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عاماً من 26 
يف  د لصاحلها
كذلكو  إلعالن

هورية العربية الس
واجلامعات اخلاص

العليا وفق سات

 .ذا اإلعالن
 دم إليه.

ال يف حال كانو
 فيه.
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 واألعوام القادم
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المقدمة 20
 فاكيا
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جتاه اجلهة املوفد
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حلكومية يف اجلمه
و عة االفرتاضية

لقيد يف الدراس

إىل هذة التقدم 
عالن الذي تقد
هلذا اإلعالن إال
ق الذي جنحوا ف
طلب استنكاف
الدراسي احلايل

  الطالب.
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 من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. كل -
الفصل بني املتقدمني من خرجيي ، على أن يتم إلجازة الجامعيةفي ا المعدل المئويعلى أساس  املنحهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -

استناداً إىل قرار جملس التعليم العايل الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا 
 كل مقرر املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف 25/9/2006تاريخ  37رقم 
60/100. 

 .سلوفاكيامجهورية اجلهة املعنية يف  مبوافقة حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -
ا يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  - ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 

 ن.و املوفد
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف تُعترب الدرا  -
يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم  القبول -

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات ل
www.mohe.gov.sy( 

ذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي  يعد -  بمثابة تبليغ رسمي.)  www.mohe.gov.syللوزارة ( كل تنويه يتصل 
  

   :آلية التقدم لإلعالن :ثانياً 
  على الرابط التايل:  اً الكرتونيطلب ترشيح للمنحة ميأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إىل اإلعالنwww.vladnestipendia.sk   
   إحضار نسخة ورقية منه إلرفاقه باألوراق والتوقيع عليه و االلكرتوين يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الرتشيح للمنحة

 .من فقرة األوراق املطلوبة) 10ن (انظر البند املطلوبة عند تقدمه لإلعال
   يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة

مرفقاً  61/4/2018الواقع في  االثنينولغاية يوم  9/4/2018الواقع في  االثنيناعتبارًا من يوم الواحدة يف وزارة التعليم العايل 
 وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملًة.بالوثائق املطلوبة 

  
 

  : األوراق المطلوبة: ثالثاً 
باإلضافة إلى ومصدقة أصوًال من وزارة الخارجية والمغتربين،  االنكليزيةأن تكون مترجمة إلى اللغة  يجب الوثائق التي  .أ 

  :عنهاصورة 
 .اإلجازة اجلامعيةمصدقة  .1
  .اإلجازة كشف عالمات .2
 (وليس إخراج قيد) يكون صادراً من الشؤون املدنية. بيان بالوالدة .3

 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:وال يجب  االنكليزيةاللغة بأن تكون  يجب التي الوثائق  .ب 
 رسالتني توصية مصدقة من اجلامعة خبتم حي من أستاذين جامعيني. .4
 الطالب. موقعة من قبل CVسرية ذاتية  .5
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  تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:وال يجب  االنكليزيةأن تكون مترجمة إلى اللغة  ال يجبالتي  الوثائق  .ج 
 عن جواز السفر غري منتهي الصالحية على أال تقل صالحيته عن ستة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. صورة .6
ا للتقدم إىل اإلعالن و  ،وثيقة غري عامل .7 يتضمن موجه إىل وزارة التعليم العايل ذلك مبوجب كتاب رمسي أو موافقة اجلهة اليت يعمل 

ا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك   القبولالستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقايف يف حال ورود موافقة اجلهة اليت يعمل 
 .السلوفاكيمن اجلانب 

اء التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها  )2 ط غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارةوثيقة  .8 أو ما يثبت إ
 يف حال كان موفداً سابقاً.

 /.2صور شخصية ملونة عدد / .9
عن طريق املوقع االلكرتوين التايل:  مت ملؤه من قبل الطالب الذي لكرتويناالللمنحة رتشيح ال طلبنسخة من  .10

www.vladnestipendia.sk  . 
وذلك بعد استكمال كافة الوثائق  النافذة الواحدةمديرية  - ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل لإلعالنترشيح  استمارة .11

 املذكورة أعاله.
 .شفاف مصنف .12

 
  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :رابعاً 

م وفق تسلسل أمساء مجيع الطالب الذين تقد تقوم الوزارة بنشر - مموا بطلبا  على موقع وزارة التعليم العايل: درجا
 ohe.gov.sywww. m . 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
على أن يتم الفصل بني خرجيي الكليات  ،في اإلجازة الجامعية المعدل المئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  -

 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:، التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية
 .(األفضلية للشهادة األحدث) عام احلصول على اإلجازة بالنسبة ملرشحي املاجستري 
  ملرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث).عام احلصول على شهادة املاجستري بالنسبة 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

  www.mohe.gov.sy.  :على موقع الوزارة الناجحني يف املفاضلةاملرشحني األصالء واالحتياط  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -
تحديد أسماء المقبولين من بين حصرًا الذي يعود له  السلوفاكيالجانب لدى  املرشحني الطالب ملفاتتقوم الوزارة بإيداع  -

 .المرشحين
م بعد ورود املقبولنيتقوم الوزارة بإعالم الطالب  -  :وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة املانح من اجلانب قبوال

www.mohe.gov.sy. 
    

  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :خامساً 
 . لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 



4 
 

 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -
للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 .املضيفةالدولة 
 

  :)السلوفاكيالجانب  ت(التزاما : ماهية المنحةسادساً 
 ة.يرسوم الدراسالإعفاء من  -
 .يورو 280مقداره   شهري راتب -
 / يورو.35سلوفاكيا مقدارها / بدء الدراسة يفمنحة مالية عند  -
ى دراسته بنجاح مقدارها تُ منحة مالية  -  يورو. 100صرف للطالب الذي أ
 (علماً أن لغة الدراسة هي اللغة السلوفاكية) / أشهر10دورة يف اللغة السلوفاكية ملدة / -

 
  : التزامات الطالب المالية:سابعاً 

  حال قبوله مبا يلي: يلتزم الطالب يف
 .ذهاباً وإياباً  نفقات السفر -
 أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية املنحة. -

  

 األرقام طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .2532و  2522و 2520ة الداخلي

  

  :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج اإلعالن في مالحظة
 .األصالء واالحتياط حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين

 
  وزير التعليم العالي                                                                                                

  

  
  عاطف النداف الدكتور   

  

  


