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 الجمهورية العربية السورية  

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   

 

 ـالنــــــــــــــإع
ورة ددبي األ الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو إلى الطالب السوريين

(2020) 

لدراسي اللعام  الجامعية األولىرحلة لمالتبادل الثقافي ل منحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بو 

2020/2021 

 جمهورية مصر العربيةالموقع مع التفاق الثقافي لالتنفيذي نامج استناداً إلى البر 
 

ً دراسي اً مقعد /20/ -دراسية منح  /5/ تقديم تعلن وزارة التعليم العالي عن    ا

لقبول في اوفق معدالت و الجامعات المصرية فيالمتوفرة  االختصاصاتمختلف  للحصول على اإلجازة الجامعية في

 الجامعات المصرية
 

 

 األحكام العامة: -أوالً 

التقدم  راءاتيجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإج -

 لإلعالن.

 ن.المحددة في هذا اإلعال يجب على الطالب التقيد التام بتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد -

  من حاملي الجنسية العربية السورية.إلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم يجب  -

 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر المتقدم  -

على أال يقل  2020دورة األدبي  وأالسورية بفرعها العلمي  أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة -

 % .65معدل العام لمجموع درجاته عن ال

يدلة , طب األسنان والص%75الطب البشري يشترط الجانب المصري أن يكون الحد للتقدم لالختصاصات : ) -

 %(70%, اإلعالم 75%, االقتصاد والعلوم السياسية 70

 سورية.كومية الالح امعاتأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الج -

 .لعامهذا االتقدم إليها  التبادل الثقافي في األعوام السابقة ال يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة -

 عالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن.إال يحق لمن نجح في  -

 اإلعالن الذي تقدم إليه.ال يحق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقافي آخر حتى تصدر نتائج  -

قدموا انوا قد تكحال  ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في -

 ه.نجحوا في الذي بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحدد في  التنويه الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق

ويه ة في التنلمحدداهذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف خالل المدة  يحق للطالب الناجحين في -

األعوام وي الحالي لدراسالمتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام ا

 القادمة.

دة درجة ما عد طي  ب الثانويةفي الشهادة  المعدل المئويجرى مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس ت   -

  التربية الدينية فقط.

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -

 كل من تقدم بأكثر من طلب ي ستبعد طلبه من المفاضلة وي عتبر ملغى حكماً. -

 ي لغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

 جمهورية مصر العربية.بموافقة الجهة المعنية في  حصراً القبول النهائي للطالب يرتبط  -

تمتعون يتالي ال وبال ن وفق قانون البعثات العلميةيالطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفد عدال ي   -

 ن.وبالحقوق التي يتمتع بها الموفد

 

 دولة. تجاه ال تزاماتوال يترتب عليه أية ال نفقة خاصة على حساب الطالبالدراسة وفق برامج التبادل الثقافي  دت ع -

ً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب  القبول - في المنحة ال يعطي الحق حكما

عليم لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التالخريجون بعد انتهاء دراستهم ل

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي العالي
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بمثابة تبليغ (  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة )يعد  -

 رسمي.
 

 ً   :آلية التقدم لإلعالن -ثانيا

  يتعين على كافة الطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن تقديم طلب التحاق الكتروني عبر الشبكة الدولية للمعلومات

إلى أو الدخول  s://www.wafeden.gov.eghttp من خالل الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطالب الوافدين

نفس الرابط من خالل الموقع االلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية 

Egypt.gov.eg-in-Study وموافاتنا بنسخة عن طلب االلتحاق االلكتروني لدى تقديمهم األوراق الثبوتية ،

ً لتسلسل الرغبات  على أن يكون تسلسل الرغبات الثالثة األولى الموجودة في طلب االلتحاق االلكتروني مطابقا

 .لة استبعاد الطلبتحت طائالتي سيسجلها الطالب في استمارة الترشيح لإلعالن عند تقديمه أوراقه الثبوتية، 

  قاعد منح وبميتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة الخاصة

ثاء الثال يوم باراً مناعتوالبحث العلمي  في وزارة التعليم العالي العالقات الثقافيةمديرية إلى التبادل الثقافي 

ً مرفق 29/9/2020 الثالثاءولغاية يوم  22/9/2020 ائق ير مستوفية للوثبالوثائق المطلوبة وال ت قبل أي طلبات غ ا

 .المطلوبة كاملةً 

  تي يرغب ال الحكوميةعلى أن تتضمن اسم الجامعة  ثالث رغباتلإلعالن يدون الطالب في استمارة الترشيح

ليم زارة التعدى والمعتمدة ل بالدراسة فيها واالختصاص المطلوب، ويمكن االستعانة بدليل الجامعات غير السورية

عتماد في واال الموجود على الموقع االلكتروني للوزارة أو يطلبه من مديرية التقويم والبحث العلمي العالي

 الطابق الرابع. -الوزارة 
 

 ً  األوراق المطلوبة: -ثالثا

 أن تكون مصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين: يجب الوثائق التي .أ

 .(صورة عنهاإلى  ة)باإلضاف الثانوية العامة وثيقةصورة عن  .1

 بيان الوالدة )وليس إخراج قيد( يكون صادراً من الشؤون المدنية. .2

 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:ال يجب الوثائق التي  .ب

يخ صدور أشهر من تار ستةعلى أال تقل صالحيته عن  عن جواز السفر غير منتهي الصالحية /3عدد /صورة  .3

 اإلعالن.

