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 الجمهورية العربية السورية        

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   
 

 
 

 لقطرلالمخصصة التبادل الثقافي منح على  15/9/2020تاريخ  217رقم والبحث العلمي  وزارة التعليم العاليإعالن إلى  المرشحين

 مصر العربيةجمهورية المقدمة من للمرحلة الجامعية األولى  

 
 

 
 

 

 :التي تم اعتمادها للمفاضلة بين المتقدمينعايير مال

 :وهي 2021 /2020للعام الدراسي  التبادل الثقافي ومقاعد اإلعالن عن منح المتضمن  15/9/2020تاريخ  217رقم  رالتعليم العالي المعايير الواردة في إعالن وزارة    

 سنة من تاريخ صدور اإلعالن. 22ه ال يتجاوز عمرأ و عربية السوريةمن حاملي الجنسية الإلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم يجب  -

ام لمجموع درجاته بعد طي مادة على أال يقل المعدل الع 2020أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها )العلمي أو األدبي( لدورة عام  -

%, االقتصاد 70دلة %, طب األسنان والصي75للتقدم لالختصاصات : )الطب البشري  األدنى أن يكون الحديشترط الجانب المصري و%, 65ة عن التربية الديني

 %(70%, اإلعالم 75والعلوم السياسية 

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية. -

 .هذا العامالتقدم إليها  ت التبادل الثقافي في األعوام السابقةمفاضالأي من في  ال يحق لمن حصل على قبول -

 التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن. إعالناتال يحق لمن نجح في  -

ي التنويه فلموعد المحدد ضمن اف ا بطلب االستنكاال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدمو -

 نتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.ب الخاص

 12/10/2020 نينيوم االث منيحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل المدة  -

 دل الثقافي في العاموإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبا  15/10/2020 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس

 الدراسي الحالي واألعوام القادمة.
 فقط.  الثانوية بعد طّي درجة مادة التربية الدينيةفي الشهادة  المعدل المئويجرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس ت   -

 ية.ال تقبل الطلبات الشرط -

 كل من تقدم بأكثر من طلب ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً. -

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

 جمهورية مصر العربية.بموافقة الجهة المعنية في حصراً القبول النهائي للطالب يرتبط  -

 ن.وا الموفدتمتع بهين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يالتبادل الثقافي موفد الطالب المقبولون وفق اتفاقيات عدال ي   -

 ت عد الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب وال يترتب عليه أية التزامات تجاه الدولة.  -
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ً بمعادلة ال - لشروط المطلوبة لتعادل شهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم لالقبول في المنحة ال يعطي الحق حكما

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي

 ( بمثابة تبليغ رسمي.www.mohe.gov.sy ه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة )يعد كل تنوي -

ادات )يمكن الحصول لشروط المطلوبة لتعادل الشهفي المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون ل القبول -

 (.www.mohe.gov.sy  مديرية تعادل الشهادات /العلمي ثوالبح العاليعليها من موقع وزارة التعليم 

 التفاضلم يت تهم المئويةمعدالساوي وفي حال ت ةالتربية الدينيمادة في الشهادة الثانوية بعد طي درجة  على أساس المعدل المئويتتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين  -

 وفق األفضلية للتسلسل التالي: 

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

 .االنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات  -

 .االنكليزيةاللغة  –الفرع األدبي: اللغة العربية  -

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 ح والمقاعد وفق ما يلي: توزع المن

 : المنح 
نوية لين على الثامين الحاصمنحة للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح المتبقية إلى المتقد /3/  -

 السورية بفرعها األدبي(. 

ثانوية اصلين على القدمين الحفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتللحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )و منحة /2/   -

 السورية بفرعها العلمي(. 

 :المقاعد 

ثانوية الحاصلين على قدمين المقاعد للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المت /10/ -

 السورية بفرعها األدبي(. 

لثانوية حاصلين على اقدمين المقاعد للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المت /10/ -

 السورية بفرعها العلمي(. 

