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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

  ةواألديب لدور أبفرعها العلمي السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة  ىل الطالب السورينيإ
م للعا اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف نح الراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مبو  )2014(

  مع  املوقعوالرتبوي الثقايف التعاون تفاق الالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب  2014/2015الدراسي 
  مانسلطنة عُ 

  

  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
  (بدءاً من الفصل الدراسي الثاني) ولىللمرحلة الجامعية األين دراسي مقعدين

  :األحكام العامة  -  أوالً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية. هذه املفاضلة إىلأن يكون املتقدم  -
على أّال يقل  )2014( ةلدور واألديب أنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -

 .% 65عن  املعدل العام جملموع درجاته
 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر املرشح  -
انوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية أن تكون الشهادة الث -

 السورية.
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن. اعالناتال حيق ملن جنح يف   -
  حيق للطالب التقدم ألي إعالن حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال -
  .الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 .سلطنة ُعمانالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 ل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب.يُلغى ك -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

ا املوفد  ن.و باحلقوق اليت يتمتع 
 اجتاه يرتتب عليه أية التزامات حساب الطالب والتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على  -

   .الدولة
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع لبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -

  )www.mohe.gov.syوزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
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  :عالنآلية التقدم لإل  - نياً ثا
نح التبادل مبيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة  -

الواقع في  الثالثاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
بالوثائق  مرفق  72/10/4201الواقع في  االثنينسمي من يوم ولغاية نهاية الدوام الر  12/10/1420

 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً املطلوبة وال تُ 
وفق واختصاصني  مؤسسة تعليم عايل واحدة يرغب بالدراسة فيهااسم يدون الطالب يف استمارة الرتشيح  -

  .تسلسل الرغبات
 

  ) 7-6- 5-4البنود  باستثناء من وزارة الخارجية والمغتربين صدقة أصوالً (م :وراق المطلوبةاأل -ثالثاً 
 .صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -1
 .لوالدةا بيان -2
 ة والسلوك (ُمتنح من خمتار احلي أو احمللة وتصدق من احملافظة املعنية).ري شهادة حسن الس -3
 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية. -4
 .)5عدد (صور شخصية  -5
وزارة املوقع االلكرتوين لطلب منحة دراسية باللغتني العربية واالنكليزية، ميكن احلصول عليها من استمارة  -6

 .(مرفق باإلعالن) التعليم العايل
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال ، استمارة ترشيح لإلعالن تُقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة -7

 املذكورة أعاله.
  

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  رابعاً 
م وفق تسلسل  تعلن - م املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا على موقع وزارة التعليم  معدال

 . www. mohe.gov.syالعايل: 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
وفق  التفاضليتم  املعدالتويف حال تساوي  المعدل المئويملرشحني حسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ا -

 األفضلية للتسلسل التايل:
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكليزية). - الكيمياء - الفيزياء -الفرع العلمي: (الرياضيات 
 االنكليزية) اللغة - الفرع األديب: (اللغة العربية 

 صغر سناً).العمر (األفضلية لأل 
 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالءاملرشحني تعلن الوزارة أمساء  -

www.mohe.gov.sy  
 بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني.املانح يقوم اجلانب  -
  .املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله - خامساً 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألا وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينه -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةالعربية السورية يف 
 

  :(التزامات الجانب الُعماني) لمقعدماهية ا -سادساً 
  من الرسوم الدراسية.إعفاء  -
عبارة عن مصروف جيب ومعيشة  ودوالر امريكي) وه 518لایر ُعماين ( /200/راتب شهري مقداره   -

  وإقامة ونقل.
العالج اجملاين يف املستشفيات احلكومية ما عدا رسوم العالج املرتتبة عن حوادث السري وذلك ملن لديهم  -

 .ازة على رخصة القيادة أو غريهامركبات غري مؤمنة أو قيادة مركبات دون احلي
 .تذكرة سفر يف السنة مرة واحدة ذهاباً وإياباً  -

  
  

أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .33923877 أو 33923876 أو 33923875

  
 

                         

  وزير التعليم العالي                        
   
  عامر الماردينيالدكتور محمد                                   

  
  
  
  

  المرفقات:
 الُعمانية. يةعليمتمؤسسات الالوتوزيعها على  قائمة باالختصاصات -
  .استمارة طلب منحة دراسية باللغتين العربية واالنكليزية -
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  الُعمانية يةلتعليممؤسسات االاالختصاصات وتوزيعها على 
  

  المعدل المطلوب  االختصاصات المتاحة  اسم المؤسسة التعليمية

  جامعة السلطان قابوس

 العلوم الزراعية والبحرية. -
 .اآلداب والعلوم االجتماعية -
 التجارة واالقتصاد. -
 الرتيبة. -
 احلقوق. -
 العلوم. -
  التمريض.العلوم الصحية/ -

  % من اجملموع العام للطالب90

  قنية العلياالكلية الت

 العلوم التطبيقية. -
 الدراسات التجارية. -

ا -  (املدنية واملعمارية :اهلندسة بكافة اختصاصا
امليكانيكية واالتصاالت و  وااللكرتونيات ئيةالكهرباو 

 ).والغاز والنفط والصناعية
 تكنولوجيا املعلومات. -
 الصيدلة.  -
  التصوير. -

  % من اجملموع العام للطالب80

تطبيقية في مدن ال العلوم  كليات
(نزوى، صور، صحار، صاللة، 

  )، الرستاقعبري

 تقنية املعلومات. -
 إدارة األعمال الدولية.  -
 االتصال.  -
  التصميم.  -

  % من اجملموع العام للطالب80

  % من اجملموع العام للطالب80 العلوم املصرفية.  كلية الدراسات المالية والمصرفية
  % من اجملموع العام للطالب65  ةالعلوم الشرعي -  معهد العلوم الشرعية

  


