
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  المقدمة من) حصراً لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير نح التبادل الثقافي عن ماإلعالن المتضمن  5/4/2018تاريخ  135رقم إعالن وزارة التعليم العالي  في الناجحينأسماء 
  سلوفاكيا جمهورية 

  www.vladnestipendia.sk  ختصاصات المتوفرة لدى الجانب السلوفاكي والمتوفرة على الرابط التاليفي اال 2018/2019للعام الدراسي 
 :األحكام العامة 
 .عاماً من تاريخ صدور اإلعالن 26وأال يتجاوز عمره  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
ى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً.أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قان -  ون البعثات العلمية أو أ
ا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح  -  السلوفاكي.التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب أن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل 
 أن يكون حاصًال على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -
الفرات، محاة، طرطوس) وال تقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية صادرة حصرًا عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية ( دمشق، حلب، تشرين، البعث،  -

 رتاضية واجلامعات اخلاصة. االف
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 ة السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومي -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إىل هذا اإلعالن.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
وا بطلب االستنكاف ضمن املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدم -

 جنحوا فيه.
باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي وإال حيرم من التقدم إىل  حيق للطالب األصالء واالحتياط الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني -

 احلايل واألعوام القادمة.
   خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن النتائج. في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين ةحيق للطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتي -
 وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة. 10/5/2018التقدم بطلب استنكاف يف موعٍد أقصاه   حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن -

 



 .(الناجحين في اإلعالن) ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحينبإرسال القبوالت المانح  السلوفاكييقوم الجانب ، حيث سلوفاكياالمعنية في  اتالقبول النهائي للطالب بموافقة الجهيرتبط  -
م املئوية يف اإلجازة اجلامعيةالفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا حسب  - جملس التعليم استناداً إىل قرار  تسلسل معدال

 .60/100املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقر  25/9/2006تاريخ  37العايل رقم 
ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء ، رجيي الكليات غري التطبيقيةعلى أن يتم الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية وخ المعدل المئوي في اإلجازة الجامعية،حسب معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  تتم -

 وفق األفضلية للتسلسل التايل:
 .(األفضلية للشهادة األحدث) عام احلصول على اإلجازة 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

  .لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد www.mohe.gov.sy رة يتعين على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة الموقع االلكتروني للوزا -
ا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة.نفقة خاصة على حساب الطالب  امج التبادل الثقايفتُعترب الدراسة وفق بر  -
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون ل -

 واليت تتضمن بأنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. )،www.mohe.gov.syعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات موقع وزارة الت
ذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة (  يعد -  بمثابة تبليغ رسمي.)  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل 
 :(التزامات الجانب السلوفاكي) ماهية المنحة  

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 يورو. 280راتب شهري مقداره   -
 / يورو.35منحة مالية عند بدء الدراسة يف سلوفاكيا مقدارها / -
ى دراست -  يورو. 100ه بنجاح مقدارها منحة مالية ُتصرف للطالب الذي أ
 / أشهر (علماً أن لغة الدراسة هي اللغة السلوفاكية)10دورة يف اللغة السلوفاكية ملدة / -

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

 نفقات السفر ذهاباً وإياباً. -
 هية املنحة.أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ما -

  



  
 

 الناجحين أسماء: 
 

  نوع الترشيح االختصاص المطلوب التقدير المعدلعام التخرج الجامعة الشهادة الحاصل عليها (االجازة في ...) المواليد االسم م.

 أصيل تهندسة الربجمياجيد جداً 80.118 2018البعثهندسة معلوماتية ونظم املعلومات 14/2/1993عبد الرمحن مظهر صاحل.1

 أصيلالتقانة الكيميائيةجيد جداً 78.37 2017تشرين كيمياء  تطبيقية-كيمياء 13/4/1993علي مسعود سعد.2

 أصيلاهلندسة املعلوماتيةجيد جداً 75.90 2017تشريناهلندسة املعلوماتية/ النظم والشبكات احلاسوبية 1/9/1993حممد حسني زيتون.3

 احتياطاهلندسة  املعلوماتيةجيد جداً 75.45 2018تشريناهلندسة املعلوماتية/ النظم والشبكات احلاسوبية 29/7/1993مضر نبيل مصطفى.4

 احتياط املخابرجيد72.10 2016دمشق الطب البشري 8/1/1993هيلني ندمي أمحد.5

 احتياط هندسة الربجمياتجيد69.66 2017مشقداهلندسة املعلوماتية/  هندسة الربجميات والنظم 22/8/1994عمر حممد سعيد السابق.6

  

  هذا التتويه بمثابة تبليغ رسمي يُعتبر
 

  
  30/4/2018دمشق في 

  

  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                 
  

                                     الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                     
    


