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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 النــــإع
الراغبني بالتقدم إىل ادلفاضلة و  (1025)  ةواألديب لدور أالعامة بفرعها العلمي السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية  ىل الطالب السورينيإ

الثقايف التعاون فتفا  الالتنفيذي مج نااستناداً إىل الب  1025/1026سي للعام الدرا اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبقاعداخلاصة 
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةمع  ادلوقع

  ولىللمرحلة الجامعية األ منحة دراسية/ 011/ تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
 الطبيةفي مختلف االختصاصات المتوفرة في الجامعات اإليرانية باستثناء االختصاصات 

 

 :األحكام العامة :أوالا 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
 سنة من فتاريخ صدور اإلعالن. 11أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
دلعدل العام على أال يقل ا (1025) ةلدور واألديب أنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاوثيقة على  أن يكون حاصالً  -

 .%70جملموع درجافتو بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية عن 
 أن فتكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 ذا العام.مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىال حيق دلن حصل على قبول يف  -
 التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. اعالناتال حيق دلن جنح يف   -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن حىت فتصدر نتائج اإلعالن الذي فتقدم إليو. -
  .الًتبية الدينيةبعد طي مادة  الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  مقاعدر  مفاضلة القبول على تُ  -
 ال فتقبل الطلبات الشرطية. -
 ُيستبعد طلبو من ادلفاضلة ويُعتب ملغى حكماً. كل من فتقدم بأكثر من طلب -
حيق للطالب الناجحني يف ىذا اإلعالن األصالء واالحتياط التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من فتاريخ إعالن النتائج رمسياً وإال  -

 عالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.حيرم من التقدم إىل باقي إ
 .اجلمهورية اإلسالمية اإليراينة القبول النهائي للطالب مرفتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف -
 يُلغى كل طلب فترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقو  اليت يتمتع يلتبادل الثقايف موفدعتب الطالب ادلقبولون وفق افتفاقيات اال يُ  -

 ن.و هبا ادلوفد
  .الدولة اتاه يًتفتب عليو أية التاامات فتُعتب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
ط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ لشرو لبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -
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 :عالنآلية التقدم لإل :ثانياا 
العالقات التبادل الثقايف إىل مديرية  قاعدمباضلة اخلاصة يتقدم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلف -

الواقع في  الخميسولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  5/01/5001الواقع في  االثنين اعتباراا من يوميف وزارة التعليم  الثقافية
 .وبة كاملةً قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق ادلطلبالوثائق ادلطلوبة وال فتُ  اً مرفق 05/01/5010

ادلتوفرة يف اجلامعات اإليرانية خمتلف االختصاصات يف للدراسة أقصى  كحد   رغبات ثالثيدون الطالب يف استمارة الًتشيح لإلعالن  -
مطابقًا لتسلسل الرغبات اليت  طلب الًتشيح للمنحةفتسلسل الرغبات ادلوجودة يف  شريطة أن يكون، باستثناء االختصاصات الطبية

تحت طائلة ، من فقرة األورا  ادلطلوبة( 5و 4)انظر البندين  طالب يف استمارة الًتشيح لإلعالن عند فتقدديو أوراقو الثبوفتيةسيسجلها ال
 .استبعاد الطلب

 

  :وراق المطلوبةاأل :ثالثاا 
 .مصدقة أصوالً من وزارة اخلارجية وادلغًتبنيمًتمجة إىل اللغة االنكلياية و  صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -2

 .دلدة الفتقل عن ثالثة أشهر من فتاريخ صدور اإلعالن ساري ادلفعولصورة عن جواز السفر  -1
 .(3عدد )ملونة حديثة صور شخصية  -3
 التعليم العايل )مرفق باإلعالن(.وزارة ، ديكن احلصول عليها من ادلوقع االلكًتوين لالًتشيح للمنحةطلب  -4
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية  -ارة فترشيح لإلعالن ديكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايلاستم -5

 ادلذكورة أعاله.
 مصنف شفاف. -6

 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاا 
 :ها االلكًتوينعلى موقع معدالهتم ادلئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين فتقدموا بطلباهتم وفق فتسلسل  فتعلن -

mohe.gov.sy.www. 
 فتقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
ويف حال فتساوي  الثانوية بعد طي مادة الًتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئويادلرشحني حسب  وادلفاضلة بنيفتتم معاجلة الطلبات  -

 ضلية للتسلسل التايل:وفق األف التفاضليتم  ادلعدالت
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

 اللغة االنكلياية(. -الكيمياء -الفياياء -الفرع العلمي: )الرياضيات 
 االنكلياية( اللغة -الفرع األديب: )اللغة العربية 

 .)ًالعمر )األفضلية لألصغر سنا 
   www.mohe.gov.syها االلكًتوين:على موقع ادلفاضلةيف  الناجحنيواالحتياط  األصالءادلرشحني فتعلن الوزارة أمساء  -
 بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. اإليراينيقوم اجلانب  -
 .اإليراينمن اجلانب  د القبوالتفتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -
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 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله :خامساا 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  مراجعة -
 أن يتابع دراستو دون فتقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً  -
الدولة م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو أن  -

 .ادلضيفة
 

 :(اإليراني)التزامات الجانب  المنحةماهية  سادساا:
 .النفقات الدراسيةإعفاء من  -
 فتأمني اخلدمات العالجية -
 تاوجني(.فتأمني السكن )لغري ادل -
 مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة ادلعمول هبا. -
متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند دوالرًا أمريكياً( 27أي ما يعادل )ية فتبلغ قيمتها مخسمائة ألف لاير إيراين لمساعدة مالية أو  -

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

 
 أو 33913875أو االفتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طادلعلومات ديكن  دلايد من

 .33913877 أو 33913876
 

اع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين التقدم بطلب السترجاإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *

 الناجحين األصالء أو االحتياط.

 وزير التعليم العالي                              
  

 محمد عامر الماردينيالدكتور                                                      
 

 

 المرفقات:
 .بالمنحةلتحاق االطلب  -

 

 
 

 


