
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   

 المرحلة الجامعية األولىومقاعد على منح  30/7/2018تاريخ  289أسماء المتقدمين إلى إعالن وزارة التعليم العالي رقم 
 استناداً البرنامج التنفيذي الموقع مع 2018/2019للعام الدراسي 

 مصر العربيةجمهورية  
 

  30/7/2018تاريخ  289الواردة في اإلعالن رقم  العامةاألحكام: 
 

  من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم جيب  -
 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر املتقدم  -
 %.65على أال يقل املعدل العام جملموع درجاته عن  2018األديب دورة أن يكون املتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو  -
 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 .العامهذا التقدم إليها  التبادل الثقايف يف األعوام السابقة ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة -
 ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن. -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
ل كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حا -

 السابق الذي جنحوا فيه.
رم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف ني وإال حيحيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجح -

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
األفضلية للتسلسل ويف حال تساوي املعدالت يتم التفاضل وفق ، بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية فقط الثانويةيف الشهادة  المعدل المئوير  مفاضلة القبول على منح التبادل الثقايف على أسا  تُ  -

 التايل:
 



 

 :عالمات املواد وفق التسلسل 

  اللغة اإلنكليزية. –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات 

  اللغة اإلنكليزية. –الفرع األديب: اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

األصالء وفي حال لم يرغب الطالب الناجحين )يتم ترشيح الطالب الخمسة الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والعشرين التالين على المقاعد، مالحظة: 
التنويه املتضمن أمساء التقدم بطلب استنكاف املدة احملددة يف   هلم حيقالمرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم، واالحتياط( 

 الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.

ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين  بإرسال القبوالتالمصري المانح يقوم الجانب حيث  جمهورية مصر العربيةبموافقة الجهة المعنية في حصرًا القبول النهائي للطالب يرتبط  -
 .)الناجحين في اإلعالن( المرشحين

 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
 وال يرتتب عليه أية التزامات تاه الدولة.  قة خاصة على حساب الطالبنفتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط المطلوبة لتعادل في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم ل القبول -

 (www.mohe.gov.syالشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
تنسيق الطالب  على كافة الطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن تقدمي طلب التحاق الكرتوين عرب الشبكة الدولية للمعلومات من خالل املوقع اخلاص مبنظومة تعني -

mohe.www-قع االلكرتوين لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العايل املصرية أو الدخول إىل نفس الرابط من خالل املو   s://www.wafeden.gov.eghttpالوافدين

casm.edu.egعلى أن يكون تسلسل الرغبات الثالثة األوىل املوجودة يف طلب االلتحاق االلكرتوين مطابقاً لتسلسل  ، وموافاتنا بنسخة عن طلب االلتحاق االلكرتوين لد  تقدميهم األوراق الثبوتية
 .حتت طائلة استبعاد الطلبالرغبات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية، 

اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب، وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري  احلكوميةرغبات على أن تتضمن اسم اجلامعة  ثالث يف استمارة الرتشيح لإلعالنأن يدون الطالب تعني على  -
  الطابق الرابع. -الوزارة االعتماد يف السورية املعتمدة لد  وزارة التعليم العايل )مرفق باإلعالن( واملوجود على املوقع االلكرتوين للوزارة أو يطلبه من مديرية التقومي و 

http://www.mohe.gov.sy/
https://www.wafeden.gov.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/


، بالتالي يتعين على الطالب الناجحين في هذا اإلعالن متابعة موقع الوزارة بمثابة تبليغ رسمي(  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )يعد   -
 لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد.على نحٍو دائم 

 
 المنح والمقاعد وفق ما يلي:  توزع 
 : المنح 

 على الثانوية السورية بفرعها األديب(.  / منحة للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني3/  -
 احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. منحتني اثنتني للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني  -
 :المقاعد 
 ني على الثانوية السورية بفرعها األديب(. / مقاعد للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني احلاصل10/ -
 تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. / مقاعد للحاصلني على الثانوية السورية بفرعها األديب )ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب 10/ -

 

 :االختصاصات والرسوم الدراسية 

 مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري ووفق املعدل املطلوب من الطلبة املصريني لكل اختصاص. -
 خدمات تدفع باجلنيه املصري أسوًة بالطالب املصريني. املنح معفاة من الرسوم الدراسية، ما عدا الرسوم مقابل -

 الرسوم الدراسية بالنسبة للمقاعد الدراسية غري حمددة أو ثابتة وختتلف من كلية إىل أخر . -
 

