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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع    
  

 )2015(   ةواألديب لدور أاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  ىل الطالب السورينيإ
ام الدراسي للع اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  نحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مبو 

  مع  املوقعالتفاق الثقايف لالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب  2015/2016
  رومانياجمهورية 

  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 
  ) االختصاصات مختلفولى في دراسية للمرحلة الجامعية األ منح5(

  :األحكام العامة  -  أوالً 
 اجلنسية العربية السورية. من حامليإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
على أال يقل املعدل العام  2015 ةلدور  واألديبأنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاعلى  أن يكون حاصالً  -

 .%65جملموع درجاته عن 
 عالن.تاريخ صدور اإل منسنة  22أال يتجاوز عمر املرشح  -
 ة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درج -
 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   -
درجة  الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس رى مفاضلة القبول على منح جتُ  -

 . فقط مادة الرتبية الدينية
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 رومانيا.القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

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

   .الدولة
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع ل بعد انتهاء دراستهم نب اخلرجيو خيضع الطال -

  .)www.mohe.gov.syوزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
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  :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
نح التبادل الثقايف ب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبوجب وكالة رمسية) بطليتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مب -

ولغاية  2/8/5120الواقع في  األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةإىل مديرية 
أي طلبات غري  قبلبالوثائق املطلوبة وال تُ  مرفق 9/8/5201الواقع في  األحديوم نهاية الدوام الرسمي من 

 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 
تتضمن اسم اجلامعة اليت  ) رغبة واحدة على أنApplication form( يدون الطالب يف استمارة الرتشيح -

ري السورية املعتمدة لدى وزارة غاجلامعات  دليلوميكن االستعانة ب يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب
يف االعتماد التقومي و من مديرية  طلبهيأو  (مرفق باإلعالن) لوزارةااللكرتوين لوقع املعلى  ودوجالتعليم العايل وامل

 الطابق الرابع.  - الوزارة
باستثناء من وزارة الخارجية والمغتربين  (مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً  :وراق المطلوبةثالثاً: األ

  )8-7-6-5البنود 
 .صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -1
 احلادي عشر). -العاشر –وثيقة تتضمن عالمات صفوف: (التاسع  -2
 تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية. -3
 اخراج قيد نفوس. -4
 غري منتهي الصالحية. صورة عن جواز السفر -5
 ).4*4قياس ( )5صور شخصية عدد ( -6
 قدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة.يُ  لإلعالن ترشيح طلب -7
مملؤة بالكامل من قبل املرشح وميكن احلصول عليها / 2عدد / (Application form) استمارة ترشيح -8

  .(مرفق باالعالن) من املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  رابعاً 

م وفق تسلسل الوزارة أمساء مجيع الطال تعلن - م املئويةب الذين تقدموا بطلبا على موقع وزارة التعليم  معدال
 . www. mohe.gov.syالعايل: 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
ة الرتبية درجة ماد الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  المعدل المئوي تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب -

م املئويةويف حال تساوي   الدينية  وفق األفضلية للتسلسل التايل:التفاضل يتم  معدال
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

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

 صغر سناً).العمر (األفضلية لأل 
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 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء املرشحنيتعلن 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  -
  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -  خامساً 

 إلعالمها بتاريخ السفر. همراجعة 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 أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
  ماهية المنحة: -اً دسسا

 يورو. 60راتب شهري مقداره   -
 ن الرسوم الدراسية.اعفاء م -
 .سكن اجلامعيالتأمني  -
 الرعاية الصحية.مني أت  -
ا عام دراسي كامل. -  دورة لغة رومانية مد

  

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

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم اإلعالن لطالب المتقدمين إلى هذا مالحظة: يحق ل *
 يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.

                         

  وزير التعليم العالي                
  

  امر الماردينيعمحمد الدكتور                              
  

  
  :المرفقات
 .(Application form) ارة الرتشيحاستم -
  قائمة باجلامعات الرومانية املعتمدة لدى الوزارة. -


