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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 
 اجلامعية األوىلمرحلة لادلخصصة للقطر ل التبادل الثقايف مقاعدعلى  81/6/5182اتريخ  562إعالن وزارة التعليم العايل رقم إىل  الناجحني ادلرشحنيأمساء 

 سلطنة ُعمان قع معادلو والرتبوي  الثقايفالتعاون مبوجب الربانمج التنفيذي التفاق 
 

 األحكام العامة:  -أوالً 
 أن يكون ادلتقدم إىل ىذه ادلفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية. -
 سنة من اتريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
حيقق ادلعدالت ادلطلوبة لاللتحاق ابجلامعة أو الكلية اليت  % 65العام جملموع درجاتو عن اّل يقل ادلعدل ( على أ2018أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة ) -

 يرغب ابلدراسة فيها.
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 لة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف مفاض -
 ال حيق دلن جنح يف اعالانت التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن.  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليو. -
 دل الثقايف السابق الذي جنحوا فيو.ت التبادل الثقايف السابقة التقدم ذلذا اإلعالن إال يف حال اانوا قد تقدموا بطلب االستنكا  خالل يومني من صدور نتائج إعالن التباال حيق للطالب ادلستنكفني عن إعالان -
وإال حيرم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل   10/7/2012 األربعاءالدوام الرمسي ليوم خالل موعد أقصاه هناية حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف  -

 الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
رى مفاضلة القبول على مقاعد التبادل الثقايف على أساس ادلعدل ادلئوي العام يف الشهادة الثانوية.  -  ُتج
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 ال من تقدم أباثر من طلب يجستبعد طلبو من ادلفاضلة ويجعترب ملغى حكماً. -
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 يجلغى ال طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف سلطنة عجمان. -
 موفدين وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يتمتعون ابحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفدون. ال يجعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف -
 وال يًتتب عليو أية التزامات ُتاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالب عترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايفتج  -
 (www.mohe.gov.syدل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم للشروط ادلطلوبة لتعا -
 :آلية التقدم لإلعالن  - اثنياً 
ولغاية هناية الدوام الرمسي  23/6/2012اعتبارًا من يوم األحد الواقع يف نح التبادل الثقايف إىل وزارة التعليم العايل يتقدم الطالب أو وايلو القانوين )مبوجب واالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة مب -

 مرفقاً ابلواثئق ادلطلوبة وال تجقبل أي طلبات غري مستوفية للواثئق ادلطلوبة ااملًة.  27/6/2012من يوم اخلميس الواقع يف 
  .وأربعة اختصاصات احد أقصى وفق تسلسل الرغبات مؤسسة تعليم عايل واحدة يرغب ابلدراسة فيهااسم شيح يدون الطالب يف استمارة الًت  -

 
 (: 7-6-5-4األوراق ادلطلوبة )مصدقة أصوالً من وزارة اخلارجية وادلغرتبني ابستثناء البنود  -اثلثاً 
 .نسخة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -1
 لب من األمراض السارية وادلزمنة.تقرير طيب يثبت خلو الطا -2
 صورة عن جواز السفر ساري ادلفعول. على أال تقل صالحيتو عن ستة أشهر من اتريخ صدور اإلعالن -3
 فأعلى( يف اختبار االيلتس أو مايعادلة ابلنسبة للربامج األاادديية اليت تدرس ابللغة االنكليزية. 5وثيقة تثبت حصول ادلتقدم على الدرجة ) -4
 الدة.بيان و  -5
نح من خمتار احلي أو احمللة وتصدق من احملافظة ادلعنية(.  -6  شهادة حسن سلوك )ُتج
 .(5صور شخصية عدد ) -7
 استمارة طلب منحة دراسية ابللغتني )العربية واالجنليزية( ادلرفقة هبذا اإلعالن. -8
 الواثئق ادلذاورة أعاله. كافةتكمال وذلك بعد اساستمارة ترشيح لإلعالن تجقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة،  -9
 مصنف شفا . -10
 شروط إضافية: -رابعاً 

 يشًتط على الطالب ادلتقدم لدراسة برامج اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة أن  -

http://www.mohe.gov.sy/
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 % احد أدىن يف مادة اللغة العربية.80يكون حاصالً على معدل    
 راسي تغيري ادلؤسسة التعليمية أو الربانمج الذي قبل فيو.الجيوز للطالب احلاصل على مقعد د -
 من اتريخ قبولو يتم عرض ادلقعد لطالب آخر من قائمة االحتياط.يومني يف حال عدم أتايد الطالب قبول ادلقعد خالل  -
 الديكن استبدال طالب آبخر بعد اعتماد ادلقعد. -
 ؤسسة التعليمية.مدة الدراسة يف الربانمج حتدد يف القبول الصادر من ادل -
 إجراءات تنفيذ ادلفاضلة: -رابعاً 
  www. mohe.gov.syتعلن الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم ادلئوية على موقع وزارة التعليم العايل:  -
 تقوم الوزارة ابستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
 يف الشهادة الثانوية، ويف حال تساوي ادلعدالت يتم التفاضل وفق األفضلية للتسلسل التايل: العام ادلعدل ادلئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب  -

