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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 

  النـــــــــــــــإع
 

 ( 8102)دورة  وأ (8102)الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو األدبي لدورة   إلى الطالب السوريين
  8102/8102للعام الدراسي  الجامعية األولىرحلة لمالتبادل الثقافي لبمقاعد الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة و 

 الموقع معالثقافي التعاون فتفا  الالتنفيذي نامج استنادًا إلى البر 
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 للمرحلة الجامعية األولى  دراسيةمنحة / 011/فتعلن وزارة التعليم العالي عن فتقديم 
 االختصاصات الطبية باستثناءفي مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات اإليرانية 

  

 :األحكام العامة :أوالً 
 .جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن -
 .املواعيد احملددة يف هذا اإلعالنتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن الطالب التقيد التام بجيب على  -
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .سنة من تاريخ صدور اإلعالن 22أال يتجاوز عمر املرشح  -
على أال ( 2102)دورة  وأ  (2102) ةلدور األديب  وأنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاوثيقة على  أن يكون حاصالً  -

شريطة أن حيقق شرط املعدل والسن وفق قائمة و  %56يقل املعدل العام جملموع درجاته بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية عن 
  (.آلية التقدم لإلعالن من 3 البندانظر ) املعدالت واالختصاصات املتوفرة لدى اجلانب اإليراين

 .أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية -
 .مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العامال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 .التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن إعالناتال حيق ملن جنح يف   -
 .حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليهتبادل ثقايف آخر ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن  -
قد تقدموا بطلب االستنكاف  كانواإال يف حال   اإلعالنالتبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا  إعالناتاملستنكفني عن ال حيق للطالب  -

 .التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه إعالننتائج التنويه اخلاص ب ضمن املوعد احملدد يف 
املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن األصالء واالحتياط التقدم بطلب استنكاف خالل  -

 .قدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمةوإال حيرم من التالناجحني 
    ، بعد طي مادة الرتبية الدينية الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  مقاعدرى مفاضلة القبول على تُ  -

  .8102مع إعطاء األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية دورة 
منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم / 011/من كافة املنح الدراسية البالغ عددها %  01ص  ألبناء الشهداء نسبة يُ  -
 .إىل باقي املنح الشاغرةويف حال مل يتقدم العدد املطلوب من أبناء الشهداء، تضاف املنح , 2103 /2/2تاريخ / 44/
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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  -

 .نو هبا املوفد
  .الدولة اتاه يرتتب عليه أية التاامات وال نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
بعد  نيخضع الطالب الخريجو القبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث  -

مديرية فتعادل / يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي)لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات لانتهاء دراستهم 
 (www.mohe.gov.syالشهادات 

 .بمثابة فتبليغ رسمي   www.mohe.gov.sy:يتم نشره على موقع الوزارة الرمسيتصل هبذا اإلعالن يعد كل تنويه  -
 

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

الواقع في  األحدولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  01/2/8102الواقع في  االثنين اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم الواحدة 
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ  اً مرفق 82/2/8102

املرفق،   pdfواتباع اخلطوات املوجودة يف ملف الـــــ  www.saorg.ir: على الطالب الدخول على الرابط التايل يتعني -
يف استمارة الرتشيح ( رقم هوية الطالب للمراجعة واملتابعة)أي الرقم املخص  لكل طالب حتت عنوان  CODEوتدوين الــــ 
 .عند تقدميه أوراقه الثبوتيةلإلعالن 

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

فتحت طائلة ، (من فقرة األوراق املطلوبة 5و 4انظر البندين ) سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية
 .استبعاد الطلب

 

 شرط السن االختصاصات املرحلة الدراسية
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  :ورا  المطلوبةاأل :ثالثاً 
 .مصدقة أصواًل من وزارة اخلارجية واملغرتبنياالنكلياية و مرتمجة إىل اللغة  صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -1

 .تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن ملدة ال ساري املفعول صورة عن جواز سفر -2
 .(3)عدد ملونة حديثة صور شخصية  -3
 (.باإلعالنمرفق )التعليم العايل وزارة ، ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لالرتشيح للمنحةطلب  -4
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال  نافذة الواحدةمديرية ال -استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -6

 .املذكورة أعاله
صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة  االستشهادوثيقة تثبت حالة  -5

 .للطالب املتقدمني من أبناء الشهداء
 .مصنف شفاف -2

 
 :فتنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاً 
 :ها االلكرتوينعلى موقع معدالهتم املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل  تعلن -

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 ، 8102األولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية دورة 
 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضلتم ي 2102دورة 

 عالمات املواد وفق التسلسل التايل: 
 (.اللغة االنكلياية -الكيمياء -الفياياء -الرياضيات: )الفرع العلمي 
 (االنكلياية اللغة -اللغة العربية: )الفرع األديب 
  (.األفضلية لألصغر سناً )العمر 

 :وفق األفضلية للتسلسل التايل التفاضلتم ي 2102 احلاصلني على الثانوية من دورة نياملتقدم عدالتمويف حال تساوي 
 عالمات املواد وفق التسلسل التايل: 

 (.اللغة االنكلياية -الكيمياء -الفياياء -الرياضيات: )الفرع العلمي 
  (اللغة االنكلياية -اللغة العربية: )األديبالفرع 
  (.األفضلية لألصغر سناً )العمر 

   www.mohe.gov.sy:ها االلكرتوينعلى 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 االلكرتوين, اإليراينمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله :خامساً 
 .إلعالمها بتاريخ السفره موعد سفر  مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل -
 .أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة -
 .البلد املضيفيف 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
 

 :(اإليرانيالتزامات الجانب ) المنحةماهية  :سادساً 
 .الدراسية الرسومإعفاء من  -
 تأمني اخلدمات العالجية -
 (.لغري املتاوجني)تأمني السكن  -
 .للقوانني واألنظمة املعمول هبامساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً  -
متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند ( دوالرًا أمريكياً 02)أي ما يعادل ية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لاير إيراين لمساعدة مالية أو  -

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

طلب  أو 2009252أو االتصال على الرقم  6مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملايد من
 .2632و 2622 و 2623األرقام الداخلية 

 

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

 .الناجحين األصالء أو االحتياط

 وزير التعليم العالي                              
  
 عاطف الندافالدكتور                                                      

 

 

 
 
 
 
 .بالمنحةلتحا  االطلب  - :لمرفقاتا

 www.saorg.ir: خطوات التسجيل على الرابط-            
 


