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 اجلمهورية العربية السورية    
 والبحث العلمي   وزارة التعليم العايل

 

 الن ــــــــــــ ــــ إع    
 

الراغبي ابلتقدم إىل  و  (2022و    2021) يعاملدورة الشهادة الثانوية العامة السورية  احلاصلي على  إىل الطالب السوريي 
ضمن برانمج العامل يف صربيا    2022/2023للعام الدراسي  األوىل عيةاماجلرحلة لم التبادل الثقايف ل  نحاملفاضلة اخلاصة مب

(World in Serbia) 
 (للمرحلة اجلامعية األوىل دراسية منحة 15)عن تقدمي والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العايل 

 ( الصربية املتوفرة يف اجلامعات االختصاصات خمتلفيف  / منح للفرع األديب5/ منح للفرع العلمي و / 10/)
 
 

 : األحكام العامة   :أوالا 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية. إىل هذه املفاضلة  تقدم  أن يكون امل -
 سنة من اتريخ صدور اإلعالن.  21أال يتجاوز عمر املرشح  -
جملموع درجاته على أال يقل املعدل العام    2022وعام    2021  امع  لدورةأن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية العامة السورية   -

 %. 70عن  
 للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.   أن تكون الشهادة الثانوية -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام. ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
، أو الناجحي يف إعالن 2022/2023و  2021/2022  راسييد  العامي ل لالثقايف عالانت التبادل إال حيق ملن جنح يف    -

 التقدم هلذا اإلعالن.   املذكورينمنح اجلامعات اخلاصة للعاميي  
 للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. ال حيق -
املستنكفي عن  ال حيق   - قد تقدموا بطلب ثقايف  الل  ادتبال  ت إعالانللطالب  التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا  السابقة 

 .الذي جنحوا فيهاالستنكاف خالل يومي من صدور نتائج إعالن التبادل الثقايف السابق  
تائج من اتريخ إعالن الن  يومي التقدم بطلب استنكاف خالل    (األصالء واالحتياط )حيق للطالب الناجحي يف هذا اإلعالن   -

 رم من التقدم إىل ابقي إعالانت التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة. رمسياً وإال حي
اتُ  - منح  القبول على  الثقايف على أساس  رى مفاضلة  املئويلتبادل  الشهادة    املعدل  بعد طي  يف  الرتبية    الثانوية  مادة  درجة 

 . فقط  الدينية
 ة.ال تقبل الطلبات الشرطي -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب.  -
 . كل من تقدم أبكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً  -
 .صربياالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف  يرتبط   -
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يتمتعون ابحلقوق اليت   ن وفق قانون البعثات العلمية وابلتايل ال يفدعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف مو ال يُ  -
 ن. و يتمتع هبا املوفد 

  لى حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات تاه الدولة. برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة ععترب الدراسة وفق  تُ  -
عليها من موقع وزارة التعليم الشهادات )ميكن احلصول  لشروط املطلوبة لتعادل  خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

 .(www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات  
 

 : عالنآلية التقدم لل   :اثنياا 
عد ومنح التبادل قامب  اإلعالن اخلاصطلب لالشرتاك يف  خاصة( بيتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية   -

ع الواق االثني اعتباراا من يوم الطابق اخلامس والبحث العلمي  يف وزارة التعليم العايل العالقات الثقافيةالثقايف إىل مديرية 
وال  ابلواثئق املطلوبة  مرفق 17/11/2022الواقع يف  اخلميسيوم هناية الدوام الرمسي من ولغاية  7/11/2022يف 

 . اثئق املطلوبة كاملةً ري مستوفية للو قبل أي طلبات غ تُ 
اليت يرغب ابلدراسة فيها وميكن   الكلية  مع اسم  ياختصاص  ( Application formيدون الطالب يف طلب الرتشيح ) -

 ابإلعالن.   املرفقة والكليات    االختصاصاتبقائمة  االستعانة  
 

: (7،6،5،4،  8)  ابستثناء البنود من وزارة اخلارجية واملغرتبي الا )مرتمجة اىل اللغة االنكليزية ومصدقة أصو  وراق املطلوبة األ :اثلثاا   
 . عن وثيقة الشهادة الثانويةمصدقة  صورة   .1
 .رشح من األمراض السارية واملعديةتقرير طيب يثبت خلو امل .2
 فحص العوز املناعي املكتسب )اإليدز(.  .3
 . ب حتفيزيخطامع   واحدةA4 على أال تتجاوز صفحة    ابللغة االنكليزية  CVسرية ذاتية   .4
  غري منتهي الصالحية.  عن جواز السفر  مصدقة  صورة .5
 /. 2صور شخصية عدد / .6
  . مرفق مع اإلعالن  تعليم العايل على املوقع االلكرتوين لوزارة ال موجود   Application form طلب ترشيح   .7
املذكورة   املطلوبة  واألوراقاملستندات    صور   ، وإرفاق ي إكمال منوذج طلب وزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجيةجيب على املتقدم .8

