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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
تفاق اللالتنفيذي مج نا( استناداً إلى البر دكتوراه -ماجستيرلمرحلة الدراسات العليا ) 4235/4236

 المملكة األردنية الهاشميةالموقع مع  يثقافال
 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 لدراسة الماجستير 8 -لدراسة الدكتوراه  4: ةيدراس منح 32
  لدراسة الماجستير اً دراسي اً مقعد 42                            

 

 األحكام العامة :  - أولً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.دلفاضلة إىل ىذه اأن يكون ادلتقدم  -
 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  أن يكون حاصلً  -
 .بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصلً على درجة ادلاجستري  -
 .%56ال يقل عن بتقدير  الشهادة الثانوية العامةأن يكون حاصلً على  -
يف اجلمهورية ات احلكومية امعاجلإحدى  نعصادرة  دلاجسترياشهادة اجلامعية و  اإلجازةشهادة أن تكون  -

دت التعليم ادلفتوح واجلامعة تقبل شها وال (الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق )  العربية السورية
  .ًتاضيةاالف

ية أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكوم -
 السورية.

 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا. -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 بقة التقدم إليها ىذا العام.مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام الساال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 ال حيق دلن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعلن.  -
لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي  المعدل المئويعلى أساس  ادلقاعدىذه رى مفاضلة القبول على تُ  -

 درجات بالنسبة للحاصلين على درجة لإلجازة الجامعية تضاف لو ثالثالماجستير وعلى أساس المعدل المئوي 
  لدكتوراه.ل نلمرشحيواالماجستير 

 .األردنالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة ادلعنية يف يرتبط  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
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وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال  نيعترب الطلب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفد
 اتاه يًتتب عليو أية التاامات تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -

  .الدولة
عليها من موقع وزارة التعليم لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول ن لخيضع الطلب اخلرجيو  -

 .www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 :لإلعالنشروط التقدم  -ثانياً 

 بالنسبة للماجستير: -أ        
نة بالنسبة حلملة س 62سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام األربع سنوات و 65أال يتجاوز عمر ادلرشح  .1

 سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام الست سنوات. 62االجازة اجلامعية نظام اخلمس سنوات و
( وأن تكون دراستو يف ادلرحلة جيد)بتقدير ال يقل عن  درجة اإلجازة اجلامعيةأن يكون ادلتقدم حاصًل على  .6

باإلضافة  لوبة للحصول على الدرجة ادلذكورة،ام ادلطمن ساعات الدو % 26اجلامعية باالنتظام مبا ال يقل عن 
 .%56إىل أال يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة عن 

 بالنسبة للدكتوراه: -ب 
سنة بالنسبة حلملة شهادات الدراسات  06سنة بالنسبة حلملة ادلاجستري و 03أال يتجاوز عمر ادلرشح  .1

 التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.
بتقدير  اإلجازة اجلامعيةوعلى درجة  (جيد)ادلتقدم حاصًل على درجة ادلاجستري بتقدير ال يقل عن  أن يكون .6

وأن تكون درجة ادلاجستري يف موضوع يؤىلو للدراسة ادلتخصصة يف الكلية أو القسم  ،(جيد)ال يقل عن 
  الذي يرغب االلتحاق بو.

 :عالنآلية التقدم لإل -ثالثاً 
التبادل الثقايف اخلاصة مبقاعد لو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب للشًتاك يف ادلفاضلة يتقدم الطالب أو وكي -

 38/7/3542 الواقع في لخميسا اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  النافذة الواحدةمديرية إىل 
قبل أي ثائق ادلطلوبة وال تُ بالو  مرفق 45/7/5423الواقع في  الثالثاءيوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية 

 .طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً 
رغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيها  استمارة الًتشيح يدون الطالب يف -

  .واالختصاص ادلطلوب

 

 :(2-5-6ناء البنود باستث )مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني الوثائق المطلوبة  -رابعاً 
 بالنسبة لمرحلة الماجستير : –أ 

