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   وال يرتتب عليه أية التزامات خلدمة الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط املطلوبة القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون ل -

 ).www.mohe.gov.syلتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات 
  

   :آلية التقدم لإلعالن - ثانياً 
  مديرية إىل مقاعد التبادل الثقايف مبنح و يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة

ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  ٢٣/٧/٢٠١٧الواقع في  األحد يوماعتبارًا من يف وزارة التعليم العايل  النافذة الواحدة
 .بالوثائق املطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً  اً مرفق ٣١/٧/٢٠١٧الواقع في  االثنين

  على أن تتضمن اسم اجلامعة  رغباتثالث من األوراق املطلوبة)  ٦(انظر البند لإلعالن يدون الطالب يف استمارة الرتشيح
اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية املعتمدة لدى وزارة  احلكومية

الطابق  -الوزارة التعليم العايل (مرفق باإلعالن) واملوجود على املوقع االلكرتوين للوزارة أو يطلبه من مديرية التقومي واالعتماد يف 
 الرابع.

  تحاق الكرتوين عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل املوقع هذا اإلعالن تقدمي طلب الاملتقدمني إىل يتعني على كافة الطالب
ول إىل نفس الرابط من خالل أو الدخ  s://www.wafeden.gov.eghttpاخلاص مبنظومة تنسيق الطالب الوافدين

وموافاتنا ، casm.edu.eg-mohe.wwwاملوقع االلكرتوين لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل املصرية 
كون تسلسل يعلى أن  وراق املطلوبة)من األ ٥(انظر البند  اق الثبوتيةر لدى تقدميهم األو االلكرتوين  طلب االلتحاقبنسخة عن 

لتسلسل الرغبات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة  اً االلكرتوين مطابق االلتحاقاملوجودة يف طلب الثالثة األوىل الرغبات 
 .حتت طائلة استبعاد الطلبالرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية، 

 

  األوراق المطلوبة: - ثالثاً 
 .+ صورة غري مصدقة عنها مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني الشهادة الثانوية العامة وثيقةصورة عن  .١
 /.٣عدد / غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .٢
 بيان الوالدة (وليس إخراج قيد) يكون صادراً من الشؤون املدنية ومصدق أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني. .٣
 /.٧شخصية عدد / صور .٤
/ عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل املوقع اخلاص مبنظومة تنسيق الطالب الوافدين طلب االلتحاق االلكرتويننسخة عن  .٥

 ./٣عدد / قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل املصرية
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية النافذة الواحدة  -ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل استمارة .٦

 املذكورة أعاله.

  مصنف شفاف. .٧

  االختصاصات والرسوم الدراسية: - رابعاً 
 لكل اختصاص.مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري ووفق املعدل املطلوب من الطلبة املصريني  -
 املنح معفاة من الرسوم الدراسية، ما عدا الرسوم مقابل خدمات تدفع باجلنيه املصري أسوًة بالطالب املصريني. -
 الرسوم الدراسية بالنسبة للمقاعد الدراسية غري حمددة أو ثابتة وختتلف من كلية إىل أخرى. -
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   توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي: -خامساً 
 : المنح 

العلمي (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح املتبقية إىل  بفرعهامنحة للحاصلني على الثانوية السورية  /٣/  -
  األديب).  بفرعهااملتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية 

ف املنح  املتبقية إىل منحتني اثنتني للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضا -
  املتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي). 

 :المقاعد  
للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل  مقاعد/ ١٠/ -

  املتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب). 
للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل  مقاعد/ ١٠/ -

  املتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي). 
  

  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  -سادساً 
م تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد - م وفق تسلسل معدال  . ohe.gov.sywww. mعلى موقع وزارة التعليم العايل:موا بطلبا

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
عها ر الثانوية العامة السورية بفعلى أساس املعدل املئوي العام جملموع درجات الطالب يف الشهادة  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -

 لتسلسل التايل:األفضلية ل وفق التفاضلحال تساوي املعدالت يتم األديب وذلك بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية ويف  وأالعلمي 
 :عالمات املواد وفق التسلسل 

  اإلنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 
  اإلنكليزيةاللغة  –الفرع األديب: اللغة العربية. 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 يتم ترشيح الطالب الخمسة الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والعشرين التالين على المقاعد.مالحظة: 

 
   www.mohe.gov.syااللكرتوين:ها على موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
حتديد أمساء املرشحني  اعود هلصالء واالحتياط اىل اجلهات املعنية يف مجهورية مصر العربية واليت يترسل الوزارة ملفات املرشحني األ -

 . املقبولني
م بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني -  أمساء املقبولني من بني املرشحني) (الذي يعود له حتديداملانح  من اجلانب قبوال

 وتنشرها على موقع الوزارة.
 يقوم اجلانب املانح بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني. -
  .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات -اً بعسا

 لسفر.لمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بالتاريخ احملدد  -
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و مسعة بلحيافظ على أن  -
للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 .املضيفةالدولة 
  

 ط:التزامات الجانب المصري لطالب المنح فق -اً ثامن
 السكن اجلامعي حسب اإلمكانيات املتاحة. -
 جنيه مصري. ١٢٥راتب شهري  -
 مينح الطالب املستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله (قيمة منحة شهر). -
 منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة. -
 إعفاء من رسوم الدراسة. -
 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ املشايف العامة.  -
ى دراسته بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر. -  يصرف للطالب الذي أ

 
  

 طلب وأ ٢١١٩٨٦٧أو االتصال على الرقم  ٥مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  زيد منمل
  .٢٥٣٢و  ٢٥٢٢و ٢٥٢١ة الداخلي قاماألر 

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *
 الناجحين األصالء أو االحتياط.

  
  وزير التعليم العالي         
  

  عاطف الندافالدكتور 
  
  

     املصرية املعتمدة لدى الوزارة.قائمة باجلامعات  - :المرفقات


