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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

        
 النــــإع     

 

التبادل الثقافي للعام الدراسي  قاعدنح ومالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم لى الطالب السوريينإ
 يثقافالتفاق اللي التنفيذمج نا( استنادًا إلى البر دكتوراه -ماجستيرلمرحلة الدراسات العليا ) 4235/4236

 :جمهورية مصر العربيةالموقع مع 
 تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  ةيدراس ةمنح 67
 مقعد دراسي  37                                                    

                          
 

 األحكام العامة :  - أولً 
 حاملي اجلنسية العربية السورية. منإىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  أن يكون حاصلا  -
 .بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصلا على درجة ادلاجستري  -
 .%76ال يقل عن بتقدير  الشهادة الثانوية العامةأن يكون حاصلا على  -
أو معهد معتمدة وفق األنظمة النافذة يف اجلمهورية أن تكون درجة اإلجازة أو ادلاجستري صادرة عن جامعة  -

 العربية السورية )إذا كانت الشهادة أجنبية البد من معادلتها من قبل مديرية تعادل الشهادات(.
أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية  -

 السورية.
 اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات ادلقبولة للقيد يف الدراسات العليا.أن تكون درجة  -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة ادلاجستري. -
/ وذلك وفق ادلرسوم التشريعي 56% من ادلنح الدراسية البالغ عددىا / 01خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 .8/8/3102/ تاريخ 55رقم /
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 % من ادلقاعد الدراسية. 6خيصص خلرجيي اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية نسبة  -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.ال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 لعام التقدم ذلذا اإلعلن.ال حيق دلن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف ذلذا ا  -
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لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي  المعدل المئويعلى أساس  ادلقاعدىذه ر  مفاضلة القبول على تُ  -
 لإلجازة الجامعية تضاف لو ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةالماجستير وعلى أساس المعدل المئوي 

  لدكتوراه.ل نلمرشحيواالماجستير 
 .مجهورية مصر العربيةلقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة ادلعنية يف ايرتبط  -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يعترب الطلب ادلقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و تمتع هبا ادلوفديتمتعون باحلقوق اليت ي
 اتاه يًتتب عليو أية التاامات تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -

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

 .www.mohe.gov.syالعايل/ مديرية تعادل الشهادات 
 :لإلعالنشروط التقدم  -ثانياً 

 بالنسبة للماجستير: -أ        
سنة بالنسبة حلملة  38سنة بالنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام األربع سنوات و 37أال يتجاوز عمر ادلرشح  .0

 لنسبة حلملة االجازة اجلامعية نظام الست سنوات.سنة با 39االجازة اجلامعية نظام اخلمس سنوات و
 بالنسبة للدكتوراه: -ب 
سنة بالنسبة حلملة شهادات الدراسات  23سنة بالنسبة حلملة ادلاجستري و 21أال يتجاوز عمر ادلرشح  .0

 التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.
 :عالنآلية التقدم لإل -ثالثاً 

التبادل الثقايف اخلاصة مبقاعد مبوجب وكالة رمسية( بطلب للشًتاك يف ادلفاضلة يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين ) -
ولغاية  3542/:/35الواقع في  الثالثاء اعتباراً من يوميف وزارة التعليم العايل  النافذة الواحدةمديرية إىل 

قبل أي طلبات  تُ بالوثائق ادلطلوبة وال مرفق 5423/:/47الواقع في  األحديوم نهاية الدوام الرسمي من 
 .غري مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةا 

رغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة اليت يرغب بالدراسة فيها  استمارة الًتشيح يدون الطالب يف -
  .واالختصاص ادلطلوب
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 (: -9-8-7-6اء البند ) مصدقة أصوًل من وزارة الخارجية والمغتربين بإستثن الوثائق المطلوبة  -رابعاً 
 العامة. صورة عن شهادة الثانوية .0
 .صورة عن اإلجازة اجلامعية مع كشف العلمات.3
 .صورة عن شهادة ادلاجستري مع كشف العلمات بالنسبة دلرشحي الدكتوراه .2
  .صورة عن جواز السفر. 5
 توصية  ةرسال.6
 .(2صور شخصية عدد ).7
د صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات . وثيقة تثبت حالة اإلستشها8

