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 الجمهورٌة العربٌة السورٌة
 وزارة التعلٌم العالً   
 

 النــــــــــــــــــإع
 

  ةاألدبً لدور وأبفرعها العلمً السورٌة الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة العامة  لى الطالب السورٌٌنإ
للعام الدراسً  األولىالجامعٌة رحلة لملالتبادل الثقافً نح مالراغبٌن بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بو (1028)

 مع  الموقعوالتربوي الثقافً التعاون تفا  الالتنفٌذي مج نااستناداً إلى البر 1029/1010
 مانسلطنة ع  

فً جمٌع التخصصات المتوفرة  ولىللمرحلة الجامعٌة األٌن دراسٌ مقعدٌن تعلن وزارة التعلٌم العالً عن تقدٌم
 بوٌة.عدا التخصصات الصحٌة والترفً سلطنة عمان 

 
 :األحكام العامة  - أوالً 

 من حاملً الجنسٌة العربٌة السورٌة.إلى هذه المفاضلة أن ٌكون المتقدم  -
 سنة من تارٌخ صدور اإلعالن. 22أال ٌتجاوز عمر المرشح  -
على أالّ ٌقل  (2028) ةلدوراألدبً  وأنوٌة العامة السورٌة بفرعها العلمً الشهادة الثاعلى  أن ٌكون حاصالا  -

التً ٌرغب ٌحقق المعدالت المطلوبة لاللتحاق بالجامعة أو الكلٌة  % 65عن  العام لمجموع درجاتهدل المع
 .فٌهاالدراسة ب
أن تكون الشهادة الثانوٌة للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة فً الجامعات الحكومٌة  -

 السورٌة.
 لثقافً فً األعوام السابقة التقدم إلٌها هذا العام.مفاضلة التبادل اال ٌحق لمن حصل على قبول فً  -
 التبادل الثقافً لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن. اعالناتال ٌحق لمن نجح فً   -
 حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إلٌه.تبادل ثقافً آخر ال ٌحق للطالب التقدم ألي إعالن  -
لثقافً السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال فً حال كانوا قد تقدموا ال ٌحق للطالب المستنكفٌن عن إعالنات التبادل ا -

 بطلب االستنكاف خالل ٌومٌن من صدور نتائج إعالن التبادل الثقافً السابق الذي نجحوا فٌه.
ٌحق للطالب الناجحٌن فً هذا اإلعالن )األصالء واالحتٌاط( التقدم بطلب استنكاف خالل ٌومٌن من تارٌخ  -

 ونشر أسماء الناجحٌن على الموقع االلكترونً الرسمً للوزارةرسمٌاا إعالن النتائج 
(www.mohe.gov.sy) ، ًوإال ٌحرم من التقدم إلى باقً إعالنات التبادل الثقافً فً العام الدراسً الحال

 واألعوام القادمة.
 الثانوٌة. فً الشهادة العام  المعدل المئويلثقافً على أساس جرى مفاضلة القبول على مقاعد التبادل ات   -
 ال تقبل الطلبات الشرطٌة. -
ٌ عتبر ملغى حكماا. - ٌ ستبعد طلبه من المفاضلة و  كل من تقدم بؤكثر من طلب 
 ٌ لغى كل طلب ترشٌح ٌحتوي على حك أو شطب أو غٌر موقع من قبل الطالب. -
مانجهة المعنٌة فً القبول النهائً للطالب مرتبط بموافقة ال -  .سلطنة ع 
-   ٌ ن وفق قانون البعثات العلمٌة وبالتالً ال ٌعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقٌات التبادل الثقافً موفدال 

 ن.وٌتمتعون بالحقوق التً ٌتمتع بها الموفد
 تجاهالتزامات  ٌترتب علٌه أٌة وال نفقة خاصة على حساب الطالب عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافًت   -

 . الدولة

لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )ٌمكن الحصول علٌها من لبعد انتهاء دراستهم  نٌخضع الطالب الخرٌجو -
 (www.mohe.gov.syموقع وزارة التعلٌم العالً/ مدٌرٌة تعادل الشهادات 

 :عالنآلٌة التقدم لإل  - ثانٌاً 
منح التبادل بدم الطالب أو وكٌله القانونً )بموجب وكالة رسمٌة( بطلب لالشتراك فً المفاضلة الخاصة ٌتق -

