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 ةالجمهورية العربية السوري

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 12/011018/5رقم:

                                                     20/1/2021تاريخ:

 النــــــــــــــــــــإع   
 لمرحلة التبادل الثقافينح الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم إلى الطالب السوريين

 الدراسات العليا

 مع الموقع يالتفاق الثقافلالتنفيذي نامج استناداً إلى البر 2021/2022للعام الدراسي  

 جمهورية روسيا االتحادية  
 

لدراسات المرحلة دراسية عدد من المنح العن تقديم والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي 

 (دكتوراه -ماجستيرالعليا )

  الروسيةمختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات في 
 

 األحكام العامة: :أوالً 

دم ءات التقوإجرا يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول -

 لإلعالن.

 عالن.هذا اإليجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في  -

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

ي ف صالحهاموفد لأن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة ال -

 ً  .حال كان موفداً سابقا

ذلك كو إلعالناللتقدم إلى على موافقة الجهة التي يعمل بها  حاصل  أو  غير موظف  أن يكون المتقدم   -

 سي.الرو الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب
لفقرة اانظر ) معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي وفق أن يكون حاصالً على إجازة جامعية -

 .ثالثاً(

ر )انظ معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي وفقأن يكون حاصالً على درجة الماجستير  -

 .الفقرة ثالثاً(

 أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير. -

رجة دة مع ( التي يحملها الطالب متوافقللمتقدمين لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة الماجستير ) -

 الدكتوراه.

ليا وفق ت العأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسا -

 القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

سورية خاصة الالجامعات ال –تقبل شهادات أنماط التعليم في سورية: )الجامعة االفتراضية السورية  -

لمعادلة جنبية اشهادات األال –المعاهد العليا والمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة  –التعليم المفتوح  –

تاريخ  /45/في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 

10/10/2019. 

لمقبولة اادات من الشه( التي يحملها الطالب للمتقدمين لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة الماجستير ) -

 للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

ريعي رقم وذلك وفق المرسوم التشالمتاحة % من المنح الدراسية  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 إلى باقي اغرة، تضاف المنح الشأحد من أبناء الشهداء، وفي حال لم يتقدم 7/7/2013تاريخ  /44/

 المنح.

 .إلعالناى هذا إلمفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 يه.دم إلال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تق -
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انوا كفي حال  ن إالالسابقة التقدم لهذا اإلعالال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي  -

لثقافي ابادل قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن الت

 السابق الذي نجحوا فيه.

ه لتنويايحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في  -
سي ام الدراي العالناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي ف المتضمن أسماء

 الحالي واألعوام القادمة.

 ال تُقبَل الطلبات الشرطية. -

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

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

 سبة لمرشحيلإلجازة الجامعية بالن المعدل المئويعلى أساس  المنحهذه جرى مفاضلة القبول على تُ  -

ن لحاصليالمئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة لالماجستير وعلى أساس المعدل 

ليات ي الكين من خريجالفصل بين المتقدم، على أن يتم على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه

اً إلى استنادا لى حدالتطبيقية والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية والمفاضلة بين كلٌّ منهم ع

قية التي يكون المتضمن قائمة بالكليات التطبي 25/9/2006تاريخ  37قرار مجلس التعليم العالي رقم 

 .60/100فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في كل مقرر 

 .اديةروسيا االتحجمهورية الجهة المعنية في  بموافقة حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -

بالتالي لعلمية وثات ان وفق قانون البعيعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال يُ  -

 ن.وال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

ية ليه أعوال يترتب  نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقافي تُعتبر الدرا  -

  التزامات اتجاه الدولة.

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

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

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

(  www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي يعد -

 بمثابة تبليغ رسمي.

