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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل   
 
  

 النـإع   
 

التبادل الثقافي للعام الدراسي مقاعد بإلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة 
لالتفاق الثقافي  نامج التنفيذيوذلك استنادًا إلى البر  للمرحلة الجامعية األولى 2013/2014

 :باكستانالالموقع مع 
 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم       

 :االختصاصات التالية فيمقعد دراسي للحصول على اإلجازة موزعة  11
 هندسة/ 4/  -طب أسنان / 1/ -صيدلة / 3/ -طب بشري / 3/               

 
 :األحكام العامة -أوالً 

  .اجلنسية العربية السوريةمن حاملي إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
أو ما  2013 دورةو  2012دورة ) الفرع العلمي( أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -

 .يعادهلا
 .هذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة -
لدرجات الطالب يف  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على مقاعد ومنح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -

املرحلة الشهادة املطلوبة وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف 
  .يف اجلامعات السورية  اجلامعية األوىل

 .الباكستانقة اجلهة املعنية يف القبول النهائي للطالب مرتبط مبواف -
 .يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

ا املوفد  .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات نو باحلقوق اليت يتمتع 
برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات خلدمة عترب الدراسة وفق تُ  -

  .الدولة
ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم (لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .)www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /العايل
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  :آلية التقدم لإلعالن -ثانياً 
  بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة  )مبوجب وكالة رمسية خاصة(يتقدم الطالب أو وكيله القانوين

 : اعتباراً منمبقاعد التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارة التعليم العايل 
 3201/آب  /29 الواقع في الخميس ولغاية يوم 3201/ آب/27 الواقع في  الثالثاء يوم  

 .الهندسة –م على اختصاص الصيدلة يللراغبين بالتقد
  2013/أيلول/8ولغاية يوم األحد الواقع في  2013/ آب/27يوم الثالثاء الواقع في 

 طب األسنان –للراغبين بالتقديم على اختصاص الطب البشري 
 .بالوثائق املطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً  مرفق

 م هلذا اإلعالن يف السفارة السورية يف إسالم ميكن ألبناء اجلالية العربية السورية يف إسالم آبا د التقدم بطلبا
 .آباد

 )اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً  إلىمترجمة (: وراق المطلوبةاأل: ثالثاً 
 .)الفرع العلمي(  العامة صورة عن الشهادة الثانوية -1

 .صورة عن جواز السفر -2

 /.4/صور شخصية حديثة عدد  -3
 .من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة قدمتُ  لإلعالن ترشيح استمارة -4

 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -ثالثاً 
م ستقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد - م وفق تسلسل معدال على موقع وزارة التعليم موا بطلبا

 . ohe.gov.sywww. m: العايل

 .الشروط املطلوبةستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق  -

وفق  التفاضلحسب املعدل ويف حال تساوي املعدالت يتم  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 :لتسلسل التايلا

 عالمات املواد وفق التسلسل: 

  اللغة األجنبية –الكيمياء  –الفيزياء  –الرياضيات : الفرع العلمي. 

 جنبيةاللغة األ –اللغة العربية : الفرع األديب. 

  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 .على موقع الوزارة الناجحني يف املفاضلة صالء واالحتياطاأل الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

ohe.gov.symwww..  
 

م بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني - الذي يعود له حتديد أمساء ( الباكستاين من اجلانب قبوال
 .وتنشرها على موقع الوزارة )بني املرشحنياملقبولني من 
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 :التزامات الوزارة -رابعاً 
 .الدولة املاحنةتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف  -

 :الطالب الذي يتم قبوله واجبات -خامساً 
 .لسفرلمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بالتاريخ احملدد  -

 .موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي -

اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة -  .أن يتابع دراسته دون تقصري أو 

 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن وأنظمتها و ده ويتقيد بقوانينها حيافظ على مسعة بلأن  -

للجمهورية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -
 .املضيفةالدولة العربية السورية يف 

 
 

م رقأو االتصال على ال 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
 .2532 و 2523و 2522ة الداخلي األرقام وطلب 2119867

 
 

 وزير التعليم العالي      
 

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 
  شروط القبول :املرفقات 
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 باكستان

 مقعد 11عدد المقاعد 
بعد طي % 70للطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي حصرًا وبمعدل عام ال يقل عن (

من معدل شهادة الدراسة الثانوية % 10حسم و  ،عالمة اللغة الفرنسية والتربية الدينية بالنسبة للشهادات السورية
التربية الرياضية  -التربية الدينية(درجة مواد  يطغير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية بعد 

  ).والمواظبة إن وجدت السلوك -التربية الفنية والموسيقية -والعسكرية
     

  .اللغة االنكليزية: لغة الدراسة في الجامعات الباكستانية
 :شروط القبول - أ

 .مجيع القبوالت ختضع لشرط توفر املقاعد وكفاءة املرشحني .1
ا .2  .املؤهل العام لالختيار النهائي للطلبة حتدده الكليات املعنية على ضوء معايري قبوال
 .أو فحص القبول SAT- IIو  SAT- Iالطالب املرشح للقبول يف اهلندسة عليه اجتياز  .3

م، تقررها جلنة رؤساء جمالس التعليم  .4 م وعالما  .إسالم أباد) IBCC(كفاءة الطلبة وتعادل شهادا
ب تكاليف يدفعون الرسوم املطلوبة إىل الكليات املعنية، ويتحمل الطال PTAPالطلبة املقبولون مبوجب برنامج  .5

 .بأنفسهم السفر واإلقامة واملعيشة
 .خيضع انتقال الطالب من كلية إىل أخرى لقوانني الكلية املعنية .6
 .ية املعنية خيضع لسياسة الكليةاإلعفاء من الرسوم الدراسية أو الرسوم األخرى املقررة من قبل الكل .7
 :على الطالب املرشح للقبول يف بكالوريوس الطب البشري وطب األسنان .8

  أن جيتاز فحص القبول املقرر من الكلية املعنية أو أن تكون عالماته معادلة للمستوى األدىن املطلوب
عوضاً عن فحص ) األحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات (يف كل من / 550/البالغ  SAT- IIمن 

 .القبول
  على الطلبة احلاصلني على مؤهالت من مدارس ال تعتمد اإلنكليزية كوسيلة للتدريس، أن يقدموا

على التوايل، وميكن قبول شهادة / 5.5/عالمة أو / 500/مبستوى  IELTSأو  TOEFLشهادات 
NUML  اللغة اإلنكليزية فيها لسنة واحدةبإسالم أباد بعد دراسة. 
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 :والحد األدنى لمعدالت القبول في الجامعة االختصاصات والمقاعد المحددة - ب

 )رغبتينيحق للطالب اختيار  (
 

عدد  االختصاص
 المقاعد

الحد األدنى لمعدالت القبول بعد  الشهادة الثانوية
 IBCCمعادلتها من 

اللغة اإلنكليزية يف على األقل % 60 الفرع العلمي 3 طب بشري
 والفيزياء والكيمياء واألحياء

 

 العلميالفرع  1 طب األسنان

 العلميالفرع  3 الصيدلة

 العلميالفرع  4 الهندسة
اللغة اإلنكليزية على األقل يف % 60

 والفيزياء والكيمياء والرياضيات
 
 

 
 
 