 ادلسلحة بالنسبة للطلب ادلتقدمني من أبناء الشهداء.
 إستمارة ترشيح تقدم من مديرية العلقات الثقافية يف الوزارة. .9

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات   -خامساً 
على اختصاص  لكل ادلئوية هتم وفق تسلسل معدالهتمالوزارة أمساء مجيع الطلب الذين تقدموا بطلبا تعلن -

  .mohe.gov.sywwwموقع وزارة التعليم العايل: 
 ستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
على أساس إلجازة اجلامعية بالنسبة دلرشحي ادلاجستري و يف ا ادلعدل ادلئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء ادلرشحني حسب  -

إلجازة اجلامعية تضاف لو ثلث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة ادلاجستري وادلرشحني للدكتوراه اادلعدل ادلئوي 
 ويف حال تساوي ادلعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:

  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة دلرشحي ادلاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
 األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة ادلاجستري بالنسبة دلرشحي الدكتوراه ام احلصول ع( 
 .)العمر )األفضلية لألصغر سناا 

 ها االلكًتوين:على موقع يف ادلفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصلء ادلرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
www.mohe.gov.sy  

 اعود ذلواليت ي اجلهات ادلعنية يف مجهورية مصر العربيةاالحتياط اىل ترسل الوزارة ملفات ادلرشحني االصلء و  -
  .ادلقبولنيادلرشحني حتديد أمساء 

 .ها االلكًتوينعلى موقعأمساء ادلقبولني وتنشر  د القبوالتورو بتقوم الوزارة بإعلم الطلب ادلقبولني  -
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 واجبات الطالب الذي يتم قبولو:  -سابعاً 
 تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. أن يتابع دراستو دون -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاا  -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةة السورية يف العربي
 التزامات الجانب المصري لطالب المنح فقط:  -ثامناً 

 السكن اجلامعي. -

 جنيو مصري. 036راتب شهري  -

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

 منحة شهر واحد سنوياا لقاء مثن الكتب الدراسية ادلقررة. -

 الدراسة.إعفاء من رسوم  -

 تأمني علج طيب يف حالة ادلرض ادلفاجئ يف ادلشايف العامة.  -

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

 300:978م رقأو االتصال على ال 6مراجعة مديرية العلقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من
 .3623 و 3633ة الداخلي األرقام وطلبأ
 

وزير التعليم العالي                                                                                             
                                               

 معاليحيى الدكتور محمد 
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 جمهورية مصر العربية
 /67نح /عدد الم

 /37عدد المقاعد/
  توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي:

 
 المنح :

. )ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلنح  منحة للحاصلني على اإلجازة دلتابعة ادلاجستري والدكتوراه 36  -
 ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصلني على ادلاجستري( 

)ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلنح  ادلتبقية  .الدكتوراه منحة للحاصلني على ادلاجستري دلتابعة 31 -
 إىل ادلتقدمني احلاصلني على اإلجازة( 

 

 ادلقاعد:
)ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف  .مقاعد للحاصلني على اإلجازة دلتابعة ادلاجستري والدكتوراه 01 -

 اجستري( ادلقاعد ادلتبقية إىل ادلتقدمني احلاصلني على ادل
)ويف حال عدم تقدم العدد ادلطلوب تضاف ادلقاعد ادلتبقية  .مقاعد للحاصلني على ادلاجستري دلتابعة الدكتوراه 6 -

 إىل ادلتقدمني احلاصلني على اإلجازة( 

 

 الختصاصات والرسوم الدراسية:
امعات احلكومية )للطلع عليها يرجى زيارة مواقع اجل مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب ادلصري -

 ادلصرية(.

 ادلنح معفاة من الرسوم الدراسية. -

 :(القيمة بالجنيو اإلسترليني) وفق اجلدول التايلبالنسبة للمقاعد الرسوم الدراسية  -

 

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

 دكتوراه ماجستير بلومد دكتوراه ماجستير دبلوم
3522 3722 4722 3922 3222 3422 4222 3422 

 