ولغاٌة نهاٌة الدوام الرسمً  12/5/1029الواقع فً  األحد اعتباراً من ٌومالثقافً إلى وزارة التعلٌم العالً 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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قبل أي طلبات غٌر مستوفٌة وال ت  بالوثائق المطلوبة  اا مرفق  12/5/2910الواقع فً  الخمٌسمن ٌوم 
 .للوثائق المطلوبة كاملةا 

وأربعة اختصاصات  مإسسة تعلٌم عالً واحدة ٌرغب بالدراسة فٌهااسم ٌدون الطالب فً استمارة الترشٌح  -
  .وفق تسلسل الرغباتكحد أقصى 

 
  :(2-5-4-3البنود  باستثناء من وزارة الخارجٌة والمغتربٌن )مصدقة أصوالً  ورا  المطلوبةاأل -ثالثاً 

 .عن وثٌقة الشهادة الثانوٌةطبق األصل  نسخة -2
 تقرٌر طبً ٌثبت خلو الطالب من األمراض السارٌة والمزمنة. -2
 على أال تقل صالحٌته عن ستة أشهر من تارٌخ صدور اإلعالن .ساري المفعولصورة عن جواز السفر  -3
االٌلتس أو ماٌعادلة بالنسبة للبرامج األكادٌمٌة  فؤعلى( فً اختبار 5وثٌقة تثبت حصول المتقدم على الدرجة ) -4

 التً تدرس باللغة االنكلٌزٌة.
 بٌان والدة. -5
 )ت منح من مختار الحً أو المحلة وتصدق من المحافظة المعنٌة(.شهادة حسن سلوك   -6
 .(5صور شخصٌة عدد ) -7
 ن.المرفقة بهذا اإلعالاستمارة طلب منحة دراسٌة باللغتٌن )العربٌة واالنجلٌزٌة(  -8
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال ، استمارة ترشٌح لإلعالن ت قدم من مدٌرٌة العالقات الثقافٌة فً الوزارة -9

 المذكورة أعاله.
 مصنف شفاف. -20
 شروط إضافٌة: -رابعاً 
 ٌشترط على الطالب المتقدم لدراسة برامج اللغة العربٌة فً مإسسات التعلٌم العالً الحكومٌة والخاصة أن  -

 % كحد أدنى فً مادة اللغة العربٌة.80حاصالا على معدل ٌكون    
 الٌجوز للطالب الحاصل على مقعد دراسً تغٌٌر المإسسة التعلٌمٌة أو البرنامج الذي قبل فٌه. -
ٌتم عرض المقعد لطالب آخر من قائمة  تارٌخ قبولهمن  ٌومٌنفً حال عدم تؤكٌد الطالب قبول المقعد خالل  -

 االحتٌاط.
 ال طالب بآخر بعد اعتماد المقعد.الٌمكن استبد -
 مدة الدراسة فً البرنامج تحدد فً القبول الصادر من المإسسة التعلٌمٌة. -
 :تنفٌذ المفاضلةإجراءات  - رابعاً 
على موقع وزارة  معدالتهم المئوٌةالوزارة أسماء جمٌع الطالب الذٌن تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل  تعلن -

  ov.sywww. mohe.gالتعلٌم العالً: 
 تقوم الوزارة باستبعاد جمٌع الطلبات التً لم تحقق الشروط المطلوبة. -
وفً حال تساوي فً الشهادة الثانوٌة،  العام المعدل المئويتتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحٌن حسب  -

 وفق األفضلٌة للتسلسل التالً: التفاضلٌتم  المعدالت
 :ًعالمات المواد وفق التسلسل التال 

  اللغة االنكلٌزٌة(. -الكٌمٌاء -الفٌزٌاء -العلمً: )الرٌاضٌاتالفرع 
 االنكلٌزٌة( اللغة -الفرع األدبً: )اللغة العربٌة 

 .)العمر )األفضلٌة لألصغر سناا 
 ها االلكترونً:على موقع فً المفاضلة الناجحٌنواالحتٌاط  األصالءالمرشحٌن تعلن الوزارة أسماء  -

www.mohe.gov.sy  
 بإرسال القبوالت وٌعود له تحدٌد أسماء المقبولٌن من بٌن المرشحٌن.المانح ٌقوم الجانب  -
ها موقع وتنشرها على المانحمن الجانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولٌن بعد ورو -

للمقعد تؤكٌد اعتماد قبوله وٌتوجب على الطالب المقبول     .gov.sywww.moheااللكترونً:

 من تارٌخ  القبول من  الجانب العمانً. ٌومٌنالدراسً خالل مدة 
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ٌتم ارسال تؤشٌرة السفر وتذكرة السفر إلى الطالب نسخة للسفارة ونسخة إلى المإسسة التعلٌمٌة المقبول  -
 للدراسة فٌها  التً تتولى استقباله فً المطار.

