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 الجمهورية العربية السورية  

رقم:     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
   2021/ 4/ 10تاريخ:   5/ 011018/ 122

  

  إعــــــــــــــــــــالن

إلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافي المقدمة من  
للعام    KNBاالندونيسية من خالل برنامج شراكة الدول النامية منحة  وزارة التربية والثقافة  

   2021/2022الدراسي  

 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم عدد من المنح الدراسية  

في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات  دكتوراه)  -لمرحلة الدراسات العليا( ماجستير
   االندونيسية

  

 : األحكام العامة:  أوال ا

يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجراءات التقدم  -
 لإلعالن.  

 للمتقدمين لدراسة الدكتوراة.  /40للمتقدمين للماجستير و/  /35الحد األقصى لعمر المتقدم/  -

 الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن.  يجب على الطالب التقيد التام بتقديم  -

 أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.   -

أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في   -
 حال كان موفداً سابق اً.  

متقدم غير موظف أو حاص  ل على موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وكذلك  أن يكون ال -
  الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب االندونيسي.

 أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير.   -

الم - درجة  تكون  درجة  أن  مع  متوافقة  الطالب  يحملها  التي  الدكتوراه)  لدراسة  للمتقدمين  اجستير( 
 الدكتوراه.  

الدراسات العليا وفق   - للقيد في  المقبولة  التي يحملها الطالب من الشهادات  أن تكون درجة اإلجازة 
 القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.  

للمتقدمين لدراسة الدكتوراه) التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة  أن تكون درجة الماجستير ( -
 للقيد في الدراسات العليا وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.  

 الجامعات الخاصة السورية    –تقبل شهادات أنماط التعليم في سورية: (الجامعة االفتراضية السورية   -

الشهادات األجنبية المعادلة    – لمعاهد العليا والمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة  ا  – التعليم المفتوح    –
/ رقم  العالي  التعليم  مجلس  قرار  أحكام  وفق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تاريخ    /45في 

10/10/2019  . 

 التشريعي رقم  % من المنح الدراسية المتاحة وذلك وفق المرسوم  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة   -

 ، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء، تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.  7/7/2013تاريخ    /44/

 ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إلى هذا اإلعالن.   -



 2 

  

 صدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه.  ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى ت -

ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا   -
قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي  

 السابق الذي نجحوا فيه.  

للطالب  - التنويه    يحق  في  المحددة  المدة  خالل  استنكاف  بطلب  التقدم  اإلعالن  هذا  في  الناجحين 
المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي  

 الحالي واألعوام القادمة.  

 ال تقُبَل الطلبات الشرطية.   -

 أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.  يلُغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك  -

 كل من تقدم بأكثر من طلب يسُتبعد طلبه من المفاضلة ويعُتبر ملغى حكماً.   -

   المعدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي تُجرى مفاضلة القبول على هذه المنح على أساس  -

   ث درجات بالنسبة للحاصلين المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالالماجستير وعلى أساس المعدل 

، على أن يتم الفصل بين المتقدمين من خريجي الكليات  على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه
التطبيقية والمتقدمين من خريجي الكليات غير التطبيقية والمفاضلة بين كلٌّ منهم على حدا استناداً إلى  

المتضمن قائمة بالكليات التطبيقية التي يكون    25/9/2006تاريخ   37قرار مجلس التعليم العالي رقم  
 .  60/100فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في كل مقرر  

 .  االندونيسيةبموافقة الجهة المعنية في الجمهورية حصرا القبول النهائي للطالب مرتبط  -

بعثات العلمية وبالتالي ال  يُعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون ال -
 ال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدون.  

الثقافي   - التبادل  برامج  وفق  الدراسة  الطالب تعُتبر  حساب  على  خاصة  أية    نفقة  عليه  يترتب  وال 
   التزامات اتجاه الدولة. 

الطالب، ح - التي يحصل عليها  الشهادة  بمعادلة  المنحة ال يعطي الحق حكماً  يث يخضع  القبول في 
الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها  

   )ov.sywww.mohe.g  من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ مديرية تعادل الشهادات

)  www.mohe.gov.syيعد كل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة(  -
   بمثابة تبليغ رسمي.

