
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

التبادل الثقايف للعام الدراسي  قاعدالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مب ىل الطالب السورينيإ
 ايفثقالتفاق اللالتنفيذي مج نااستنادًا إىل الرب ) دكتوراه -ماجستري(ملرحلة الدراسات العليا  2013/2014

  ارمينيااملوقع مع مجهورية 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  ) الدكتوراهمقاعد دراسية لدراسة 4 -  الماجستير لدراسة ةيدراس مقاعد4(
  

  :األحكام العامة   -  أوالً 
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .على األقل جيد بتقديرية على إجازة جامع أن يكون حاصالً  -
 .بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصًال على درجة املاجستري  -
يف اجلمهورية ات احلكومية امعاجلإحدى  نعصادرة  املاجستريشهادة اجلامعية و  اإلجازةشهادة أن تكون  -

توح واجلامعة دت التعليم املفتقبل شها وال )الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق (  العربية السورية
  .رتاضيةاالف

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 -
 .لب متوافقة مع درجة املاجستريأن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطا -
 .ال تقبل الطلبات الشرطية -
 .مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العامال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 .ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن  -
لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي  المعدل المئويعلى أساس  داملقاعهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي 
  .لدكتوراهل نلمرشحيواالماجستير  درجة

 .ارمينياالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف يرتبط  -
 .طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالبيُلغى كل  -
عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال ال يُ  -

ا املوفد  .نو يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 يرتتب عليه أية التزامات اب الطالب والبرامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حسعترب الدراسة وفق تُ  -

  .الدولة اجتاه
  



  
ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم (لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات / العايل
  :إلعالنلشروط التقدم  -ثانياً 

ويف حال عدم  ).االنكليزية –الروسية  -االرمينية: (أن جييد طالب املاجستري أو الدكتوراه إحدى اللغات -
 .اخلاص هدورة لغوية ملدة عام دراسي على حساباجادة أي لغة منها، يتبع الطالب 

سنة بالنسبة  27وسنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام األربع سنوات  26املرشح  يتجاوز عمر الأ -
سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام الست  28حلملة االجازة اجلامعية نظام اخلمس سنوات و

 .سنوات
سنة بالنسبة حلملة شهادات الدراسات  32سنة بالنسبة حلملة املاجستري و 30يتجاوز عمر املرشح  أال -

 .التخصصية العامة أو الفرعية الطبية
  :عالنتقدم لإلآلية ال  - ثالثًا◌ً 

اخلاصة مبقاعد بطلب لالشرتاك يف املفاضلة ) مبوجب وكالة رمسية خاصة(يتقدم الطالب أو وكيله القانوين  -
الواقع في  األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  النافذة الواحدةمديرية التبادل الثقايف إىل 

بالوثائق  مرفق 18/6/3201الواقع في  ثاءالثاليوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  9/6/1320
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً املطلوبة وال تُ 

رغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت  application form)( استمارة الرتشيح يدون الطالب يف -
: االختصاص املطلوب وميكن االستعانة بالرابط التايلو الدراسة فيها بيرغب 

http://www.mfa.am/en/study/  

  )ومصدقة أصوالً  رمينيةاالأو اللغة  مترجمة الى اللغة االنكليزية( :وراق المطلوبةاأل  - رابعاً 
 .مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة من طلبتلإلعالن ترشيح  استمارة -
  .مرفق باإلعالن على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل ةموجود Application form ترشيح استمارة -
 .)CV(سرية ذاتية  -
 .اخراج قيد مدين -
 .االجازة عالماتمع كشف االجازة اجلامعية  صورة عن -
 .)بالنسبة ملرشحي الدكتوراه( املاجستري عالماتورة عن شهادة املاجستري مع كشف ص -
  .نتهي الصالحيةر غري مسفصورة عن جواز  -
 .)4*3(قياس  /2/صور شخصية عدد  -
 .تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية -
 .)بالنسبة ملرشحي الدكتوراه(مبوضوع االختصاص املختار للدراسة صفحة  20حبدود ي خمطط حبث -

 
  
  



  :تنفيذ المفاضلةإجراءات   - خامساً 
مالوزارة أمساء مجيع الطالب الذي تعلن - م وفق تسلسل معدال  النظر عن بصرف املئوية ن تقدموا بطلبا

  .mohe.gov.sywww: على موقع وزارة التعليم العايلختصاص اال
 .ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة -
نسبة ملرشحي املاجستري وعلى لإلجازة اجلامعية بال املعدل املئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني 
ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل  بصرف النظر عن االختصاص للدكتوراه
 :التايل
  األفضلية للشهادة األحدث(ملرشحي املاجستري  بالنسبةاإلجازة على عام احلصول.( 
  األفضلية للشهادة األحدث(على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول.( 
  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 :ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء املرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
.gov.sywww.mohe  

حتديد  اعود هلواليت ي الرمينيةا لعلوماالرتبية و ترسل الوزارة ملفات املرشحني االصالء واالحتياط اىل وزارة  -
 .املقبولنياملرشحني أمساء 

  .ها االلكرتوينعلى موقعأمساء املقبولني وتنشر  د القبوالتورو بتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني  -
  :الذي يتم قبوله واجبات الطالب  -سادساً 

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

 .الدولة املضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
  :لتزامات الجانب األرمينيا  -سابعاً 

 .اعفاء من الرسوم الدراسية -
 .تأمني السكن اجلامعي -
 .منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة -
 .ملشايف العامة التابعة للدولةاجملانية يف حال املرض املفاجئ يف ا الرعاية الصحيةتأمني  -

  

م رقأو االتصال على ال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .2532 و 2522ة الداخلي األرقام وطلبأ 2119867

  وزير التعليم العالي                           
  

  معاليحيى الدكتور محمد          
 .Application form استمارة الرتشيح :  اتمرفقال


