
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 النــــإع    
 

التبادل الثقايف للعام الدراسي  قاعدوم نحالراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة اخلاصة مبىل الطالب السوريني إ
 يةالتفاقلالتنفيذي مج نا( استناداً إىل الب دكتوراه -دلرحلة الدراسات العليا )ماجستري 4235/4236

 رومانياادلوقعة مع مجهورية  ةالثقافي
 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

 منح لدراسة الدكتوراه(  3و لدراسة الماجستير منح3)
 األحكام العامة :  - أولا 

 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 تقديرىا عن جيد.على إجازة جامعية ال يقل  أن يكون حاصالً  -
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
افذة يف اجلمهورية العربية أن تكون درجة ادلاجستري صادرة عن جامعة أو معهد معتمد وفق األنظمة الن -

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

 السورية.
 الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من  -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 لتبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن.ال حيق دلن جنح يف مفاضلة ا  -
لدرجات الطالب  المعدل المئوير  مفاضلة القبول على مقاعد ومنح التبادل الثقايف على أساس تُ  -

يف الشهادة ادلطلوبة وحتتسب الشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف 
 ورية .الدراسات العليا يف اجلامعات الس

 .رومانياالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -



عتب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال ال يُ  -
 ن.و يتمتع هبا ادلوفد يتمتعون باحلقوق اليت

 يًتتب عليو أية التاامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعتب الدراسة وفق تُ  -
  .خلدمة الدولة

لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 (www.mohe.gov.syالتعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 

 :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياا 
يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية خاصة( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة مبقاعد  -

الواقع  الخميس اعتباراا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةومنح التبادل الثقايف إىل مديرية 
 مرفق 04/3/0260الواقع في  األحديوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  64/3/6102في 

 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً بالوثائق ادلطلوبة وال تُ 
 

 )مترجمة الى اللغة النكليزية ومصدقة أصولا( :وراق المطلوبةثالثاا: األ
 مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة. يُقدم منطلب ترشيح  -
 .)دلرشحي الدكتوراه( (CVسرية ذاتية ) -
 .صورة عن الشهادة الثانوية -
 جازة اجلامعية مع كشف العالمات.صورة عن اإل -
 .صورة عن شهادة ادلاجستري مع كشف العالمات بالنسبة دلرشحي الدكتوراه -
 .شحي الدكتوراهبالنسبة دلر  يخمطط حبثملخص عن   -
 .بالنسبة دلرشحي الدكتوراهرسالة توصية  -
 .(2*2قياس ) (6صور شخصية عدد ) -
  .صورة عن جواز السفر -
 تقرير طيب يثبت خلو ادلرشح من األمراض السارية وادلعدية. -
 اخراج قيد نفوس. -
- Application form ( 4عدد) (.)تقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - رابعاا 
على موقع لكل اختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم  تعلن -

 . www. mohe.gov.syوزارة التعليم العايل: 
 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -

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


يتم نشر امسو أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرىا الوزارة ( ومل لإلعالنحيق لكل طالب )تقدم  -
نشر  من تاريخ يوماناالعًتاض بطلب رمسي يقدمو دلديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاىا 

 األمساء على موقع الوزارة.
عدالت يتم االنتقاء ويف حال تساوي ادللكل اختصاص تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب ادلعدل  -

 وفق األفضلية للتسلسل التايل:
  األفضلية للشهادة األحدث(.اإلجازة على عام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
www.mohe.gov.sy  

 ال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني.بإرسادلانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع ادلانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
 التزامات الوزارة: - خامساا 

 ادلاحنة. ةع اجلهات ادلعنية يف الدولتلتام الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف م -
 : واجبات الطالب الذي يتم قبولو -ساا ساد

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمو العلمي. -
 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة ني واألالقوانأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
م مقامو يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
 ماىية المنحة: -سادساا 

 .يورو لطالب الدكتوراه 2:يورو لطالب ادلاجستري و  92راتب شهري مقداره   -
 سكن اجلامعي والرعاية الصحية.ال -
 دورة لغة رومانية مدهتا عام دراسي كامل. -

 

م رقأو االتصال على ال 7مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .4754 و 4744ة الداخلي األرقام وطلبأ 89:;433

                      

 وزير التعليم العالي                      
 

 معاليحيى الدكتور محمد     


