
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   

 المرحلة الجامعية األولىومقاعد على منح 18/7/2019تاريخ  320رقم إعالن وزارة التعليم العالي  ينفيحالناجالطالب أسماء 

 مصر العربيةجمهورية استناداً البرنامج التنفيذي الموقع مع  2019/2020للعام الدراسي 

 

  18/7/2019تاريخ  320رقم الواردة في اإلعالن  العامةاألحكام: 
 

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

 عاماً بتاريخ صدور اإلعالن. 22أال يتجاوز عمر المتقدم  -

 %.65على أال يقل المعدل العام لمجموع درجاته عن  2019أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األدبي دورة  -

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية. -

 .هذا العامالتقدم إليها  التبادل الثقافي في األعوام السابقة صل على قبول في مفاضلةال يحق لمن ح -

 ال يحق لمن نجح في إعالنات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا اإلعالن. -

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

في  التنويه  المستنكفين عن إعالنات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا اإلعالن إال في حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن الموعد المحددال يحق للطالب  -

 الخاص بنتائج إعالن التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه.

الثانوية بعد طّي درجة مادة التربية الدينية فقط، وفي حال تساوي المعدالتتم في الشهادة  مئويالمعدل المفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس  تمت -

 التفاضل وفق األفضلية للتسلسل التالي:

 :عالمات المواد وفق التسلسل 
 اللغة اإلنكليزية. –الكيمياء  –الفيزياء  –الفرع العلمي : الرياضيات 
 اللغة اإلنكليزية. –الفرع األدبي: اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

وفي حال لم يرغب الطالب ن على المقاعد، يلتاليوالطالب اترشيح الطالب الخمسة الحاصلين على المعدل األعلى على المنح  تممالحظة: 

بطلب استنكاف التقدم مخصص لهم، يحق لهم  المرشحين بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد الاألصالء واالحتياط( الناجحين )

 وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمة. 29/8/2019في موعٍد أقصاه 



بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المصري المانح يقوم الجانب حيث جمهورية مصر العربيةبموافقة الجهة المعنية في حصراً القبول النهائي للطالب يرتبط  -

 .)الناجحين في اإلعالن( المقبولين من بين المرشحين

ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي ال يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها يعتبر الطالب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدال ي   -

 ن.والموفد

 وال يترتب عليه أية التزامات تجاه الدولة.  نفقة خاصة على حساب الطالبوفق برامج التبادل الثقافي  ت عتبر الدراسة -

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

 (www.mohe.gov.syلشروط المطلوبة لتعادل الشهادات )يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات ل

ات من خالل الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطالب على كافة الطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن تقديم طلب التحاق الكتروني عبر الشبكة الدولية للمعلومتعين -

أو الدخول إلى نفس الرابط من خالل الموقع االلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي  s://www.wafeden.gov.eghttpالوافدين

، وموافاتنا بنسخة عن طلب االلتحاق االلكتروني لدى تقديمهم األوراق الثبوتية على أن يكون تسلسل الرغبات الثالثة األولى casm.edu.eg-mohe.wwwالمصرية

لة استبعاد تحت طائلثبوتية، الموجودة في طلب االلتحاق االلكتروني مطابقاً لتسلسل الرغبات التي سيسجلها الطالب في استمارة الترشيح لإلعالن عند تقديمه أوراقه ا

 .الطلب

التي يرغب بالدراسة فيها واالختصاص المطلوب،  الحكوميةثالث رغبات على أن تتضمن اسم الجامعة في استمارة الترشيح لإلعالنأن يدون الطالب تعين على  -

د على الموقع االلكتروني للوزارة أو يطلبه من مديرية ويمكن االستعانة بدليل الجامعات غير السورية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي )مرفق باإلعالن( والموجو

 الطابق الرابع. -التقويم واالعتماد في الوزارة 

الطالب الناجحين في هذا ، بالتالي يتعين على بمثابة تبليغ رسمي( www.mohe.gov.syكل تنويه يتصل بهذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرسمي للوزارة )يعد  -

 اإلعالن متابعة موقع الوزارة على نحٍو دائم لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد.

 المنح والمقاعد وفق ما يلي:  توزع 
 : المنح 

لى الثانوية منحة للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين ع /3/  -

 السورية بفرعها األدبي(. 

تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين على الثانوية  منحتين اثنتين للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب -

 السورية بفرعها العلمي(. 

 :المقاعد 

على الثانوية  مقاعد للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها العلمي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين /10/ -

 ي(. السورية بفرعها األدب

على الثانوية  مقاعد للحاصلين على الثانوية السورية بفرعها األدبي )وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب تضاف المنح  المتبقية إلى المتقدمين الحاصلين /10/ -

 السورية بفرعها العلمي(. 
 

