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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   
 
  

 النـإع
 

التبادل الثقافي للعام نح ومقاعد إلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم
امج التنفيذي لالتفاق نوذلك استنادًا إلى البر  للمرحلة الجامعية األولى 3102/3104الدراسي 

 جمهورية مصر العربية:مع  الثقافي الموقع
 :تقديم تعلن وزارة التعليم العالي عن

اإلختصاصات التي  للحصول على اإلجازة الجامعية في دراسي  مقعد/ 31/ -دراسية منح / 5/
 وفق معدالت القبول في الجامعات المصرية توفرها الجامعات المصرية

 األحكام العامة: -أوالً 
  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم جيب  -
 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر ادلتقدم  -
على  2102لدورة السورية بفرعيها العلمي واألديب  أن يكون ادلتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة -

 %.56أال يقل ادلعدل العام جملموع درجاتو عن 
 .ىذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة حصل على قبول يف مفاضلةال حيق دلن  -
 .مجهورية مصر العربيةالقبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف  -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبو من ادلفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
 كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب.يُلغى   -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يعترب الطالب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 .وال تتحمل وزارة التعليم العايل أي نفقات يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا ادلوفدين
برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يًتتب عليو أية التزامات وفق  عترب الدراسةتُ  -

  خلدمة الدولة.
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم ن لخيضع الطالب اخلرجيو  -

 .(www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 

http://www.mohe.gov.sy/
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  :آلية التقدم لإلعالن -ثانياً 
  مبنح يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية خاصة( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة

 الواقع في  اإلثنين اعتبارًا من يوممقاعد التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يف وزارة التعليم العايل و 
بالوثائق ادلطلوبة وال تُقبل أي  مرفق 2310/آب  /35 الواقع في األحد ولغاية يوم 2310/ آب/03

 .طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً 
 األوراق المطلوبة:ثالثاً: 

 .مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية وادلغًتبني صورة عن الشهادة الثانوية العامة .0

 غري منتهي الصالحية صورة عن جواز السفر .2

 /.2صور شخصية عدد / .2

) حيق للطالب إدراج ثالث  إستمارة ترشيح لإلعالن تقدم من مديرية العالقات الثقافية يف الوزارة .4
 .رغبات(

 

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  -رابعاً 
وفق تسلسل معدالهتم لكل دولة على حدا موا بطلباهتم مجيع الطالب الذين تقد ستقوم الوزارة بنشر أمساء -

 . ohe.gov.sywww. mعلى موقع وزارة التعليم العايل: 

 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -

وزارة ومل يتم نشر امسو أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرىا ال (لإلعالنتقدم )حيق لكل طالب  -
نشر  من تاريخ ثالثة أيام أقصاىادلديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة االعًتاض بطلب رمسي يقدمو 

 .على موقع الوزارة األمساء

العام جملموع درجات الطالب يف  على أساس ادلعدل ادلئوي وادلفاضلة بني ادلتقدمنيتتم معاجلة الطلبات  -
حال عيها العلمي واألديب وذلك بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية و يف ر الشهادة الثانوية العامة السورية بف

 لتسلسل التايل:األفضلية ل وفق التفاضلتساوي ادلعدالت يتم 

 :عالمات ادلواد وفق التسلسل 

  اإلنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

  اإلنكليزيةاللغة  –الفرع األديب: اللغة العربية. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

 على موقع الوزارة. الناجحني يف ادلفاضلة صالء واالحتياطاأل الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

ohe.gov.symwww..  
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)الذي يعود لو حتديد أمساء ادلانح  من اجلانب قبوالهتم بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني -
 وتنشرىا على موقع الوزارة. ادلقبولني من بني ادلرشحني(

 يقوم اجلانب ادلانح بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. -

 .ها االلكًتوينوتنشرىا على موقع انحادلمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
 
 

 ًً  التزامات الوزارة: -خامسًا
 .الدولة ادلاحنةتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية 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 تقدمو العلمي. -

 أن يتابع دراستو دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -

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

أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقوم مقامو يف البعثة الرمسية  -
 .ادلضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية يف 

 
 

م رقأو االتصال على ال 6التعليم العايل طمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة ادلعلومات ديكن  دلزيد من
 .2622 و 2622ة الداخلي األرقام وطلبأ 2009152

 
 

 وزير التعليم العالي     
 

 

 الدكتور محمد يحيى معال
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 /5/عدد المنح 
  /31/عدد المقاعد 

 
 االختصاصات والرسوم الدراسية: - أ

ادلطلوب من الطلبة ادلصريني لكل  ووفق ادلعدل اليت يتيحها اجلانب ادلصري مجيع االختصاصات -
 .اختصاص

، ما عدا الرسوم مقابل خدمات تدفع باجلنيو ادلصري أسوًة بالطالب ادلنح معفاة من الرسوم الدراسية -
 ادلصريني.

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

 المصري لطالب المنح فقط:التزامات الجانب  - ب

 السكن اجلامعي. -

 .جنيو مصري 026 راتب شهري -

 دينح الطالب ادلستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصولو )قيمة منحة شهر(. -

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية ادلقررة. -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 تأمني عالج طيب يف حالة ادلرض ادلفاجئ ادلشايف العامة.  -

 يصرف للطالب الذي أهنى دراستو بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنو يعادل منحة شهر. -

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

 
 
 
 
 
 
 
 


