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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 
                                                               

 النــــإع
 دورة وأ (2102) ةواألديب لدور أاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي  ىل الطالب السورينيإ
للعام الدراسي  اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبنحفاضلة اخلاصة الراغبني بالتقدم إىل ادلو  (2102)

 مع  ادلوقعفتفا  الثقايف اللالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب  2102/2102
 جمهورية السودان

 ولىللمرحلة الجامعية األ منح دراسية/ 5/ تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
  في مختلف االختصاصات

 :األحكام العامة :أوالً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 ية.داناجلنسية السو  حاصاًل علىيكون ادلتقدم  الأ -
أو  (2102)( أو دورة 2102لدورة )واألديب أنوية العامة السورية بفرعيها العلمي الشهادة الثاوثيقة على  أن يكون حاصالً  -

 .ما يعادذلا
 سنة من فتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 أن فتكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. اعالناتق دلن حجح يف ال حي  -
بعد طي مادة التربية السورية  الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  منحر  مفاضلة القبول على تُ  -

قبول يف ادلرحلة اجلامعية األوىل يف وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت ال، الدينية
أي بعد طي درجات مواد )الًتبية الدينية، الًتبية الرياضية والعسكرية، الًتبية الفنية وادلوسيقية، السلوك  اجلامعات السورية

  .% من معدل الشهادة الثانوية غري السورية01وادلواظبة إن وجدت( وحسم 
 ال فتقبل الطلبات الشرطية. -
 .مجهورية السودان ائي للطالب مرفتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يفالقبول النه -
 يُلغى كل طلب فترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقو  اليت يعتب الطالب ادلقبولون وفق افتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و ادلوفد يتمتع هبا
  .الدولة اتاه يًتفتب عليو أية التاامات فتُعتب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
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لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم لبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -

 (www.mohe.gov.syالشهادات  العايل/ مديرية فتعادل
 :عالنآلية التقدم لإل :ثانياً 
التبادل الثقايف إىل مديرية  مبنحيتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة  -

يوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  42/2/3542في  األحد بارًا من يوماعتيف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافية
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً بالوثائق ادلطلوبة وال فتُ  مرفق 5/32/5423الواقع في  الخميس

رغبات  ثالثالًتشيح لإلعالن استمارة  يتعني على الطالب حتديد االختصاص واجلامعة ادلراد الدراسة فيها على أن يدون يف -
 .ادلرفقة باإلعالن االختصاصات ادلتوفرة يف اجلامعات السودانيةخمتلف يف 

 .اخلرطومالسورية يف اجلمهورية العربية ديكن ألبناء اجلالية التقدم بطلباهتم إىل سفارة  -
  :وراق المطلوبةاأل :ثالثاً 
  .مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -0
 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية. -2
 .(2صور شخصية عدد ) -2
 كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية  -استمارة فترشيح لإلعالن ديكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -2

 الوثائق ادلذكورة أعاله.
 :نفيذ المفاضلةتإجراءات  :رابعاً 
 :ها االلكًتوينعلى موقع معدالهتم ادلئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين فتقدموا بطلباهتم وفق فتسلسل  فتعلن -

mohe.gov.sy.www. 
 فتقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
ويف  الثانوية بعد طي مادة الًتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويادلرشحني حسب  وادلفاضلة بنيت فتتم معاجلة الطلبا -

 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضليتم  ادلعدالتحال فتساوي 
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكلياية(. -الكيمياء -الفياياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 االنكلياية( اللغة -فرع األديب: )اللغة العربيةال 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 .mohe.gov.sy.www: ها االلكًتوينعلى موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالءادلرشحني فتعلن الوزارة أمساء  -
 .ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني تالقبوالبإرسال  السودانييقوم اجلانب  -
 .السوداينمن اجلانب  د القبوالتفتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
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 :السوداني شروط القبول لدى الجانب :خامساً 
 دلعدالت القبول التالية: احلد األدىن أن حيقق ادلرشح .0

 الحد األدنى لمعدالت القبول الكليات
 %58 كليات العلوم الطبية
 %51 كليات العلوم اذلندسية

 %58 كليات العلوم االقتصادية واإلدارية
 %51 التخصصات األخر 

 
 ال حيق للطالب بعد قبولو التحويل من جامعة ألخر  أو من كلية ألخر  أو من ختصص آلخر. .2
 التزامات الوزارة: :سادساً 
 .مجهورية السودانني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية يف فتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبول -
 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله: سابعاً 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
 دلطلوبة.أن يتابع دراستو دون فتقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ا -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةيف 
 :(السوداني )التزامات الجانب المنحةاهية م :ثامناً 

 اجلامعية.إعفاء من الرسوم  -
 

 2009515م رقأو االفتصال على ال 8مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .2822و  2822و 2822ة الداخلي األرقام وطلبأ

 
 

 التعليم العاليوزير                            
  
 مالك محمد عليالدكتور                                                      

 


