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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي   
  

  النــــإع    
  

التبادل الثقافي للعام  قاعدوم منحالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بلى الطالب السوريين إ
امج استنادًا إلى البر ) دكتوراه –ماجستير (لمرحلة الدراسات العليا  2012/2013الدراسي 

  :الدول التالية مع ةالموقع ةالثقافي ياتاقالتفل ةالتنفيذي
  جمهورية أرمينيا – الجمهورية اإلسالمية اإليرانية -جمهورية مصر العربية 

  :األحكام العامة   -  أوالً 
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .د أو ماجستري ال يقل تقديره عن جيدعلى إجازة جامعية ال يقل تقديرها عن جي أن يكون حاصالً  -
أن تكون درجة اإلجازة أو املاجستري صادرة عن جامعة أو معهد معتمدة وفق األنظمة النافذة يف  -

 ).إذا كانت الشهادة أجنبية البد من معادلتها من قبل مديرية تعادل الشهادات( اجلمهورية العربية السورية
افقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متو  -

 .السورية
 .أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري -
 .أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا -
 .ال تقبل الطلبات الشرطية -
 .مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العامملن حصل على قبول يف  ال حيق -
 .ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن  -
لدرجات الطالب يف  المعدل المئويرى مفاضلة القبول على مقاعد ومنح التبادل الثقايف على أساس جتُ  -

الصادرة عن املعاهد العليا واجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري ادة املطلوبة وحتتسب الشهادات الشه
 .السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف الدراسات العليا

 .ال حيق للطالب التفاضل إال على دولة واحدة -
 .)أرمينيا - إيران -مصر (القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 .كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً  -



2 
 

 .يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب -
 ال عترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدون وفق قانون البعثات العلمية وبالتايلال يُ  -

ا املوفدين  .يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 يرتتب عليه أية التزامات برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب والعترب الدراسة وفق تُ  -

   .خلدمة الدولة
ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم (لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيني ل -

 )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات / العايل
  

  :عالنآلية التقدم لإل  - ثانياً 
بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد ) مبوجب وكالة رمسية خاصة(يتقدم الطالب أو وكيله القانوين  -

الواقع في  األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل ومنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة 
 مرفق 20/9/2012الواقع في  الخميسيوم نهاية الدوام الرسمي من ولغاية  9/9/2012

 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ 
 .الدولة املاحنةفارة السورية يف ات إىل السبالنسبة ألبناء اجلالية السورية تقدم الطلب -

  
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  - ثالثاً 

م  تعلن - م وفق تسلسل معدال على موقع لكل اختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا
 . www. mohe.gov.sy: وزارة التعليم العايل

 .املطلوبةستقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط  -
ومل يتم نشر امسه أو ورد أي خطأ يف البيانات اليت ستنشرها الوزارة ) لإلعالنتقدم (حيق لكل طالب  -

نشر  ثالثة أيام من تاريخاالعرتاض بطلب رمسي يقدمه ملديرية النافذة الواحدة يف الوزارة خالل مدة أقصاها 
 .األمساء على موقع الوزارة

ملرشحني حسب املعدل ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية تتم معاجلة الطلبات وانتقاء ا -
 :للتسلسل التايل
  األفضلية للشهادة األحدث( اإلجازة أو املاجستريعلى عام احلصول.( 
  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

 :لكرتوينها االعلى موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالء تعلن الوزارة أمساء الطالب -
www.mohe.gov.sy  

 .بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحنياملانح يقوم اجلانب  -
 .ها االلكرتوينوتنشرها على موقع املانحمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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  :التزامات الوزارة -  رابعاً 

  .املاحنة ةتابعة الطالب املقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات املعنية يف الدولتلتزم الوزارة مب -
  

  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله - خامساً 
 .موافاة الوزارة بتقرير سنوي عن تقدمه العلمي -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة -  .أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 .البلد املضيفيف نظمة القوانني واألده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً أن حيافظ على مسعة بل -
م مقامه يف البعثة الرمسية أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

  .الدولة املضيفةللجمهورية العربية السورية يف 
  

أو االتصال على األرقام    5قات الثقافية في وزارة التعليم العالي طلمزيد من المعلومات مراجعة مديرية العال
 .2521أو  2522وطلب الرقم الداخلي  3/2/2119961

                         
  

  وزير التعليم العالي                        
  
  معاليحيى الدكتور محمد        
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  جمهورية مصر العربية

  /45/عدد المنح 
  /15/عدد المقاعد

   :توزع المنح والمقاعد وفق ما يلي
  

 :املنح 

ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب ( .منحة للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستري والدكتوراه 25  -
  ) املتقدمني احلاصلني على املاجستري إىلتضاف املنح  املتبقية 

ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املنح  ( .اهمنحة للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتور  20 -
  ) اإلجازةاملتقدمني احلاصلني على  إىلاملتبقية 

 
  :املقاعد
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب ( .مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستري والدكتوراه 10 -

  ) تضاف املقاعد املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على املاجستري
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد ( .مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه 5 -

 ) املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على اإلجازة

 
  :االختصاصات والرسوم الدراسية

لالطالع عليها يرجى زيارة مواقع اجلامعات ( مجيع االختصاصات اليت يتيحها اجلانب املصري -
 .)حلكومية املصريةا

