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لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس  المعدل المئويعلى أساس هذه املقاعد رى مفاضلة القبول على جتُ  -
  ضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.يُ المعدل المئوي لإلجازة الجامعية 

 .روسيا االحتاديةمجهورية القبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف يرتبط  -
ا ياملقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفد عترب الطالبال يُ  - ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 

 ن.و املوفد
 وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل لخيضع الطالب اخلرجيون  -

 .www.mohe.gov.syالشهادات 
 

   :آلية التقدم لإلعالن :ثانياً 
  نح التبادل الثقايف إىل مديرية مبيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة
 الواقع في الثالثاء ولغاية يوم 27/4/2017 الواقع في الخميس اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  لنافذة الواحدةا

 .وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة  اً مرفق 9/5/2017
  على الرابط التايل:  اً الكرتونيطلب ترشيح للمنحة ميأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إىل اإلعالنwww.russia.study  ، حيث

 ما يلي:يتعني على الطالب 
عندها ال ميكن للطالب إجراء أي تعديل ”Submit“ت املطلوبة منه والتأكد من صحتها قبل ضغط زر إرسال ماكافة املعلو   مأل-

  على طلب الرتشيح املنحة.
كحد  اتجامع /6وميكن حتديد /االختصاص الذي يرغب بدراسته ورمز االختصاص،  للمنحةالرتشيح  طلب يدون الطالب يف-

 ،على أن تكون كل جامعتني يف دائرة فيدرالية واحدة طلب الرتشيح للمنحةمن  /25/يف البند رقم / جامعات كحد أدىن 3أقصى و/
وجيب أن تكون اجلامعة من ضمن قائمة اجلامعات  ،ويتعني التأكد من أن االختصاص املطلوب موجود يف اجلامعة اليت يتم اختيارها

واملتوفرة على الرابط: (مرفق قائمة باجلامعات الروسية املعتمدة لدينا) الروسية املعتمدة يف وزارة التعليم العايل 
edu.net/univs-cmenewhttp://www./،  طلباملوجودة يف اجلامعات تسلسل و ورمزه اص االختصشريطة أن يكون 

 13 ينعند تقدميه أوراقه الثبوتية (انظر البند لرغبات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالنلالرتشيح للمنحة مطابقًا 
استمارة يف أيضًا أن يذكر ، مع اإلشارة إىل أنه يتعني على الطالب تحت طائلة استبعاد الطلب من فقرة األوراق املطلوبة) 14و

  .ywww.russia.stud رقم تسجيله على موقع الرتشيح لإلعالن
يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الرتشيح للمنحة وإحضار نسخة ورقية منه إلرفاقه باألوراق املطلوبة عند تقدمه  -

 من فقرة األوراق املطلوبة)، 13لإلعالن (انظر البند 
 

رقم  البنودباستثناء  من وزارة الخارجية والمغتربين : األوراق المطلوبة (مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالً ثالثاً 
4،9،10،11،12،13،14،15(:  

 صورة عن وثيقة الثانوية العامة. .1

  .اإلجازة صورة عن اإلجازة اجلامعية مع كشف عالمات .2
 .بالنسبة ملرشحي الدكتوراهاملاجستري صورة عن شهادة املاجستري مع كشف عالمات  .3
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  ن وزارة اخلارجية واملغرتبني)م(مرتجم إىل اللغة الروسية دون املصادقة عليه  الدكتوراهخمطط حبث بالنسبة ملرشحي  .4
 .من تاريخ صدور اإلعالنشهراً  18ال تقل صالحيته عن أعلى  غري منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .5

 (وليس إخراج قيد) يكون صادراً من الشؤون املدنية. بيان بالوالدة .6

 املرشح من األمراض السارية واملعدية. يثبت خلوتقرير طيب  .7

 فحص العوز املناعي البشري املكتسب (اإليدز). .8

 .)4*6/ قياس (2ملونة عدد / شخصية صور .9

ا للتقدم إىل اإلعالن و  ،وثيقة غري عامل .10 موجه إىل وزارة التعليم العايل ذلك مبوجب كتاب رمسي أو موافقة اجلهة اليت يعمل 
ا للتقدم إىل اإلعالنيتضمن موافقة اجلهة اليت  الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف وكذلك  يعمل 

 يف حال ورود قبوله من اجلانب الروسي.

 ).2 ط وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة .11
يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب  وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء .12

  املتقدمني من أبناء الشهداء.
عن طريق املوقع االلكرتوين التايل:  مت ملؤه من قبل الطالب الذي لكرتويناالللمنحة رتشيح ال طلبنسخة من  .13

www.russia.study  9الصور الشخصية املذكورة يف البند / إحدى( شخصية ملونة يه صورةلويلصق ع(/. 

وذلك بعد استكمال كافة الوثائق  النافذة الواحدةمديرية  -ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل لإلعالناستمارة ترشيح  .14
 املذكورة أعاله.

 .مصنف شفاف .15
 

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

 ohe.gov.sywww. m . 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -

يف اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل  املعدل املئويوانتقاء املرشحني حسب  تتم معاجلة الطلبات -
ويف حال تساوي ضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه يُ إلجازة اجلامعية لاملئوي 

 املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:
  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

   ..ohe.gov.symwww:على موقع الوزارة الناجحني يف املفاضلةاملرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

 الذي يعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني. لدى اجلانب الروسي املرشحني الطالب ملفاتقوم الوزارة بإيداع ت -

م بعد ورود بإعالم الطالب املقبولني الوزارةتقوم  -  :وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة املانح من اجلانب قبوال

www.mohe.gov.sy. 
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  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساً 

 . 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  -

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

  :الجانب الروسي) ت(التزاما : ماهية المنحةسادساً 
 إعفاء من رسوم الدراسة. -

الذين يدرسون على حساب امليزانية  الروس الطالببالشروط املتساوية املطبقة على  امعياجلسكن ال واإلقامة يف شهري راتب -
 .الفيدرالية

 سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية يف الكليات التحضريية للجامعات وال تدخل ضمن مدة الدراسة. -
 

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

 .ذهاباً وإياباً  نفقات السفر -

 .اً أمريكي اً / دوالر 250قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمني الصحي بعد الوصول إىل روسيا واليت نفقات  -

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

 طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طمراجعة مديرية املعلومات ميكن  ملزيد من
  .2532و  2522و 2523ة الداخلي األرقام

  

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

   
  وزير التعليم العالي           
  

  

  عاطف النداف الدكتور   

  .لدينا قائمة اجلامعات الروسية املعتمدة -   :اتمرفقال


