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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  
  

  
  هـــــــــــــــــــويـــــــــتـن

  

  إلى الطالب السوريين المرشحين للدراسة في جمهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقافي والناجحين في
  

  دكتوراه) –(ماجستير  الدراسات العلياعد المخصصة للقطر لمرحلة على المنح والمقا ٣١/٨/٢٠١٧تاريخ  ٣٦٩إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

  المرحلة الجامعية األولىعلى منح ومقاعد  ٢٠/٧/٢٠١٧تاريخ  ٢٩٦وإعالن وزارة التعليم العالي رقم 
  

 ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي 
  

  بمقتضاه: والعمليرجى أخذ العلم باآلتي 
فاتنا بصورة عن امو  ٢٧/٢/٢٠١٨ا بموجب التنويه المنشور على موقع الوزارة بتاريخ يتعين على كافة الطالب الذين وردتهم الفيز  .١

 . ٨/٤/٢٠١٨موعٍد أقصاه األحد في  تأشيرة الدخول وتذكرة الطيران
  :ورود تأشيرة الدخول (الفيزا) لكل من الطالب المذكورة أسماؤهم أدناهنعلمكم  .٢
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 Wאאא 

 אFאא٦WE 

 

 Fאא١٥אH٧WE 
 

 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص المطلوب
 الجامعة (دكتوراه في)

  
 نوع الترشيح

 الماجستير اإلجازة
  المعدل  االختصاص  المعدل  االختصاص

  أصيل منحة اإلسكندرية تقومي األسنان والفكني ٨٠.٨٧ تقومي األسنان والفكني  ٨٣.٤٨ طب األسنان سليم حممد جاهد كيايل.١
  أصيل منحة  طنطا  الفم والفكني ٧٧.٥٤ جراحة الفم والفكني  ٨٠.٩٢ طب األسنان فراس امحد سليمان.٢
  أصيل منحة  املنصورة سفة يف إدارة األعمال/ استثمار ومتويل دويلفل  ٧٣.٥٥  علوم مالية مصرفية/ مصارف وتأمني  ٨٠.٢٧  االقتصاد/ مصارف وتأمني  بتول سيف الدين رضوان.٣

 
 

 

 الماجستير:لمرحلة  ونالمرشح 
 مقاعد):٤منح+١٠( المرشحون من خريجي الكليات غير التطبيقية 

 

معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم  م
الشهادة املطلوب

 دراستها
  نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص املطلوب

ا ريسا امحد يوسفال  .١ ا الشعبة األدبية ماجستري ٧٨.٦٥  اآلداب/اللغة اإلنكليزية وآدا   أصيل منحة القاهرة  اللغة االنكليزية وآدا
  أصيل منحة القاهرة  أدب حديث ماجستري ودكتوراه ٦٩.٤٦ اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة العربية حممد امحد عبود  .٢
أصيل مقعد +احتياط منحة األزهر  العقائد واألديان ماجستري ودكتوراه ٦٦.٦ الشريعة حسان رجب عبد احلق  .٣

 

 االسم  م
الشهادات الحاصل عليها

  االختصاص املطلوب
 اجلامعة (دكتوراه يف)

  
الماجستيراإلجازة  نوع الرتشيح

 المعدل االختصاص المعدل االختصاص
  أصيل منحة القاهرة  علم اجتماع عام ٧٩.٩٢ علم االجتماع ٦٧.٣٣ اآلداب/ علم االجتماع حال منري زوبته  .١
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 ) مقاعد) :٤منحة+١١المرشحون من خريجي الكليات التطبيقية 

 

  نوع الرتشيح  اجلامعة االختصاص املطلوبالشهادة املطلوب دراستها معدل اإلجازة الشهادة احلاصل عليها االسم  م
  أصيل منحة أكادميية الفنون/املعهد العايل للموسيقا علوم املوسيقى ماجستري ودكتوراه  ٨٤.٣٣٩ املوسيقية/أداء غيتارالرتبية أمحد غسان األمحد  .١
  أصيل منحة  القاهرة  حماسبة عامة  ماجستري ودكتوراه  ٨٠.١١  اقتصاد/حماسبة  سامر مسري زعبوب  .٢