 .املنح معفاة من الرسوم الدراسية -

 :)القيمة بالجنيه اإلسترليني( وفق اجلدول التايلبالنسبة للمقاعد الرسوم الدراسية  -

 
  الكليات النظرية  الكليات العلمية

رسم قيد لمرة   رسوم سنوية
  واحدة

رسم قيد لمرة   رسوم سنوية
 دكتوراه ستيرماج  دبلوم  دكتوراه  ماجستير  دبلوم  واحدة

1300 1500  2500 1700  1000 1200  2000 1200  
  .)الرتبية_ االقتصاد والعلوم السياسية _ التجارة _ احلقوق _ اآلداب (يقصد بالكيات النظرية 
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 ): مصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين(الوثائق المطلوبة 
  .صورة عن الشهادات الدراسية مع كشف العالمات .1
   .عن جواز السفرصورة  .2
   .)3(صور شخصية عدد  .3
 .و من اجلامعة اليت حصل الطالب منها على آخر شهادة علميةأساتذة أتوصية من  ةرسال .4

  :شروط القبول
  :الماجستير لمرحلة بالنسبة  - أ

  .سنة/ 28/ املتقدم عمر يتجاوز أال .1
  :الدكتوراه لمرحلة بالنسبة     -  ب

  .سنة/ 33/ املتقدم عمر يتجاوز أال .1
  

 :ت الجانب المصري لطالب المنح فقطالتزاما

 .السكن اجلامعي -

 .جنيه مصري 125راتب شهري  -

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

 .منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة -

 .إعفاء من رسوم الدراسة -

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

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

  
الطالب الحاصلين على المعدل األعلى  على المنح و  الخمسة واألربعونسيتم ترشيح الطالب : مالحظة

  . ين على المقاعديالتالالخمسة عشر 
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  نيةالجمهورية اإلسالمية اإليرا
  /5/عدد المقاعد 

  :توزع المقاعد وفق ما يلي
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  ( .عد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستريمقا 3 -

  ) املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على املاجستري
عدد املطلوب تضاف املقاعد ويف حال عدم تقدم ال( .عد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراهمق 2 -

  ) املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على اإلجازة
  :القبول شروط
  :الماجستير لمرحلة بالنسبة  -  ت

  .سنة/ 26/ املتقدم عمر يتجاوز أال .2
 بالنسبة )%75( عن يقل ال مبعدل اجلامعية اإلجازة درجة على حاصالً  املتقدم يكون أن .3

 التقنية لألقسام بالنسبة%) 70( عن يقل ال ومعدل زراعة،وال والفن اإلنسانية العلوم الختصاص
  .واألساسية

  :الدكتوراه لمرحلة بالنسبة  -  ث
  .سنة/ 31/ املتقدم عمر يتجاوز أال .2
 .)%80( عن يقل ال مبعدل املاجستري درجة على حاصالً  املتقدم يكون أن .3

  
  :والرسوم الدراسية االختصاصات
 يرايناإل اجلانب يتيحها اليت االختصاصات مجيع. 
  املقبولون على مقاعد التبادل الثقايف معاملة أبناء البلد نفسه بالنسبة للرسوم  الطالب يعامل

  .واألقساط اجلامعية
   

  :)واملغرتبني اخلارجية وزارة من أصوالً  مصدقةو  مرتمجة( المطلوبة الوثائق
  .عن الشهادات الدراسية مع كشف العالماتصورة  .1
  .صورة عن جواز السفر .2
  .قيدإخراج  .3
  .تقرير طيب .4
 /.2/صورة شخصية عدد .5

  .استمارة ترشيح تطلب من الوزارة .6
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  جمهورية أرمينيا
  /8/عدد المقاعد 

  :توزع المقاعد وفق ما يلي
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  ( .عد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة املاجستريمقا 4 -

  ) اجسترياملتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على امل
ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد ( .عد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراهمق 4 -

  ) املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على اإلجازة
  

  :القبول شروط
  .الطبيةأن ال جتاوز عمر املرشح الثامنة والعشرين بالنسبة للعلوم غري الطبية، والثالثني بالنسبة للعلوم  -

  .هندساتعلوم طبية، علوم إنسانية، : االختصاصات
  :)واملغرتبني اخلارجية وزارة من أصوالً  مصدقةو  مرتمجة( المطلوبة الوثائق

  .عن الشهادات الدراسية مع كشف العالماتصورة  .1
  .صورة عن جواز السفر .2
  .سرية ذاتية بإحدى اللغات األرمينية أو الروسية أو االنكليزية .3
  .تقرير طيب .4
 .واحدةصورة شخصية  .5

خمطط حبث مبوضوع االختصاص املختار للدراسة يف مرحلة الدكتوراه بإحدى اللغات األرمينية أو  .6
 .الروسية أو االنكليزية

 .استمارة ترشيح تطلب من الوزارة .7

  
 :يالتزامات الجانب األرمين

 .السكن اجلامعي -

 .يقدمها جماناً  منحة شهر واحد سنوياً لقاء مثن الكتب الدراسية املقررة أو -

 .إعفاء من الرسوم واألقساط الدراسية -

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

  
  
  


