
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   
  

  النـإع  
  

منحــة ٢( األولــىمــنح دراســية للمرحلــة الجامعيــة / ٣/تعلــن وزارة التعلــيم العــالي عــن تقــديم ثــالث 
البرنــــامج  اليونانيــــة ضــــمنللدراســــة فــــي الجمهوريــــة ) العلمــــي، منحــــة واحــــدة للفــــرع األدبــــي للفــــرع

  .لثقافي الموقع بين البلدينالتنفيذي التفاق التعاون ا
  

  :االختصاصات -أوالً 
اختيار االختصاص الذي يرغبون به من  يمكن للطالب الذين تقبل طلباتهم نتيجة المفاضلة

عليها على الموقع  اإلطالعضمن االختصاصات التي يتيحها الجانب اليوناني والتي يمكن 
   gr.gov.minedu.www//http       :االلكتروني لوزارة التعليم اليونانية

  
  :شروط التقدم على المنحة -ثانياً 
 .١/١/٢٠١٢عام بتاريخ  ٢٦يزيد عمر المتقدم عن  ال أن -١

 الدراسـي عاملل) العلمي/  األدبي(على الشهادة الثانوية العامة الفرع  أن يكون حاصالً  -٢
بعــــد  %٧٠عــــن  بمعــــدل ال يقــــلأو مــــا يعادلهــــا  ٢٠٠٩/٢٠١٠أو   ٢٠١١ /٢٠١٠

بالنســـبة للثانويـــة  التـــي يختارهـــا الطالـــب اللغتـــين وٕاحـــدى تربيـــة الدينيـــةطـــي عالمـــة ال
 -التربية الرياضية -السلوك والمواظبة –التربية الفنية  – التربية العسكرية( و السورية
 .للثانويات غير السورية )وجدت إن وأي مواد أخرى مماثلة الموسيقا

  
  :األوراق المطلوبة -ثالثاً 

 .دة الثانويةصورة مصدقة عن الشها -١

  .صورة عن الهوية الشخصية -٢
 

  



  :آلية التقدم للمنحة  - رابعاً 
ولغايـة يـوم الخمـيس  ٢٥/٣/٢٠١٢الواقـع فـي مـن يـوم األحـد  اعتبـاراً  تقدم الطلبـات -

 .العاليالنافذة الواحدة في وزارة التعليم  مديريةإلى  .٢٩/٣/٢٠١٢ الواقع في

  .السفارة السورية في اليونان إلى تتقدم الطلبا الجالية السورية ألبناءبالنسبة  -
  

  :النتقاء الطالب اإلجراءات التي ستتبعها الوزارة -ساً خام
ستقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل معدالتهم في  -

علـــى موقـــع وزارة  )األدبـــيقائمـــة للفـــرع العلمـــي، قائمـــة للفـــرع (الثانويـــة العامـــة بقـــائمتين 
 . sy.gov.ohem. www: ليم العاليالتع

 .ستقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة -

ولــم يــتم نشــر اســمه أو ورد أي خطــأ فــي البيانــات  )للمنحــة تقــدم بطلــب(يحــق لكــل طالــب  -
لمديريـة النافـذة الواحـدة فـي الـوزارة وزارة االعتـراض بطلـب رسـمي يقدمـه التي ستنشـرها الـ

 .على موقع الوزارة يومين بعد نشر األسماء أقصاهال مدة خال

حســب المعــدل وفــي حــال تســاوي المعــدالت يــتم  تــتم معالجــة الطلبــات وانتقــاء المرشــحين -
 :وفق األفضلية للتسلسل التالياالنتقاء 

 التي اختارها الطالب األجنبية ةاللغ درجة. 

