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 اجلمهورية العربية السورية     
 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

 

 النــــــــــــــــإع    
 

الراغبني ابلتقدم إىل و  (2021لدورة  ) واألديب ها العلمييبفرعالشهادة الثانوية العامة السورية احلاصلني على  إىل الطالب السوريني
مل يف صربيا اضمن برانمج الع 2021/2022ام الدراسي لعل ة األوىلمعيااجلرحلة لملالتبادل الثقايف  نحادلفاضلة اخلاصة مب

(World in Serbia) 
 (للمرحلة اجلامعية األوىل دراسية ةمنح55)عن تقدمي والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العايل 

  ت الصربيةيف اجلامعااملتوفرة  االختصاصات خمتلفيف  (منح للفرع األديب 5و  منح للفرع العلمي 51)  
 
 

 :ةاألحكام العام :أوالا 
 املي اجلنسية العربية السورية.ح مندلفاضلة إىل ىذه اتقدم أن يكون ادل -
 سنة من اتريخ صدور اإلعالن. 12أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
 %.02ع درجاتو عن عدل العام جملمو على أال يقل ادل 1212 لدورةأن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي  -
 السورية.إلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية مع درجة ا للطالب متوافقة ن تكون الشهادة الثانويةأ -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 دم ذلذا اإلعالن.لعام التقت التبادل الثقايف ذلذا اال حيق دلن جنح يف اعالان  -
 اإلعالن الذي تقدم إليو.تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج ألي إعالن ب التقدم للطال ال حيق -
ف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاثقايف التبادل ال تإعالانللطالب ادلستنكفني عن ال حيق  -

 .الذي جنحوا فيوالتبادل الثقايف السابق خالل يومني من صدور نتائج إعالن 
التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من اتريخ إعالن النتائج رمسياً  (األصالء واالحتياط) يف ىذا اإلعالن ب الناجحنيحيق للطال -

 ي احلايل واألعوام القادمة.وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراس
 . فقط درجة مادة الًتبية الدينية الثانوية بعد طي  يف الشهادة  عد  املوو ملاعلى أساس لتبادل الثقايف مفاضلة القبول على منح ار  تُ  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 .اضلة ويُعترب ملغى حكماً ب ُيستبعد طلبو من ادلفأبكثر من طلكل من تقدم  -
 .صربياة ادلعنية يف طالب مبوافقة اجلهلل النهائيالقبول يرتبط  -
يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا  ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل اليعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و ادلوفد
  عليو أية التزامات تاه الدولة.وال يًتتب لى حساب الطالب بادل الثقايف نفقة خاصة عبرامج التعترب الدراسة وفق تُ  -
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

 .(www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
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 :النعم لإلالتقدآلية  :اثنياا 
مبقاعد ومنح التبادل الثقايف طلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة خاصة( بيتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية  -

يف ع الواق ربعاءاأل اعتباراا من يوم بق اخلامسالطا والبحث العلمي يف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافيةإىل مديرية 
قبل أي وال تُ  ابلواثئق ادلطلوبة مرفق 57/5/2212الواقع يف  ثننياأليوم الرمسي من هناية الدوام ولغاية  5/5/2212

 .طلبات غري مستوفية للواثئق ادلطلوبة كاملةً 
اليت يرغب ابلدراسة فيها وديكن  الكلية مع اسم نياختصاص  ( Application formيدون الطالب يف طلب الًتشيح ) -

 ابإلعالن. ادلرفقة الكلياتبقائمة االستعانة 
 

:(4،5،6،7، 8) ابستثناء البنود من وزارة اخلارجية واملغرتبني )مرتمجة اىل اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا  وراق املطلوبةاأل :اثلثاا   
 .صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية .5
 .ح من األمراض السارية وادلعديةرشتقرير طيب يثبت خلو ادل .2
 يدز(.عي ادلكتسب )اإلفحص العوز ادلنا .3
 .واحدةA4 على أال تتجاوز صفحة  ابللغة االنكليزية CVسرية ذاتية  .4
  غري منتهي الصالحية. صورة عن جواز السفر .5
 /.1صور شخصية عدد / .6
  .مرفق مع اإلعالن تعليم العايلعلى ادلوقع االلكًتوين لوزارة ال موجود  Application form طلب ترشيح  .7
 الواثئق ادلذكورة أعاله. كافةذلك بعد استكمال و ، ، يرية العالقات الثقافية يف الوزارةقدم من مدتعالن لإلترشيح  استمارة .8