لى بطاقة اإلقامة وفتح توجٌه الطالب للحصول ععند وصول الطالب للمإسسة التعلٌمٌة تقوم المإسسة ب -
 حساب بنكً.

 
 : واجبات الطالب الذي ٌتم قبوله -خامساً 

 إلعالمها بتارٌخ السفر.ه مراجعة مدٌرٌة العالقات الثقافٌة فً وزارة التعلٌم العالً قبل موعد سفر -
 أن ٌتابع دراسته دون تقصٌر أو تهاون حتى ٌحصل على الشهادة المطلوبة. -
البلد فً نظمة القوانٌن واألٌحافظ على سمعة بلده وٌتقٌد بقوانٌنها وأنظمتها وأن ٌحترم أٌضاا أن  -

 المضٌف.
م مقامه فً البعثة الرسمٌة أن ٌجٌب على جمٌع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافً أو من ٌقو -

 .الدولة المضٌفةللجمهورٌة العربٌة السورٌة فً 
 

مانً( لمقعدماهٌة ا -سادساً   :)التزامات الجانب الع 

 إعفاء من الرسوم الدراسٌة. -
عمانً للطالب فً حال لم تقم المإسسة التعلٌمٌة المقبول فٌها بتوفٌر السكن، لاير ( 200راتب شهري ) -

( لاير عمانً 240وفً حال توفٌر السكن من قبل المإسسة التعلٌمٌة ٌتم صرف راتب شهري للطالب )
 .فقط

 ة واحدة.تذكرة طائرة سنوٌ -
العالج فً المستشفٌات الحكومٌة مجاناا عدا رسوم العالج المترتبة من أثر  حوادث السٌر وعالج  -

وذلك لمن لدٌهم مركبات غٌر مإمنة أو قٌادة مركبات دون الحٌازة على رخصة القٌادة أو  األسنان
 .غٌرها

  قط.المٌزات المذكورة أعاله مخصصة للطلبة غٌر المقٌمٌن فً سلطنة عمان ف
 

أو االتصال على الرقم  5مراجعة مدٌرٌة العالقات الثقافٌة فً وزارة التعلٌم العالً طالمعلومات ٌمكن  مزٌد منل 
 .2532و  2522و 2523ة الداخلٌ األرقام طلب وأ 2229867

 
 

 وزٌر التعلٌم العالً                              

  
بسام ابراهٌمالدكتور                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 

                              
 المرفقات:

مانٌة.قائمة ب -  االختصاصات وتوزٌعها على المإسسات التعلٌمٌة الع 
 قائمة باالختصاصات الفرعٌة المتاحة فً جامعة السلطان قابوس.-
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 ٌزٌة(.جلاستمارة طلب منحة دراسٌة باللغتٌن )العربٌة واالن-
 
 
 
 
 
 
 

مانٌة ٌةمؤسسات التعلٌمالاالختصاصات وتوزٌعها على   الع 
 

اسم المؤسسة 
 التعلٌمٌة

 المعدل المطلوب االختصاصات المتاحة
 المالحظات

جامعة السلطان 
 قابوس

)مرف  باإلعالن قائمة 
باالختصاصات 
 الفرعٌة المتاحة(

 الهندسة.  -
 العلوم الزراعٌة والبحرٌة. -
 م االجتماعٌة.اآلداب والعلو -
 االقتصاد والعلوم السٌاسٌة. -
 الحقوق. -
 العلوم. -

% من 85
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموقع االلكترونً 

 الرسمً للجامعة:

www.squ.edu.om 

 الكلٌة التقنٌة العلٌا
 )مساعد مجاز(

 العلوم التطبٌقٌة. -
 الدراسات التجارٌة. -
والمعمارٌة  )المدنٌةالهندسة:  -

وااللكترونٌات والكهربائٌة 
 والمٌكانٌكٌة والصناعٌة(.

