
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

التبادل الثقايف  قاعدوم نحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مباحلائزين على درجة املاجستري ىل الطالب السوريني إ
 ةالثقافي يةالتفاقلالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب ) دكتوراه(ملرحلة الدراسات العليا  2013/2014للعام الدراسي 

  صربيااملوقعة مع مجهورية 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  ) لدراسة الدكتوراهواحدة ة يدراسة منح(
  :األحكام العامة   -  أوالً 

 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .على األقل تقدير جيدبعلى إجازة جامعية  أن يكون حاصالً  -
 .بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصًال على درجة املاجستري  -
دمشق ( يف اجلمهورية العربية السوريةات احلكومية امعاجلصادرة عن  اجلامعية ودرجة املاجستري أن تكون درجة اإلجازة -

  .عة االفرتاضيةالتعليم املفتوح واجلام وال ًتقبل شهادات )الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –
 .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 -
 .مع درجة املاجستري أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة -
 .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  -
 .درجة املاجستري الطالب يف لعالمات المعدل المئويعلى أساس هذه املنحة رى مفاضلة القبول على جتُ  -
 .صربياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 .يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب -
لعلمية وبالتايل ال يتمتعون عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات اال يُ  -

ا املوفد  .نو باحلقوق اليت يتمتع 
   .الدولة جتاه يرتتب عليه أية التزامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعترب الدراسة وفق تُ  -
    لتعليم العايلميكن احلصول عليها من موقع وزارة ا(لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .)www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
 



  :شروط التقدم على المنحة -ثانياً 
 .سنة/ 30/أن ال يزيد عمر املتقدم عن  -
 .للغة االنكليزيةيكون متقناً أن  -

  :عالنآلية التقدم لإل  - اً لثثا
مبقاعد ومنح التبادل طلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة ب) مبوجب وكالة رمسية خاصة(ين يتقدم الطالب أو وكيله القانو  -

ولغاية  4/6/1320الواقع في  الثالثاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
قبل أي طلبات غري وثائق املطلوبة وال تُ بال مرفق 10/6/2012الواقع في  األثنينيوم نهاية الدوام الرسمي من 

 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 
  )ومصدقة أصوالً  أو اللغة الصربية مترجمة الى اللغة االنكليزية( :وراق المطلوبةاأل_  رابعاً 

 .مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة يُقدم منطلب ترشيح  -
 ./2/عدد  )CV(سرية ذاتية  -
 /.2/عدد مع كشف العالماتاجلامعية االجازة  صورة عن -
 ./2/عدد صورة عن شهادة املاجستري مع كشف العالمات -
  .هي الصالحيةتغري من صورة عن جواز السفر -
 /.2/صور شخصية عدد  -
 /.2/عدد  تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية -
 /.2/عدد  وثيقة فحص طيب تثبت اخللو من مرض اإليدز -
- Application form  مرفق مع اإلعالن على املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل موجود.  

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  خامساً 
م تعلن - م وفق تسلسل معدال على موقع ختصاص اال بغض النظر عن الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا

 . www. mohe.gov.sy: وزارة التعليم العايل
 .ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة -
ويف حال تساوي املعدالت  بصرف النظر عن االختصاص المئوي المعدلتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

 :يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل
  دة األحدثاألفضلية للشها( املاجستريشهادة على احلصول عام.( 
  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 :ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة املقبولنيواالحتياط  األصالء املرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy . 

 .عود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنيوياملانح اجلانب ترسل الوزارة ملفات املرشحني االصالء واالحتياط اىل  -
 .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع) صربيا( املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -

  



  :التزامات الوزارة - سادساً 
  .املاحنة ةهات املعنية يف الدولتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجل -

  :الممنوحواجبات الطالب  -  اً بعسا
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  -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو أن جييب على مجيع املعلومات  -

 .الدولة املضيفةالسورية يف 
 :ةاملنحة يف احلاالت التالياالحتفاظ باملمنوح حقه يف الطالب يفقد  -

 .عدم اجتيازه امتحان اللغة الصربية يف السنة التحضريية .1
 .نقاطوفق املنظومة األوروبية لللربنامج الدراسي يف ا) ECTS 60(عدم حصوله على  .2
 .ةالصربي واننيعاقب عليه القت إدانته جبرم .3
 .العبث باألمن والسلم العام أو انتهاك قوانني مؤسسة التعليم البعايل اليت يدرس فيها الطالب .4

 المعنية قد صرفتها د منه جميع المبالغ التي تكون الجهة سترَ تُ عندما يسقط حق الطالب في المنحة : مالحظة
 .عليه

  :ماهية المنحة - ثامنًا◌ً 
 .يورو 150راتب شهري مقداره   -
 .اعفاء من الرسوم الدراسية -
 .يف غرفة مزدوجة يف السكن الطاليبسكن ال -
 .يف املركز الطاليب للخدمات الطبية الرعاية الصحية -
 .ملدة فصلني دراسيني دورة حتضريية يف اللغة الصربية -
 .دراسيةلاكتب التعويض بدل  -
 .)الفيزا( دخولالتأشرية إعفاء من تكاليف  -
 ).املنتزهات الوطنية وغريها - املواقع االثرية -األديرة - املواقع التارخيية والثقافية ( :تشمل جمانية ترحال -

 
  

 وطلبأ 2119867م رقعلى ال أو االتصال 5العايل طمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم املعلومات ميكن  ملزيد من
 .2532 و 2522ة الداخلي األرقام

                         

  وزير التعليم العالي                             
  

  معاليحيى الدكتور محمد        
  

  .مرفق كافة المعلومات المتعلقة بالمنحة


