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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   
 

 النــــــــــــــإع       
 

التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا  قاعدنح ومالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم لى الطالب السوريينإ
 الموقع مع يثقافالتفاق اللنفيذي التمج نااستناداً إلى البر  2019/2020للعام الدراسي ( دكتوراه -ماجستير)

 جمهورية مصر العربية 
  اً دراسيمقعداً   15 - ةيدراس ةمنح 45تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

                           في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات المصرية

 األحكام العامة :  - أوالً 
 يداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن.جيب على الطالب قراءة اإلعالن ج -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً. وفد مبوجب قانون البعثات العلميةأن يكون املتقدم غري م  -
الستكمال إجراءات االستفادة من منح للتقدم إىل اإلعالن وكذلك أن يكون املتقدم غري موظٍف أو حاصٍل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا   -

 ورود قبوله من اجلانب املصري.ومقاعد التبادل الثقايف يف حال 

 .على األقل جيد بتقديرعلى إجازة جامعية  حاصالً  يكونأن  -
 .للراغبني بدراسة الدكتوراه بتقدير جيد على األقلأن يكون حاصالً على درجة املاجستري  -
دمشق  اجلمهورية العربية السورية )يف أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة املاجستري )إن وجدت( صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية -

 اجلامعة االفرتاضية.  وأ( وال تقبل شهادات التعليم املفتوح طرطوس -محاة -الفرات –البعث  –تشرين  –حلب  –
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 .الدكتوراهوافقة مع درجة اليت حيملها الطالب مت املاجستري )إن وجدت(أن تكون درجة  -
 وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا -
وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات  ياأن تكون درجة املاجستري )إن وجدت( اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العل -

 احلكومية السورية.
/ تاريخ 44وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم / منحة /45الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 ، ويف حال مل يتقدم العدد املطلوب، تضاف املنح الشاغرة إىل باقي املنح.7/7/2013
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.على قبول يف  ال حيق ملن حصل -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال   -

 املوعد احملدد يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
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وإال  املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحنيحيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن )األصالء واالحتياط( التقدم بطلب استنكاف   -
 التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.حيرم من 

 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. -
الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل  لإلجازة المعدل المئويعلى أساس  املقاعدهذه لقبول على رى مفاضلة اجتُ  -

على أن يتم ، لدكتوراهل نلمرشحيواالماجستير  لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجةالمئوي 
استناداً بيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا الفصل بني املتقدمني من خرجيي الكليات التط

املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية الذي يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح  25/9/2006تاريخ  37إىل قرار جملس التعليم العايل رقم 
 .60/100 ريف كل مقر 

 .مجهورية مصر العربيةمبوافقة اجلهة املعنية يف  حصراً طالب القبول النهائي لليرتبط  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و املوفد
 . الدولة جتاه يرتتب عليه أية التزامات وال اب الطالبنفقة خاصة على حستُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط يف املنحة ال يعطي احلق حكماً مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل القبول -

 (www.mohe.gov.syرية تعادل الشهادات املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مدي
 بمثابة تبليغ رسمي.(  www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي للوزارة )  يعد -

 

 :عالنآلية التقدم لإل -ثانياً 
عرب املوقع االلكرتوين لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات يف وزارة التعليم  الطالب املتقدمني إىل هذا اإلعالن تقدمي طلب الكرتوين يتعني على كافة -

جلواز ع مراعاة تدوين االسم كاماًل حبيث يكون مطابقًا ، مwww.mohe-casm.edu.egالرابط التايل: ىالعايل املصرية وذلك عل
من الوثائق املطلوبة( على أن  10وموافاتنا بنسخة عن تسجيلهم االلكرتوين لدى تقدميهم األوراق الثبوتية )انظر البند  ت،بقية املستنداالسفر و 

سجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية، االلكرتوين مطابقة للرغبة اليت  تكون الرغبة املوجودة يف طلب التسجيل
 استبعاد الطلب. حتت طائلة

اعتباراً وزارة التعليم العايل  يف التبادل الثقايفاخلاصة مبقاعد يتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشرتاك يف املفاضلة  -
قبل أي طلبات غري ال تُ بالوثائق املطلوبة و  اً مرفق، 11/7/2019الواقع في  الخميسولغاية يوم  3/7/2019الواقع في  األربعاء من يوم

 .مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً 
 احلكوميةرغبة واحدة على أن تتضمن اسم اجلامعة  على مسؤوليته الشخصيةلإلعالن و  استمارة الرتشيح يدون الطالب يف -
، اليت يرغب بالدراسة فيها بعد أن يتأكد الطالب من أن االختصاص متوفر يف اجلامعة ،اليت يرغب بالدراسة فيها واالختصاص املطلوب  -

واملوجود على املوقع االلكرتوين للوزارة أو )مرفق باإلعالن( وميكن االستعانة بدليل اجلامعات غري السورية املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل 
 .يطلبه من مديرية التقومي واالعتماد يف الوزارة

