الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
أمساء الناجحني يف إعالن وزارة التعليم العايل رقم  275اتريخ  2018/7/22على مقاعد التبادل الثقايف املخصصة للقطر
ملرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي  2019/2018املقدمة من مجهورية العراق
❖ األحكام العامة لإلعالن:

 أن يكون املتقدم إىل هذه املفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. -أن حيقق املتقدم شرط العمر واملعدل املطلوبني من اجلانب العراقي.

 أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً.ٍ
ٍ
حاصل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من مقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب العراقي.
موظف أو
 أن يكون املتقدم غري -أن يكون حاصالً على إجازة جامعية وفق معدالت القبول املطلوبة من اجلانب العراقي.

 -أن يكون حاصالً على درجة املاجستري وفق معدالت القبول املطلوبة من اجلانب العراقي.

 أن تكون شهادة املاجستري (للمتقدمني لدراسة الدكتوراه) وشهادة اإلجازة اجلامعية صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية ( دمشق ،حلب ،تشرين ،البعث ،الفرات ،محاة ،طرطوس) والتقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة االفرتاضية.
 -أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري.

 -أن تكون درجة املاجستري (للمتقدمني لدراسة الدكتوراه) اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.

 -أن تكون درجة اإلجازة ا ليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.

 أن تكون درجة املاجستري اليت حيملها الطىالب (املتقدمني لدراسة الدكتوراه) من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إىل هذا اإلعالن. -ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.
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 ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالانت التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن املوعد احملدد يف التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذيجنحوا فيه.
 -حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل مدة أقصاها  2018/8/5وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.

 -حيق للطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتية يف حال مل يرد امسهم من بني الناجحني خالل ستة أشهر من اتريخ إعالن النتائج.

 كل من تقدم أبكثر من طلب يُستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. ُجترى مفاضلة القبول على هذه املقاعد على أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية ابلنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي لإلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات ابلنسبة للحاصلني علىدرجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه ،على أن يتم الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا استناداً إىل قرار جملس
التعليم العايل رقم  37اتريخ  2006/9/25املتضمن قائمة ابلكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقرر  ،100/60ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل
التايل:
• عام احلصول على اإلجازة ابلنسبة ملرشحي املاجستري (األفضلية للشهادة األحدث).
• عام احلصول على شهادة املاجستري ابلنسبة ملرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث).

• العمر (األفضلية لألصغر سناً).
علماً أنه يتم توزيع املقاعد البالغ عددها  /10/مقاعد دراسية مناصفة بني احلاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) واحلاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم
للحصول على املاجستري) وفق اآليت:
 املتقدمون لدراسة الدكتوراه:

خيصص للحاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)  /5/مقاعد دراسية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني
على درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) تكون موزعة وفق اآليت:
▪  /2/مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من خرجيي الكليات غري التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات
التطبيقية).
▪  /3/مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من خرجيي الكليات التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري
التطبيقية).
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 املتقدمون لدراسة املاجستري:

خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) /5/مقاعد دراسية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على
درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه) تكون موزعة وفق اآليت:
▪  /2/مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من خرجيي الكليات غري التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات
التطبيقية).
▪  /3/مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من خرجيي الكليات التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري
التطبيقية).

 يرتبط القبول النهائي للطالب حصراً مبوافقة اجلهات املعنية يف العراق ،حيث يقوم اجلانب اهلندي املانح إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني (الناجحني يف اإلعالن). ال يُعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا املوفدون. -تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة.

 القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب ،حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم للشروط املطلوبة لتعادلالشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل /مديرية تعادل الشهادات )www.mohe.gov.sy

 يتعني على الطالب املتقدمني لإلعالن القيام بشكل دائم مبتابعة املوقع االلكرتوين للوزارة  www.mohe.gov.syوذلك لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد. يعد كل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة ( ) www.mohe.gov.syمبثابة تبليغ رمسي.❖ شرط العمر واملعدل املطلوبني من اجلانب العراقي:
▪ شرط العمر املطلوب من اجلانب العراقي:

• ابلنسبة املتقدمني لدراسة املاجستري:أال يتجاوز عمر املتقدم  /35/عاماً من اتريخ صدور اإلعالن.

