
 اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل     

                                                  

 تنـــــــــــويـــــــــــــه
ت رقم   19/6/2018ريخ  236ورقم  11/6/2018ريخ  232ورقم  4/6/2018ريخ  210الحقاً لإلعال

 املتضمنة اإلعالن عن منح التبادل الثقايف ملرحلة الدراسات العليا

ت رقم  املتضمنة اإلعالن عن منح التبادل  11/6/2018ريخ  232ورقم  4/6/2018ريخ  209واإلعال
 الثقايف للمرحلة اجلامعية األوىل

املقدمة من 2018/2019للعام الدراسي   
  مجهورية اهلند

ستثناء االختصاصات الطبيةيف خمتلف االختصاصات املتوفرة يف اجلامعات اهلندية   
  

  :يلي القيام مبا يتعني على الطالب
  

 :الدخول إىل إمييل كل طالب والقيام بتحميل نسخة  أوًالPDF    ئق التالية على الرابط الذي سيتم إرساله إىل إمييل عن الو
ستثناء  ئق مرتمجة إىل اللغة اإلنكليزية ومصدقة من وزارة اخلارجية واملغرتبني وممهورة خبتم حي  كل طالب، على أن تكون الو

  (وهو صورة جواز السفر): 10البند األخري رقم 
The data to be uploaded by Syrian students in the drive folder link is as follows: 
1. Class 9 or 10 / Secondary Education Passing certificate 
2. Class 9 or 10 / Secondary Education mark-sheet 
3. Class 12 / Higher secondary education passing certificate and  
4. Class 12 / Higher secondary education mark-sheet 
5. Undergraduate degree of the students (If they are trying to pursue Masters of PhD) 
6. Undergraduate mark-sheet of the students (If they are trying to pursue Masters of PhD) 
7. Post graduate degree of the students (If they are trying to pursue Masters of PhD) 
8. Post graduate mark-sheet of the students (If they are trying to pursue Masters of PhD) 
9. Any other relevant documents 
10. copy of passport 

ئق:   كما يرجى مراعاة اآليت عند حتميل الو
ئق املطلوبة أعاله يف ملف   واحد وتسمية امللف وفقاً آليت: pdfسحب النسخة العربية واالنكليزية لكل وثيقة من الو

1. “Class 9 /Secondary Education Passing certificate and mark-sheet” 

2. “Class 10 /Secondary Education Passing certificate and mark-sheet” 
3. " Class 12 / Higher secondary education passing certificate and mark-sheet" 
4. “Undergraduate Degree” 
5. “Undergraduate Mark-sheet” 
6. “Post Graduate Degree/ MA” 
7. “Post Graduate Mark-sheet” 
8. “Passport” 

  



 
 :ًاالختصاص العام املطلوب دراسته وكذلك االنكليزيةللغة إرسال رد على اإلمييل الذي سيصل كل طالب يتضمن ( نيا (

 /Lawابقًا لالختصاص الذي دونه الطالب لدينا يف استمارة الرتشيح لإلعالن، مثال: على أن يكون مط  االختصاص الدقيق
International Law 

  ًي إمييل :لثا م  يتعني على كل من الطالب الذين مل يزودو  لربيد االلكرتوين اخلاص  رخيه موافاتنا  على حنٍو عاجل حىت 
   Akeilmster@gmail.com وذلك على الربيد االلكرتوين التايل: جداً 

 علماً أن ذلك شرط الستكمال متطلبات احلصول على املنحة.
  

  مبثابة تبليغ رمسي يُعتَرب هذا التنويه
  

  

وزير التعليم العايلمعاون         

سحر الفاهوم الدكتورة                               

  