الماجستير أو  فقط الماجستيرفيما إذا كان يرغب بدراسة تمارة الرتشيح لإلعالن يف اس الطالب احلاصلني على درجة اإلجازةكل من يدون   -
 مع الدكتوراه.
 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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 :الوثائق المطلوبة -ثالثاً 
 أن تكون مصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين: يجب الوثائق التي .أ 

 .)باإلضافة إىل صورة عنها( الثانوية الشهادة وثيقة .1
 .)باإلضافة إىل صورة عنها( اجلامعيةاإلجازة مصدقة خترج .2
 كشف عالمات اإلجازة. .3
 .)باإلضافة إىل صورة عنها( (بالنسبة ملرشحي الدكتوراه)املاجستري مصدقة خترج .4
 .كشف عالمات املاجستري )بالنسبة ملرشحي الدكتوراه(. 5
 )وليس إخراج قيد( يكون صادراً من الشؤون املدنية. بيان بالوالدة. 6

 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:ال يجب  ئق التيالوثا .ب 
  .خبتم حي مصدقة من اجلامعة توصية ةرسال. 7
 .أشهر من تاريخ اإلعالن ستةعلى أال تقل مدة صالحيته عن  /3عدد / غري منتهي الصالحية صورة عن جواز سفر .8
 .(7صور شخصية عدد ).9

على املوقع االلكرتوين لإلدارة العامة لشؤون الطالب الوافدين يف وزارة التعليم العايل  وافدتسجيل دخول الطالب العن ( 3عدد )نسخة .10
 والبحث العلمي املصرية.

فقة وثيقة غري عامل، أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وذلك مبوجب كتاب رمسي موجه إىل وزارة التعليم العايل يتضمن موا.11
وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب  مل هبا للتقدم إىل اإلعالناجلهة اليت يع

 املصري.

 (.2ط وثيقة غري موفد )ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة.12
هداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب املتقدمني من صادرة عن مكتب شؤون الش االستشهاد. وثيقة تثبت حالة 13

 أبناء الشهداء.
وذلك بعد استكمال كافة الوثائق املذكورة العالقات الثقافية مديرية  -ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايللإلعالن ستمارة ترشيح ا .14

 أعاله.

 . مصنف شفاف.15
 

  وزيع المنح والمقاعد: ت  -رابعاً 
 المنح: 

  أبناء الشهداء:عموم المواطنين من 

 تكون موزعة وفق اآليت:منح دراسية  /4/أي  /45املنح الدراسية البالغ عددها /إمجايل % من  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة 
ويف حال عدم  خرى خلرجيي الكليات التطبيقية،خلرجيي الكليات غري التطبيقية واملنحة األ ةإحدامها خمصصمنحتين لدراسة الدكتوراه: -

 .بالعكساملنح املخصصة خلرجيي الكليات التطبيقية و إىل املنحة تضاف من خرجيي الكليات غري التطبيقية تقدم العدد املطلوب 
خلرجيي الكليات غري التطبيقية واملنحة األخرى خلرجيي  ةإحدامها خمصص: أو الماجستير مع الدكتوراه منحتين لدراسة الماجستير-

املنح املخصصة خلرجيي إىل املنحة تضاف من خرجيي الكليات غري التطبيقية ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب  الكليات التطبيقية،
 .بالعكسالكليات التطبيقية و 

 بناء الشهداء إىل باقي املنح.ويف حال عدم تقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف املنح  املخصصة أل
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 :عموم المواطنين من غير أبناء الشهداء 

احلاصلني على درجة بني مناصفًة / منحة 45من إمجايل عدد املنح البالغ عددها /دراسية / منحة 41البالغ عددها /املتبقية يتم توزيع املنح 
اصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( واحل

 وفق اآليت:وذلك املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( 

 )المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير: 

)ويف حال عدم تقدم العدد منحة دراسية  /20/ لني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(للحاصخيصص 
احلاصلني على درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني 

 تكون موزعة وفق اآليت: مع الدكتوراه(
)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات غري التطبيقية من منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه 10 -

 (. من خرجيي الكليات التطبيقية املنح  املتبقية إىل املتقدمني

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح   خرجيي الكليات التطبيقية من منحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه 10 -
 (. من خرجيي الكليات غري التطبيقية ىل املتقدمنياملتبقية إ

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

/ منحة 21/ (املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه)الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على  اإلجازةلني على درجة خيصص للحاص
الراغبني مبتابعة دراستهم  املاجسترياحلاصلني على درجة ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني )دراسية 

 ( تكون موزعة وفق اآليت:الدكتوراهللحصول على 
)ويف حال  لكليات غري التطبيقيةخرجيي امن  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةمنحة للحاصلني على  10 -

 (. من خرجيي الكليات التطبيقية عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمني

)ويف حال عدم خرجيي الكليات التطبيقية من  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةعلى منحة للحاصلني  11 -
 (. من خرجيي الكليات غري التطبيقية لوب تضاف املنح  املتبقية إىل املتقدمنيتقدم العدد املط

