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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  النــــإع    
  

التبادل الثقايف للعام الدراسي  قاعدوم نحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مبىل الطالب السوريني إ
 ةفيالثقا يةالتفاقلالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب ) ماجستري(ملرحلة الدراسات العليا  2013/2014

  املوقعة مع مجهورية سلوفاكيا
تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم منحة دراسية واحدة فقط لدراسة الماجستير في اختصاصي 

  ).سنان أو العلوم الصيدالنيةجراحة األ(
  :األحكام العامة   -  أوالً 

 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .على إجازة جامعية ال يقل تقديرها عن جيد حاصالً أن يكون  -
صادرة عن جامعة أو معهد معتمدة وفق األنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية أن تكون درجة اإلجازة  -

 ).إذا كانت الشهادة أجنبية البد من معادلتها من قبل مديرية تعادل الشهادات( السورية
فقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوا -

 .السورية
 .أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري -
 .أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا -
 .ال تقبل الطلبات الشرطية -
 .مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العامملن حصل على قبول يف ال حيق  -
 .ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن  -
لدرجات الطالب  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على مقاعد ومنح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -

دة املطلوبة وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف يف الشها
 .الدراسات العليا يف اجلامعات السورية 

 .سلوفاكياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 .يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب -
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رب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال عتال يُ  -
ا املوفد  .نو يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 

 يرتتب عليه أية التزامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعترب الدراسة وفق تُ  -
   .خلدمة الدولة

ميكن احلصول عليها من موقع وزارة (لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات ن لاخلرجيو  خيضع الطالب -
  )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات / التعليم العايل

  :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد ) مبوجب وكالة رمسية خاصة(يتقدم الطالب أو وكيله القانوين  -

الواقع  ربعاءاأل اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةومنح التبادل الثقايف إىل مديرية 
 مرفق 12/5/2012الواقع في الثالثاء يوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  15/5/1320في 

 .ي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً قبل أبالوثائق املطلوبة وال تُ 
 

  )مترجمة الى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً ( وراق المطلوبةاأل: ثالثاً 
 .مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة يُقدم منطلب ترشيح  -
 .)2(عدد  )CV(سرية ذاتية  -
- Motivation letter  2(عدد.( 
 .)2(عدد  يخمطط حبث  -
 .)2(توصية عدد رسالة  -
 ) .2(صورة عن االجازة اجلامعية وكشف العالمات عدد  -
 .)3(صور شخصية عدد   -
  .صورة عن جواز السفر -
- Application form  االلكرتوين موجود على الرابط )2(عدد: 

‐framework‐the‐within‐offered‐http://www.minedu.sk/scholarships

on/cooperati‐of‐programs‐bilateral‐of/  
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -  رابعاً 

م  تعلن - م وفق تسلسل معدال على موقع لكل اختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا
 . www. mohe.gov.sy: وزارة التعليم العايل

 .ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة -
ومل يتم نشر امسه أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرها الوزارة ) لإلعالن تقدم(حيق لكل طالب  -

نشر  من تاريخ يوماناالعرتاض بطلب رمسي يقدمه ملديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاها 
 .األمساء على موقع الوزارة
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حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء  ويفلكل اختصاص تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب املعدل  -
 :وفق األفضلية للتسلسل التايل

  األفضلية للشهادة األحدث(اإلجازة على عام احلصول.( 
  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 :ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
www.mohe.gov.sy  

 .بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنياملانح نب يقوم اجلا -
  .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
  :التزامات الوزارة -  خامساً 

  .املاحنة ةبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف الدولتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج الت -
  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -ساً ساد

 .موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة -  .أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 .البلد املضيفيف نظمة القوانني واألم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرت  -
م مقامه يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة املضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
  

 أو .skwww.minedu: رياضةاالطالع زيارة الرابط االلكتروني لوزارة التربية والعلوم والبحث وال لمزيد من
وطلب  2119867أو االتصال على األرقام  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ط

 .2532أو  2522الرقم الداخلي 
                         

  وزير التعليم العالي                        
  
  معاليحيى الدكتور محمد        


