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 الجمهورية العربية السورية        

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 

  

 )ماجستير فقط(  اعلى المنح المخصصة للقطر لمرحلة الدراسات العلي 29/4/2021تاريخ  155إعالن وزارة التعليم العالي رقم المرشحين وفق 

 سلوفاكياجمهورية  بموجب البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع 

 
 

 األحكام العامة: 

 .عاماً من تاريخ صدور اإلعالن 26وأال يتجاوز عمره  من حاملي الجنسية العربية السوريةإلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -

 ابقاً.موفداً س أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان -

ل الثقافي ن منح التبادتفادة مأن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االس  -

 في حال ورود قبوله من الجانب السلوفاكي.

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

 لفرات، حماة،لبعث، اون شهادة اإلجازة الجامعية صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية ) دمشق، حلب، تشرين، اأن تك -

 .طرطوس( 

يا التابعة المعاهد العلاهد العليا والمع –التعليم المفتوح  –الجامعات الخاصة السورية  –تقبل شهادات أنماط التعليم في سورية: )الجامعة االفتراضية السورية  -

 10/10/2019تاريخ  /45لي رقم /لعاالشهادات األجنبية المعادلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق أحكام قرار مجلس التعليم ا –لوزارة الثقافة 

 .10/9/2020تاريخ  /385ورقم /

 قة مع درجة الماجستير.أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متواف -

 ية.حكومية السورمعات الأن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجا -

 مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إلى هذا اإلعالن.ال يحق لمن حصل على قبول في  -

 ق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.ال يح -

 

المحدد في   ف ضمن الموعدالستنكاال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب ا -

 التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.التنويه الخاص بنتائج إعالن 

يات غير خريجي الكلوالفصل بين خريجي الكليات التطبيقية  بعدالمعدل المئوي في اإلجازة الجامعية، حسب معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  تمت -

 وفي حال تساوي المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التالي:، التطبيقية
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  الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير )األفضلية للشهادة األحدث(.عام 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 جمهورية سلوفاكيا.بموافقة الجهة المعنية في  حصرا  القبول النهائي للطالب مرتبط  -

وإال يحرم  9/6/2021ريخ وحتى نهاية الدوام الرسمي بتا 1/6/2021يحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل المدة من تاريخ   -
 من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة.

 لموفدون.اي يتمتع بها قوق التال يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالح -

 وال يترتب عليه أية التزامات اتجاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبتُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي   -

تهم للشروط المطلوبة القبول في المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراس -

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي لتعادل الشهادات )

 
 

 تي:وفق اآل 2021/2022للعام الدراسي  السلوفاكيةمن الحكومة  المقدمةمنح العلى  (الماجستير)لمرحلة الدراسات العليا  أسماء المرشحين -

  من الكليات غير التطبيقية:األصالء المرشحون 

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 نوع القبول

 أصيل ماجستير في تدريب المعلمين جيد 66.90 2018 الفرات التربية  30/1/1996 موسى عبد األحمد 22  .1

  من الكليات التطبيقية:األصالء المرشحون 

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 نوع القبول

 أصيل ماجستير في الهندسة المدنية امتياز 91.60 2020 حلب الهندسة المدنية 29/1/1996 إبراهيم محمد درويش 11  .2

3.  15 
أحمد محمد عارف 

 خيارة
 أصيل ماجستير في الهندسة المدنية امتياز 88.66 2019 دمشق الهندسة المدنية 1/1/1997

 من الكليات التطبيقية: الحتياطالمرشحون ا                                                                                                                                   

 م.

رقم 

االستمار

 ة

 المواليد االسم

الشهادة الحاصل 

عليها )اإلجازة في 

)... 

 االختصاص المطلوب التقدير المعدل  عام التخرج الجامعة

 القبول نوع

 جيد جداً  84.82 2020 دمشق الهندسة الميكانيكية 8/4/1997 عمار ياسر الصفدي 1  .4
ماجستير في الهندسة 

 الميكانيكية
 احتياط      

 احتياط ماجستير في الهندسة المدنية جيد جداً  83.52 2019 البعث الهندسة المدنية 7/2/1996 آالء ماجد زكريا 5  .5

 احتياطماجستير في االقتصاد  جيد جداً  82.78 2021 حلب االقتصاد 1/2/1998 أحمد أسامة فرواتي 10  .6

http://www.mohe.gov.sy/
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 واإلدارة

 يعتبر هذا القرار بمثابة تبليغ رسمي

 

 

 

 والبحث العلمي التعليم العالي معاون وزير                                                                                                                 
 

 اهومالدكتورة سحر الف                                                                                                          

 

 


