
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 النــــإع    
 

 (3102) ةاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب لدور  ىل الطالب السورينيإ
 3102/3102الدراسي  للعام اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبنحالراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة و 

 مع  ادلوقعالتفاق الثقايف لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب 
 دولة الكويت

 

 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 
  ولىللمرحلة الجامعية األ منح دراسية 01

 :األحكام العامة  - أولا 
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 .عاماً بتاريخ صدور اإلعالن 22 ادلتقدم يتجاوز عمرأال -
 .2102 لدورةنوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -
أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية  -

 السورية.
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.حصل على قبول يف ال حيق دلن  -
 التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. اعالناتال حيق دلن جنح يف   -
الثانوية بعد يف الشهادة  الدرجات مجموعر  مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس تُ  -

 . فقط مادة الًتبية الدينية درجة طي  
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 .الكويتالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
عثات العلمية وبالتايل ال عتب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البال يُ  -

 ن.و يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفد
 يًتتب عليو أية التاامات تُعتب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -

  .خلدمة الدولة
وزارة التعليم لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

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

http://www.mohe.gov.sy/


 الختصاصات: – ثانياا 
  العلوم اإلدارية -الهندسة والبترول: يف االختصاصات التالية منح دراسية 5 جامعة الكويتتقدم- 

 .اآلداب -التربية -العلوم
  يف االختصاصات  لإلناث( 3 -للذكور 2) منح دراسية 5 تعليم التطبيقي والتدريباذليئة العامة للتقدم

 .الدراسات التجارية -الدراسات التكنولوجية -التمريض -العلوم الصحية -التربية: التالية
 :عالنآلية التقدم لإل - ثالثا  

التبادل  مبنحفاضلة اخلاصة يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادل -
الواقع في  الخميس اعتباراا من يوميف وزارة التعليم العايل  النافذة الواحدةالثقايف إىل مديرية 

 مرفق 25/7/2210الواقع في  الخميسيوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  80/7/0221
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً بالوثائق ادلطلوبة وال تُ 

  :وراق المطلوبةاأل -رابعاا 
 .مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -0

 مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني. صورة عن اذلوية الشخصية -3
 الصالحية.صورة عن جواز السفر غري منتهي  -2
  .(2صور شخصية عدد ) -2
 استمارة ترشيح لإلعالن تُقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة. -5
 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - خامساا 
 على موقع وزارة التعليم العايل:  درجاهتمالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل  تعلن -

www. mohe.gov.sy. 
 م الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة.ستقو  -
يتم االنتقاء وفق األفضلية  الدرجاتويف حال تساوي  الدرجاتتتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب  -

 للتسلسل التايل:
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

 لغة االنكلياية(.ال -الكيمياء -الفياياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 االنكلياية( اللغة -الفرع األديب: )اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -

www.mohe.gov.sy  
 ادلقبولني من بني ادلرشحني.بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
 التزامات الوزارة: -سادساا 



 .ادلاحنة ةتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية يف الدول -
 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -سابعاا 

 مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفرع إلعالمها بتاريخ السفر. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًت  -
م مقامو يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
 ماهية المنحة: -ثامناا 

 يت.حسب القوانني واألنظمة النافذة يف دولة الكو راتب شهري  -
 االعفاء من الرسوم الدراسية. -
 .سكن اجلامعيالتأمني  -
 .يف ادلشايف التابعة للدولة الرعاية الصحيةمني أت -

 
م رقأو االتصال على ال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من

 .3523 و 3533ة الداخلي األرقام وطلبأ 3004312
 

                      
 وزير التعليم العالي                           

 
 معاليحيى الدكتور محمد     

 
 
 
 
 

 


