
  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  النــــإع    
  

التبادل الثقافي للعام  قاعدوم منحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بلى الطالب السوريين إ
امج دكتوراه) استناداً إلى البر  –لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير  2012/2013الدراسي 

  :الدول التالية مع ةالموقع ةالثقافي ياتقالتفا ةالتنفيذي
   المملكة المغربية – المملكة األردنية الهاشمية 

  األحكام العامة :  -  أوالً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 قدم إليها هذا العام.مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التال حيق ملن حصل على قبول يف  -
لدرجات الطالب يف  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على مقاعد ومنح التبادل الثقايف على أساس جتُ   -

الشهادة املطلوبة وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف 
 الدراسات العليا يف اجلامعات السورية .

 اضل إال على دولة واحدة.ال حيق للطالب التف -
 .(األردن واملغرب)القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال  عترب الطالب املقبولونال يُ  -

ا املوفدين.  يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 يرتتب عليه أية التزامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعترب الدراسة وفق تُ  -

   .خلدمة الدولة
طلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم لشروط املخيضع الطالب اخلرجيني ل -

 )www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
  

  
  
  
  



  :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد  -

الواقع الخميس اعتبارًا من يوم الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارة التعليم العايل ومنح التبادل 
 مرفق 9/8/2012الواقع في  الخميسيوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  2/8/2012في 

 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ 
 .الدولة املاحنةات إىل السفارة السورية يف جلالية السورية تقدم الطلببالنسبة ألبناء ا -

  
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - ثالثاً 

م  - م وفق تسلسل معدال على لكل اختصاص  ستقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا
 . www. mohe.gov.syموقع وزارة التعليم العايل: 

 استبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة.ستقوم الوزارة ب -
) ومل يتم نشر امسه أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرها الوزارة لإلعالنحيق لكل طالب (تقدم  -

نشر  ثالثة أيام من تاريخاالعرتاض بطلب رمسي يقدمه ملديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاها 
 وقع الوزارة.األمساء على م

ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء لكل اختصاص تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب املعدل  -
 وفق األفضلية للتسلسل التايل:

  (األفضلية للشهادة األحدث). اإلجازة أو املاجستريعلى عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 ها االلكرتوين:على موقع واالحتياط الذين مت انتقائهم ألصالءاتعلن الوزارة أمساء الطالب  -
www.mohe.gov.sy  

 بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني.املانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحها من اجلانب تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورود -

  
  التزامات الوزارة: -  ابعاً ر 

  املاحنة. ةتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف الدول -
  
  
  
  

  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله - خامساً 
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -
اون حىت حي -  صل على الشهادة املطلوبة.أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  -



م مقامه يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -
  .ضيفةالدولة املللجمهورية العربية السورية يف 

  
أو االتصال على األرقام    5لمزيد من المعلومات مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ط

 .2521أو  2522وطلب الرقم الداخلي  3/2/2119961
                         

  
  وزير التعليم العالي                        

  
  معاليحيى الدكتور محمد        

  
  
  
  

 