 

 :تنفيذ املفاضلةإجراءات  :رابعاا 
 www .على موقع وزارة التعليم العايل:  يةمعدالهتم ادلئو الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل  الوزارة أمساء مجيع تعلن -

.symohe.gov. 
 الشروط ادلطلوبة.رة ابستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق تقوم الوزا -
ويف حال  جة مادة الًتبية الدينيةدر  الثانوية بعد طي  يف الشهادة  املعد  املوو  تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب -

 يل:وفق األفضلية للتسلسل التاالتفاضل يتم  معدالهتم ادلئويةتساوي 
 

 تسلسل التايل:ت ادلواد وفق العالما 
 اللغة االنكليزية(. -الكيمياء -الفيزايء -الفرع العلمي: )الرايضيات 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
 . www.mohe.gov.syوين:ها االلكًت قععلى مو  يف ادلفاضلة الناجحنيصالء واالحتياط األادلرشحني الوزارة أمساء تعلن  -
 حني.لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرش القبوالت ويعود إبرسالادلانح يقوم اجلانب  -
 ادلانح.من اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة إبعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -

 توزع املنح: -خامساا 
 22  ادلتبقية    ادلنحتضاف  دلطلوبحال عدم تقدم العدد ا يفو )ية بفرعها العلمي على الثانوية السور صلني للحامنح

 .ديبللمتقدمني احلاصلني على الثانوية بفرعها األ
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 5 ح ادلتبقة ) ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلن منح دراسية للمتقدمني احلاصلني على الثانوية العامة الفرع األديب
 للطالب ادلتقدمنب احلاصلني على الثانوية العامة الفرع العلمي(.

 ماهية املنحة: :سادساا 
 .أمريكياً  دوالراً  /202ما يعادل // ديناراً صربياً أي 25222راتب شهري مقداره / -
 .ةاألقساط اجلامعيو  اعفاء من الرسوم الدراسية -
 .سكن جامعي -
 امعة.إطعام يف مطاعم اجل وجبات -
 .التأمني الصحيلصة بو  -
 الفيزا -
 ربيا(.ل إىل ص، ودورة مكثفة يف اللغة الصربية بعد الوصو onlineحتضريية يف اللغة الصربية ) دورة  دروس -
 املالية:: التزامات الطالب اا سابع

 يلتزم الطالب يف حال قبولو مبايلي:   
 وإايابً. ذىاابً قات السفر نف -
 قة اليت تشمل ماىية ادلنحة.بارة السضمن الفقذكرىا    مل يتمأي نفقات أخر  -

 

 :املمنوحواجبات الطالب  اثمناا:
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نممة القوانني واألاً عة بلده ويتقيد بقوانينها وأنممتها وأن حيًتم أيضاف  على مسأن حي -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف مات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو ع ادلعلو أن جييب على مجي -

 .الدولة ادلضيفة
 األرقام طلب وأ 1222110على الرقم أو االتصال  5ط مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايلمراجعة كن ادلعلومات دي دلزيد من
 .1531و  1512و 1513ة ليالداخ

 

يف حا  مل  بعد صدور نتائج اإلعالن التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتيةاإلعالن مالحظة: حيق للطالب املتقدمني إىل هذا  *
 صالء أو االحتيا.. الناجحني األيرد امسهم من بني

 

                      

 والبحث العلمي ليم العايلزير التعو                                               
 

 بسام ابراهيمالدكتور           
 
 

 :املرفقات
 .(Application form) الًتشيح طلب -
 .ادلتاحة ختصاصاتابالقائمة  -