 .العامة الشهادة الثانويةعن صورة  .1
 /الليسانس( .البكالوريوسصورة عن اإلجازة اجلامعية ) .6

http://www.mohe.gov.sy/
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 علمات اإلجازة اجلامعية. فكشصورة عن   .0
 .( ت)إن وجد مع كشف العلمات الدبلوم صورة عن مصدقة .4
 /.4عدد /صورة شخصية  .6
 .غري منتهي الصلحية فرصورة عن جواز الس .5
 استمارة ترشيح لإلعلن تطلب من مديرية العلقات الثقافية يف الوزارة. .2

 بالنسبة لمرحلة الدكتوراه: -ب
 ُيضاف إىل األوراق ادلطلوبة بالنسبة دلرحلة ادلاجستري :      
 علمات ادلاجستري.كشف مع   ادلاجستري شهادة 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات   -خامساً 
على اختصاص  لكل ادلئوية الوزارة أمساء مجيع الطلب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم لنتع -

  .mohe.gov.sywwwموقع وزارة التعليم العايل: 
 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
إلجازة اجلامعية بالنسبة دلرشحي لكل اختصاص يف ا ادلعدل ادلئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب  -

إلجازة اجلامعية تضاف لو ثلث درجات بالنسبة للحاصلني لكل اختصاص يف اادلاجستري وعلى أساس ادلعدل ادلئوي 
 ويف حال تساوي ادلعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:على درجة ادلاجستري وادلرشحني للدكتوراه 

  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة دلرشحي ادلاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة ادلاجستري بالنسبة دلرشحي الدكتوراه عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 ها االلكًتوين:لى موقعع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصلء ادلرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

عود واليت ي التعليم العايل والبحث العلمي األردنيةترسل الوزارة ملفات ادلرشحني االصلء واالحتياط اىل وزارة  -
  .ادلقبولنيادلرشحني حتديد أمساء  اذل
 .ها االلكًتوينى موقععلأمساء ادلقبولني وتنشر  د القبوالتورو بتقوم الوزارة بإعلم الطلب ادلقبولني  -

 :القبول لدى الجانب األردنيشروط  - سادساً 
 بالنسبة للماجستير: - أ

تقدمي ما يثبت جناحو يف امتحان مقدرة الب يرغب بااللتحاق بالدراسات العليا طيشًتط على على كل  .1
 ....اخل( ،لغة أدلانية ،لغة فرنسية ،IELTS ،للغة أجنبية )التوفل

متحان الوطين للغة االنكلياية الذي تريو وزارة التعليم العايل األردنية حسب ديكن للطالب التقدم لل  .6
 اإلجراءات ادلتبعة لديها.

 بالنسبة للدكتوراه: - ب
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تقدمي ما يثبت جناحو يف امتحان مقدرة الب يرغب بااللتحاق بالدراسات العليا طيشًتط على على كل  .1
 ....اخل( ،نيةلغة أدلا ،لغة فرنسية ،IELTS ،للغة أجنبية )التوفل

ديكن للطالب التقدم للمتحان الوطين للغة االنكلياية الذي تريو وزارة التعليم العايل األردنية حسب   .6
 اإلجراءات ادلتبعة لديها.

وجيوز ادلملكة األردنية اذلامشية النجاح يف امتحان اللغة العربية الذي يعده ويشرف عليو مركا اللغات يف  .0
 بغري العربية من ىذا االمتحان. إعفاء الطلبة الناطقني

 واجبات الطالب الذي يتم قبولو:  -سابعاً 
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية علومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو أن جييب على مجيع ادل -