 

 ً   :آلية التقدم لإلعالن :ثانيا

  الكترونيطلب ترشيح للمنحة يمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن ً  الي: بط التعلى الرا ا

https://education-in-russia.com 
 ما يلي:القيام بحيث يتعين على الطالب 

 من صحتها قبل ضغط زر إرسال والتأكد ت المطلوبة منه ماكافة المعلو ملء“Apply for free 

”education with scholarship  فقط يُعتبَر بأن الطالب قد أنهى تسجيل طلب الترشيح عندها

، ويجب على لمنحةإجراء أي تعديل على طلب الترشيح ل له بعدهاال يمكن وللمنحة االلكتروني 

 .االلكترونيالطالب إنهاء تسجيل طلب الترشيح للمنحة 

  وفق اآلتي االلكتروني للمنحةالترشيح  لبتعبئة ط: 

 االختصاص الذي يرغب بدراسته ورمز طلب الترشيح للمنحة االلكترونيفي  يدون الطالب - 

يتم  التأكد من أن االختصاص المطلوب موجود في الجامعة التيعليه يتعين بحيث االختصاص، 

 اختيارها.

لترشيح اطلب من  /25/في البند رقم جامعات كحد أدنى  /3كحد أقصى و/ اتجامع /6يمكن تحديد /  -
 .أقصى كحد   جامعتين في دائرة فيدرالية واحدةأكثر من تكون  أالعلى  للمنحة

من ضمن قائمة  الجامعات التي يتم اختيارها في طلب الترشيح للمنحة االلكترونييجب أن تكون   -

)مرفق قائمة بالجامعات الروسية المعتمدة لدينا( ليم العالي الجامعات الروسية المعتمدة في وزارة التع

 ./http://mof.sy/univer: التالي والمتوفرة على الرابط

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
http://mof.sy/univer/
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   رقية ووإحضار نسخة االلكتروني يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الترشيح للمنحة

 .منه إلرفاقه باألوراق المطلوبة عند تقدمه لإلعالن

  صة بمنح الخا يتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة

  من يوم راً عتباا علميوالبحث ال في وزارة التعليم العالي العالقات الثقافيةالتبادل الثقافي إلى مديرية 

مرفقاً  22/2/2021حتى الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي من يوم األحد و 25/1/2021االثنين 

 وال تُقبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.بالوثائق المطلوبة 

 :على موقع رقم تسجيلهاستمارة الترشيح لإلعالن عند تقديمه أوراقه الثبوتية  فييدون الطالب 

russia.com-in-https://education 
يح وفق التسلسل الذي سجله في طلب الترشواالختصاص المطلوب ورمزه والجامعات المطلوبة 

ب في طل هذه المعلومات مطابقة للمعلومات التي سجلها كافةللمنحة االلكتروني، على أن تكون 

 .تحت طائلة استبعاد الطلبالترشيح للمنحة االلكتروني 

 

 ً  معدالت القبول المطلوبة من الجانب الروسي:: ثالثا

  الماجستير:بالنسبة للمرشحين لدراسة 

 % بالنسبة لخريجي الكليات التطبيقية.70-

 ة.ية لخريجي الكليات غير التطبيقب% بالنس65-

 :ي درجة % ف75أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  بالنسبة للمرشحين لدراسة الدكتوراه

 الماجستير.

 

 : األوراق المطلوبةرابعاً: 
رجية أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية ومصدقة أصوالً من وزارة الخا يجب الوثائق التي .أ

 :عنهاباإلضافة إلى صورة والمغتربين، 

 صورة عن وثيقة الثانوية العامة. .1
 .اإلجازة كشف عالمات وصورة عن(، /2)صورة عدد /اإلجازة الجامعية مصدقة صورة عن  .2

بالنسبة لمرشحي الماجستير كشف عالمات (، و/2)صورة عدد /الماجستير  مصدقةصورة عن  .3

 .الدكتوراه
ة نح تأشيرالجانب الروسي ال يم أن، مع اإلشارة إلى  غير منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .4

 .شهراً  18ما لم تكن صالحية جواز السفر ال تقل عن الدخول عند ورود القبوالت 

 والمعدية.يثبت خلو المرشح من األمراض السارية تقرير طبي  .5

 فحص العوز المناعي البشري المكتسب )اإليدز(. .6

قه من تصديدون الحاجة إلى  مترجم إلى اللغة الروسية)بحث بالنسبة لمرشحي الدكتوراه  مخطط .7

 .وزارة الخارجية والمغتربين(

 

ارة الوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة الروسية وال يجب تصديقها من وز .ب

 والمغتربين:الخارجية 

سمي اب رذلك بموجب كتأو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن و ،وثيقة غير عامل .8

