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 الجمهورية العربية السورية
                                                     وزارة التعليم العالي   

 النــــــــــــــــــــإع   
 التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا بمقاعدالراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة  إلى الطالب السوريين

 العراقجمهورية   لمقدمة منا 2018/2019للعام الدراسي  
 (دكتوراه -ماجستيرلمرحلة الدراسات العليا )دراسية مقاعد  /10/تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم 

  العراقيةمختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات في 
 األحكام العامة: :أوالا 
 ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن.جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة  -
 جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. -
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .)انظر الفقرة ثالثاً( من اجلانب العراقي نياملطلوبواملعدل ن حيقق املتقدم شرط العمر أ -
 .يف حال كان موفداً سابقاً  أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها -
الستكمال إجراءات االستفادة من منح التبادل كذلك و  للتقدم إىل اإلعالنعلى موافقة اجلهة اليت يعمل هبا  حاصل  أو  غري موظف  أن يكون املتقدم   -

 .العراقيالثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب 

 . )انظر الفقرة ثالثاً( العراقيمعدالت القبول املطلوبة من اجلانب  وفق أن يكون حاصاًل على إجازة جامعية -
 .)انظر الفقرة ثالثاً(العراقي معدالت القبول املطلوبة من اجلانب  وفقأن يكون حاصاًل على درجة املاجستري  -
صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية ) وشهادة اإلجازة اجلامعية ( للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون شهادة املاجستري ) -

 ( وال تقبل شهادات التعليم املفتوح واجلامعة االفرتاضية. طرطوس ،محاة ،الفرات ،البعث، تشرين ، حلب،دمشق
 أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري. -
 ( اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.للمتقدمني لدراسة الدكتوراهأن تكون درجة املاجستري ) -
 الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها  -
من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف  الطىالب )املتقدمني لدراسة الدكتوراه(أن تكون درجة املاجستري اليت حيملها  -

 كومية السورية.اجلامعات احل
 .إىل هذا اإلعالنمفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن املوعد احملدد ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة  -

 يف  التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
الناجحني وإال حيرم من التقدم إىل باقي حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن التقدم بطلب استنكاف خالل املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء  -

 إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 ال تُقَبل الطلبات الشرطية. -
 يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
 ملغى حكماً.كل من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب  -
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لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي  المعدل المئويعلى أساس  املقاعدهذه رى مفاضلة القبول على جتُ  -
الفصل بني املتقدمني من ، على أن يتم لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه

 37استنادًا إىل قرار جملس التعليم العايل رقم خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا 
 .60/100 كل مقرر املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف 25/9/2006تاريخ 

 .العراقمجهورية اجلهة املعنية يف  مبوافقة حصراا القبول النهائي للطالب مرتبط  -
 ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبسة وفق برامج التبادل الثقايف تُعترب الدرا  -
ال يعطي احلق حكمًا مبعادلة الشهادة اليت حيصل عليها الطالب، حيث خيضع الطالب اخلرجيون بعد  على حساب منح ومقاعد التبادل الثقايف القبول -

لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات )ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ مديرية تعادل الشهادات انتهاء دراستهم ل
www.mohe.gov.sy) 

 بمثابة تبليغ رسمي.(  www.mohe.gov.syللوزارة ) كل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الرمسي  يعد -
 

  :آلية التقدم لإلعالن :ثانياا 
  الكرتوين على الرابط التايل: طلب ترشيح ميأل الطالب الذي يرغب بالتقدم إىل اإلعالنiraqischolarships.scrdiraq.gov.iq  ، يتعني على و

)مرفق قائمة ليم العايل املعتمدة يف وزارة التع العراقيةمن ضمن قائمة اجلامعات  اليت يتم اختيارها يف طلب الرتشيح االلكرتوين ةاجلامعالتأكد من أن الطالب 
 ./http://mof.sy/univer :التايل واملتوفرة على الرابطاملعتمدة لدينا(  العراقيةباجلامعات 

   11وإحضار نسخة ورقية منه إلرفاقه باألوراق املطلوبة عند تقدمه لإلعالن )انظر البند االلكرتوين يقوم الطالب بطباعة كافة الصفحات من طلب الرتشيح 
 .من فقرة األوراق املطلوبة(

  لواحدة يف وزارة التعليم يتقدم الطالب أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبنح التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة ا
وال تُقبل أي طلبات غري لوبة مرفقًا بالوثائق املط 29/7/2018الواقع في  األحدولغاية يوم  22/7/2018الواقع في  األحداعتباراا من يوم العايل 

 مستوفية للوثائق املطلوبة كاملًة.
  واجلامعةاالختصاص املطلوب  من فقرة األوراق املطلوبة( 11و 10يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية )انظر البندين يدون الطالب 

 .تحت طائلة استبعاد الطلبهذه املعلومات مطابقة للمعلومات اليت سجلها يف طلب الرتشيح االلكرتوين  كافة، على أن تكون املطلوبة
 

 شرط العمر والمعدل المطلوبين من الجانب العراقي:: ثالثاا 
 :شرط العمر المطلوب من الجانب العراقي 
 :عاماً من تاريخ صدور اإلعالن.35/ املتقدم أال يتجاوز عمربالنسبة المتقدمين لدراسة الماجستير / 
 :عاماً من تاريخ صدور اإلعالن. 40أال يتجاوز عمر املتقدم / بالنسبة المتقدمين لدراسة الدكتوراه / 
  العراقيمعدالت القبول المطلوبة من الجانب: 
  يف درجة اإلجازة.65أن يكون حاصاًل على معدل ال يقل عن  لدراسة الماجستير: المتقدمينبالنسبة % 
  يف درجة املاجستري.70أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن  لدراسة الدكتوراه:المتقدمين بالنسبة % 

