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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل   
 
  

 إعـالن
 

التبادل الثقافي للعام مقاعد بن بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة إلى الطالب السوريين الراغبي
 امجنوذلك استناداً إلى البر  / مقعد01عددها / للمرحلة الجامعية األولى 2102/2102الدراسي 

 جمهورية اليمن مع الموقع الثقافي التعاون التنفيذي التفاق
 
 

 األحكام العامة: -أوالً 
  .السورية العربية اجلنسية حاملي من ادلفاضلة ىذه إىل ادلتقدم يكون أن -
 .يعادذلا ما أو 2012 الدراسي للعام العامة الثانوية الشهادة على حاصل ادلتقدم يكون أن -
 .العام ىذا إليها التقدم السابقة األعوام يف يفالثقا التبادل مفاضلة يف قبول على حصل دلن حيق ال -
 ال حيق دلن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف ذلذا العام أن يتقدم ذلذا اإلعالن. -
 لدرجات المئوي المعدل أساس على الثقايف التبادل ومنح مقاعد على القبول مفاضلة رىتُ  -

 معدالت الحتساب اخلاص القرار وفق ةالسوري غري الشهادات وحتتسب ادلطلوبة الشهادة يف الطالب
  . السورية اجلامعات يف األوىل اجلامعية ادلرحلة يف القبول

 .اليمن يف ادلعنية اجلهة مبوافقة مرتبط للطالب النهائي القبول -
 .حكماً  ملغى ويُعترب ادلفاضلة من طلبو ُيستبعد طلب من بأكثر تقدم من كل -
 .الطالب قبل من موقع غري أو طبش أو حك على حيتوي ترشيح طلب كل يُلغى -
 وبالتايل العلمية البعثات قانون وفق موفدون الثقايف التبادل اتفاقيات وفق ادلقبولون الطالب عتربيُ  ال -

 .نفقات أي العايل التعليم وزارة تتحمل وال ادلوفدين هبا يتمتع اليت باحلقوق يتمتعون ال
 أية عليو يًتتب وال الطالب حساب على خاصة ةنفق الثقايف التبادل برامج وفق الدراسة عتربتُ  -

  .الدولة خلدمة التزامات
 وزارة موقع من عليها احلصول ديكن) الشهادات لتعادل ادلطلوبة لشروطل اخلرجيون الطالب خيضع -

 .(www.mohe.gov.sy الشهادات تعادل مديرية/ العايل التعليم
 

 

http://www.mohe.gov.sy/
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 وتوزعها على الجامعات والمعدل المطلوبصات االختصا:  

 االختصاص
الفرع 

 المطلوب

المعدل 
المطلو 

 ب

المجمو  الجامعة
 ذمار حضرموت الحديدة إب تعز عدن صنعاء ع

 5 0 0   0 0 0 %91 علمي الطب البشري

 2 0  0   0  %85 علمي طب األسنان

 0   0   2 0 %85 علمي الصيدلة

 6 0 2  0  0 0 %85 علمي هندسة

 5   2 0   2 %75 علمي علوم

 5    2  2 0 %71 علمي زراعة

 0 0       %81 علمي طب بيطري

   علمي تجارة
75% 

 
0  0     2 

 التربية
 علمي
 أدبي

75% 
81% 

    0   0 

 آداب
 علمي
 أدبي

71% 0       0 

 0  2 0    0 %85 علمي علوم حاسوب

 :(قة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني)مصداألوراق المطلوبة ثانياً: 
 .)مصدقة من السفارة اليمنية بدمشق( عن الشهادة الثانوية العامةصورة  .1

 شهادة طبية. .2

 شهادة ميالد.  .3
 صورة عن جواز السفر. .4

 :يعفى الطالب المقبولين على مقاعد التبادل الثقافي من الرسوم الجامعية ورسوم اإلقامة. مالحظة 
  :آلية التقدم لإلعالن -لثاً ثا

 مبقاعد اخلاصة ادلفاضلة يف لالشًتاك بطلب( خاصة رمسية وكالة مبوجب) القانوين وكيلو أو الطالب يتقدم 
اعتبارًا من يوم األحد الواقع في   العايل التعليم وزارة يف الواحدة النافذة مديرية إىل الثقايف التبادل ومنح
بالوثائق ادلطلوبة وال تُقبل أي طلبات  مرفق 9/01/2102 لواقع فيا الثالثاءولغاية يوم  21/9/2102

 غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملًة.
 .ديكن ألبناء اجلالية التقدم بطلباهتم إىل السفارة السورية يف صنعاء 
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 إجراءات تنفيذ المفاضلة: -رابعاً 
فق تسلسل معدالهتم على موقع وزارة التعليم ستقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم و  -

 . www. mohe.gov.syالعايل: 

 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -

وفق  التفاضلحسب ادلعدل ويف حال تساوي ادلعدالت يتم  وادلفاضلة بني ادلتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
 لتسلسل التايل:ا

 وفق التسلسل: عالمات ادلواد 

  اللغة األجنبية. –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات 

  اللغة األجنبية. –الفرع األديب: اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 على موقع الوزارة. الناجحني يف ادلفاضلةصالء واالحتياط األ تعلن الوزارة أمساء الطالب -

www.mohe.gov.sy.  

تقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورود قبوالهتم من اجلانب ادلانح )الذي يعود لو حتديد أمساء  -
 ادلقبولني من بني ادلرشحني( وتنشرىا على موقع الوزارة.

 التزامات الوزارة: -خامساً 
 الدولة ادلاحنة.نية يف تلتزم الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلع -

 واجبات الطالب الذي يتم قبوله: -سادساً 
مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بالتاريخ احملدد  -

 للسفر.

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمو العلمي. -

 لشهادة ادلطلوبة.أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على ا -

 .البلد ادلضيفأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً أنظمة  -

أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -
 .الدولة ادلضيفةللجمهورية العربية السورية يف 

 

أو االتصال على األرقام    5مات مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي طلمزيد من المعلو 
 2521أو  2522وطلب الرقم الداخلي  2/2/2009960
 

 وزير التعليم العالي     
 

 
 الدكتور محمد يحيى معال