 لطالب المنح فقطالجانب المصري  التزامات: 

 السكن اجلامعي حسب اإلمكانيات املتاحة. -

 جنيه مصري. 125راتب شهري  -

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

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة. -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ املشايف العامة.  -

 منحة شهر.يصرف للطالب الذي أهنى دراسته بنجاح بدل خترج عند العودة لوطنه يعادل  -

http://www.mohe.gov.sy/


 :أسماء المتقدمين 

 املواليد اسـم الطالب  م
احلاصل  الشهادة
 دورة عام عليها 

اجملموع بال 
 ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 
 األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات املطلوبة لتسلس
 )اسم اجلامعة + االختصاص( 

ثانوية سورية  12/3/2000 علي املساملة روان  .1
 2018علمي/ 

2674 %99.04 600 400 200 
 

299 
 جامعة القاهرة –طب بشري  .1
 جامعة عني مشس –طب بشري  .2
 اإلسكندريةجامعة  –طب بشري  .3

 16/8/1999 سليمان خالد سالم  .2
ثانوية سورية 

 274  182 381 571 92.30% 2492 2018علمي/ 
 جامعة القاهرة -طب بشري .1
 جامعة عني مشس –طب بشري  .2
 جامعة السويس -طب بشري .3

ثانوية سورية  5/1/2001 يوسف منري اليوسف  .3
 2018علمي/ 

2471 %91.52 562 360 170 
 

285 
 جامعة القاهرة –طب  .1
 جامعة القاهرة –حاسبات ومعلومات  .2
 جامعة القاهرة –طب أسنان  .3

 15/6/2000 اسكيفابراهيم مأمون   .4
ثانوية سورية 

 244  200 392 600 90.70% 2449 2018علمي/ 
 جامعة عني مشس –طب  .1
 طب جامعة القاهرة .2
 جامعة املنصورة –طب  .3

ثانوية سورية  23/5/2000 غيث حممد سامر موشلي  .5
 2018علمي/ 

2447 %90.63 473 355 193 
 

281 
 جامعة القاهرة –طب بشري  .1
 مشسجامعة عني  –طب بشري  .2
 جامعة القاهرة –طب بشري  .3

 10/1/2000 رنيم أمحد العبد  .6
ثانوية سورية 

 280  161 390 576 86.11% 2325 2018علمي/ 
 جامعة عني مشس –طب أسنان  .1
 جامعة عني مشس –صيدليه  .2
 جامعة القاهرة –طب أسنان  .3

ثانوية سورية  1/1/2001 علي خالد سالم  .7
 2018علمي/ 

2258 %83.63 558 368 167 
 

191 
 جامعة القاهرة -طب بشري .1
 جامعة عني مشس–طب بشري  .2
 جامعة املينا –طب بشري  .3

 29/4/2001 رأفة حممد خري اخلطيب  .8
ثانوية سورية 

 268  156 314 550 82.67% 2232 2018علمي/ 
 اإلسكندريةجامعة  -طب بشري .1
 جامعة عني مشس –طب بشري  .2
 جامعة طنطا –طب بشري  .3



احلاصل  الشهادة املواليد اسـم الطالب  م
 دورة عام عليها 

اجملموع بال 
 ديانة

املعدل املئوي 
 بال ديانة

عالمة 
 الرياضيات

عالمة 
 الفيزياء

عالمة 
 الكيمياء

عالمة اللغة 
العربية )للفرع 
 األديب فقط(

عالمة اللغة 
 اإلنكليزية

 الرغبات املطلوبة لتسلس
 )اسم اجلامعة + االختصاص( 

 14/2/2000 ساجدة مشعل املنصوري  .9
ثانوية سورية 

 189  138 363 439 80.93% 2185 2018علمي/ 
 اإلسكندريةجامعة  –طب أسنان  .1
 جامعة عني مشس –طب أسنان  .2
 جامعة اإلسكندرية –صيدله  .3

ثانوية سورية  1/1/2001 حممد نور عمر امساعيل  .10
 2018علمي/ 

1893 %70.11 560 329 114  183 
 جامعة القاهرة –طب  .1
 اإلسكندريةجامعة  –طب  .2
 جامعة عني مشس –طب  .3

 
                                                                                                                                                                                                     

التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط في موعٍد أقصاه ستة أشهر من اإلعالن يحق للطالب المتقدمين إلى هذا 
 تاريخ إعالن النتائج.

 

 16/8/2018دمشق في          

 معاون وزير التعليم العالي                                                                                                          

 هومالدكتورة سحر الفا                                                                                                           

                                                                                                          