 Internationalscholarships@dhet.gov.zaإىل:  وإرساهلا(  dfp  بصيغة) جيب أن تكون الصور واضحة و  أعاله
 وتقدمي  الواثئق املذكورة أعاله  كافةوذلك بعد استكمال  ،  العالقات الثقافية يف الوزارة  قدم من مديريةتلإلعالن  ترشيح    استمارة .9

 . ديرية العالقات الثقافية يف الوزارةمل صور مصدقة عنها
 يسمح للمستفيدين من املنح الدراسية بتغيري برانمج الدراسة.  ال    .10

 

 : تنفيذ املفاضلةإجراءات    :رابعاا 
ال  تعلن • أمساء مجيع  تسلسل  الوزارة  بطلباهتم وفق  تقدموا  الذين  املئو طالب  العايل:    ية معدالهتم  التعليم  وزارة   على موقع 

www. mohe.gov.sy. 
 تقوم الوزارة ابستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. •

http://www.mohe.gov.sy/
mailto:Internationalscholarships@dhet.gov.za
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الطلبات وانتقاء املرشحي حسب  • الشهادة    املعدل املئوي  تتم معاجلة  الدينيةدرجة    الثانوية بعد طي  يف  الرتبية  ويف   مادة 
 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضل  يتم    معدالهتم املئوية حال تساوي  

 الشهادة األحدث.  •
 

 عالمات املواد وفق التسلسل التايل:  •
 اللغة االنكليزية(.   -الكيمياء   -الفيزايء  -الفرع العلمي: )الرايضيات ✓
 االنكليزية( اللغة -الفرع األديب: )اللغة العربية ✓

 العمر )األفضلية لألصغر سناً(. •
 وين:ها االلكرت على موقع  اإلعالن يف    الناجحي األصالء واالحتياط  املرشحي  الوزارة أمساء  تعلن   •

www.mohe.gov.sy . 
 إبرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولي من بي املرشحي. املانح  يقوم اجلانب   •
 املانح. من اجلانب   د القبوالتبعد ورو   تقوم الوزارة إبعالم الطالب املقبولي •
 توزع املنح:   -خامساا 
تبقية  عدد املطلوب تضاف املنح املبفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم الالعامة منح للحاصلي على الثانوية السورية  /10/ •

 . (للمتقدمي احلاصلي على الثانوية بفرعها األديب
تبقية عدد املطلوب تضاف املنح املويف حال عدم تقدم ال )  العامة بفرعها األديبمنح للحاصلي على الثانوية السورية    /5/ •

 . العلمي( للمتقدمي احلاصلي على الثانوية بفرعها  
 

 ماهية املنحة:   :سادساا 
 . أمريكياً  دوالراً   / 401/ يقاربما  / ديناراً صربياً أي 15000راتب شهري مقداره /  -
 . امعيةواألقساط اجل  اعفاء من الرسوم الدراسية -
 سكن جامعي.  -
 طعام يف مطاعم اجلامعة. الوجبات   -
 . (26)حىت سن   صة التأمي الصحييبول -
 . الدخولأتشرية   -
 بدل اإلقامة  -
 تكاليف السفر من وإىل صربيا. -
 ، ودورة مكثفة يف اللغة الصربية بعد الوصول إىل صربيا(. onlineدورة  للغة الصربية )  جمانية حتضريية دورة -

 املالية: لطالب  : التزامات اسابعاا 
 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبايلي:    

 بقة اليت تشمل ماهية املنحة. اأي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة الس  -
 

 :واجبات الطالب  : اثمناا 
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 أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.  -
 البلد املضيف. يف  نظمة  القواني واألنها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  عة بلده ويتقيد بقوانيأن حيافظ على مس  -
م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 . الدولة املضيفةالسورية يف  
 

 

 طلب  وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5فية يف وزارة التعليم العايل ط مديرية العالقات الثقامراجعة املعلومات ميكن   ملزيد من
 . 2532و  2521و   2523ة الداخلي  األرقام

 

يف   بعد صدور نتائج اإلعالن   التقدم بطلب السرتجاع أوراقهم الثبوتيةاإلعالن  مالحظة: حيق للطالب املتقدمي إىل هذا   *
 .من اتريخ صدور نتائج اإلعالنأشهر   6موعد أقصاه   لخال االحتياط  الناجحي األصالء أو  حال مل يرد امسهم من بي

 

                       

                                               
 والبحث العلمي وزير التعليم العايل                                                                            

 

 بسام ابراهيم الدكتور          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : املرفقات 
 . (Application form)  الرتشيح طلب -
 . املتاحة  ختصاصات ابالقائمة  -
 . ليم العايل والبحث العلمي ف هبا لدى وزارة التعقائمة ابجلامعات الصربية املعرت  -