لى إلتقدم ليتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها  والبحث العلمي موجه إلى وزارة التعليم العالي

ن م قبولالالستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود وكذلك  اإلعالن

 الجانب الروسي.
و ما يثبت إنهاء أ (2 ط وثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة .9

 التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.
وات ش والقاالستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيوثيقة تثبت حالة  .10

 المسلحة بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.
 .(4×6قياس ) /2صور شخصية ملونة عدد / .11

https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
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عن طريق الموقع  تم ملؤه من قبل الطالب الذي لكترونياالللمنحة ترشيح ال طلبنسخة من  .12

يه صورة شخصية لويلصق ع russia.com-in-https://education االلكتروني التالي: 

 .ملونة

رية مدي -ميوالبحث العل يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي لإلعالنترشيح  استمارة .13

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله. العالقات الثقافية

 .شفاف مصنف .14

 :ية الروس لدراسة الماجستير أو الدكتوراة التواصل مع الجامعاتيتعين على المتقدمين  مالحظة

 جميع وتحميلالراغبين الدراسة فيها للحصول على رسالة قبول مبدئي منها وتقديمها الحقاً, 

جانب دى ال.....( لتعزيز فرصة القبول ل-نشر بحث علمي -الشهادات اإلضافية مثل )براءة اختراع

 الروسي.
 

 ً  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :خامسا

 ى موقععل درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد تقوم -

 وزارة التعليم العالي:

 ohe.gov.sywww. m . 

 الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. تقوم -
مرشحي لفي اإلجازة الجامعية بالنسبة  المعدل المئويحسب تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -

 لحاصليناإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة لفي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي 

يجي ية وخرعلى أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيق على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه،

 تالي:وفي حال تساوي المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل ال، الكليات غير التطبيقية

  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة لمرشحي الماجستير اإلجازة على عام الحصول( 

  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة الماجستير بالنسبة لمرشحي الدكتوراه عام الحصول( 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 :على موقع الوزارة الناجحين في المفاضلةالمرشحين  الطالبأسماء  الوزارة تعلن -

ohe.gov.symwww..  
تحديد  حصراً الذي يعود له  الجانب الروسي لدى المرشحين الطالب أسماءقوم الوزارة بإيداع ت -

 .أسماء المقبولين من بين المرشحين

 يقوم الجانب الروسي بتوجيه دعوة إلجراء مقابلة يتم تحديد موعدها الحقاً. -

الذي قام بتسجيله  االلكتروني الجانب الروسي بإعالم كل طالب بنتيجة الترشيح على حسابهقوم ي -

 :russia.com-in-https://education على موقع
ً ساد  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :سا

ها ه إلعالمسفر قبل موعد والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي -

 . لسفرل بتاريخ

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

 .لمضيفالبلد ايحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

ثة البع أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في الرسمية 
 

ً بعسا  :الجانب الروسي( ت)التزاما : ماهية المنحةا

 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -

ادل روبل أي مايع 3000دوالر أمريكي)للماجستير(, و 30روبل أي مايعادل  2000 شهري راتب -

 .دوالر أمريكي )للدكتوراه(  45

ة من مدسنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات وال تدخل ض -

 الدراسة.
 

https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
https://education-in-russia.com/?fbclid=IwAR2E_5zEfgrXtcBMPUnZtBWrvz99NfR6wwZIcE_dYOdyDr5RCsaWtD8hZ_o
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 اً: التزامات الطالب المالية:ثامن

 بما يلي:يلتزم الطالب في حال قبوله 

ً  نفقات السفر -  .ذهاباً وإيابا

 اً والرد /250قيمتها / ال تتجاوزبوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي نفقات  -
ً أمريكي ً  ا  .سنويا

 أي نفقات أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة. -
 

ي بحث العلمواللي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العاالمعلومات يمكن  لمزيد من

 .2532و  2522و 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5ط

 

عد ببوتية يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثمالحظة: 

 حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.صدور نتائج اإلعالن في 
 

 
 والبحث العلمي لعاليوزير التعليم ا                                                              

 

 بسام ابراهيمالدكتور                                    

 
                                                                                ائمة بالجامعات الروسية المعتمدة.ق: المرفقات


