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 الجمهورية العربية السورية
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

   

 النــــــــــــــــــــــإع    
 

 شهادة الثانوية العامة السورية العلى  الحاصلينإلى الطالب السوريين 

 .2022عام من  األولىوالدورة  2021عام دورة ل العلمي هافرعب

في  (NUST)الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا المنحة المقدمة من والراغبين بالتقدم إلى 

   اإلسالميةجمهورية باكستان 

في  األولى مرحلة الجامعيةلل دراسية منح /5/عن تقديم  والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي

 االختصاصات اآلتية:

 مارة(بكالوريوس هندسة ع -إدارة أعمال واقتصادبكالوريوس  -علوم الحاسوب -ميكانيكية -هندسة كهربائية)

 
على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراءات  يجب- 

 التقدم لإلعالن.

 .عالنيجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإل -
 .من حاملي الجنسية العربية السوريةإلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم يجب  -

 دورة عاملحصراً العلمي( الفرع )السورية أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة  -

 بعد طي % 60على أالّ يقل مجموع درجاته عن ،2022من عام  األولىوالدورة  2021 -2020

 . عالمة التربية الدينية

امعات ي الجأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة ف -
 الحكومية السورية.

 .ذا العامليها همفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إال يحق لمن حصل على قبول في  -

 التقدم لهذا اإلعالن.ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام  -
 يه.دم إلال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تق -

د قال كانوا ح في ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال -

ي سابق الذقافي الالخاص بنتائج إعالن التبادل الث هفي التنويتقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد 

 نجحوا فيه.

دة المل التقدم بطلب استنكاف خال (األصالء واالحتياط)يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن  -
افي ادل الثقت التبوإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنا المرشحينالمحددة في التنويه المتضمن أسماء 

 في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.
ية بعد لثانوافي الشهادة  المعدل المئويجرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس ت   -

 . فقط درجة مادة التربية الدينية طيّ 

 المطلوبة.الوثائق ،أو أية طلبات غير مستوفية لشروط ال تقبل الطلبات الشرطية -
 ي لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

 كل من تقدم بأكثر من طلب ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً. -

 باكستان.بموافقة الجهة المعنية في  حصراً القبول النهائي للطالب يرتبط  -

 بالتالي اللمية ون وفق قانون البعثات العيالطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفد عدي  ال  -
 ن.ويتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

 امات تجاهة التزوال يترتب عليه أي نفقة خاصة على حساب الطالبالدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  دت ع -

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

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

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

بمثابة  (www.mohe.gov.sy)لوزارة لموقع الرسمي التصل بهذا اإلعالن يتم نشره على يكل تنويه  يعد -

 تبليغ رسمي.
 

 ً  :آلية التقدم لإلعالن -ثانيا
ح منباصة بطلب لالشتراك في المفاضلة الخأو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( يتقدم الطالب 

 :مناراً اعتب والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي العالقات الثقافيةالتبادل الثقافي إلى 

      41/8/2022الواقع في  االحدولغاية يوم  2/8/2022الواقع في  الثالثاء يوم*                    

                                

 ً  المطلوبة : األوراق -ثالثا

 (:لمغتربينمن وزارة الخارجية وا ومصدقة أصوالً  االنكليزيةإلى اللغة  مترجمةيستوجب أن تكون )-أ

 .العامة الشهادة الثانوية -
 .تقرير طبي يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية  -

 )اإليدز(.فحص المناعة المكتسب  -

 إخراج قيد مدني. -
 .غير محكوموثيقة  -

 حتاج للترجمة أو التصديق من وزارة الخارجية والمغتربين:تالوثائق التي ال -ب

 ورية(جامعة حكومية س –)صادرة عن معهد اللغات  B1شهادة اللغة اإلنكليزية حصراً مستوى  -
 الصالحية.جواز السفر غير منتهي الصفحة األولى والثانية من صورة عن  -

 ./4صور شخصية عدد/ -

 استمارة التسجيل االلكتروني حسب الموقع الباكستاني: -     
 /students-https://nust.edu.pk/admissions/masters/international 

ية )مدير العلميوزارة التعليم العالي والبحث من طلب ترشيح للمنحة يحصل عليه المرشح  -
 .العالقات الثقافية(

 ) في حال كان المتقدم من أبناء الشهداء(. وثيقة استشهاد -
 بالنسبة للدراسات الجامعية على الرابط التالي: تسجيل يتم ال -
/basis-sat-on-admission-for-criteria-https://nust.edu.pk/admissions/undergraduates/eligibility 

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

 

 

 

 المنحة: ميزات 

راسة ت للدسنوا عمع تحمل الطالب تكاليف الوجبات( وأرب)تغطي المنحة الرسم الجامعي واإلقامة  -

 الجامعية وسنتين للدراسات العليا التغطي المنحة العالج الصحي ) التأمين الصحي(.

 ً  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  -رابعا

ع لى موقع مدرجاتهموا بطلباتهم وفق تسلسل بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد تقوم الوزارة -

 .ohe.gov.sy. mwwwالعلمي:والبحث  وزارة التعليم العالي

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
https://nust.edu.pk/admissions/masters/international-students/
https://nust.edu.pk/admissions/undergraduates/eligibility-criteria-for-admission-on-sat-basis/


3 

 

في  طالبمجموع درجات اللالمعدل المئوي حسب  والمفاضلة بين المتقدمينتتم معالجة الطلبات  -

 لتفاضلايتم  تالدرجاوفي حال تساوي الثانوية بعد طّي درجة مادة التربية الدينية فقط، الشهادة 

 لتسلسل التالي:اوفق 

 (إلنكليزيةااللغة –الكيمياء  –الفيزياء  –الرياضيات التالي ) عالمات المواد وفق التسلسل. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

موقع  على الناجحين في المفاضلة صالء واالحتياطاألالمرشحين  الطالبأسماء  الوزارة تعلن -

 .ohe.gov.symwww: والبحث العلمي التعليم العالي وزارة

نشرها ب لمانح،االباكستاني من الجانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولين بعد ورو -

 على الموقع االلكتروني للوزارة.

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات -خامساً 

ره د سفقبل موع والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي -

 لسفر.ا بتاريخإلعالمها 

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -

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

 .لمضيفاالبلد يحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

عثة ي البأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه ف -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في الرسمية 

 

 

 

 

 

 العلمي البحثو مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العاليالمعلومات يمكن  د منلمزي

 2516 2520) ةالداخلي األرقاموطلب  2129860الرقم  أو 2119867  أو االتصال على الرقم 5ط

 .(2532و

 

 :ي حال لم فوتية يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثب مالحظة

 .تائجيرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن الن

 

 

والبحث  وزير التعليم العالي

 العلمي

      

 بسام ابراهيمالدكتور         


