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 الجمهورية العربية السورية    
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   

 

     

 النــــــــــــــإع   
 

مرحلة قافي لالتبادل الث قاعدنح ومالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم لى الطالب السوريينإ

لتنفيذي امج نااً إلى البراستناد 2020/2021للعام الدراسي ( دكتوراه -ماجستيرالدراسات العليا )

 الموقع مع يثقافالتفاق الل

 جمهورية مصر العربية 
ً يدراسمقعداً   15 - ةيدراس ةمنح 45عن تقديم  والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي   ا

                           في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات المصرية

 : األحكام العامة  - أوالً 

ً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط الترشيح والقبول وإجر - لتقدم اءات ايجب على الطالب قراءة اإلعالن جيدا

 لإلعالن.

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

 ة السورية.من حاملي الجنسية العربيإلى هذه المفاضلة أن يكون المتقدم  -

ان كا في حال لصالحه أو أنهى التزامه تجاه الجهة الموفد أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية  -

 موفداً سابقاً.

ستكمال الكذلك للتقدم إلى اإلعالن وأن يكون المتقدم غير موظٍف أو حاصٍل على موافقة الجهة التي يعمل بها   -

 نح ومقاعد التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب المصري.إجراءات االستفادة من م

 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  حاصالً  يكونأن  -

 .للراغبين بدراسة الدكتوراه بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصالً على درجة الماجستير  -

في  يةصادرة عن إحدى الجامعات الحكومأن تكون شهادة اإلجازة الجامعية وشهادة الماجستير )إن وجدت(  -

هادات ( وال تقبل شطرطوس -حماة -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –دمشق الجمهورية العربية السورية )

 الجامعة االفتراضية.  وأالتعليم المفتوح 

 أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير. -

 .الدكتوراهالتي يحملها الطالب متوافقة مع درجة  ر )إن وجدت(الماجستيأن تكون درجة  -

لمطبقة في اعد اوفق القو أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا -

 الجامعات الحكومية السورية.

وفق  علياسات الت المقبولة للقيد في الدراأن تكون درجة الماجستير )إن وجدت( التي يحملها الطالب من الشهادا -

 القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

التشريعي رقم  وذلك وفق المرسوم منحة /54الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 .رة إلى باقي المنح، وفي حال لم يتقدم العدد المطلوب، تضاف المنح الشاغ7/7/2013تاريخ  /44/

 لعام.مفاضلة التبادل الثقافي في األعوام السابقة التقدم إليها هذا اال يحق لمن حصل على قبول في  -

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

موا بطلب وا قد تقدال كانحة التقدم لهذا اإلعالن إال في ال يحق للطالب المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابق -

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

تنويه ة في الالمدة المحدديحق للطالب الناجحين في هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف   -

األعوام الحالي و لدراسيوإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام ا تضمن أسماء الناجحينالم

 القادمة.

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
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 يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب. -

 يُعتبر ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة و -

ير شحي الماجستالجامعية بالنسبة لمر لإلجازة المعدل المئويعلى أساس  المقاعدهذه جرى مفاضلة القبول على تُ  -

ير لماجستا لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةوعلى أساس المعدل المئوي 

يجي مين من خرن المتقدمين من خريجي الكليات التطبيقية والمتقدالفصل بيعلى أن يتم ، لدكتوراهل نلمرشحيوا

يخ تار 37قم لعالي راستناداً إلى قرار مجلس التعليم االكليات غير التطبيقية والمفاضلة بين كلٌّ منهم على حدا 

 .60/100 رل مقركالمتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة الحد األدنى للنجاح في  25/9/2006

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

تمتعون تالي ال ية وبالن وفق قانون البعثات العلمييعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال يُ  -

 ن.وبالحقوق التي يتمتع بها الموفد

 . ولةالد تجاه لتزامات يترتب عليه أية اوال نفقة خاصة على حساب الطالبالتبادل الثقافي  تُعتبر الدراسة وفق برامج -

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

 من موقع وزارة التعليم العاليلشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها بعد انتهاء دراستهم ل

 (www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات  /والبحث العلمي

بمثابة تبليغ (  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة ) يعد -

 ي.رسم
 

 ً  :عالنآلية التقدم لإل -ثانيا

ع الشؤون ي لقطاعبر الموقع االلكترون يتعين على كافة الطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن تقديم طلب الكتروني -

