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 الجمهورية العربية السورية

                                                     وزارة التعليم العالي   

 النــــــــــــــــــــإع   
 لدراساتمرحلة االتبادل الثقافي لنح الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم إلى الطالب السوريين

 العليا

 سلوفاكياجمهورية  المقدمة من 2021/2202للعام الدراسي  
 

 (حصرا   رماجستي)لمرحلة الدراسات العليا دراسية منح  /3/تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 على الرابط التالي لدى الجانب السلوفاكي والمتوفرة في االختصاصات المتوفرة 

www.vladnestipendia.sk 
 

 األحكام العامة: :أوال  
م ات التقدوإجراء الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبوليجب على  -

 لإلعالن.

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

ً  26 أال يتجاوز عمرهو من حاملي الجنسية العربية السوريةإلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -  من تاريخ عاما

 .صدور اإلعالن

ي حال ف صالحهاموفد لأن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة ال -
 ً  .كان موفداً سابقا

كذلك و النعلى موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلع حاصل  أو  غير موظف  أن يكون المتقدم   -

 .فاكيالسلوالستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب 

 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية بتقدير جيد على األقل. -

لعربية اعن إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية حصراً صادرة اإلجازة الجامعية أن تكون شهادة  -
 (.طرطوس ،حماة ،الفرات ،البعث، تشرين حلب،، السورية ) دمشق

 المقتوح التعليم –السورية  الجامعات الخاصة - الجامعة االفتراضيةفي سورية: ) التعليمأنماط  تقبل شهادات -

ليم العالي ارة التعدلة في وزالشهادات األجنبية المعا –المعاهد العليا والمعاهد العليا التابعة لوزارة االثقافة  –

عالي تعليم الجلس الوالبحث العلمي( وفقاً ألحكام قرار مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وفق احكام قرارم

 . 10/9/2020تاريخ  /385، ورقم /10/10/2019تاريخ  /45رقم /

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

د ق القواعليا وفأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات الع -

 المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

 .ناإلعال إلى هذامفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 يه.للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إلال يحق  -

قد تقدموا  ال كانوا في حال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال -

ا لذي نجحوسابق ال الثقافي البطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التباد

 فيه.

في  ة المحددةفي هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المد الناجحين األصالء واالحتياطيحق للطالب  -

راسي لعام الدي في االتنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقاف

 الحالي واألعوام القادمة.

 تُقبَل الطلبات الشرطية. ال -

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

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً. -
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ين بالفصل تم ، على أن يإلجازة الجامعيةفي ا المعدل المئويعلى أساس  المنحهذه جرى مفاضلة القبول على تُ  -

 بين كل   مفاضلةالمتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية وال

ائمة بالكليات قالمتضمن  25/9/2006تاريخ  37استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم منهم على حدا 

 .60/100ي كل مقرر التطبيقية التي يكون فيها عالمة الحد األدنى للنجاح ف

 .سلوفاكياجمهورية الجهة المعنية في  بموافقة حصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -

ي ال وبالتال لعلميةن وفق قانون البعثات ايعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال يُ  -

 ن.ويتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

تجاه تزامات اأية ال وال يترتب عليه نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقافي تُعتبر الدرا  -

  الدولة.

ً 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.syالتعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 

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

 تبليغ رسمي.
 

  آلية التقدم لإلعالن: :ثانيا  
  الكترونيطلب ترشيح للمنحة يمأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إلى اإلعالن ً تالي: على الرابط ال ا

www.vladnestipendia.sk  
   ار نسخةإحضوالتوقيع عليه وااللكتروني يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الترشيح للمنحة 

 .ق المطلوبة(من فقرة األورا 10ن )انظر البند ورقية منه إلرفاقه باألوراق المطلوبة عند تقدمه لإلعال

   التبادل  ة بمنحالمفاضلة الخاصيتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في

 61/5/2021اقع في الواألحد اعتبارا  من يوم الثقافي إلى مديرية النافذة الواحدة في وزارة التعليم العالي 

 ير مستوفية للوثائقغوال تُقبل أي طلبات مرفقاً بالوثائق المطلوبة  24/5/2021الواقع في ثنين اإلولغاية يوم 

 المطلوبة كاملةً.