 واجبات الطالب الذي يتم قبوله:

 الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها بالتاريخ المحدد للسفر.مراجعة مديرية العالقات  -

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -

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

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

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

 :لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري 

 السكن الجامعي حسب اإلمكانيات المتاحة. -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 ري.جنيه مص 125راتب شهري  -

 يمنح الطالب المستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله )قيمة منحة شهر(. -

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة. -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 المشافي العامة.  في تأمين عالج طبي في حالة المرض المفاجئ -

 يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر. -

 
 

 تي:وفق اآل المصريةمن الحكومة  المقدمة منح ومقاعد التبادل الثقافيعلى أسماء المرشحين األصالء واالحتياط للمرحلة الجامعية األولى  

 م

رقم 

 االستمارة

 اسـم الطالب

 المواليد

ل الشهادة الحاص

عليها + دورة 

 عام

المجموع 

بدون 

 ديانة

المعدل 

 المئوي
 الرغبات المطلوبة لتسلس

 (ةاسم الجامع+)االختصاص

 نوع الترشيح

1-  

 23/3/2002 شهد احمد العثمان 11
 ثا/علمي

2020 
2602 96.37 

 طب-الزقازيق -

 طب –القاهرة  -

 طب-عين شمس -
 أصيل منحة

2-  

 1/1/2003 ماسه محمد سامر  تكه جي 28
 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –المنصورة  -
 أصيل منحة

3-  

 1/1/2003 روان فواز غبش 29
 ثا/علمي

2020 
2596 96.15 

 طب –المنصورة  -

 طب-القاهرة -

 أصيل منحة طب –اإلسكندرية  -

4-  

 25/3/2001 لين محمد سالم حمد فاخوري 109
 ثا/علمي

2020 
2587 95.81 

 طب –شمس  عين -

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -
 أصيل منحة

5-  

 22/1/2002 تسنيم عبد الجليل صباهي 82
 ثا/أدبي

2020 
2081 80.04 

 اإلعالم-القاهرة -
 االقتصاد والعلوم السياسية –القاهرة  -

 رياض أطفال –القاهرة  -
 منحةأصيل 

6-  

 23/6/2002 مناف سعود عباس 3
 ثا/علمي

2020 
2563 94.93 

 ندسةه-القاهرة -

 هندسة-عين شمس -

 أصيل مقعد احتياط منحة هندسة –اإلسكندرية  -

7-  
 6/1/2002 عبد العظيم ناصر علي 69

 ثا/علمي

2020 
2557 94.70 

 طب –عين شمس  -

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد احتياط منحة



4 

 

8-  

 21/3/2002 عمران خليل الجزائرلي 70
 ثا/علمي

2020 
2555 94.63 

 طب –القاهرة  -

 طب –إلسكندرية ا -

 طب أسنان-القاهرة -
 أصيل مقعد احتياط منحة

9-  

 12/9/2003 نور الدين عماد الدين القصاب 73
 ثا/علمي

2020 
2549 94.41 

 طب-السويس  -

 طب-اإلسماعيلية  -
 طب-اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد احتياط منحة

10-  

 16/10/2002 هيلين قاسم الجرمقاني 65
 ثا/علمي

2020 
2547 94.33 

 بط-عين شمس  -

 طب -القاهرة -

 أصيل مقعد احتياط منحة طب -اإلسكندرية -

11-  

 5/1/2003 احمد انور ربيع 49
 ثا/علمي

2020 
2540 94.07 

 طب أسنان –القاهرة  -
 طب –القاهرة  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -
 أصيل مقعد

12-  

 1/1/2000 ايمان عهد غريب 54
 ثا/علمي

2020 
2526 93.56 

 طب -المنوفية -

 طب –القاهرة  -

 أصيل مقعد طب –عين شمس  -

13-  

 25/2/2002 مالك عماد الدين كوكش 76
 ثا/علمي

2020 
2519 93.30 

 طب –القاهرة  -

 طب –الزقازيق  -

 طب –المنيا  -
 أصيل مقعد

14-  

 1/9/2001 محمد عبد الكريم سليمان 80
 ثا/علمي

2020 
2515 93.15 

 طب –القاهرة  -

 طب-اإلسكندرية -

 طب-بور سعيد  -
 أصيل مقعد

15-  

 1/1/2002 ادر خرفانسليم عبد الق محمد 59
 ثا/علمي

2020 
2500 92.59 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –اإلسكندرية  -
 أصيل مقعد

16-  

 20/5/2000 محمد هاني نور الدين عجاج 75
 ثا/علمي

2020 
2492 92.30 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب اسنان –القاهرة  -

 أصيل مقعد صيدلة –القاهرة  -

17-  

 8/4/2002 ليوسفحسن احمد ا 64

 ثا/علمي

2020 

 

