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 الجمهورية العربية السورية     

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 إعــــــــــــــــــــــالن

 
 

ت العليا منح دراسية لمرحلة الدارسا /5/عن تقديم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 )ماجستير( 

ضمن  يةة باكستان االسالمفي جمهوري (NUST)مقدمة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

علوم  -سة النظمهند –تكنولوجيا بمجال التعلم -(RFمايكرويف -هندسة كهربائية )اتصاالتاالختصاصات التالية )

وكمة ح -عيةإدارة األعمال الزرا -اإلحصاء -أنظمة الطاقة الحرارية -هندسة نظم المعالجة -وهندسة الحاسوب

 والسلم (.دراسات النزاعات  –السياسات العامة 
 

 العامة: األحكام-أوالً   

دم اءات التقول وإجرلمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبقراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم إلى ايجب على الطالب  -

 لإلعالن

 الن.يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلع -

 هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.أن يكون المتقدم إلى  -

ال لحها في حفد لصاأن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة المو -

 كان موفداً سابقاً.

ستكمال لك الكذوللتقدم إلى اإلعالن أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها  ،أن يكون المتقدم غير موظف -

 .الباكستانيإجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب 

ل بة من قِب  لمطلوبول اوفق معدالت الق، أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير -

 .  والمحددة الباكستانيالجانب 

فق و، كتوراهة الدمين لدراسة الدكتوراه( التي يحملها الطالب متوافقة مع درجأن تكون درجة الماجستير )للمتقد -

 .والمحددة بـ           الباكستانيبول المطلوبة من قِب ل الجانب معدالت الق

مطبقة لقواعد الاوفق  أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا -

 .جامعات الحكومية السوريةفي ال

لجامعات انظيم أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية الخاضعة ألحكام قانون ت -

تاريخ  /222/( عمالً بقرار مجلس التعليم العالي رقم طرطوس-حماة-الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –)دمشق 

3/6/2021. 

 

 

تاريخ  /44/ % من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 10ة يخصص ألبناء الشهداء نسب -

 ، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.7/7/2013

 م.العا ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا -

 ق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال يح -

 ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن. -

قدموا ت كانوا قد ي حالال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال ف -

 جحوا فيه.الذي ن الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق في التنويهبطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد 

في  لمحددةالمدة اضمن يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف  -

الحالي  م الدراسيي العالى باقي إعالنات التبادل الثقافي فالتنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إ

 واألعوام القادمة.
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 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.ي -

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً. -

 انية.الباكستبموافقة الجهة المعنية في الجمهورية اإلسالمية  حصراً  رتبطالقبول النهائي للطالب م -

يتمتعون  التالي المية وبالطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العل يُعتبرال  -

 بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون.

تجاه مات التزا وال يترتب عليه أية خاصة على حساب الطالب نفقةتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -

  الدولة.

ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب  القبول - في المنحة ال يعطي الحق حكما

الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة 

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي العالي التعليم

تبليغ  ةبمثاب www.mohe.gov.sy تصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الوزارة الرسمي:ييعد كل تنويه  -

 رسمي.

 

 ً  :عالنآلية التقدم لإل -ثانيا

افي بادل الثقالت عدمقابوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة يتقدم الطالب أو وكيله القان

ع في الواق ءالثالثا يوماعتباراً  مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلميإلى 

      14/8/2022ولغاية يوم األحد الواقع في  2/8/2022

الدخول على الرابط التالي:  في اإلعالن االختصاصات المحددةبالتقدم إلى الراغبين  الطالبعلى  يتعين

/students-https://nust.edu.pk/admissions/masters/international 

 

 ً  :الوثائق المطلوبة لمرحلة الدراسات العليا -ثالثا

 (:ينمغتربأن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً من وزارة الخارجية وال يجب) -

 صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية. -

 صورة عن اإلجازة الجامعية، باإلضافة إلى صورة عنها.  -

 كشف عالمات اإلجازة. -

 تقرير طبي يثبت خلوه من األمراض السارية والمعدية.  -

 تقرير يثبت خلوه من مرض نقص المناعة )اإليدز(. -

 إخراج قيد. -

 :الوثائق التي التحتاج للترجمة أو التصديق من وزارة الخارجية والمغتربين -2

 .(3صور شخصية حديثة ملونة عدد ) .أ

 صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. .ب

 . B1( oxford onlineإنكليزية )اختبار لغة  .ج

اعد ن منح ومقادة موثيقة غير عامل أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن واستكمال إجراءات االستف .د

 التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب الباكستاني.