 

 : األوراق المطلوبة: ثالثا  
ارجية ومصدقة أصوال  من وزارة الخ االنكليزيةأن تكون مترجمة إلى اللغة  يجب الوثائق التي .أ

 :عنهاباإلضافة إلى صورة والمغتربين، 
 .اإلجازة الجامعيةمصدقة  .1
 .اإلجازة كشف عالمات .2

 )وليس إخراج قيد( يكون صادراً من الشؤون المدنية. بيان بالوالدة .3

 :المغتربينتصديقها من وزارة الخارجية ووال يجب  االنكليزيةاللغة بأن تكون  يجب التي الوثائق .ب
 رسالتين توصية مصدقة من الجامعة بختم حي من أستاذين جامعيين. .4

 موقعة من قبل الطالب. CVسيرة ذاتية  .5

 الخارجية من وزارةتصديقها وال يجب  االنكليزيةأن تكون مترجمة إلى اللغة  ال يجبالتي  الوثائق .ج

 والمغتربين:
ر عن جواز السفر غير منتهي الصالحية على أال تقل صالحيته عن ستة أشهر من تاريخ صدو صورة .6

 اإلعالن.

جه إلى موسمي ذلك بموجب كتاب رأو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن و ،وثيقة غير عامل .7
راءات كمال إجالستيتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وكذلك وزارة التعليم العالي 

 .السلوفاكيمن الجانب  القبولاالستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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ثبت إنهاء التزامه أو ما ي (2 ط وثيقة غير موفد )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة .8

 جهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.تجاه ال

 .4×3.5قياس  /2صور شخصية ملونة عدد / .9

لكتروني عن طريق الموقع اال تم ملؤه من قبل الطالب الذي لكترونياالللمنحة ترشيح ال طلبنسخة من  .10

 .  /www.vladnestipendia.sk/enالتالي: 

لك بعد وذ احدةالنافذة الومديرية  -يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي لإلعالنترشيح  استمارة .11
 استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.

 .شفاف مصنف .12
 

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعا  
التعليم  وزارة على موقع درجاتهمموا بطلباتهم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد -

 العالي:

 ohe.gov.sywww. m . 

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -
ل بين م الفصعلى أن يت ،في اإلجازة الجامعية المعدل المئويحسب تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -

وفق  نتقاءالمعدالت يتم اال وفي حال تساوي، خريجي الكليات التطبيقية وخريجي الكليات غير التطبيقية

 األفضلية للتسلسل التالي:

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

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

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

  :على موقع الوزارة الناجحين في المفاضلةالمرشحين األصالء واالحتياط  الطالبأسماء  الوزارة تعلن -

.www.mohe.gov.sy  

 ديد أسماءتححصرا  الذي يعود له  السلوفاكيالجانب لدى  المرشحين الطالب ملفاتتقوم الوزارة بإيداع  -

 .نهائيوتتواصل السلطات السلوفاكية مع المرشحين مباشرة لالختيار ال المقبولين من بين المرشحين

 

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامسا  
 . لسفرل اريخبتمراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها  -

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

 .يفالبلد المضيحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

لرسمية ابعثة أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في ال -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 

 

 :(السلوفاكيالجانب  ت)التزاما : ماهية المنحةسادسا  
 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -

 .يورو 280مقداره   شهري راتب -

 يورو. /35سلوفاكيا مقدارها / بدء الدراسة فيمنحة مالية عند  -

 يورو. 100صرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح مقدارها تُ منحة مالية  -

 ة()علماً أن لغة الدراسة هي اللغة السلوفاكي أشهر /10دورة في اللغة السلوفاكية لمدة / -

لوم والع يستفيد الطالب الحاصلين على منحة من حسومات في سلوفاكيا مقدمة من قبل وزارة التعليم -

 واألبحاث والرياضة السلوفاكية. 
 

 : التزامات الطالب المالية:سابعا  
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 يلتزم الطالب في حال قبوله بما يلي:

ً  نفقات السفر -  .ذهاباً وإيابا

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

التصال على الرقم اأو  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي طالمعلومات يمكن  لمزيد من

 .01133923876-01133923877 وأ 2119867
  

تائج د صدور نالمتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعيحق للطالب مالحظة: 

 .األصالء واالحتياط اإلعالن في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين
 

 
والبحث  زير التعليم العاليو                                                                                       

 العلمي
 

 

  بسام ابراهيمالدكتور      
 

 
 المرفقات:

 قائمة باالختصاصات المتوفرة. -

 معلومات عن الشروط المالية للمنحة. -