 ./7صور شخصية عدد / .4

مة لخاص بمنظواعبر الشبكة الدولية للمعلومات من خالل الموقع  طلب االلتحاق االلكترونيعن  /3عدد /نسخة  .5

 .قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية /تنسيق الطالب الوافدين

ذلك بعد وافية مديرية العالقات الثق-ترشيح لإلعالن يمكن الحصول عليها من وزارة التعليم العالي استمارة .6

 الوثائق المذكورة أعاله. كافةاستكمال 

 مصنف شفاف. .7

 ً  االختصاصات والرسوم الدراسية: -رابعا

 ختصاص.لكل اوفق المعدل المطلوب من الطلبة المصريين الجانب المصري جميع االختصاصات التي يتيحها  -

ب الطالبالمنح معفاة من الرسوم الدراسية، ما عدا الرسوم مقابل خدمات تدفع بالجنيه المصري أسوةً  -

 المصريين.

 الرسوم الدراسية بالنسبة للمقاعد الدراسية غير محددة أو ثابتة وتختلف من كلية إلى أخرى. -
 

 

 

 ً   توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي: -خامسا

 : المنح 

لمنح تضاف ا العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب بفرعهامنحة للحاصلين على الثانوية السورية  /3/  -

 األدبي(.  بفرعهاالمتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على الثانوية السورية 

  ف المنحضاتطلوب منحتين اثنتين للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )وفي حال عدم تقدم العدد الم -

 المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. 

 :المقاعد 

المنح   ب تضافللحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلو مقاعد /10/ -

 المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي(. 

http://www.mohe.gov.sy/
https://www.wafeden.gov.eg/
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3 

 

المنح   ب تضافللحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلو مقاعد /10/ -

 المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي(. 
 

 ً  تنفيذ المفاضلة:إجراءات  -سادسا

 اليتعليم العرة العلى موقع وزاموا بطلباتهم وفق تسلسل معدالتهم تقوم الوزارة بنشر أسماء جميع الطالب الذين تقد -

 . ohe.gov.sywww. m:والبحث العلمي

 تقوم الوزارة باستبعاد جميع الطلبات التي لم تحقق الشروط المطلوبة. -

لشهادة االب في على أساس المعدل المئوي العام لمجموع درجات الط والمفاضلة بين المتقدمينتتم معالجة الطلبات  -

الت ساوي المعدحال تي األدبي وذلك بعد طي درجة مادة التربية الدينية وف وأعها العلمي رالثانوية العامة السورية بف

 لتسلسل التالي:األفضلية ل وفق التفاضليتم 

 :عالمات المواد وفق التسلسل 

 اإلنكليزيةاللغة  –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات. 

 اإلنكليزيةاللغة  –الفرع األدبي: اللغة العربية. 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

، قاعدلى المعيتم ترشيح الطالب الخمسة الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والعشرين التالين مالحظة: 

منحة أو من ال المرشحين بمتابعة إجراءات االستفادةاألصالء واالحتياط( وفي حال لم يرغب الطالب الناجحين )

جحين سماء الناأالمدة المحددة في التنويه المتضمن  خالل التقدم بطلب استنكاف  لهم يحقالمقعد المخصص لهم، 

 ة.لقادماوإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام 

 ها االلكتروني:على موقع في المفاضلة الناجحيناألصالء واالحتياط المرشحين تعلن الوزارة أسماء  -

 www.mohe.gov.sy  

 اعود لهيالتي وصالء واالحتياط الى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية ترسل الوزارة ملفات المرشحين األ -

 . تحديد أسماء المرشحين المقبولين

لين من اء المقبوديد أسم)الذي يعود له تحالمانح  من الجانب قبوالتهم بعد ورود تقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولين -

 وتنشرها على موقع الوزارة. بين المرشحين(

 بين المرشحين.يقوم الجانب المانح بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المقبولين من  -

 .لكترونيها االوتنشرها على موقع المانحمن الجانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب المقبولين بعد ورو -
 

ً بعسا  الطالب الذي يتم قبوله: واجبات -ا

 فر.لسللمحدد ريخ امراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي قبل موعد سفره إلعالمها بالتا -

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -

 أن يتابع دراسته دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة. -

 .البلد المضيفيحترم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها ويحافظ على سمعة بلأن  -

مية الرس أن يجيب على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة -

 .المضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية في 
 

ً ثامن  :لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري  -ا

 السكن الجامعي حسب اإلمكانيات المتاحة. -

 جنيه مصري. 125راتب شهري  -

 الطالب المستجد بدل استعداده مرة واحدة عند وصوله )قيمة منحة شهر(.يمنح  -

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة. -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 المشافي العامة.  في تأمين عالج طبي في حالة المرض المفاجئ -

 لوطنه يعادل منحة شهر.يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة  -

 

صال أو االت 5ط علميوالبحث ال مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العاليالمعلومات يمكن  مزيد منل

 .2532و  2522و 2521ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867على الرقم 
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اسمهم  ل لم يردالسترجاع أوراقهم الثبوتية في حاالتقدم بطلب اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا 

 األصالء أو االحتياط. مرشحينمن بين ال

 

 

والبحث  زير التعليم العاليو                                                                                              

 العلمي              

 

 بسام إبراهيملدكتور ا                                                                                        
 

 

 

 
    قائمة بالجامعات المصرية المعتمدة لدى الوزارة. - :المرفقات