 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 
 اللغة االنكليزية(. -الكيمياء -الفيزايء -الفرع العلمي: )الرايضيات 
 اللغة االنكليزية( -: )اللغة العربيةالفرع األديب 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
   www.mohe.gov.syتعلن الوزارة أمساء ادلرشحني األصالء واالحتياط الناجحني يف ادلفاضلة على موقعها االلكًتوين: -
 يقوم اجلانب ادلانح إبرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. -
ويتوجب على الطالب ادلقبول  أتايد اعتماد قبولو للمقعد    www.mohe.gov.syموقعها االلكًتوين: تقوم الوزارة إبعالم الطالب ادلقبولني بعد ورود القبوالت من اجلانب ادلانح وتنشرىا على -

 من اتريخ  القبول من  اجلانب العماين. يومنيالدراسي خالل مدة 
 وتذارة السفر إىل الطالب نسخة للسفارة ونسخة إىل ادلؤسسة التعليمية ادلقبول للدراسة فيها  اليت تتوىل استقبالو يف ادلطار.يتم ارسال أتشرية السفر  -
 عند وصول الطالب للمؤسسة التعليمية تقوم ادلؤسسة بتوجيو الطالب للحصول على بطاقة اإلقامة وفتح حساب بنكي. -
 : واجبات الطالب الذي يتم قبولو -خامساً 
 مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بتاريخ السفر. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 ضيف.أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً القوانني واألنظمة يف البلد ادل -
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 ولة ادلضيفة.أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف الد -
 ماىية ادلقعد )التزامات اجلانب الُعماين(: -سادساً 
 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
( رايل 140) حال مل تقم ادلؤسسة التعليمية ادلقبول فيها بتوفري السكن, ويف حال توفري السكن من قبل ادلؤسسة التعليمية يتم صر  راتب شهري للطالب( رايل عماين للطالب يف 200راتب شهري ) -

 عماين فقط.
 تذارة طائرة سنوية واحدة. -
 عالج األسنان وذلك دلن لديهم مرابات غري مؤمنة أو قيادة مرابات دون احليازة على رخصة القيادة أو غريىا.العالج يف ادلستشفيات احلكومية رلاانً عدا رسوم العالج ادلًتتبة من أثر  حوادث السري و  -

 ادليزات ادلذكورة أعاله خمصصة للطلبة غري ادلقيمني يف سلطنة عمان فقط. 
 

 :ادلرشحون األصالء 
 

 و
رقى 

 انًىانيد اسـى انطبنب  االستًبرة
 انشهبدة

انحبصم عهيهب 

 بو+ دورة ع

انًجًىع 

بدوٌ  انعبو

 ديبنت

انًعدل 

انًئىي 

 انعبو
عاليت 

 انريبضيبث
عاليت 

 انفيزيبء
عاليت 

 انكيًيبء
عاليت 

انهغت 

 انعربيت 

عاليت 

انهغت 

 اإلنكهيزيت
 انرغببث انًطهىبت متسهس انًؤسست انتعهيًيت

 لطان قابىسجامعة الس 293 398 194 390 573 93.19 2516 2018 26/10/2000 أمير هاني القاسم 8  .1

تجارة واقتصاد ) علم  .1

 االقتصاد(
 تجارة واقتصاد) إدارة( .2

 جامعة السلطان قابىس 278 374 186 360 570 91.15 2461 2018 9/10/2000 أحمد دمحم األسعد 1  .2

 هندسة النفط والغاز  .1
 الهندسة المدنية .2
هندسة الكهربا والحاسب  .3

 اآللي
 ةالهندسة الميكانيكي .4
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 اط:ادلرشحون االحتي 

 و
رقى 

 انًىانيد اسـى انطبنب  االستًبرة
 انشهبدة

انحبصم 

+ عهيهب 

 دورة عبو

انًجًىع 

 انعبو

بدوٌ 

 ديبنت

انًعدل 

انًئىي 

 انعبو
عاليت 

 انريبضيبث
عاليت 

 انفيزيبء
عاليت 

 انكيًيبء
عاليت 

انهغت 

 انعربيت 

عاليت 

انهغت 

 اإلنكهيزيت
انًؤسست 

 انتعهيًيت
 انرغببث انًطهىبت متسهس

 271 366 182 380 585 90.33 2439 2018 25/7/1999  م عدد الكايي الططيبسال 6  .1
الكلية التطديقية 

 يي صاللة

 هندسة مدنية .1
 هندسة نفط وغاز .2
 هندسة كيميائية .3
 دراسات االتصاالت .4

 279 380 190 385 523 90.04 2431 2018 10/4/1999 هايل عدد الحليم الططيب 2  .2
العلى م كلية 

 التطديقية

 )صحار(

 دسة هن .1
 تقنية المعلىمات .2
 دراسات اتصاالت .3

                                                                      

 يعترب ىذا التنويو مبثابة تبليغ رمسي
                                                                                   

 
 

 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                                                                                              
 

  ة سحر الفاىومالدكتور                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                             