  

لإلعالن التقدم  اا:آلية  اإلر  : ثاني  الدليل  على  االطالع  بهذا  (يرجى  المرفق  شادي 
للمنح الدراسية    KNBتتم جميع عمليات التقديم عبر اإلنترنت من خالل موقع  اإلعالن)  

https://knb.kemdikbud.go.id   

  

    إجراءات التقدم عبر االنترنت: 

 الدراسية:    للمنح   KNB  موقع   من    التوصية  رسالة   تحميل  المتقدم   على   يتعين -1

 https://knb.kemdikbud.go.id 

تقديم رسالة التوصية وجواز السفر والشهادة المترجمة لدى ترجمان محلف والمصدقة من وزارة   -2
   الخارجية  إلى السفارة اإلندونيسية بدمشق للحصول على رسالة التوصية. 

 .  4/5/2021إكمال عملية التقديم عبر اإلنترنت خالل موعد أقصاه  -3

https://studyshoot.com/grants/49345/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
https://knb.kemdikbud.go.id/
https://studyshoot.com/2020/01/09/recommendation-letter/
https://knb.kemdikbud.go.id/
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للمنح الدراسية وسيتم  KNBيتم نشر المتقدمين الذين تم اختيارهم عبر اإلنترنت من خالل موقع  -4
 اإلعالن عنها رسمياً من خالل شبكة منشورات السفارة اإلندونيسية.  

 .  اللغة اإلنجليزية مترجمة رسمياً إلى   يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة مصدقة و -5

 يمكن أن يتم دعوة المتقدين إلى مقابلة (عن بعد)  من قبل الجانب االندونيسي إذا لزم األمر.   -6

  

  

القانوني (بموجب وكالة رسمية) بطلب  التقدم عبر االنترنت يتقدم الطالب أو وكيله  بعد استكمال عملية 
التبادل الثقافي إلى مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم    لالشتراك في المفاضلة الخاصة بمنح

االثنين   يوم   من  اعتباراً  العلمي  والبحث  بالتوقيت    19/4/2021العالي  الثانية ظهراً  الساعة  وحتى 
مرفقاً بالوثائق المطلوبة وال تقُبل أي طلبات غير مستوفية للوثائق    5/5/2021المحلي من يوم األربعاء  

 بة كاملة.  المطلو

  

    رابعاا: األوراق المطلوبة:

التي . أ الخارجية    يجب  الوثائق  وزارة  من  أصوالا  ومصدقة  االنكليزية  اللغة  إلى  مترجمة  تكون  أن 
 :  باإلضافة إلى صورة عنهاوالمغتربين ،

وصورة عن كشف عالمات اإلجازة  )،  /1(صورة عدد/  صورة مصدقة عن مصدقة اإلجازة الجامعية   .1
 للمتقدمين للماجستير.  

الماجستير   .2 مصدقة  عن  مصدقة  عدد/  صورة  عن/1(صورة  وصورة  الماجستير  )،  عالمات  كشف 
 بالنسبة للمتقدمين للدكتوراه.  

 صورة عن جواز السفر غير منتهي الصالحية.   .3

 تقرير طبي يثبت خلو المرشح من األمراض السارية والمعدية.   .4

أو مايعادلها ( وثيقة اجتياز امتحان اللغة االنكليزية من    500  للغة االنكليزية بدرجة  TOEFLشهادة   .5
 المعاهد العليا للغات في الجامعات الحكومية حصراً..  

الوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة ااالنكليزية وال يجب تصديقها من وزارة الخارجية   . ب
 والمغتربين:  

 وثيقة اثبات استكمال التقدم عبر االنترنت.   .6

   KNBخطاب توصية من مشرف البحث المحتمل في إحدى الجامعات المشاركة في منحة  .7

 (للمتقدمين للدكتوراة)  

رسالة دوافع يوضح فيها على األقل الغرض من دراستهم وأصل اهتماماتهم في الدراسة في إندونيسيا  .8
 كليزية).  ومتابعة موضوع البحث الذي اختاروه وخططهم للمستقبل األكاديمي (باللغة االن

 كتاب توصية من السفارة االندونيسية بدمشق.   .9

موجه  وثيقة غير عامل، أو موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن وذلك بموجب كتاب رسمي   .10
العلمي والبحث  العالي  التعليم  اإلعالن    إلى وزارة  إلى  للتقدم  بها  يعمل  التي  الجهة  موافقة  يتضمن 

إجراءات الستكمال  الجانب    وكذلك  من  القبول  ورود  حال  في  الثقافي  التبادل  منح  من  االستفادة 
  االندونيسي.