  األحدثاألفضلية للشهادة (عام الحصول على الشهادة الثانوية.( 

  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 على موقع الوزارة الذين تم انتقائهم االصالء واالحتياط الطالبأسماء  الوزارة تعلن -

sy.gov.ohem.www  

مراجعـة مديريـة العالقـات الثقافيـة ) االصـالء واالحتيـاط( على الطـالب الـذين تـم انتقـائهم  -
 ١٥/٤/٢٠١٢فــــي وزارة التعلــــيم العــــالي فــــي موعــــد أقصــــاه نهايــــة الــــدوام الرســــمي فــــي 

 :مصطحبين معهم األوراق الثبوتية التالية

  طلـــب ترشـــيح(Application form) مديريـــة  يمكـــن الحصـــول مـــن
  .العالقات الثقافية في الوزارة

 صورة عن جواز السفر. 

 دة الثانوية مترجمة ومصدقة أصوالً صورة عن الشها. 



 مترجمة ومصدقة أصوال شهادة صحية.ً 

خـالل الفتـرة المـذكورة أعـاله في حال عدم مراجعة الطالب االصالء الذين قبلـت طلبـاتهم  -
عـــدم تقـــديمهم لـــألوراق الثبوتيـــة المطلوبـــة لمديريـــة العالقـــات الثقافيـــة ســـيتم اســـتبدالهم  أو

 .باالحتياط

 .الثبوتية األوراقللمنحة في حال استكمل  يعتبر الطالب مرشح -

 .الجانب اليوناني إلىالمرشحين  أسماء بإرسالستقوم الوزارة  -

المقبــــولين مــــن بــــين  أســــماءالقبــــوالت ويعــــود لــــه تحديــــد  بإرســــاليقــــوم الجانــــب اليونــــاني  -
 .٦/٢٠١٢/ ٣١وذلك بموعد أقصاه  المرشحين

 .ا من الجانب اليونانيهورودبعد  الطالب المقبولين بإعالمتقوم الوزارة  -

المنحة حقه في التقدم على أي منحة أخرى فـي حـال اسـتنكافه بعـد بيفقد الطالب المقبول  -
حصوله على القبول وعـدم التحاقـه بالدراسـة ألي سـبب كـان إال فـي حـال تعثـر حصـوله 

 .تتعلق بالدولة التي تم قبوله فيها وألسبابعلى تأشيرة الدخول 

  
  :نب اليونانيالتزامات الجا -سادساً 
 .دراسي دورة مجانية في اللغة اليونانية لمدة عام -

  .يورو راتب شهري ٤٠٠ -
 .أثينافي  األولية اإلقامةيورو لمرة واحدة فقط لتغطية نفقات  ٥٠٠ -

 .إعفاء من الرسوم الدراسية  -

  .تأمين عالج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة -
  

  :التزامات الوزارة -سابعاً 
يعتبــر الطــالب المقبــولين وفــق اتفاقيــات التبــادل الثقــافي موفــدين وفــق قــانون البعثــات ال  -

 .العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدين

تلتــزم الــوزارة بمتابعــة الطــالب المقبــولين وفــق بــرامج التبــادل الثقــافي مــع الجهــات المعنيــة  -
  .هافي الدول التي يتم قبولهم للدراسة في

  
  



  :الطالب الذي يتم قبوله واجبات -اً ثامن
  .اليونان إلى وٕايابانفقات سفره ذهابًا  -
 .موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي -

الحصول عليها من موقع وزارة التعليم  يمكن(شروط المطلوبة لتعادل الشهادات التقيد بال -
 )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات / العالي

 .يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة أن -

يحتـــرم أيضـــًا أنظمـــة البلـــد أن ده ويتقيـــد بقوانينهـــا وأنظمتهـــا و يحـــافظ علـــى ســـمعة بلـــأن  -
 .المضيف

أن يجيــب علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل الملحــق الثقــافي أو مــن يقــوم مقامــه  -
  .في البعثة الرسمية للدولة

  
أو االتصـال ٥من المعلومات مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعلـيم العـالي ط لمزيد
 ٢٥٢١أو  ٢٥٣٢وطلب الرقم الداخلي  ٣/٢/٢١١٩٩٦١   األرقامعلى 

  
 

  وزير التعليم العالي                                                    
  

  الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى
  
  
  
  
  