نهاء التزامه تجاه إ( أو ما يثبت 2ط -وزارةوثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في ال .ه

 الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.

بالنسبة  مسلحةوثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات ال .و

 للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.

 :ذلك بعد أن يتم ملؤها عن طريق الموقع االلكتروني للمنحة ، ونسخة من استمارة التقدم للمنحة .ز
/students-https://nust.edu.pk/admissions/masters/international 

عد بوذلك  افيةالثق العالقات مديرية-الي والبحث العلمياستمارة ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم الع .ح

 الوثائق المذكورة أعاله. كافةاستكمال 

http://www.mohe.gov.sy/
https://nust.edu.pk/admissions/masters/international-students/
https://nust.edu.pk/admissions/masters/international-students/
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 مصنف شفاف. .ط

 لطالب الدراسات العليا على الرابط التالي: يتم التسجيل -
- /students-ons/masters/internationalhttps://nust.edu.pk/admissi 

 يمنح القبول لكل برنامج دراسي بعد استالم الملف والنظر في األوراق المطلوبة للمرشحين. -

 

 

 المنحة: ميزات 

لجامعية راسة اتغطي المنحة الرسم الجامعي واإلقامة )مع تحمل الطالب تكاليف الوجبات( وأربع سنوات للد -

 تغطي المنحة العالج الصحي ) التأمين الصحي(.وسنتين للدراسات العليا ال

 ً  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -رابعا

 ة التعليمع وزارتعلن الوزارة أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل معدالتهم المئوية على موق -

  www.mohe.gov.sy: والبحث العلمي العالي

 ي لم تحقق الشروط المطلوبة.تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات الت -

 ستير وعلىي الماجالمعدل المئوي في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحتتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين حسب  -

تير إلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجسلأساس المعدل المئوي 

 لتالي:وحسب التسلسل ا والمرشحين للدكتوراه

 .)عام الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير )األفضلية للشهادة األحدث 
صالء األن )، وفي حال لم يرغب الطالب الناجحويتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنحمالحظة: 

ستنكاف طلب اب صص لهم، يحق لهم التقدمالمرشحون بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد المخواالحتياط( 

عام قافي في الادل الثوإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التب المرشحينالمدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء ضمن 

  الدراسي الحالي واألعوام القادمة

 .سنوات( 3)لمدة 

: االلكترونيالمفاضلة على موقعها  الوزارة أسماء المرشحين األصالء واالحتياط الناجحين في تعلن -

www.mohe.gov.sy  

تي ة والستانيالباك ترسل الوزارة ملفات المرشحين األصالء واالحتياط الى الجهات المعنية في الجمهورية اإلسالمية -

 تحديد أسماء المرشحين المقبولين.  حصراً يعود لها 

: موقعها االلكتروني وتنشرها على الباكستانيمن الجانب ت القبوال عند ورودالطالب المقبولين  أسماءالوزارة  تعلن -

www.mohe.gov.sy 

 

 ً  قبوله:الطالب الذي يتم  واجبات-سادسا

 لسفر.إلعالمها بتاريخ اه مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفر -

 دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة.أن يتابع دراسته  -

 ضيف.بلد المالفي نظمة القوانين واألأن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً  -

ة للجمهوري رسميةم مقامه في البعثة الأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقو -

 .الدولة المضيفةربية السورية في الع

 

لمي لبحث العالي والمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم الع -

 2516 2520)  وطلب األرقام الداخلية 2129860أو الرقم  2119867أو االتصال على الرقم   5ط

 (.2532و

 

 المرشحين م من بينالتقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهاإلعالن ذا مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى ه *

 األصالء أو االحتياط.

                                

https://nust.edu.pk/admissions/masters/international-students/
http://www.mohe.gov.sy/
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 والبحث العلمي  التعليم العالير وزي                

 

 هيمإبرابسام الدكتور                                                

 
 


