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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 

 
 ـالنــــــــــــــإع

 (2019األدبي دورة ) الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو إلى الطالب السوريين
 2019/2020للعام الدراسي  األولىالجامعية رحلة لمالتبادل الثقافي ل منحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بو  

 الموقع مع التفاق الثقافي لالتنفيذي نامج استنادًا إلى البر  
 جمهورية مصر العربية

 

   اً دراسي اً مقعد/ 20/ -دراسية منح / 5/ تقديم تعلن وزارة التعليم العالي عن
 وفق معدالت القبول في الجامعات المصريةو  الجامعات المصرية المتوفرة في االختصاصاتمختلف  للحصول على اإلجازة الجامعية في

 

 

 األحكام العامة: -أوالً 
 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. -
 احملددة يف هذا اإلعالن.جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد  -
  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر املتقدم  -
املعدل العام جملموع على أال يقل  2019دورة األديب  وأالسورية بفرعها العلمي  أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة -

 %.65درجاته عن 
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 .هذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة -
 عالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.إال حيق ملن جنح يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
االستنكاف ضمن ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب  -

 املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء  -

 عالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل باقي إ
  بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية فقط. الثانويةيف الشهادة  المعدل المئوير  مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أسا  تُ  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 مجهورية مصر العربية.مبوافقة اجلهة املعنية يف  حصراً القبول النهائي للطالب يرتبط  -
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العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا  ن وفق قانون البعثاتيعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 ن.و املوفد

 وال يرتتب عليه أية التزامات تاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع  القبول -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات ل

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

  :آلية التقدم لإلعالن -ثانياً 
  يتعني على كافة الطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن تقدمي طلب التحاق الكرتوين عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل املوقع اخلاص

أو الدخول إىل نفس الرابط من خالل املوقع االلكرتوين   s://www.wafeden.gov.eghttpالطالب الوافدينمبنظومة تنسيق 
، وموافاتنا بنسخة عن طلب االلتحاق casm.edu.eg-mohe.wwwلقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل املصرية 

من األوراق املطلوبة( على أن يكون تسلسل الرغبات الثالثة األوىل املوجودة يف  5االلكرتوين لد  تقدميهم األوراق الثبوتية )انظر البند 
حتت الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية، طلب االلتحاق االلكرتوين مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة 

 .طائلة استبعاد الطلب
  النافذة مديرية إىل مقاعد التبادل الثقايف مبنح و يتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة

 اً مرفق 1/8/2019الواقع في  الخميسالواقع في ولغاية يوم  23/7/2019 الثالثاء اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  الواحدة
 .بالوثائق املطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 

  اليت  احلكوميةعلى أن تتضمن اسم اجلامعة  ثالث رغباتمن األوراق املطلوبة(  6)انظر البند لإلعالن يدون الطالب يف استمارة الرتشيح
يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية املعتمدة لد  وزارة التعليم العايل )مرفق 

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

 األوراق المطلوبة: -ثالثاً 
 أن تكون مصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين: يجب الوثائق التي .أ 

 .(صورة عنهاإىل  ة)باإلضاف الثانوية العامة وثيقةصورة عن  .1

 بيان الوالدة )وليس إخراج قيد( يكون صادراً من الشؤون املدنية. .2

 والمغتربين:تصديقها من وزارة الخارجية ال يجب الوثائق التي  .ب 
 أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. ستةعلى أال تقل صالحيته عن  عن جواز السفر غري منتهي الصالحية/ 3عدد /صورة  .3

 /.7صور شخصية عدد / .4

عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل املوقع اخلاص مبنظومة تنسيق الطالب  طلب االلتحاق االلكرتوينعن / 3عدد /نسخة  .5
 .قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل املصرية/ الوافدين

الوثائق املذكورة  كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية -ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل استمارة .6
 أعاله.

 مصنف شفاف. .7
 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
https://www.wafeden.gov.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/
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 االختصاصات والرسوم الدراسية: -رابعاً 
 االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري ووفق املعدل املطلوب من الطلبة املصريني لكل اختصاص.مجيع  -

 املنح معفاة من الرسوم الدراسية، ما عدا الرسوم مقابل خدمات تدفع باجلنيه املصري أسوًة بالطالب املصريني. -

 من كلية إىل أخر . الرسوم الدراسية بالنسبة للمقاعد الدراسية غري حمددة أو ثابتة وختتلف -

 

  توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي: -خامساً 
 : المنح 

العلمي )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح املتبقية إىل املتقدمني  بفرعهامنحة للحاصلني على الثانوية السورية  /3/  -
 األديب(.  بفرعهااحلاصلني على الثانوية السورية 

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

 :المقاعد 
عدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم ال مقاعد/ 10/ -

 احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب(. 
للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني  مقاعد/ 10/ -

 احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. 
 

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  -سادساً 
  .wwwعلى موقع وزارة التعليم العايل:موا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد -

ohe.gov.sym. 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -

عها ر الثانوية العامة السورية بفعلى أسا  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  –: اللغة العربية الفرع األديب. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

وفي حال لم ، يتم ترشيح الطالب الخمسة الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والعشرين التالين على المقاعدمالحظة: 
  هلم حيقالمرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم، األصالء واالحتياط( يرغب الطالب الناجحين )

لعام التقدم بطلب استنكاف املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف ا
 الدراسي احلايل واألعوام القادمة.

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



4 

 

وتنشرها على  )الذي يعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني(املانح  من اجلانب قبوالهتم بعد ورود املقبولنيتقوم الوزارة بإعالم الطالب  -
 موقع الوزارة.

 يقوم اجلانب املانح بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني. -

 .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  القبوالتد تقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
 

 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. -

 دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.أن يتابع  -

 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -

الدولة للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -
 .املضيفة

 

 :لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري  -اً ثامن

 السكن اجلامعي حسب اإلمكانيات املتاحة. -

 جنيه مصري. 125راتب شهري  -

 مينح الطالب املستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله )قيمة منحة شهر(. -

 الكتب الدراسية املقررة. منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ املشايف العامة.  -

 يصرف للطالب الذي أهنى دراسته بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر. -

 
 األرقام طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5ايل طمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العاملعلومات ميكن  زيد منمل

 .2532و  2522و 2521ة الداخلي

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

 
 

 وزير التعليم العالي            
 

 بسام إبراهيمالدكتور 
 
 

    قائمة باجلامعات املصرية املعتمدة لد  الوزارة. - :المرفقات


