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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  النــــإع       
  

التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا  قاعدنح ومالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم لى الطالب السوريينإ
  الموقع مع يثقاففاق الالتلالتنفيذي مج نااستناداً إلى البر  2015/2016للعام الدراسي ) دكتوراه - ماجستير(

  جمهورية مصر العربية 
  تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

                             اً دراسيمقعداً   15 - ةيدراس ةمنح 22

  األحكام العامة :  -  أوالً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
ا.أن يكون املتقدم غري مو  -  ظف وغري موفد، أو احلصول على موافقة اجلهة اليت يعمل 
 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  أن يكون حاصالً  -
 .للراغبني بدراسة الدكتوراه بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصًال على درجة املاجستري  -
اجلامعات احلكومية يف إحدى  عنصادرة (إن وجدت)  املاجستريشهادة اإلجازة اجلامعية و شهادة أن تكون  -

) وال تقبل شهادات التعليم املفتوح الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق (  اجلمهورية العربية السورية
  واجلامعة االفرتاضية.

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا. أن -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
وذلك وفق املرسوم التشريعي  منحة /22الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 .7/7/2013 / تاريخ44رقم /
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 موقع من قبل الطالب.يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري  -

لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير  المعدل المئويعلى أساس  املقاعدهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -
الماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةوعلى أساس المعدل المئوي 

  لدكتوراه.ل نلمرشحيوا
 .مجهورية مصر العربيةائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف القبول النهيرتبط  -
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ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
ا املوفد  ن.و باحلقوق اليت يتمتع 

 جتاه يرتتب عليه أية التزامات اب الطالب والتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حس -
  .الدولة

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 .www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 

  :النعآلية التقدم لإل -ثانياً 
التبادل الثقايف إىل اخلاصة مبقاعد يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة  -

نهاية ولغاية  20/8/5120الواقع في  الخميس اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةمديرية 
قبل أي طلبات غري بالوثائق املطلوبة وال تُ  اً مرفق 27/8/5201في الواقع  الخميسيوم الدوام الرسمي من 

 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 
اليت يرغب بالدراسة فيها  احلكوميةرغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة  استمارة الرتشيح يدون الطالب يف -

(مرفق املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل ، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية واالختصاص املطلوب
 الطابق الرابع.  -واملوجود على املوقع االلكرتوين للوزارة أو يطلبه من مديرية التقومي واالعتماد يف الوزارة باإلعالن) 

يتعني على كافة الطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن تقدمي طلب الكرتوين عن طريق تسجيل دخول الطالب الوافد   -
  :واتباع اإلرشادات املوجودة حول طريقة التقدم وذلك على الرابط التايل

services/Wafdeen/student_services.jsp-casm.edu.eg/E-http://www.mohe     

على أن تكون الرغبة  من األوراق املطلوبة) 7اق الثبوتية (انظر البند ر هم األو لدى تقدمي وموافاتنا بنسخة عن تسجيلهم 
املوجودة يف طلب التسجيل االلكرتوين مطابقة للرغبة اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه 

 .الثبوتية، حتت طائلة استبعاد الطلب هأوراق
 

  :)11-10-9 - 8 -7-6- 5-4د و أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين بإستثناء البن ( مصدقة الوثائق المطلوبة -ثالثاً 
 العامة. صورة عن شهادة الثانوية .1
  .صورة عن اإلجازة اجلامعية مع كشف العالمات.2
  .صورة عن شهادة املاجستري مع كشف العالمات بالنسبة ملرشحي الدكتوراه .3
   .حيخبتم  مصدقة من اجلامعة توصية ةرسال. 4
  /.2عدد / غري منتهي الصالحية صورة عن جواز سفر .5
  .)3صور شخصية عدد (.6
على املوقع االلكرتوين لإلدارة العامة لشؤون الطالب الوافدين يف وزارة التعليم  تسجيل دخول الطالب الوافدنسخة عن .7

  العايل والبحث العلمي املصرية.
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ا للتقدم إىل اإلعالن وااللتحاق باجلامعة املقبول فيها الطالب يف حال ورود وثيقة غري عامل أو موافقة اجلهة اليت يعمل  .8
 قبوله من اجلانب اجلزائري.

 وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة). .9
لقوات املسلحة بالنسبة . وثيقة تثبت حالة اإلستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش وا10

  للطالب املتقدمني من أبناء الشهداء.
  وذلك بعد استكمال كافة األوراق الثبوتية. ستمارة ترشيح تقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارةا .11
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات   - رابعاً 

م تعلن - م وفق تسلسل معدال ختصاص اال بصرف النظر عن املئوية الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا
  .mohe.gov.sywwwعلى موقع وزارة التعليم العايل: 

 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
إلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل يف ا دل املئوياملعتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

ويف حال تساوي إلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه ااملئوي 
 املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:

  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري زة اإلجاعلى عام احلصول 
  (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 :ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء املرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

م العلمية املرشحني على أساسها  اإلعالن تقدمي طلبهذا يتعني على الطالب الناجحني يف  - ملعادلة شهاد
(إجازة/ماجستري) واتباع إرشادات معادلة الدرجات العلمية املوجودة على املوقع االلكرتوين للمجلس األعلى 

  اجلامعات املصرية وذلك على الرابط التايل:
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces  

  تنا مبا يثبت ذلك.اومواف
حتديد  اعود هلواليت ي العربيةاجلهات املعنية يف مجهورية مصر صالء واالحتياط اىل ترسل الوزارة ملفات املرشحني األ -

  .املقبولنياملرشحني أمساء 
 .ها االلكرتوينعلى موقعأمساء املقبولني وتنشر  د القبوالتورو بتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني  -

  واجبات الطالب الذي يتم قبوله:  - خامساً 
 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. أن يتابع دراسته دون -  تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  -
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م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -
 .الدولة املضيفةة السورية يف العربي

 :فقط لطالب المنحالتزامات الجانب المصري  -سادساً 
 .حسب اإلمكانيات املتاحة السكن اجلامعيتأمني  -
 جنيه مصري. 125 مقداره  راتب شهري -
 مينح الطالب املستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله (قيمة منحة شهر). -
 كتب الدراسية املقررة.منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن ال -
 .املصريني    باستثناء الرسوم مقابل اخلدمات واليت تدفع باجلنيه املصري أسوة بالطالب  ةيرسوم الدراسالإعفاء من  -
 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ يف املشايف العامة.  -
ى دراسته بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنه يعادل من -  حة شهر.يصرف للطالب الذي أ

  

  

 33923875 مارقأو االتصال على األ 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .33923877أو  33923876أو 
  

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

وزير التعليم العالي                                                                                          
              

  عامر الماردينيمحمد الدكتور 
  

  
  :المرفقات
 املعتمدة لدى الوزارة.قائمة باجلامعات املصرية  -
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  جمهورية مصر العربية
  /22عدد المنح /
  /15عدد المقاعد/

  

 :توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي   
  

 المنح :
. (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  منحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستري والدكتوراه 12  -

   .املاجستري)املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على 
(ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل  .منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه 10 -

  .املتقدمني احلاصلني على اإلجازة)
أي منحتان دراسيتان منحة لدراسة  /22% من املنح الدراسية البالغ عددها / 10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

للماجستري تضاف إىل الدكتوراه وبالعكس، ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  وراه ومنحة لدراسة املاجستريالدكت
 .تضاف املنح  املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنحأحد من أبناء الشهداء ويف حال عدم تقدم 

  المقاعد:
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستري والدكتوراه. ( 10 -

  املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على املاجستري) 
مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه. (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد املتبقية إىل  5 -

  .املتقدمني احلاصلني على اإلجازة)
 

 دراسية:االختصاصات والرسوم ال  
(لالطالع عليها يرجى زيارة مواقع اجلامعات احلكومية  مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري -

 املصرية).
 املنح معفاة من الرسوم الدراسية. -
 :)القيمة بالجنيه اإلسترليني( وفق اجلدول التايل للمقاعدبالنسبة الرسوم الدراسية  -

 

  الكليات النظرية الكليات العلمية
 رسم قيد لمرة واحدة  رسوم سنوية رسم قيد لمرة واحدة سوم سنويةر 

 دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير  دبلوم
1300 1500  2500 1700 1000 1200 2000 1200  

  
  ين على المقاعد.يالتالو يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح مالحظة: 