• ابلنسبة املتقدمني لدراسة الدكتوراه :أال يتجاوز عمر املتقدم  /40/عاماً من اتريخ صدور اإلعالن.
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▪ معدالت القبول املطلوبة من اجلانب العراقي:

• ابلنسبة املتقدمني لدراسة املاجستري :أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  %65يف درجة اإلجازة.

• ابلنسبة املتقدمني لدراسة الدكتوراه :أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  %70يف درجة املاجستري.
❖ ماهية املقعد (التزامات اجلانب العراقي):

 إعفاء من األجور الدراسية ورسوم التسجيل. -اإلقامة يف السكن اجلامعي.

❖ التزامات الطالب املالية:
يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:

 نفقات السفر ذهاابً وإايابً. -أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املقعد.

❖ أمساء الناجحني (مجيع املرشحني ملرحلة املاجستري):

▪ املرشحون من خرجيي الكليات غري التطبيقية :/1/

م

االسم الثالثي

 .1عامر ماجد العجمي

املواليد

الشهادة احلاصل عليها
(اإلجازة يف)...

اجلامعة

عام التخرج

معدل اإلجازة

التقدير

االختصاص املطلوب

اجلامعة املطلوبة

املالحظات

1990/8/24

احلقوق

دمشق

2014

65.21

جيد

القانون الدويل

بغداد

تقدم ابلطلب رقم  10071اتريخ  2018/7/29للسماح له
ابلتقدم لإلعالن دون وجود نسخة من طلب التسجيل االلكرتوين لوجود
خلل ابملوقع ،ومت استالم الطلب بناء على موافقة السيد معاون الوزير
علماً أنه مت استكمال النقص بتاريخ 2018/7/30
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▪ املرشحون من خرجيي الكليات التطبيقية :/4/
م

االسم الثالثي

املواليد

الشهادة احلاصل عليها
(اإلجازة يف)...

اجلامعة

عام التخرج

معدل اإلجازة

التقدير

االختصاص املطلوب

اجلامعة املطلوبة

املالحظات

.1

عالء أمين عبد هللا

1991/9/19

االقتصاد/حماسبة

تشرين

2018

76.53

جيد جدا

حماسبة

الكوفة

تقدم ابلطلب رقم  10072اتريخ 2018/7/29
للسماح له ابلتقدم لإلعالن مع وجود نقص يف األوراق
الثبوتبة (رسالة التوصيه) ،ومت استالم الطلب بناء على موافقة
السيد معاون الوزير علماً أنه مت استكمال النقص بتاريخ
2018/7/30

1993/3/31

اهلندسة الكيميائية
والبرتولية /هندسة برتولية

البعث

2017

70.83

جيد

هندسة نفط

بغداد

.3

تقدم ابلطلب رقم  10061اتريخ 2018/7/29
للسماح له ابلتقدم لإلعالن دون وجود نسخة من طلب
التسجيل االلكرتوين لوجود خلل ابملوقع ،ومت استالم الطلب
بناء على موافقة السيد معاون الوزير علماً أنه مت استكمال
النقص بتاريخ 2018/7/30

حيدر حسنني امحد

1994/2/28

طب األسنان

تشرين

2017

69.02

جيد

جراحة فكية

بغداد

.4

خبات نوري العلي

1991/3/25

اهلندسة املعمارية

حلب

2018

68.38

جيد

التصميم املعماري

صالح الدين

 .2هادي حممد عبد احلليم
عجني

دمشق يف 2018/8/1

عتب هذا التنويه مبثابة تبليغ رمسي
يُ َ
معاون وزير التعليم العايل
الدكتورة سحر الفاهوم
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