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 ةالجمهورية العربية السوري  

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 240/011018/5  رقم:

 8/7/2021 تاريخ:
 

 النــــــــــــــــــــإع
مة من المقد لراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافياإلى الطالب السوريين 

م الدراسي للعا (OIC) اإلسالمي  التعاونلجنة التعليم العالي الباكستانية لعدد من دول منظمة 

2021/2022 

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

 العليا 

 :االختصاصاتفي  (دكتوراه -ماجستير)

 ائية(العلوم الفيزي –الزراعة  –اإللكترون  -البيئة -البرمجيات) الماجستير: هندسة  

 الزراعة( -العلوم الطبيعية والفيزيائية  )الدكتوراه:                
 

 األحكام العامة: :أوالا 

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

 لإلعالن.

 .الدكتوراهللمتقدمين لدراسة  /40للمتقدمين للماجستير و / /35الحد األقصى لعمر المتقدم / -

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

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

 في الحهاموفد لصيكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الأن  -

 ً  .حال كان موفداً سابقا

ذلك كو إلعالنللتقدم إلى اعلى موافقة الجهة التي يعمل بها  حاصل   موظف أوغير أن يكون المتقدم  -

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

ولة ت المقبشهاداأن تكون درجة الماجستير )للمتقدمين لدراسة الدكتوراه( التي يحملها الطالب من ال -
 القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية. للقيد في الدراسات العليا وفق

معات أن تكون شهادة اإلجازة الجامعية وشهادة الماجستير )إن وجدت( صادرة عن إحدى الجا -

 -ماةح -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –الحكومية في الجمهورية العربية السورية )دمشق 

 طرطوس( وال تقبل شهادات التعليم المفتوح أو الجامعة االفتراضية. 

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

 ة إلى باقي، تضاف المنح الشاغرأحد من أبناء الشهداء، وفي حال لم يتقدم 7/7/2013تاريخ  /44/
 ح.المن

 .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 -

انوا كفي حال  ن إالاإلعالال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا  -

لثقافي ابادل قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن الت
 السابق الذي نجحوا فيه.
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ه لتنويايحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في  -

ي م الدراسي العامن التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي فالمتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم 

 الحالي واألعوام القادمة.

 ال تُقبَل الطلبات الشرطية. -

 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. -

ي سبة لمرشحلإلجازة الجامعية بالن المعدل المئويأساس  ىالمنح علهذه جرى مفاضلة القبول على تُ  -

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

ليات كجي الالفصل بين المتقدمين من خري، 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 

 .الباكستانالجهة المعنية في  بموافقة حصراالقبول 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

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

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي عليم العاليموقع وزارة الت

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

 بمثابة تبليغ رسمي.

 

ا    :آلية التقدم لإلعالن:ثانيا

خاصة ة اليتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضل
راا من يوم اعتباي لعلمبمنح التبادل الثقافي إلى العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث ا

ً ، 27/7/2021الواقع في الثالثاء ولغاية يوم  13/7/2021الواقع في  الثالثاء ق المطلوبة وال بالوثائ مرفقا

 طلبات غير مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً. ةتُقبل أي
 

ا:   : األوراق المطلوبةرابعا
 خارجيةومصدقة أصوالا من وزارة ال االنكليزيةأن تكون مترجمة إلى اللغة  يجب الوثائق التي .أ

 :عنهاباإلضافة إلى صورة والمغتربين، 

  اإلجازة كشف عالمات وصورة عن(، 2عدد  )اإلجازة الجامعية مصدقة عن مصدقة صورة  .1

 .(للمتقدمين للماجستير ) وصورة مصدقة عن الشهادة الثانوية

صورة و الماجستيركشف عالمات صورة عنو(، 2عدد  )الماجستير  مصدقةعن مصدقة صورة  .2
 لثانويةوصورة مصدقة عن الشهادة ا وكشف عالمات اإلجازة  عن مصدقة اإلجازة الجامعيةمصدقة 