ع ، مdu.egcasm.e-www.moheالرابط التالي: ىالثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي المصرية وذلك عل

ً مراعاة تدوين االسم كامالً  جيلهم ة عن تسوموافاتنا بنسخ بقية المستندات،لجواز السفر و بحيث يكون مطابقا

الرغبة الموجودة في  من الوثائق المطلوبة( على أن تكون 10االلكتروني لدى تقديمهم األوراق الثبوتية )انظر البند 

وراقه قديمه أح لإلعالن عند تسجلها الطالب في استمارة الترشيااللكتروني مطابقة للرغبة التي  طلب التسجيل

 تحت طائلة استبعاد الطلب.الثبوتية، 

 فيبادل الثقاالتعد الخاصة بمقايتقدم الطالب أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( بطلب لالشتراك في المفاضلة  -

 91/7/2020لواقع في ا األحد اعتباراً من يوم مديرية العالقات الثقافية -والبحث العلمي وزارة التعليم العاليإلى 

ً مرفق، 27/7/2020الواقع في  االثنينولغاية يوم  مستوفية للوثائق  قبل أي طلبات غيربالوثائق المطلوبة وال تُ  ا

 .المطلوبة كاملةً 

ة م الجامعرغبة واحدة على أن تتضمن اس على مسؤوليته الشخصيةلإلعالن و استمارة الترشيح يدون الطالب في -

 توفر فيمبعد أن يتأكد الطالب من أن االختصاص  ،ب بالدراسة فيها واالختصاص المطلوبالتي يرغ الحكومية

 ة التعليمى وزار، ويمكن االستعانة بدليل الجامعات غير السورية المعتمدة لدالجامعة التي يرغب بالدراسة فيها

لتقويم امديرية  ة أو يطلبه منوالموجود على الموقع االلكتروني للوزار)مرفق باإلعالن(  والبحث العلمي العالي

 .واالعتماد في الوزارة

ب بدراسة فيما إذا كان يرغفي استمارة الترشيح لإلعالن  الطالب الحاصلين على درجة اإلجازةكل من يدون  -

 الماجستير مع الدكتوراه.أو  فقط الماجستير

 ً  :الوثائق المطلوبة -ثالثا

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

 .)باإلضافة إلى صورة عنها( الثانوية الشهادة وثيقة .1

 .)باإلضافة إلى صورة عنها( اإلجازة الجامعيةمصدقة تخرج .2

 كشف عالمات اإلجازة. .3

 .)باإلضافة إلى صورة عنها( (بالنسبة لمرشحي الدكتوراه)الماجستير مصدقة تخرج .4

 .)بالنسبة لمرشحي الدكتوراه( كشف عالمات الماجستير. 5

 )وليس إخراج قيد( يكون صادراً من الشؤون المدنية. بيان بالوالدة. 6

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:ال يجب  الوثائق التي .ب

  .بختم حي مصدقة من الجامعة توصية ةرسال. 7

 .يخ اإلعالنأشهر من تار ستةصالحيته عن  على أال تقل مدة /3عدد / غير منتهي الصالحية صورة عن جواز سفر .8

 .(7صور شخصية عدد ).9

دين طالب الوافعلى الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لشؤون ال تسجيل دخول الطالب الوافدعن ( 3عدد )نسخة .10

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

لى وزارة إموجه  ها للتقدم إلى اإلعالن وذلك بموجب كتاب رسميوثيقة غير عامل، أو موافقة الجهة التي يعمل ب.11

 ل إجراءاتستكماوكذلك ال يتضمن موافقة الجهة التي يعمل بها للتقدم إلى اإلعالن والبحث العلمي التعليم العالي

 االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقافي في حال ورود قبوله من الجانب المصري.
 (.2ط )يمكن الحصول عليها من مديرية البعثات العلمية في الوزارةوثيقة غير موفد .12

بالنسبة  لمسلحةاصادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات  االستشهاد. وثيقة تثبت حالة 13

 للطالب المتقدمين من أبناء الشهداء.

 الثقافية لعالقاتامديرية  -والبحث العلمي تعليم العالييمكن الحصول عليها من وزارة اللإلعالن ستمارة ترشيح ا .14

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق المذكورة أعاله.