2486 92.07 

 طب بشري-القاهرة  -
 طب أسنان-القاهرة -

 أصيل مقعد القاهرة  صيدلة -
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18-  

 9/6/2002 احمد رياض الحمد 42
 ثا/علمي

2020 
2485 92.04 

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد طب -الزقازيق -

19-  

 22/8/2002 جاسيكا بسام حمشو 56

 ثا/علمي

2020 

 

2476 91.70 

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد طب-عين شمس  -

20-  

 4/2/2002 ياسين صالح الدالي 46
 ثا/علمي

2020 
2472 91.56 

 طب بشري –القاهرة  -

 طب بشري –اإلسكندرية  -

 أصيل مقعد طب أسنان –القاهرة  -

21-  

 1/1/2002 محمد سلطان الجاسم 84
 ثا/علمي

2020 
2470 91.48 

 طب –القاهرة  -
 طب-دريةاإلسكن -

 أصيل مقعد طب-  اسوان -

22-  

 7/1/2002 ايهم بالل ديب 55
 ثا/علمي

2020 
2463 91.22 

 طب –القاهرة  -

 طب -عين شمس -
 أصيل مقعد طب-اإلسكندرية  -

23-  

 9/4/2002 تاله سمير عرنوس 83
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 

 طب –المنصورة  -

 طب أسنان –المنصورة  -

 أصيل مقعد صيدلة –المنصورة  -

24-  

 2/1/2003 محمد الحسينفرح  108
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 

 طب –القاهرة  -

 صيدلة –القاهرة  -

 أصيل مقعد طب-اإلسكندرية   -

25-  

 25/7/2002 محمد سامر الشيخ علون 14
 ثا/علمي

2020 
2451 90.78 

 طب أسنان –عين شمس  -

 طب أسنان-القاهرة -

 احتياط مقعد طب أسنان-اإلسكندرية -

26-  

 20/7/1999 حنين فيصل المفتاح 106
 ثا/علمي
2020 

2446 90.59 

 طب –عين شمس  -

 طب أسنان –عين شمس  -

 احتياط مقعد صيدلة–عين شمس  -
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27-  

 1/5/2002 عبد هللا محمد غنام 97
 ثا/علمي

2020 
2446 90.59 

 طب–القاهرة  -

 طب –عين شمس  -

 احتياط مقعد طب أسنان –القاهرة  -

28-  

 12/6/2002 غاردينيا فهيم ابراهيم 2
 ثا/علمي

2020 
2443 90.48 

 طب-طنطا -

 طب-اإلسكندرية -

 احتياط مقعد طب-القاهرة -

29-  

 6/5/2002 فؤاد احمد فائق حالق 71
 ثا/علمي

2020 
2436 90.22 

 طب –القاهرة  -

 طب-عين شمس -

 احتياط مقعد طب-بنها  -

30-  

 25/9/2002 بسمان حرب  حازم 68
 ثا/علمي

2020 
2430 90 

 طب –القاهرة  -
 طب-اإلسكندرية  -

 داحتياط مقع طب -عين شمس -

31-  

 18/1/2002 محمد عبدو الحوراني 94
 ثا/علمي

2020 
2430 90 

 طب –القاهرة  -

 طب –اإلسكندرية  -
 احتياط مقعد طب –طنطا  -

32-  

 1/1/2003 محمد نايف حيدر العبد هللا 104
 ثا/علمي

2020 
2424 89.78 

 طب أسنان –القاهرة  -

 طب أسنان –عين شمس  -

 احتياط مقعد طب أسنان –اإلسكندرية  -

33-  

 8/6/2002 الد الهريسيمحمد خ 20
 ثا/علمي

2020 
2423 89.74 

 طب-عين شمس -

 طب أسنان-عين شمس -

 احتياط مقعد صيدلة-عين شمس -

34-  

 2/2/2002 عمر هيسم محمد 33
 ثا/علمي

2020 
2421 89.67 

 صيدلة –اإلسكندرية  -

 طب –اإلسكندرية  -

 احتياط مقعد صيدلة –القاهرة  -

 

 بمثابة تبليغ رسمي اإلعالنيعتبر هذا 
والبحث  عاون وزير التعليم العاليم                                                                                                                                                                   

 العلمي
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 لدكتورة سحر الفاهوما                                                                                                                                                                        

 