 : األوراق المطلوبةرابعاا: 
 :عنهاباإلضافة إلى صورة مصدقة أصوالا من وزارة الخارجية والمغتربين،  أن تكون يجب الوثائق التي .أ 

 صورة عن وثيقة الثانوية. .1

 .اإلجازة كشف عالماتو ، اإلجازة اجلامعيةمصدقة صورة عن  .2
 .فقط بالنسبة ملرشحي الدكتوراهاملاجستري كشف عالمات ، و املاجستري مصدقةصورة عن  .3
 يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية.تقرير طيب  .4

 أو أستاذ مساعد ومن نفس التخصص العلمي للطالب. ممهورة خبتم حي من اجلامعة وممنوحة من دكتور حيمل لقب أستاذ/ 2رسالة توصية عدد / .5

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
http://www.russia.study/
http://mof.sy/univer/
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 تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:ال يجب الوثائق التي  .ب 
 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية على أال تقل صالحيته عن ستة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. .6

يتضمن موافقة اجلهة اليت يعمل موجه إىل وزارة التعليم العايل ذلك مبوجب كتاب رمسي أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن و  ،وثيقة غري عامل .7
 .لعراقيامن اجلانب  القبولالتبادل الثقايف يف حال ورود  مقاعدالستكمال إجراءات االستفادة من هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك 

 أو ما يثبت إهناء التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف حال كان موفداً سابقاً. (2 ط وثيقة غري موفد )ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة .8

 /.4صور شخصية ملونة عدد / .9

  iraqischolarships.scrdiraq.gov.iqعن طريق املوقع االلكرتوين التايل:  مت ملؤه من قبل الطالب الذي لكرتويناالرتشيح ال طلبنسخة من  .10

 وذلك بعد استكمال كافة الوثائق املذكورة أعاله. النافذة الواحدةمديرية  -ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل لإلعالنترشيح  استمارة .11

 .شفاف مصنف .12
 

 تنفيذ المفاضلة:إجراءات  :خامساا 
 . ohe.gov.sywww. mعلى موقع وزارة التعليم العايل:  درجاهتمموا بطلباهتم وفق تسلسل الوزارة بنشر أمساء مجيع الطالب الذين تقد تقوم -

 الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. تقوم -

اإلجازة الجامعية في في اإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي  المعدل المئويحسب تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني  -
التطبيقية وخرجيي الكليات غري على أن يتم الفصل بني خرجيي الكليات  تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه،

 ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:، التطبيقية
  األفضلية للشهادة األحدث(.بالنسبة ملرشحي املاجستري اإلجازة على عام احلصول( 
  األحدث(.)األفضلية للشهادة على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه عام احلصول 
 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 

/ مقاعد دراسية مناصفة بني احلاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على 10البالغ عددها /علمًا أنه سيتم توزيع املقاعد 
 تري( وفق اآليت:الدكتوراه( واحلاصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجس

 :المتقدمون لدراسة الدكتوراه 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب / مقاعد دراسية 5/ خيصص للحاصلني على درجة املاجستري )الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه(
 مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري( تكون موزعة وفق اآليت:تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على درجة اإلجازة الراغبني 

 /2 ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من(
 الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية(. 

 /3 /ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة  خرجيي الكليات التطبيقية للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من دمقاع(
 املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية(. 

 :المتقدمون لدراسة الماجستير 

)ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب /مقاعد دراسية 5/ دراستهم للحصول على املاجستري( خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة )الراغبني مبتابعة
 وزعة وفق اآليت:تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه( تكون م

 /2 ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد  خرجيي الكليات غري التطبيقية/ مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من(
 الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية(. 

 /3 /ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضاف املقاعد الكليات التطبيقية خرجيي للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من  مقاعد(
 الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية(. 

   ..ohe.gov.symwww:على موقع الوزارة الناجحني يف املفاضلةاملرشحني  الطالبأمساء  الوزارة تعلن -

 .تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين حصراا الذي يعود له  العراقيالجانب  لدى املرشحني الطالب ملفاتقوم الوزارة بإيداع ت -

 .www.mohe.gov.sy :وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة املانح من اجلانب قبوالهتم بعد ورود بإعالم الطالب املقبولني الوزارةتقوم  -

http://www.russia.study/
http://www.mohe.gov.sy/
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 الطالب الذي يتم قبوله: واجبات :ساا ساد
 . لسفرل بتاريخمراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها  -

 أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة. -

 .البلد املضيفحيرتم أيضاً أنظمة أن ده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها و حيافظ على مسعة بلأن  -

 .املضيفةالدولة للجمهورية العربية السورية يف أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية  -

 

 :(العراقيالجانب  ت)التزاما المقعد: ماهية اا بعسا
 .ورسوم التسجيل ةيالدراس األجورإعفاء من  -

 امعي.اجلسكن ال اإلقامة يف -

 
 اا: التزامات الطالب المالية:ثامن

 يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:
 .ذهاباً وإياباً  نفقات السفر -

 .املقعدأي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت تشمل ماهية  -

 
 2520ة الداخلي األرقام طلب وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5الثقافية يف وزارة التعليم العايل ط مراجعة مديرية العالقاتاملعلومات ميكن  ملزيد من

 .2532و  2522و
 

  :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور نتائج اإلعالن في حال لم يرد اسمهم مالحظة
 من بين الناجحين.

 

 وزير التعليم العالي                                                                                                                   
 

 عاطف النداف الدكتور   
 
 

 قائمة باجلامعات العراقية املعتمدة لدينا.المرفقات: 
 