 . مصنف شفاف.15

 

  وزيع المنح والمقاعد: ت  -رابعاً 

 المنح: 

  أبناء الشهداء:عموم المواطنين من 

تكون ية منح دراس /4/أي  /45ا /المنح الدراسية البالغ عددهإجمالي % من  10يخصص ألبناء الشهداء نسبة 

 موزعة وفق اآلتي:

خريجي للخريجي الكليات غير التطبيقية والمنحة األخرى  ةإحداهما مخصصمنحتين لدراسة الدكتوراه: -

إلى  المنحة تضافمن خريجي الكليات غير التطبيقية وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب  الكليات التطبيقية،

 .بالعكسالمنح المخصصة لخريجي الكليات التطبيقية و

قية التطبي لخريجي الكليات غير ةإحداهما مخصص: أو الماجستير مع الدكتوراه منحتين لدراسة الماجستير-

ر ليات غيمن خريجي الكوفي حال عدم تقدم العدد المطلوب  والمنحة األخرى لخريجي الكليات التطبيقية،

 .بالعكسالمنح المخصصة لخريجي الكليات التطبيقية وإلى ة المنحتضاف التطبيقية 

 .وفي حال عدم تقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح  المخصصة ألبناء الشهداء إلى باقي المنح

 :عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء 

مناصفةً منحة  /45/ لبالغ عددهامن إجمالي عدد المنح ادراسية منحة  /41البالغ عددها /المتبقية يتم توزيع المنح 

درجة  لين علىالحاصلين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( والحاصبين 

 ق اآلتي:وفذلك واإلجازة )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه( 

 ه )الحاصلين على الماجستير(المتقدمون لدراسة الدكتورا: 

حة من /20/ لين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(للحاصيخصص 

جازة رجة اإلدالحاصلين على )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين دراسية 

 آلتي:فق اوتكون موزعة  لماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه(الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على ا

تقدم  ال عدمح)وفي  خريجي الكليات غير التطبيقيةمن  منحة للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه 10 -

 (. من خريجي الكليات التطبيقية العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين

م العدد دم تقدع)وفي حال  خريجي الكليات التطبيقية من على الماجستير لمتابعة الدكتوراهمنحة للحاصلين  10 -

 (. من خريجي الكليات غير التطبيقية المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين

 

 أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة(: فقط المتقدمون لدراسة الماجستير 
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ع مماجستير الماجستير فقط أو ال)الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على  اإلجازةعلى درجة لين يخصص للحاص

اصلين الحمتقدمين )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المنحة دراسية  /21/ (الدكتوراه

 ون موزعة وفق اآلتي:( تكالدكتوراهالراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على  الماجستيرعلى درجة 

كليات خريجي ال من الدكتوراهدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع لمتابعة  اإلجازةمنحة للحاصلين على  10 -

لكليات اريجي من خ )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين غير التطبيقية

 (. التطبيقية

كليات خريجي ال من الدكتوراهدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع لمتابعة  ازةاإلجعلى منحة للحاصلين  11 -

ات غير الكلي من خريجي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمينالتطبيقية 

 (. التطبيقية

 :المقاعد  

ً  /15البالغ عددها / المقاعديتم توزيع  ماجستير )الراغبين الحاصلين على درجة ال دمين المتق بينمقعداً دراسيا

راستهم دمتابعة الحاصلين على درجة اإلجازة )الراغبين بالمتقدمين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( و

 وفق اآلتي:للحصول على الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه( 

 ير(:المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجست 

 ةدراسي عدمقا /7/ لين على درجة الماجستير )الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(يخصص للحاص

لراغبين اإلجازة الحاصلين على درجة االمتبقية إلى المتقدمين  المقاعد)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف 

 ي:تير مع الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآلتبمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو الماجس

قدم تال عدم ح)وفي  خريجي الكليات غير التطبيقيةمن  للحاصلين على الماجستير لمتابعة الدكتوراه مقاعد 3 -

 (. من خريجي الكليات التطبيقية المتبقية إلى المتقدمين المقاعدالعدد المطلوب تضاف 

م العدد دم تقدع)وفي حال  خريجي الكليات التطبيقية من الدكتوراه للحاصلين على الماجستير لمتابعة مقاعد 4 -

 (. من خريجي الكليات غير التطبيقية المتبقية إلى المتقدمين  المقاعدالمطلوب تضاف 

 

 :)المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة 

ير مع ماجستلراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الماجستير فقط أو اللين على درجة اإلجازة )ايخصص للحاص