 تكنولوجٌا المعلومات. -
 التصوٌر الضوئً. -
 تصمٌم األزٌاء. -

% من 75
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموقع االلكترونً 

 :للكلٌةالرسمً 
www.hct.edu.om 

كلٌات العلوم  
التطبٌقٌة فً مدن 

نزوى، صور، )
صحار، صاللة، 
 عبري، الرستا (

 الهندسة. -
 تقنٌة المعلومات. -
 التقنٌة الحٌوٌة التطبٌقٌة. -
 اللغة االنكلٌزٌة. -
 إدارة األعمال الدولٌة.  -
 دراسات االتصال.  -
 التصمٌم.  -

% من 75
المجموع العام 

 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموقع االلكترونً 

 :للكلٌاتالرسمً 

www.cas.edu.om 

كلٌة الدراسات المالٌة 
 والمصرفٌة

 العلوم المصرفٌة.
% من 70

المجموع العام 
 للطالب

لمزٌد من المعلومات، ٌرجى 
مراجعة الموقع االلكترونً 

 :للكلٌةالرسمً 
www.cbfs.edu.om 

 معهد العلوم الشرعٌة

 العلوم الشرعٌة -
% من 65

المجموع العام 
 للطالب

ٌرجى  لمزٌد من المعلومات،
مراجعة الموقع االلكترونً 

 :للمعهدالرسمً 
www.iis.edu.om 
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 االختصاصات الفرعٌة المتاحة فً جامعة السلطان قابوس
 

 الكلٌة الدرجة التخصص

 Animal and Veterinary Sciences العلوم الحٌوانٌة والبٌطرٌة      

 Crop Sciences علوم المحاصٌل    

 Food Science and Nutrition غذٌة وعلم األغذٌة الت   

 Marine Science and Fisheries العلوم البحرٌة والسمكٌة    

 Natural Resource Economics اقتصاد الموارد الطبٌعٌة 

 Soils, Water and Agricultural Engineering التربة والمٌاه  

 والهندسة الزراعٌة 

العلوم الزراعٌة   العلوم سبكالورٌو

 والبحرٌه

 Arabic Language and Literature اللغة العربٌة وآدابها     

 English Language and Literature اللغة االنكلٌزٌة وآدابها    

 Geography الجغرافٌا    

 History التارٌخ    

 Social Work العمل االجتماعً    

 Sociology علم االجتماع    

 Library and Information Science المكتبات وعلم المعلومات    

 Mass Media اإلعالم    

 Tourism السٌاحة 

 Translation الترجمة     

بكالورٌوس اآلداب 

 والعلوم االجتماعٌة
اآلداب والعلوم 

 االجتماعٌة

 Accounting المحاسبة    

 Business Statistics اإلحصاء التجاري    

 Economics علم االقتصاد 

 Finance التموٌل 

 Information Systems نظم المعلومات 

 Management إلدارة ا  

 Marketing التسوٌق 

 Operations Management إدارة العملٌات 

بكالورٌوس العلوم 

 واالقتصادالتجارة 
التجارة والعلوم 

 السٌاسٌة

 Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 

 Chemical and Process Engineering الهندسة الكٌمٌائٌة 

 Civil Engineering الهندسة المدنٌة 

 Electrical and Computer Engineering هندسة الكهرباء والحاسب

 اآللً 

 Industrial Engineering الهندسة الصناعٌة 

 Mechanical Engineering الهندسة المٌكانٌكٌة 

 Mechatronics Engineering هندسة المٌكاترونٌكس 

 Petroleum and Natural Gas Engineering هندسة النفط والغاز 

  

 سوبكالورٌ

 الهندسة الهندسة
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 Public Law القانون العام 

 Private Law القانون الخاص  
 الحقوق سبكالورٌو

 الحقو 

 Nursing التمرٌض العلوم سبكالورٌو التمرٌض 

 Biotechnology التقانات الحٌوٌة 

 Chemistry الكٌمٌاء 

 Computer Science علوم الكمبٌوتر 

 Earth Sciences علوم األرض 

 Environmental Biology   ًعلم األحٌاء البٌئ

 Geophysics الجٌوفٌزٌاء 

 Mathematics الرٌاضٌات 

 Medical Laboratory Science العلوم الطبٌة المخبرٌة 

 Medical Physics الفٌزٌاء الطبٌة 

 Physics الفٌزٌاء 

 العلوم العلوم سبكالورٌو

 