 .(دكتوراهللمتقدمين لل)

 .غير منتهي الصالحيةصورة عن جواز السفر  .3

 يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية.تقرير طبي  .4

يزية من االنكل للغة االنكليزية أو مايعادلها ) وثيقة اجتياز امتحان اللغة IELTSأو  TOEFLشهادة  .5

 .(OXFORDاالختبار المعياري المعتمد )  غات في الجامعات الحكومية حصراالمعاهد العليا لل

 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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ارجية ارة الخوال يجب تصديقها من وز النكليزيةاالوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة  .ب

 والمغتربين:

لماجستير ل )للمتقدمين(باللغة االنكليزية (Statement of purposeالغرض من التقدم إلى المنحة  .6

 .(لدكتوراهوا

 مقترح بحث باللغة االنكليزية ) للمتقدمين للدكتوراة(. .7

سمي اب رذلك بموجب كتأو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن و ،وثيقة غير عامل .8
لى لتقدم إلموافقة الجهة التي يعمل بها  نيتضم العلميوالبحث  إلى وزارة التعليم العاليموجه 

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

 .الباكستانيالجانب 
 قاً.اً سابحال كان موفد أو ما يثبت إنهاء التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها فيوثيقة غير موفد  .9
قوات ش والوثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجي .10

 المسلحة بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.
  /9صور شخصية ملونة عدد / .11
يرية مد -ميوالبحث العل الحصول عليها من وزارة التعليم العالي نلإلعالن يمكترشيح  استمارة .12

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله. العالقات الثقافية

 .شفاف مصنف .13

 لمعلومات تفصيلية  يمكن الدخول إلى موقع المنحة:

FS-https://www.hec.gov.pk/english/scholarshipsgrants/ARL 

 
 

ا   تنفيذ المفاضلة:إجراءات :خامسا
ع موق ىدرجاتهم علموا 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 

جي ة وخريعلى أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيقيالماجستير والمرشحين للدكتوراه،على درجة 

 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 

موقع  ىالمفاضلة علالناجحين في  نالطالب المرشحيأسماء  الوزارة تعلن -

 ..ohe.gov.symwww:الوزارة

 دتحديرا حصالذي يعود له  الباكستانيالجانب  لدى المرشحين الطالبأسماءقوم الوزارة بإيداع ت -

 .أسماء المقبولين من بين المرشحين

 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات:ساا ساد

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

 لسفر.ا بتاريخ

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

 .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 

 

ا بعسا  المنحة:: ماهية ا

https://www.hec.gov.pk/english/scholarshipsgrants/ARL-FS
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 للمتقدمين للماجستير:
 إعفاء من الرسوم الدراسية. -1

 تكاليف معيشة سنوياً. PKR 144.000مبلغ وقدره  -2

 رسوم ضيافة ونزول مدفوعة سنوياً للجامعة. -3
 سنوياً. PKR 20.000بدل كتب مبلغ وقدره  -4

 بطاقة طائرة ذهاباً واياباً. -5

 :لدكتوراةللمتقدمين ل
 الرسوم الدراسية.إعفاء من  -1

 تكاليف معيشة سنوياً. PKR 240.000مبلغ وقدره  -2

 رسوم ضيافة ونزول مدفوعة سنوياً للجامعة. -3
 سنوياً. PKR 20.000بدل كتب مبلغ وقدره  -4

 بطاقة طائرة ذهاباً واياباً. -5
 

ا: التزامات الطالب المالية:ثامن  ا
ماهية  تشمل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي أي نفقات أخرى لميلتزم الطالب في حال قبوله ب

 المنحة.
 

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

 .2532و  2522و 2520ة الداخلي األرقام وطلبأ2119867أو االتصال على الرقم 5ط

عد بوتية بهذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثيحق للطالب المتقدمين إلى مالحظة: 

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

 
 والبحث العلمي تعليم العاليوزير ال                                                               

 

 

 م ابراهيمبساالدكتور                                                            


