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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 239/011018/5 رقم:

 7/8/2021 تاريخ:
 

 النــــــــــــــــــــإع
 2021دورة الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي  إلى الطالب السوريين

عدد لكستانية لعالي الباالجنة التعليم المقدمة من  التبادل الثقافي  بمنحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة و

 2021/2022( للعام الدراسي OICمن دول منظمة التعاون  اإلسالمي )

في  ولىعية األللمرحلة الجامتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم عدد من المنح الدراسية 

 الزراعة( –اإللكترون  -البيئة -جيات: )هندسة البرمالتالية االختصاصات

 

 األحكام العامة: :أوالا 

قدم اءات التوإجر يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول -

 لإلعالن.

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

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

 سنة. 20أال يتجاوز عمر المرشح  -

 . (2021ها العلمي دورة )يأن يكون حاصالً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرع -

لحكومية اامعات المطبقة في الجأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد  -

 السورية.

 ام.ذا العهمفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن. -

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

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

ذي لسابق الاقافي تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الث

 نجحوا فيه.

تضمن يه المالناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة المحددة في التنويحق للطالب  -

عوام حالي واألسي الأسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدرا

 القادمة.

طي مادة  بعدوية الثانفي الشهادة  ويالمعدل المئالتبادل الثقافي على أساس  منحجرى مفاضلة القبول على ت   -

 التربية الدينية. 

 /44قم /وذلك وفق المرسوم التشريعي رالمتاحة % من المنح الدراسية 10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 المنح. ، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي7/7/2013تاريخ 

 ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً. كل من تقدم بأكثر من طلب -

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

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

 .لدى الجانب الباكستانيبموافقة الجهة المعنية  احصراالقبول النهائي للطالب مرتبط  -

لي ال وبالتا ،لعلميةن وفق قانون البعثات ايالتبادل الثقافي موفدعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات ال ي   -

 ن.ويتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفد

زامات ية التأوال يترتب عليه  نفقة خاصة على حساب الطالبت عتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  -

 اتجاه 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.syمديرية تعادل الشهادات  /حث العلميبوال التعليم العالي

http://www.mohe.gov.sy/


2 

 

بمثابة (www.mohe.gov.sy)لوزارة الرسمي لموقع التصل بهذا اإلعالن يتم نشره على ييعد كل تنويه  -

 تبليغ رسمي.
 

ا    :آلية التقدم لإلعالن:ثانيا
لتبادل منح ايتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة ب

لواقع في ا ثالثاءاليوم اعتباراً من الثقافي إلى العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ً بالوثائق المطلوبة وال ت قبل، 27/7/2021الواقع في الثالثاء ولغاية يوم  13/7/2021 أية طلبات غير  مرفقا

 مستوفية للوثائق المطلوبة كاملةً.
 

ا   :: األوراق المطلوبةثالثا

، لمغتربينية واأن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالا من وزارة الخارج يجب الوثائق التي .أ

 :باإلضافة إلى صورة عنها
 الثانوية.( عن الشهادة 2مصدقة )عدد  .1

 صورة عن جواز السفر غير منتهي الصالحية. .2

 تقرير طبي يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية. .3

عليا لمعاهد الزية من اللغة االنكليزية أو مايعادلها ) وثيقة اجتياز امتحان اللغة االنكلي IELTSأو  TOEFLشهادة  .4

 .(OXFORDمعياري المعتمد االختبار الللغات في الجامعات الحكومية حصرا ) 

 
 :المغتربينرجية والوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية وال يجب تصديقها من وزارة الخا .ب

 ة بالنسبةلمسلحوثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات ا .5

 الشهداء.للطالب المتقدمين من أبناء 
  /9صور شخصية ملونة عدد / .6
 فيةقات الثقالعالمديرية ا -الحصول عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نترشيح لإلعالن يمك استمارة .7

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.

 شفاف. مصنف .8

 لمعلومات تفصيلية  يمكن الدخول إلى موقع المنحة:

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

 
 

ا   تنفيذ المفاضلة:إجراءات :رابعا
لتعليم ازارة وموقع  ىدرجاتهم علموا بطلباتهم وفق تسلسل تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد -

 .ohe.gov.sywww. m:والبحث العلمي العالي

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

تربية ي مادة الطالثانوية بعد في الشهادة المعدل المئوي بحس المتقدمينوالمفاضلة بين تتم معالجة الطلبات  -

 :وفق األفضلية للتسلسل التالي التفاضليتم  المعدالتوفي حال تساوي الدينية

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

  االنكليزيةاللغة –الكيمياء  –الفيزياء  –الرياضيات. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 www.mohe.gov.sy. المرشحين الناجحين في المفاضلة على موقع الوزارة: أسماءبنشر الوزارة  تقوم -

أسماء  تحديد حصراا الذي يعود له  الباكستاني الجانب الطالب المرشحين لدى أسماءتقوم الوزارة بإيداع  -

 .المقبولين من بين المرشحين

ا   الطالب الذي يتم قبوله: واجبات:خامسا

ريخ بتامها ه إلعالقبل موعد سفروزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة مديرية العالقات الثقافية في  -

 .تذكرة الطيران يداعها نسخة عنإو رللسف

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

 .فالبلد المضييحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

لرسمية عثة اأن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في الب -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 
 

http://www.mohe.gov.sy/
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ا   : ماهية المنحة:سادسا
 إعفاء من الرسوم الدراسية. -1

 تكاليف معيشة سنوياً. PKR 120.000مبلغ وقدره  -2

 مدفوعة سنوياً للجامعة. رسوم ضيافة ونزول -3

 سنوياً. PKR 10.000بدل كتب مبلغ وقدره  -4

 بطاقة طائرة ذهاباً واياباً. -5

ا: التزامات الطالب المالية:  سابعا

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

أو 5طلميبحث العوزارة التعليم العالي والمراجعة مديرية العالقات الثقافية في المعلومات يمكن  لمزيد من

 .2532و 2521و 2520ة الداخلي األرقام وطلبأ2119867االتصال على الرقم 

ر نتائج عد صدوبيحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية مالحظة: 

 يرد اسمهم من بين الناجحين.اإلعالن في حال لم 

 

 والبحث العلمي لعاليوزير التعليم ا                                                                     

 مالدكتور بسام ابراهي                                                                                                   
  