 .الدولة ادلضيفةالعربية السورية يف 
 :دنيلتزامات الجانب األر ا  -ثامناً 

  دراسية: منحةتجاه الطالب الحاصلين على 
 اعفاء من الرسوم الدراسية. -
 .تأمني السكن اجلامعي -
 اجملانية يف حال ادلرض ادلفاجئ يف ادلشايف العامة التابعة للدولة. ةالرعاية الصحيتأمني  -
  دراسي: مقعدتجاه الطالب الحاصلين على 
 الدراسية  ن على ادلقاعد الدراسية معاملة الطلبة األردنيني من حيث الرسوم و ن ادلقبولو يُعامل الطلب السوري  -

 .السنوية
 رض ادلفاجئ يف ادلشايف العامة التابعة للدولة.تأمني الرعاية الصحية اجملانية يف حال ادل -
 

 

 6119252م رقأو االتصال على ال 6مراجعة مديرية العلقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .6606 و 6666ة الداخلي األرقام وطلبأ

   
 وزير التعليم العالي                                                                                      

                                               
 معاليحيى الدكتور محمد 

 مرفق:
   قائمة باالختصاصات وتوزيعها على اجلامعات األردنية. -
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 وتوزيعها على الجامعات األردنية  الختصاصات
 

 : لماجستيربالنسبة لمرحلة ا –آ 
 

 نوع القبول العدد الجامعة المطلوب الختصاص الحاصل عليهاالشهادة 

 مقعد 6 األردنية علوم البيئة وإدارهتا الاراعيةاذلندسة  إجازة يف
 منحة 1 األردنية علم األدوية الصيدلةإجازة يف 

 منحة 6 األردنية التمريض السريري/ الرعاية احلثيثة إجازة يف التمريض
 مقعد 6 اذلامشية ة والتمويلباحملاس اختصاص حماسبة –صاداالقتإجازة يف 

 مقعد 1 اذلامشية العلوم احلياتية إجازة يف العلوم/علم احلياة
 مقعد 1 اذلامشية اإلرشاد الًتبوي إجازة يف الًتبية
 مقعد 1 التكنولوجيا الفياياء فياياءال -إجازة يف العلوم

 منحة 6 التكنولوجيا ت احلادة للبالغنيض احلااليالتمريض/ متر  إجازة يف التمريض
 منحة 1 التكنولوجيا الصحة العامة/ اإلدارة الصحية الطب البشريإجازة يف 
 منحة 1 التكنولوجيا التشريح الطب البشريإجازة يف 
 منحة 1 التكنولوجيا الصيدلة السريرية الصيدلةإجازة يف 
 مقعد 1 الريموك اللغويات / ةاللغة االنكلياي ةاللغة االنكليايإجازة يف 
 مقعد 1 الريموك الكيمياء كيمياءال -العلومإجازة يف 
 مقعد 1 الريموك التقانات احليوية ةياراعالندسة اذلإجازة يف 
 مقعد 1 الريموك االقتصاد االقتصادإجازة يف 
 مقعد 1 آل البيت أصول الدين الشريعةإجازة يف 
 مقعد 1 آل البيت القانون احلقوقإجازة يف 
 مقعد 1 آل البيت إدارة األعمال إدارة أعمال –يف االقتصاد إجازة يف 
 مقعد 1 مؤتة اللغة العربية/ دراسات أدبية اللغة العربيةإجازة يف 

ادليكانيكية ندسة اذلإجازة يف  
 االتصاالتوالكهربائية/ ىندسة 

 مقعد 1 مؤتة ىندسة االتصاالت

 مقعد 1 مؤتة اآلثار اآلثارإجازة يف 
 مقعد 1 مؤتة  اإلدارة اذلندسية دنيةادلندسة اذلإجازة يف 
 مقعد 6 مؤتة علم النفس علم النفسإجازة يف 
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 :دكتوراه لبالنسبة لمرحلة ا –ب 
 

 نوع القبول العدد الجامعة الختصاص الشهادة المطلوبة
 منحة 1 الريموك القياس والتقومي  الًتبية/ قسم القياس والتقوميماجستري يف 
 منحة 1 الريموك مناىج الرياضيات وأساليب تدريسها الرياضيات ماجستري يف 

 


