لمتتًا  اإل فتتاً  ت  كتت  اتاجح أب  ستتاك   األوبا  ااالزمت     -و    

مل  ستتتتادكف  إذامستتتادكفًا ، و  طتتت  االحا تتتاد ادلتتتدة افستتتها ااقتتتدت األوبا  و فقتتتد االحا تتتاد حقتتت  ملاات  تتت  
  .اإل الباألص   أو اسادكف األص   مل د مووب ثالث  أشهو     صدوب ااائت 

 الموفد :  : واجبات سادساا   
 اات  اتادلاض   ناالب  41/4/3142ا اق  6بن  ادلوسلق ااايو    اااق د ملأحكاق جيب     ادلوشح  
وادل         اخلاص  ملاقدت اايهاًة ااصح    39اخلاص  ملاقدت ااكفاا  ادلط لمل  وادلاًة  18والس  ا ادلاًة اا      

 1WWW.mohe.gov.syملن  وزابة ااا     اا ا  
  وزير التعليم العالي          

 
 عاطف النداف الدكتور                              

                                                                                    