لين الحاصلمتقدمين المتبقية إلى ا المقاعد)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف ة دراسيمقاعد  /8/ الدكتوراه(

 :على درجة الماجستير الراغبين بمتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآلتي

ليات خريجي الك من الدكتوراهدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع لمتابعة  اإلجازةللحاصلين على  مقاعد 4 -

الكليات  خريجي من المتبقية إلى المتقدمين  المقاعد)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف  غير التطبيقية

 (. التطبيقية

كليات خريجي ال من الدكتوراهة الماجستير فقط أو الماجستير مع دراسلمتابعة  اإلجازةللحاصلين على  مقاعد 4 -

يات غير جي الكلمن خري المتبقية إلى المتقدمين  المقاعد)وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف التطبيقية 

 (. التطبيقية

 ً  االختصاصات والرسوم الدراسية: -خامسا

ت ع عليها يرجى زيارة مواقع الجامعاالجانب المصري )لالطال المتاحة منجميع االختصاصات  -

 الحكومية المصرية(.

 المنح معفاة من الرسوم الدراسية. -

 .المصريةة لدى الجهات المعنيالقواعد واإلجراءات المطبقة وفق  للمقاعدالرسوم الدراسية بالنسبة  -

 ً  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -سادسا
 

التعليم  وزارة على موقع المئوية لباتهم وفق تسلسل معدالتهمالوزارة أسماء جميع الطالب الذين تقدموا بط تعلن -

  .mohe.gov.sywww: والبحث العلمي العالي

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

تير وعلى إلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجسفي ا المعدل المئويتتم معالجة الطلبات وانتقاء المرشحين حسب  -

إلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين اأساس المعدل المئوي 
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وفي حال تساوي  ، على أن يتم الفصل بين خريجي الكليات التطبيقية وخريجي الكليات غير التطبيقية،للدكتوراه

 الي:المعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل الت

  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة لمرشحي الماجستير اإلجازة على عام الحصول( 

  األفضلية للشهادة األحدث(.على شهادة الماجستير بالنسبة لمرشحي الدكتوراه عام الحصول( 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

رغب يال لم ، وفي حالتاليين على المقاعديتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح ومالحظة: 

لهم،  د المخصصالمرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقع األصالء واالحتياط()الطالب الناجحين 

وإال  الني هذا اإلعف الناجحين الطالب  المدة المحددة في التنويه المتضمن أسماء خالل التقدم بطلب استنكاف  لهم يحق

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

 ها االلكتروني:على موقع في المفاضلة الناجحينواالحتياط  األصالء المرشحينتعلن الوزارة أسماء  -

www.mohe.gov.sy  

 ساسهاأهم العلمية المرشحين على اإلعالن تقديم طلب لمعادلة شهادتهذا يتعين على الطالب الناجحين في  -

على مجلس األمعادلة الدرجات العلمية الموجودة على الموقع االلكتروني لل)إجازة/ماجستير( وإتباع إرشادات 

 الجامعات المصرية وذلك على الرابط التالي:

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

 وموافاتنا بما يثبت ذلك.

 اعود لهالتي يو الجهات المعنية في جمهورية مصر العربيةصالء واالحتياط الى ترسل الوزارة ملفات المرشحين األ -

  .المقبولينالمرشحين تحديد أسماء 

 

ً سابع  ي يتم قبوله:واجبات الطالب الذ  -ا

 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -

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

 ف.لد المضيالبفي نظمة القوانين واألأن يحافظ على سمعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن يحترم أيضاً  -

ة للجمهوري لرسميةم مقامه في البعثة ابة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوأن يجيب على جميع المعلومات المطلو -

 .الدولة المضيفةالعربية السورية في 
 

 ً  :لطالب المنح فقطالتزامات الجانب المصري  -ثامنا

 جنيه مصري. 125 مقداره  راتب شهري -

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

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة. -

 ببالطال دفع بالجنيه المصري أسوةباستثناء الرسوم مقابل الخدمات والتي ت ةيرسوم الدراسالإعفاء من  -

 .المصريين

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

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

 

و االتصال أ 5ط ميوالحث العل مراجعة مديرية العالقات الثقافية في وزارة التعليم العاليالمعلومات يمكن  مزيد منل

 .2532و  2521و 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867على الرقم 
 

 

 
 

والبحث  وزير التعليم العالي            

 العلمي

 

 بسام ابراهيمالدكتور           

 

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
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