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 ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. كل من تقدم بأكثر من طلب -
 ال تقبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 .اجلمهورية اإلسالمية اإليراينة مبوافقة اجلهة املعنية يف حصراً القبول النهائي للطالب مرتبط  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع يعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و ا املوفد
  .الدولة اجتاه يرتتب عليه أية التزامات وال نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
بعد انتهاء  نخيضع الطالب اخلرجيو القبول يف املنحة ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث  -

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات لدراستهم 
www.mohe.gov.sy( 

ذا اإلعالن يعد كل تنويه  -  بمثابة تبليغ رسمي.   www.mohe.gov.syيتم نشره على موقع الوزارة الرمسي:تصل 
 

  :عالنآلية التقدم لإل :ثانياً 
النافذة  التبادل الثقايف إىل مديرية  قاعدمبيتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة  -

الواقع في  الثالثاءولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  ١٩/١١/٢٠١٧الواقع في  األحد اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم الواحدة 
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ  اً مرفق ٢٨/١١/٢٠١٧

املتوفرة يف اجلامعات اإليرانية خمتلف االختصاصات يف للدراسة أقصى  كحدٍ  رغبات ثالثيدون الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن  -
 وفق قائمة المعدالت المطلوبة من الجانب اإليراني تحت طائلة استبعاد الرغبة المخالفة باستثناء االختصاصات الطبية
مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت  طلب الرتشيح للمنحةتسلسل الرغبات املوجودة يف  شريطة أن يكونو  ،للمعدالت المذكورة أدناه

تحت طائلة ، من فقرة األوراق املطلوبة) ٥و ٤(انظر البندين  سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية
 .استبعاد الطلب
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   :وراق المطلوبةاأل :ثالثاً 
 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبنياالنكليزية و مرتمجة إىل اللغة  صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية - ١
 .تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن ملدة ال ساري املفعول صورة عن جواز سفر - ٢
 .)٣عدد (ملونة حديثة صور شخصية  - ٣
 باإلعالن).التعليم العايل (مرفق وزارة ، ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لالرتشيح للمنحةطلب  - ٤
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال  نافذة الواحدةمديرية ال -استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل - ٥

 املذكورة أعاله.
صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة  االستشهادوثيقة تثبت حالة  -٦

  للطالب املتقدمني من أبناء الشهداء.
 مصنف شفاف. - ٧

  
  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاً 
م وفق تسلسل  تعلن - م املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا  :ها االلكرتوينعلى موقع معدال

mohe.gov.sy.www. 
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. -
مع إعطاء  ،الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئوياملرشحني حسب  واملفاضلة بنيتتم معاجلة الطلبات  -

 احلاصلني على الثانوية من نياملتقدم عدالتمويف حال تساوي ، ٢٠١٧األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية دورة 
 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضلتم ي ٢٠١٧دورة 

 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 
 اللغة االنكليزية). -الكيمياء -الفيزياء - الفرع العلمي: (الرياضيات 
 االنكليزية) اللغة -الفرع األديب: (اللغة العربية 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

 وفق األفضلية للتسلسل التايل: التفاضلتم ي ٢٠١٦ احلاصلني على الثانوية من دورة نياملتقدم عدالتمويف حال تساوي 
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكليزية). -الكيمياء -الفيزياء - الفرع العلمي: (الرياضيات 
  اللغة االنكليزية) -األديب: (اللغة العربيةالفرع 
 .(ًاألفضلية لألصغر سنا) العمر 

   www.mohe.gov.syها االلكرتوين:على موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالءاملرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
 حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني. حصراً  بإرسال القبوالت ويعود له اإليراينيقوم اجلانب  -
 . للوزارة ، وتنشرها على املوقع االلكرتويناإليراينمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله :خامساً 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه موعد سفر  مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل -
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 م مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف الثقايف أو من يقو أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق  -

 .املضيفة
  

  :)اإليراني(التزامات الجانب  المنحةماهية  سادساً:
  .الدراسية الرسومإعفاء من  -
 تأمني اخلدمات العالجية -
 تأمني السكن (لغري املتزوجني). -
ا.مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً  -  للقوانني واألنظمة املعمول 
متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند دوالرًا أمريكياً) ١٧أي ما يعادل (ية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لایر إيراين لمساعدة مالية أو  -

 وصوهلم إىل إيران.
 نفقته اخلاصة.، ويف حال عدم جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على كاملة لتعلم اللغة الفارسيةدورة   -

  
طلب األرقام  أو ٢١١٩٨٦٧أو االتصال على الرقم  ٥مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من
  .٢٥٣٢و ٢٥٢٢ و ٢٥٢٣الداخلية 

  

حال لم يرد اسمهم من بين  التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية فياإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *

 الناجحين األصالء أو االحتياط.

  وزير التعليم العالي                               
   
  عاطف الندافالدكتور                                                        

  

  

  
  
  
  
  .بالمنحةلتحاق االطلب  لمرفقات:ا