أو ما يثبت إنهاء )2وثيقة غير موفد (يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارة ط  .11
   التزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها في حال كان موفداً سابقاً.

حالة   .12 تثبت  والقوات  وثيقة  للجيش  العامة  القيادة  في  الشهداء  شؤون  مكتب  عن  االستشهاد صادرة 
 المسلحة بالنسبة للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.  

    /2صور شخصية ملونة عدد/  .13

https://studyshoot.com/2021/04/03/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%84%d8%aa%d8%b3-ielts/
https://studyshoot.com/2019/11/09/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%84-toefl/
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العلمي .14 والبحث  العالي  التعليم  من وزارة  عليها  الحصول  يمكن  لإلعالن  ترشيح  مديرية    -استمارة 
   بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.وذلك  العالقات الثقافية 

 مصنف شفاف.   .15

  

   خامس اا:إجراءات تنفيذ المفاضلة:

الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بطلباتهم وفق تسلسل درجاتهم على موقع وزارة   تقوم -
   التعليم العالي: 

 .www. mohe.gov.sy 

 الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة.  الوزارة باستبعاد جميع  تقوم -

 حسب المعدل المئوي في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي تتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -
  الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي في اإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين

الكليات  على أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيقية وخريجيللدكتوراه، على درجة الماجستير والمرشحين 
 ، وفي حال تساوي المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التالي: غير التطبيقية 

 عام الحصول على اإلجازة بالنسبة لمرشحي الماجستير (األفضلية للشهادة األحدث.)   •

 ر بالنسبة لمرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث.) عام الحصول على شهادة الماجستي •

 العمر (األفضلية لألصغر سناً).  •

المفاضلة   في   الناجحين  المرشحين   الطالب   أسماء   الوزارة   تعلن -
 موقع    على   

 .www.mohe.gov.sy: الوزارة 
لدى - المرشحين  أسماءالطالب  بإيداع  الوزارة  ي   تقوم  الذي  االندونيسي  له  الجانب  تحديد  حصرا  عود 

 .  أسماء المقبولين من بين المرشحين

   سادس اا:واجبات الطالب الذي يتم قبوله:

مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل موعد سفره إلعالمها   -
 بتاريخ السفر.  

 الشهادة المطلوبة.  أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على  -

 أن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً أنظمة البلد المضيف.   -

أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية   -
 للجمهورية العربية السورية في الدولة المضيفة.  

  

   اهية المنحة:سابع اا: م 

بقيمة   .1 مخصص  بدل  منح  إلى    000. 500. 1سيتم  وصولهم  عند  الجدد  للطالب  إندونيسية  روبية 
 إندونيسيا.   

المعيشة و بدل   .2 الجدد بدل  البرامج ، سيتلقى الطالب  اللغة اإلندونيسية واإلعدادية  أثناء أخذ دورة 
 الكتب الذي سيتم توزيعه شهرياً .  

 شهرياً بدل المعيشة والبحث والكتب.   KNBسوف يتلقى طالب خالل البرنامج األكاديمي ،  .3

روبية إندونيسية شهريا (في حالة تجاوز تكلفة الخدمات الطبية    000. 400تأمين صحي بحد أقصى   .4
 لتلك التي يغطيها التأمين الصحي ، يجب أن يتحمل الطالب الفرق)   

ن مطار دمشق الدولي إلى إندونيسيا ، بما  تذكرة طيران دولية ذهاباً وإيا باً (الدرجة االقتصادية) م .5
 في ذلك النقل المحلي إلى الجامعة المضيفة.   
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أي دعم مالي أو رعاية   KNBمالحظة: اليسمح الجانب االندونيسي باصطحاب العائالت وال توفر منحة  
 للُمعالين   

 ولن تؤيد طلبات التأشيرة الخاصة بالُمعالين وال توفر السفر لهم.           

  

   ثامناا: التزامات الطالب المالية:

 يلتزم الطالب في حال قبوله بأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة التي تشمل ماهية المنحة.  

  

العلمي   والبحث  العالي  التعليم  في وزارة  الثقافية  العالقات  يمكن مراجعة مديرية  المعلومات  لمزيد من 
 .  2532و   2522و  2520أوطلب األرقام الداخلية  2119867أو االتصال على الرقم  5ط

  

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

  

  

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                 

  

  

   الدكتور بسام ابراهيم                                                           

  

  