  أصيل منحة  اإلسكندرية  هندسة كيميائية  ماجستري  ٧٩.١٩  اهلندسة البرتوكيميائية/ هندسة الصناعات  نايف مجال املنيزل  .٣

  أصيل مقعد + احتياط منحة  القاهرة  الصيدالنيات  ماجستري  ٧٧.٠٨  الصيدلة والكيمياء الصيدلية  حممد مجيل خلف  .٤
 احتياط مقعد + احتياط منحة  القاهرة  اهلندسة هندسة حيوية طبية واملنظومات ماجستري  ٧٦.٦١ اهلندسة الطبية حممد عصام خرده جي  .٥

  

 

 ستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية (الفيزا)ال يتعين على الطال ب المذكورة اسماؤهم أعاله القيام بما يلي:  
مصرية الستكمال للحصول على الكتاب الالزم لمراجعة السفارة ال/ ٥الحضور إلى مبنى وزارة التعليم العالي/ مديرية العالقات الثقافية طابق / .١

 .)/٢إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية (الفيزا) (انظر /أ/ من البند التالي رقم /
  مصطحبين معهم: ١/٤/٢٠١٨في موعٍد أقصاه األحد  لكائنة في كفرسوسةامراجعة السفارة المصرية بدمشق  .٢

 اص المطلوبين.ن وزارة التعليم يتضمن اسم الطالب المرشح والجامعة واالختصعكتاب صادر   .أ 
 على أال تقل فترة صالحيته عن سبعة أشهر. جواز السفر  .ب 
 صورة عن عن جواز السفر.  .ج 

  .) ظهراً ١٢- ١٠علماً أن السفارة المصرية تستقبل طلبات المرشحين حصراً أيام (األحد واالثنين والثالثاء) بين الساعة (
 لموافاتنا بنسخة عن تأشيرة  ٨/٤/٢٠١٨موعٍد أقصاه األحد في / ٥افية طابق /الحضور إلى مبنى وزارة التعليم العالي/ مديرية العالقات الثق

 الدخول وإعالمنا بموعد سفرهم.
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  للعام الدراسي  الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافيكما يتعين على الطال ب بعد حصولهم على الفيزا اتباع الخطوات التالية
٢٠١٧/٢٠١٨:  

 .٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي  للحصول على الخطابات الالزمة الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافيسفارة السورية في القاهرة مراجعة ال .١
هادتهم لتقديم طلب لمعادلة ش(مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به سفارتنا في القاهرة) مراجعة المجلس األعلى للجامعات المصرية  .٢

مع اإلشارة إلى أنه يتعين على الطالب  وموافاتنا بما يثبت ذلك عن طريق السفارة السورية في القاهرة، العلمية المرشحين على أساسها (إجازة/ماجستير)
 :وًال من الجهات المختصةوكيفية تصديقها أص الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة الوثائق المطلوبة منه الستكمال إجراءات معادلة الدرجات العلمية

http://app.scu.eun.eg:٩٠٨٣/FrontOffice/instruction/introduction.faces  
سفارتنا في القاهرة) الستكمال إجراءات وضعهم على حساب  مراجعة وزارة التعليم العالي المصرية (مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به .٣

 .حصراً  ٢٠١٧/٢٠١٨منح ومقاعد التبادل الثقافي للعام الدراسي 
لتسجيل في مراجعة الجامعة المرشحين عليها (مصطحبين معهم الخطاب الالزم الذي زودتهم به سفارتنا في القاهرة وكذلك الوثائق الثبوتية المطلوبة ل .٤

) الستكمال إجراءات تأمين قبول دراسي لهم على حساب منح ومقاعد التبادل الثقافي للعام د تصديقها أصوًال من الجهات المختصةبع الجامعة
 .حصراً  ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

ح ومقاعد التبادل الستكمال إجراءات االستفادة من من مراجعة السفارة السورية في القاهرة لتزويدها بصورة عن القبول الدراسي فور الحصول عليه .٥
 .٢٠١٧/٢٠١٨الثقافي للعام الدراسي 

  ر هذا التنويه بمثابة تبليغ رسميعتبَ يُ 
  ١٩/٣/٢٠١٨دمشق في 

  يمعاون وزير التعليم العال                                                                                                                              
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  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                           


