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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

  

  ـالنـــإع
 )٢٠١٤احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أواألديب لدورة   ( إىل الطالب السوريني

للعام الدراسي  اجلامعية األوىلرحلة لمالتبادل الثقايف ل نحالراغبني بالتقدم إىل املفاضلة اخلاصة مبو 
  املوقع مع التفاق الثقايف لالتنفيذي نامج استناداً إىل الرب  ٢٠١٤/٢٠١٥

  

  جمهورية مصر العربية
  

  :تقديم تعلن وزارة التعليم العالي عن
اإلختصاصات التي مختلف  للحصول على اإلجازة الجامعية في  اً دراسي اً مقعد/ ٢٠/ -دراسية منح / ٥/

  وفق معدالت القبول في الجامعات المصرية توفرها الجامعات المصرية
  األحكام العامة: -أوالً 

  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. ٢٢أال يتجاوز عمر املتقدم  -
على  ٢٠١٤لدورة واألديب أالسورية بفرعها العلمي  أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة -

 %.٦٥أال يقل املعدل العام جملموع درجاته عن 
 .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  -

 الثانوية بعد طيّ يف الشهادة  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -
 . فقط درجة مادة الرتبية الدينية

 .مجهورية مصر العربيةالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

ا املوفدين  .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات عترب الدراسة وفق تُ  -

   خلدمة الدولة.
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لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -
 .)www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 

  

   :آلية التقدم لإلعالن -ثانياً 
  مبنح يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة

الواقع  األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةمديرية إىل مقاعد التبادل الثقايف و 
بالوثائق  مرفق ١١/٨/٤٢٠١الواقع في  االثنينولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  ٣/٨/٤١٢٠في 

 .املطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 
  على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيها  ثالث رغباتيدون الطالب يف استمارة الرتشيح

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

 الطابق الرابع.
  األوراق المطلوبة:ثالثاً: 

 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني الشهادة الثانوية العامة وثيقةصورة عن  .١

 /.٢عدد / غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .٢

 /.٣صور شخصية عدد / .٣

 .ستمارة ترشيح لإلعالن تقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارةا .٤

  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  - رابعاً 
م تقوم الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد - م وفق تسلسل معدال على موقع وزارة التعليم موا بطلبا

 . ohe.gov.sywww. mالعايل: 

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

على أساس املعدل املئوي العام جملموع درجات الطالب يف  واملفاضلة بني املتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
حال واألديب وذلك بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية ويف أعها العلمي ر الثانوية العامة السورية بفالشهادة 

 لتسلسل التايل:األفضلية ل وفق التفاضلتساوي املعدالت يتم 

 :عالمات املواد وفق التسلسل 

  اإلنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

 :اإلنكليزيةاللغة  –اللغة العربية  الفرع األديب. 

 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 ها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  
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 الناجحني يف هذا اإلعالن تقدمي طلب الكرتوين ألصالء واالحتياطيتعني على كافة الطالب املرشحني ا -
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     

وموافاتنا بنسخة عن تسجيلهم على الربيد االلكرتوين التايل:   
culturalrelation@mohe.gov.sy  

   ٢١٣٠٤٤٣أو ورقياً على الفاكس رقم : 
 وإال يعترب الطالب مستنكفاً.  ١٩/٨/٢٠١٤وعد أقصاه وذلك يف م 

عود واليت ي اجلهات املعنية يف مجهورية مصر العربيةصالء واالحتياط اىل ترسل الوزارة ملفات املرشحني األ -
 . حتديد أمساء املرشحني املقبولني اهل

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

 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  -
  التزامات الوزارة: -خامسًا◌ً 
 .الدولة املاحنةتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف  -

  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات -سادساً 
 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 متها و ده ويتقيد بقوانينها وأنظحيافظ على مسعة بلأن  -

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

  

 مارقأو االتصال على األ ٥العايل طمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم املعلومات ميكن  ملزيد من
  .٣٣٩٢٣٨٧٧أو  ٣٣٩٢٣٨٧٦أو  ٣٣٩٢٣٨٧٥

  

  وزير التعليم العالي     
  

  

  مالك محمد عليالدكتور 
  :المرفقات
  قائمة باجلامعات املصرية املعتمدة لدى الوزارة. -
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  /٥/عدد المنح 
   /٢٠/عدد المقاعد 

  
  االختصاصات والرسوم الدراسية:  -  أ

املطلوب من الطلبة املصريني لكل  ووفق املعدل اليت يتيحها اجلانب املصري مجيع االختصاصات -
 .اختصاص

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

 .الدراسية غري حمددة أو ثابتة وختتلف من كلية إىل أخرى بالنسبة للمقاعدالرسوم الدراسية  -

 التزامات الجانب المصري لطالب المنح فقط:  -  ب

 السكن اجلامعي. -

 .جنيه مصري ١٢٥ راتب شهري -

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

 املقررة.منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية  -

 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

  
على المنح والعشرين التالين على  المعدل األعلىعلى الحاصلين سيتم ترشيح الطالب الخمسة مالحظة: 
 المقاعد. 

  
  
  
  
  
  
  
  


