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ا وبال ،ن وفق قانون البعثات العلميةيعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  - تايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 ن.و املوفد

  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب  -

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات ل
www.mohe.gov.sy( 

ذا اإلعالن يتم نشره على ييعد كل تنويه  -  بمثابة تبليغ رسمي. ) www.mohe.gov.sy(لوزارة الرمسي لوقع املتصل 
 
   :آلية التقدم لإلعالن :ثانياً 
على أن خيتار اختصاص واحد وثالث  من األوراق املطلوبة) 4انظر البند  -مرفق باإلعالن(على الطالب ملء طلب الرتشيح للمنحة  يتعني -

علمًا أنه يقع على عاتق الطالب التأكد من أن االختصاص متوفر يف اجلامعات اليت يرغب ، )مرفقة باإلعالن(جامعات من قائمة اجلامعات 
 نيمطابقَ  الرتشيح للمنحة وتسلسل اجلامعات املطلوبةيف طلب  االختصاص املطلوب دراسته املوجودكل من كون  يأن  علىو  بالدراسة فيها،
حتت طائلة ، من األوراق املطلوبة) 5انظر البند ( ارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتيةاليت سيسجلها الطالب يف استم للمعلومات

 استبعاد الطلب.
يف وزارة  الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يتقدم -

وال مرفقًا بالوثائق املطلوبة  14/6/2018الواقع في  الخميسولغاية يوم  5/6/2018الواقع في  الثالثاءاعتبارًا من يوم التعليم العايل 
 تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملًة.

 

  :: األوراق المطلوبةثالثاً 
باإلضافة إىل (على أن تكون مرتمجة إىل اللغة االنكليزية ومصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني،  الثانوية العامة الشهادةوثيقة صورة عن  .1

  .صورة عنها)
 /.7ملونة عدد /شخصية صورة  .2
ء وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب املتقدمني من أبنا .3

 الشهداء.
 .(مرفق باإلعالن) طلب الرتشيح للمنحة .4
 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق املذكورة أعاله.مديرية النافذة الواحدة  -ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل استمارة .5
 .شفاف مصنف .6

يطلبها عن جواز السفر غير منتهي الصالحية وأية وثائق أخرى بصورة  بعد ورود القبول األولي من الجانب الهنديعلى أن يوافنا الطالب 
 .المحددة من قبله المواعيدضمن  الجانب الهندي

  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعاً 
م وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد - مموا بطلبا  على موقع وزارة التعليم العايل: درجا

 ohe.gov.sywww. m . 
 حتقق الشروط املطلوبة.تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل  -
مع إعطاء األولوية ، الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويحسب  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -

 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضليتم  املعدالتويف حال تساوي  ،للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية األحدث
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 :عالمات املواد وفق التسلسل 
  االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 
  االنكليزية اللغة –الفرع األديب: اللغة العربية. 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 
  www.mohe.gov.sy.  املرشحني الناجحني يف املفاضلة على موقع الوزارة: أمساءبنشر الوزارة  تقوم -
تحديد أسماء المقبولين من بين  حصراً الذي يعود له  الهنديالجانب  تقوم الوزارة بإيداع ملفات الطالب املرشحني لدى -

 .المرشحين
م من اجلانب  -         املانح وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارةاهلندي تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورود قبوال

www.mohe.gov.sy. 
  

  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساً 
 .يداعها نسخة عن تذكرة الطريانإو  لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.أن يتابع دراسته  -  دون تقصري أو 
 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -
الدولة للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 .املضيفة
 

  :)الهندي(التزامات الجانب  : ماهية المنحةسادساً 
 إعفاء من رسوم الدراسة. -
 .اإلقامة يف السكن اجلامعي -
 .وجبات الطعام والتنقالت الداخلية -

 

  سابعاً: التزامات الطالب المالية:
  يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 ذهاباً وإياباً.نفقات السفر  -
 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة. -

  

 طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .2532و  2521و 2520ة الداخلي األرقام

  

  :للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج اإلعالن يحق مالحظة
 في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

 

  وزير التعليم العالي            
  

  عاطف النداف الدكتور 