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


 والرسوم الدراسية: االختصاصات 

 المعدل المطلوب من الطلبة المصريين لكل اختصاص.جميع االختصاصات التي يتيحها الجانب المصري ووفق  -

 المنح معفاة من الرسوم الدراسية، ما عدا الرسوم مقابل خدمات تدفع بالجنيه المصري أسوةً بالطالب المصريين. -

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

 لطالب المنح فقط الجانب المصري التزامات: 
 السكن الجامعي حسب اإلمكانيات المتاحة. -

 جنيه مصري. 125راتب شهري  -

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

 منحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة. -

 إعفاء من رسوم الدراسة. -

 المفاجئ المشافي العامة.  تأمين عالج طبي في حالة المرض -

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

  المرشحين( الناجحينأسماء(: 

 المواليد اسـم الطالب  م

 الشهادة

 الحاصل عليها 

 دورة عام

المجمو

ع بال 

 ديانة

المعدل 

المئوي بال 

 ديانة

عالمة 

الرياضي

 ات

عالمة 

الفيزيا

 ء

عالمة 

 الكيمياء

عالمة اللغة 

العربية )للفرع 

 األدبي فقط(

عالمة 
اللغة 

اإلنكليزي

 ة

 الرغبات المطلوبة لتسلس

اسم االختصاص +) 

 الجامعة(

 نوع الترشيح

1.  
عبد الرحمن زهير 

 عبيد
5/1/2002 

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2535 93.89 566 396 200 371 298 

القاهرة -طب األسنان  

القاهرة -طب بشري  

اإلسكندرية  -طب األسنان  

 أصيل منحة

2.  
رنيم محمد عيد 

 الزعبي
26/10/2000 

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2516 93.19 585 385 200 374 280 

المنصورة -الطب البشري  

طنطا -الطب البشري  

المنيا -الطب البشري  

 أصيل منحة

 11/11/2000 خالد عطيه عصفور  .3

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي

2515 93.15 547 400 195 360 271 

القاهرة -طب بشري  

اإلسكندرية -طب بشري  

أسوان -طب بشري  

 أصيل منحة

 10/1/2001 نضال ياسر الحمادة  .4

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2496 92.44 593 398 182 386 266 

القاهرة -طب بشري  

اإلسكندرية -طب بشري  

عين شمس -طب بشري  

 أصيل منحة

 أصيل منحة -لغة انكليزية/اآلداب 299 378 185 384 536 88.41 2387الثانوية  1/1/2002 سالم محمد رباطة  .5



 السورية

 2019-علمي

 القاهرة

عين  -لغة انكليزية/اآلداب

 شمس

عين  -لغة انكليزية/اآلداب

 شمس

 14/7/2001 صالح مازن عبيد  .6

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2370 87.78 513 368 193 379 284 

القاهرة -طب بشري  

اإلسكندرية -طب بشري  

المنصورة -طب بشري  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

7.  
رزان منذر  

 القواريط
1/1/2001 

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2323 86.04 508 381 184 334 276 

القاهرة -الطب البشري  

عين شمس -الطب البشري  

المنصورة -الطب البشري  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 1/1/2001 علي خالد سالم  .8

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2298 85.11 541 354 185 335 214 

عين شمس -طب بشري  

القاهرة -طب بشري  

الزقازيق -ب بشريط  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

9.  
محمد كريم نبيل 

 السيد
1/1/2002 

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2273 84.19 543 375 175 310 282 

 -حاسبات ومعلومات

 القاهرة

 -حاسبات ومعلومات

 المنصورة

عين  -حاسبات ومعلومات

 شمس

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 1/6/2000 محمد مجدي الخليل  .10

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

2273 84.19 533 373 190 330 271 

 -صيدلة التصنيع الدوائي

شيخالكفر   

اإلسكندرية -صيدلة  

طنطا -صيدلة  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

11.  

الثانوية  2/1/2000 أنس علي خصابه

 السورية

 2019-علمي

القاهرة -طب بشري 156 349 166 363 535 78.44 2118  

اإلسكندرية -طب بشري  

القاهرة -هندسة  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

12.  
همام عبد العزيز 

 البدوي
15/9/2000 

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي

2116 78.37 482 342 174 332 253 

قناة السويس -هندسة  

 اإلدارةتكنولوجيا 

بور  -ونظمالمعلومات

 سعيد

القاهرة -تخطيط عمراني  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

13.  

أسامة ناصر 

 الحسون

الثانوية  24/1/2001

 السورية

 2019-علمي

اإلسكندرية -طب بشري 224 276 164 330 519 73.67 1989  

المنصورة -طب بشري  

 -طب بشري

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة



 القاهرة/جامعة المنوفية 

 20/1/2002 ميرنا أمجد تكه جي  .14

الثانوية 

 السورية

 2019-علمي 

1952 72.30 335 304 118 378 261 

القاهرة -الهندسة  

عين شمس -الهندسة   

القاهرة -التجارة  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

15.  

محمد مظهر درة 

 العمري

الثانوية  29/6/2000

 السورية

 2019-علمي

اإلسكندرية -طب بشري 120 315 194 372 437 72.59 1960  

القاهرة -طب بشري  

عين شمس -طب بشري  

أصيل مقعد + احتياط 

 منحة

 

 يعد هذا االعالن بمثابة تبليغ رسمي

معاون وزير التعليم                                                                                                           

 العالي

الدكتورة سحر                                                                                                            

 الفاهوم