 :المقاعد  

احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على  املتقدمني  بني/ مقعدًا دراسيًا 15البالغ عددها / املقاعديتم توزيع 
وفق جازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه( احلاصلني على درجة اإلاملتقدمني الدكتوراه( و 

 اآليت:

 :)المتقدمون لدراسة الدكتوراه )الحاصلين على الماجستير 

دم تقدم العدد )ويف حال ع ةدراسي مقاعد/ 7/ لني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(خيصص للحاص
احلاصلني على درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املتبقية إىل املتقدمني  املقاعداملطلوب تضاف 

 املاجستري مع الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:
)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  طبيقيةخرجيي الكليات غري التمن  للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه مقاعد 3 -

 (. من خرجيي الكليات التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني املقاعد

  املقاعد)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف  خرجيي الكليات التطبيقية من للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه مقاعد 4 -
 (. ي الكليات غري التطبيقيةمن خرجي املتبقية إىل املتقدمني
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 :)المتقدمون لدراسة الماجستير فقط أو الماجستير مع الدكتوراه )الحاصلين على اإلجازة 

مقاعد / 8/ لني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري فقط أو املاجستري مع الدكتوراه(خيصص للحاص
احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم املتبقية إىل املتقدمني  املقاعدعدد املطلوب تضاف )ويف حال عدم تقدم الة دراسي

 للحصول على الدكتوراه( تكون موزعة وفق اآليت:
)ويف حال  يةخرجيي الكليات غري التطبيقمن  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةللحاصلني على  مقاعد 4 -

 (. من خرجيي الكليات التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني  املقاعدعدم تقدم العدد املطلوب تضاف 

)ويف حال عدم خرجيي الكليات التطبيقية من  الدكتوراهدراسة املاجستري فقط أو املاجستري مع ملتابعة  اإلجازةللحاصلني على  مقاعد 4 -
 (. من خرجيي الكليات غري التطبيقية املتبقية إىل املتقدمني  املقاعدتقدم العدد املطلوب تضاف 

 االختصاصات والرسوم الدراسية: -خامساً 
 اجلانب املصري )لالطالع عليها يرجى زيارة مواقع اجلامعات احلكومية املصرية(. املتاحة منمجيع االختصاصات  -

 املنح معفاة من الرسوم الدراسية. -

 املصرية.لدى اجلهات املعنية القواعد واإلجراءات املطبقة وفق  قاعدللمالرسوم الدراسية بالنسبة  -

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -سادساً 
 

 على موقع وزارة التعليم العايل:  املئوية الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم تعلن -
mohe.gov.sywww. 

 بات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة.تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطل -
إلجازة اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي يف ا املعدل املئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -

يتم الفصل بني خرجيي الكليات التطبيقية  ، على أناجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه
 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل: وخرجيي الكليات غري التطبيقية،

  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  األفضلية للشهادة األحدث(.لدكتوراه على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي اعام احلصول( 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

، وفي حال لم يرغب الطالب الناجحين يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والتاليين على المقاعدمالحظة: 
 خالل التقدم بطلب استنكاف  هلم حيقد المخصص لهم، المرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقع األصالء واالحتياط()

وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي  يف هذا اإلعالن الناجحني الطالب  املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء
 احلايل واألعوام القادمة.

   www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيياط واالحت األصالء املرشحنيتعلن الوزارة أمساء  -
)إجازة/ماجستري( وإتباع إرشادات  اإلعالن تقدمي طلب ملعادلة شهادهتم العلمية املرشحني على أساسهاهذا يتعني على الطالب الناجحني يف  -

 لى اجلامعات املصرية وذلك على الرابط التايل:معادلة الدرجات العلمية املوجودة على املوقع االلكرتوين للمجلس األع
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

 وموافاتنا مبا يثبت ذلك.
  .املقبولنياملرشحني حتديد أمساء  اعود هلواليت ي اجلهات املعنية يف مجهورية مصر العربيةء واالحتياط اىل صالترسل الوزارة ملفات املرشحني األ -

 واجبات الطالب الذي يتم قبوله:  -اً سابع

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces
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 موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي. -
 أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً أن حي -
 .الدولة املضيفةم مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 

 :لطالب المنح فقطب المصري التزامات الجان -ثامناً 

 جنيه مصري. 125 مقداره  راتب شهري -

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

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة. -

 .املصريني املصري أسوة بالطالب دفع باجلنيهباستثناء الرسوم مقابل اخلدمات واليت ت ةيرسوم الدراسالإعفاء من  -

 تأمني عالج طيب يف حالة املرض املفاجئ يف املشايف العامة.  -

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

 
 األرقام طلب وأ 2119867صال على الرقم أو االت 5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  زيد منمل

 .2532و  2521و 2520ة الداخلي
 

 
 

 

 وزير التعليم العالي                          
 

 بسام ابراهيمالدكتور                     
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