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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي

  النــــإع

 - ماجستيرالتبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا ( نح ومقاعدالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بم إلى الطالب السوريين
  الموقع مع يالتفاق الثقافلالتنفيذي نامج استناداً إلى البر  2015/2016) للعام الدراسي دكتوراه

  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
  )دكتوراه - ماجستير مقعدأ دراسياً  50(و )للدكتوراه 33للماجستير و 21منحة:  54(تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  في مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات اإليرانية باستثناء االختصاصات الطبية
  األحكام العامة :  -  أوالً   

 .)الفقرة رابعاً وط القبول املطلوبة من اجلانب اإليراين (انظر وأن حيقق شر  من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
ا. -  أن يكون املتقدم غري موظف وغري موفد، أو احلصول على موافقة اجلهة اليت يعمل 
 .(انظر الفقرة رابعاً) وفق معدالت القبول املطلوبة لدى اجلانب اإليراينبدراسة املاجستري  للراغبنيأن يكون حاصًال على إجازة جامعية  -
 .(انظر الفقرة رابعاً)وفق معدالت القبول املطلوبة لدى اجلانب اإليراين  أن يكون حاصًال على درجة املاجستري للراغبني بدراسة الدكتوراه -
اجستري (إن وجدت) صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية (دمشق أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة امل -

 الفرات) وال تقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة االفرتاضية.  –البعث  –تشرين  –حلب  –
 ات احلكومية السورية.أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامع -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا. -
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
/ تاريخ 44ملرسوم التشريعي رقم // منحة وذلك وفق ا54الدراسية البالغ عددها / المنح% من  10خيصص ألبناء الشهداء نسبة  -

 يف حال مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء، ُتضاف املنح املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح.و  ،7/7/2013
ن حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن األصالء واالحتياط التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تاريخ إعالن النتائج رمسياً وإال حيرم م -

 التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف مفاضلة التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
 بل الطلبات الشرطية.ال تق -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
لالجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل  المعدل المئويعلى أساس هذه املقاعد رى مفاضلة القبول على جتُ  -

  لحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.المئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة ل
 .اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةالقبول النهائي للطالب مبوافقة اجلهة املعنية يف يرتبط  -
ا املوفدن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت ييعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و تمتع 
  تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات جتاه الدولة. -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيون ل -
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  :عالنآلية التقدم لإل -ثانياً 
العالقات التبادل الثقايف إىل مديرية  قاعدمبيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة  -

الواقع في  الخميسولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  3/11/5120الواقع في  اءالثالث اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم  الثقافية
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ  اً مرفق 12/11/5201

توفرة يف اجلامعات اإليرانية املخمتلف االختصاصات يف للدراسة أقصى  كحدٍ  رغبات ثالثيدون الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن  -
مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت  طلب الرتشيح للمنحةتسلسل الرغبات املوجودة يف  شريطة أن يكون، باستثناء االختصاصات الطبية

تحت طائلة ، بة)من فقرة األوراق املطلو  11و 10(انظر البندين  سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية
 .استبعاد الطلب

  ):6،7،8،9،10،11،12(ستثناء البنود ا(مترجمة إلى اللغة اإلنكليزية ومصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين ب وراق المطلوبةاأل - ثالثاً 
 صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية. .1
  .اإلجازة الماتورة عن اإلجازة اجلامعية مع كشف عص .2
 بالنسبة ملرشحي الدكتوراه. عالمات املاجسترية عن شهادة املاجستري مع كشف صور  .3
 إخراج قيد. .4
  تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية.  .5
 .ملدة التقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن ساري املفعولصورة عن جواز السفر  .6
 .)3عدد (ملونة حديثة صور شخصية  .7
ا للتقدم إىل اإلعالن  .8 يف حال  واستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايفوثيقة غري عامل أو موافقة اجلهة اليت يعمل 

 ورود قبوله من اجلانب اإليراين.
 ).2ط  -وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة .9

 التعليم العايل (مرفق باإلعالن).وزارة ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين ل ،الرتشيح للمنحةطلب  .10
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية  - استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل .11

 املذكورة أعاله.
 مصنف شفاف. .12

 (المستوى العلمي_السن_عدد سنوات الدراسة): اإليراني لدى الجانب شروط القبول - رابعاً 
א אאא20א אאאאא
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  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  -خامساً 
م تعلن - م وفق تسلسل معدال على موقع وزارة التعليم املئوية بصرف النظر عن االختصاص  الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا

  www.mohe.gov.sy: العايل
 د مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة.تقوم الوزارة باستبعا -
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يف اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي  املعدل املئويتتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب  -
ويف حال تساوي املعدالت يتم راه اإلجازة اجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتو 

 االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:
  (األفضلية للشهادة األحدث).بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول 
  (األفضلية للشهادة األحدث).على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 التالني على املقاعد.  وباقي الطالباحلاصلني على املعدل األعلى على املنح / 54ال /يتم ترشيح الطالب  -
   www.mohe.gov.sy :ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
حتديد أمساء املرشحني  اعود هلاجلهات املعنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واليت يترسل الوزارة ملفات املرشحني األصالء واالحتياط اىل  -

 . املقبولني
 .ها االلكرتوينعلى موقعأمساء املقبولني وتنشر  د القبوالتورو بتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني  -

  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله -سادساً 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه ثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر مراجعة مديرية العالقات ال -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -  أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 البلد املضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  -
 .الدولة املضيفةم مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف ومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو أن جييب على مجيع املعل -
  فقط): لطالب المنح اإليراني(التزامات الجانب  المنحةماهية  -سابعاً 
  .النفقات الدراسيةإعفاء من  -
 تأمني اخلدمات العالجية -
 ني).تأمني السكن (لغري املتزوج -
ا. -  مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول 
 متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند وصوهلم إىل إيران.أمريكياً) دوالراً 17أي ما يعادل (ية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لایر إيراين لمساعدة مالية أو  -
 جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على نفقته اخلاصة.، ويف حال عدم كاملة لتعلم اللغة الفارسيةدورة   -
  ماهية المقعد: -ثامناً 
  أسوة بالطالب اإليرانيني وفق مبدأ املعاملة باملثل. الدراسية الرسوم دفعلطالب الناجحني على حساب املقاعد الدراسية يتعني على ا -
 إعادة الدورة على نفقته اخلاصة.دورة كاملة لتعلم اللغة الفارسية، ويف حال عدم جناح الطالب يقوم ب -
 أمريكياً) متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند وصوهلم إىل إيران.دوالراً 17مساعدة مالية أولية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لایر إيراين أي ما يعادل ( -

 أو 33923875أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .33923877 أو 33923876

 .التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياطاإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *
     وزير التعليم العالي                          

                                                      

  .محمد عامر الماردينيالدكتور                                                                   بالمنحةلتحاق االطلب   المرفقات:


