الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن

إلى الطالب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بمنح ومقاعد التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا
(ماجستير -دكتوراه) للعام الدراسي  8102/8102استناداً إلى البرنامج التنفيذي لالتفاق الثقافي الموقع مع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم عدد من المنح الدراسية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في مختلف
االختصاصات المتوفرة في الجامعات اإليرانية بما في ذلك االختصاصات الطبية
و( 01مقعداً دراسياً 80 :للماجستير و 80للدكتوراه)

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

 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الرتشيح والقبول وإجراءات التقدم لإلعالن. -جيب على الطالب التقيد التام بتقدمي الوثائق املطلوبة ضمن املواعيد احملددة يف هذا اإلعالن.

 أن يكون املتقدم إىل هذه املفاضلة من حاملي اجلنسية العربية السورية وأن حيقق شروط القبول (السن -املعدل) املطلوبة من قِبَل اجلانب اإليراين(انظر الفقرة ثانياً).
 أن يكون املتقدم غري موفد مبوجب قانون البعثات العلمية أو أهنى التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها.ٍ
ٍ
حاصل على موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن وكذلك الستكمال إجراءات االستفادة من منح
موظف أو
 أن يكون املتقدم غريومقاعد التبادل الثقايف يف حال ورود قبوله من اجلانب اإليراين.
 أن يكون حاصالً على إجازة جامعية للراغبني بدراسة املاجستري وفق معدالت القبول املطلوبة من قِبَل اجلانب اإليراين (انظر الفقرة ثانياً). أن يكون حاصالً على درجة املاجستري للراغبني بدراسة الدكتوراه وفق معدالت القبول املطلوبة من قِبَل اجلانب اإليراين (انظر الفقرة ثانياً). أن تكون شهادة اإلجازة اجلامعية وشهادة املاجستري (إن وجدت) صادرة عن إحدى اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية (دمشق –حلب – تشرين – البعث – الفرات -محاة -طرطوس) وال تقبل شهادات التعليم املفتوح أو اجلامعة االفرتاضية.
 -أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة املاجستري.

 -أن تكون درجة املاجستري (إن وجدت) اليت حيملها الطالب متوافقة مع درجة الدكتوراه.

 -أن تكون درجة اإلجازة اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية.

 أن تكون درجة املاجستري (إن وجدت) اليت حيملها الطالب من الشهادات املقبولة للقيد يف الدراسات العليا وفق القواعد املطبقة يف اجلامعاتاحلكومية السورية.
 خيصص ألبناء الشهداء نسبة  % 01من املنح الدراسية البالغ عددها  /29/منحة وذلك وفق املرسوم التشريعي رقم  /44/تاريخ ،9102/7/7ويف حال مل يتقدم أحد من أبناء الشهداء ،تُضاف املنح املخصصة ألبناء الشهداء إىل باقي املنح.
 ال حيق ملن حصل على قبول يف مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.1

 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.

 ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف ضمن املوعداحملدد يف التنويه اخلاص بنتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
 حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف ضمن املدة احملددة يف التنويه املتضمن أمساء الناجحنيوإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 -ال تقبل الطلبات الشرطية.

 -يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب.

 كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً. ُجترى مفاضلة القبول على هذه املقاعد على أساس المعدل المئوي لإلجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدلالمئوي لإلجازة الجامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه ،على أن يتم الفصل بني

املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية واملتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية واملفاضلة بني كلٌّ منهم على حدا استناداً إىل قرار جملس
التعليم العايل رقم  27تاريخ  9112/2/92املتضمن قائمة بالكليات التطبيقية اليت يكون فيها عالمة احلد األدىن للنجاح يف كل مقرر
.011/21

 -القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً مبوافقة اجلهة املعنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليراينة.

 -ال يُعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع هبا املوفدون.

 -تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة.

 القبول في المنحة ال يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب ،حيث يخضع الطالب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروطالمطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي /مديرية تعادل الشهادات )www.mohe.gov.sy

 يعد كل تنويه يتصل هبذا اإلعالن يتم نشره على موقع الوزارة الرمسي www.mohe.gov.sy:بمثابة تبليغ رسمي.ثانياً -آلية التقدم لإلعالن:

 يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد التبادل الثقايف إىل مديرية النافذة الواحدة يفوزارة التعليم اعتباراً من يوم االثنين الواقع في  8102/2/01ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع في 8102/2/82

مرفقاً بالوثائق املطلوبة وال تُقبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً.
 يتعني على الطالب الراغبني بالتقدم إىل خمتلف االختصاصات باستثناء االختصاصات الطبية الدخول على الرابط التايل: www.saorg.irواتباع اخلطوات املوجودة يف ملف الـ ـ ـ  pdfاملرفق ،وتدوين ال ـ ـ  CODEأي الرقم املخصص لكل طالب حتت
عنوان (رقم هوية الطالب للمراجعة واملتابعة) يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند تقدميه أوراقه الثبوتية ،مع اإلشارة إىل أنه ال ينبغي على
املتقدمني لدراسة االختصاصات الطبية القيام هبذا التسجيل االلكرتوين.
 يدون الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن ثالث رغبات ٍكحد أقصى للدراسة يف خمتلف االختصاصات املتوفرة يف اجلامعات اإليرانية وفق
قائمة المعدالت المطلوبة من قِبَل الجانب اإليراني تحت طائلة استبعاد الرغبة المخالفة للمعدالت المذكورة أدناه ،وشريطة أن يكون

تسلسل الرغبات املوجودة يف طلب االلتحاق باملنحة مطابقاً لتسلسل الرغبات اليت سيسجلها الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن عند

تقدميه أوراقه الثبوتية (انظر البندين  11و 11من فقرة األوراق املطلوبة) ،تحت طائلة استبعاد الطلب.
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ثالثاً -األوراق المطلوبة:

أ .الوثائق التي يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية ومصدقة أصوالً من وزارة الخارجية والمغتربين:
 .1صورة عن وثيقة الشهادة الثانوية.
 .2صورة عن اإلجازة اجلامعية( ،باإلضافة إىل صورة عنها).
 .3كشف عالمات اإلجازة.
 .4صورة عن شهادة املاجستري (باإلضافة إىل صورة عنها) ،بالنسبة ملرشحي الدكتوراه.
 .5كشف عالمات املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه.
 .6إخراج قيد.
 .7تقرير طيب يثبت خلو املرشح من األمراض السارية واملعدية.

ب .الوثائق التي ال يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة االنكليزية وال يجب تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين:
 .0صورة عن جواز السفر ساري املفعول ملدة التقل عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن.
 .2صور شخصية حديثة ملونة عدد (.)3

 .11وثيقة غري عامل أو موافقة اجلهة اليت يعمل هبا للتقدم إىل اإلعالن واستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف يف
حال ورود قبوله من اجلانب اإليراين.
 .11وثيقة غري موفد (ميكن احلصول عليها من مديرية البعثات العلمية يف الوزارة -ط  )2أو ما يثبت إهناء التزامه جتاه اجلهة املوفد لصاحلها يف
حال كان موفداً سابقاً.
 .12وثيقة تثبت حالة االستشهاد صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة بالنسبة للطالب املتقدمني من
أبناء الشهداء.
 .02طلب االلتحاق باملنحة ،ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم العايل (مرفق باإلعالن).
 .04استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -مديرية النافذة الواحدة وذلك بعد استكمال كافة الوثائق املذكورة أعاله.
 .02مصنف شفاف.
رابعاً -توزيع المنح والمقاعد:
 المنح:

يتم إعطاء األولوية ملوفدي البعثات العلمية ومعيدي اجلامعات واليت يتم ترشيحهم على هذه املنح مبوجب مراسالت رمسية بني الوزارة
واجلامعات ،وختصص املنح الشاغرة لعموم املواطنني املتقدمني إىل هذا اإلعالن.
1

 المقاعد:
يتم توزيع املقاعد البالغ عددها  /05/مقعداً دراسياً مناصفة بني احلاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على
الدكتوراه) واحلاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) وفق اآليت:
المتقدمون لدراسة الدكتوراه:
خيصص للحاصلني على درجة املاجستري (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)  /52/مقعداً دراسياً (ويف حال عدم تقدم العدد

املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على درجة اإلجازة الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري) تكون
موزعة وفق اآليت:
  /15/مقاعد للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من خرجيي الكليات غري التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضافاملقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية).
  /10/مقعداً للحاصلني على املاجستري ملتابعة الدكتوراه من خرجيي الكليات التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب تضافاملقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية).
 المتقدمون لدراسة الماجستير:

خيصص للحاصلني على درجة اإلجازة (الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على املاجستري)  /52/مقعداً دراسياً (ويف حال عدم تقدم العدد

املطلوب تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني احلاصلني على درجة املاجستري الراغبني مبتابعة دراستهم للحصول على الدكتوراه)
تكون موزعة وفق اآليت:
 /15/مقاعد للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من خرجيي الكليات غري التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب
تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات التطبيقية).
 /10/مقعداً للحاصلني على اإلجازة ملتابعة دراسة املاجستري من خرجيي الكليات التطبيقية (ويف حال عدم تقدم العدد املطلوب
تضاف املقاعد الشاغرة املتبقية إىل املتقدمني من خرجيي الكليات غري التطبيقية).
خامساً -إجراءات تنفيذ المفاضلة:

 تعلن الوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلباهتم وفق تسلسل معدالهتم املئوية على موقع وزارة التعليم العايل:www.mohe.gov.sy
 تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة. تتم معاجلة الطلبات وانتقاء املرشحني حسب املعدل املئوي يف اإلجازة اجلامعية بالنسبة ملرشحي املاجستري وعلى أساس املعدل املئوي اإلجازةاجلامعية تضاف له ثالث درجات بالنسبة للحاصلني على درجة املاجستري واملرشحني للدكتوراه ،على أن يتم الفصل بني خرجيي الكليات
التطبيقية وخرجيي الكليات غري التطبيقية ،ويف حال تساوي املعدالت يتم االنتقاء وفق األفضلية للتسلسل التايل:
 عام احلصول على اإلجازة بالنسبة ملرشحي املاجستري (األفضلية للشهادة األحدث).
 عام احلصول على شهادة املاجستري بالنسبة ملرشحي الدكتوراه (األفضلية للشهادة األحدث).
 العمر (األفضلية لألصغر سناً).
مالحظة :يتم ترشيح الطالب الحاصلين على المعدل األعلى على المنح والتاليين على المقاعد ،وفي حال لم يرغب الطالب الناجحون

(األصالء واالحتياط) المرشحون بمتابعة إجراءات االستفادة من المنحة أو المقعد المخصص لهم ،يحق لهم التقدم بطلب استنكاف المدة
المحددة في التنويه المتضمن أسماء الناجحين وإال يحرم من التقدم إلى باقي إعالنات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام

القادمة.
1

 تعلن الوزارة أمساء املرشحني األصالء واالحتياط الناجحني يف املفاضلة على موقعها االلكرتوينwww.mohe.gov.sy : ترسل الوزارة ملفات املرشحني األصالء واالحتياط اىل اجلهات املعنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واليت يعود هلا حصراً حتديد أمساءاملرشحني املقبولني.
 تعلن الوزارة أمساء الطالب املقبولني عند ورود القبوالت من اجلانب اإليراين وتنشرها على موقعها االلكرتوينwww.mohe.gov.sy :سادساً -واجبات الطالب الذي يتم قبوله :

 مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفره إلعالمها بتاريخ السفر. -أن يتابع دراسته دون تقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة.

 -أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً القوانني واألنظمة يف البلد املضيف.

 أن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف الدولة املضيفة.سابعاً -ماهية المنحة (التزامات الجانب اإليراني لطالب المنح فقط):
 إعفاء من النفقات الدراسية. -تأمني اخلدمات العالجية

 -تأمني السكن (لغري املتزوجني).

 -دورة كاملة لتعلم اللغة الفارسية ،ويف حال عدم جناح الطالب يقوم بإعادة الدورة على نفقته اخلاصة.

 مساعدة مالية دراسية شهرياً وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول هبا ،أما بالنسبة للطالب املقبولني على املنح الطبية فسوف يتم حتديد املزايا املاليةمن قبل اجلانب اإليراين الحقاً.

 -مساعدة مالية أولية تبلغ قيمتها مخسمائة ألف لاير

إيراين أي ما يعادل (07دوالراً أمريكياً) متنح للمقبولني للدراسة يف إيران عند وصوهلم إىل

إيران ،أما بالنسبة للطالب املقبولني على املنح الطبية فسوف يتم حتديد املزايا املالية من قبل اجلانب اإليراين الحقاً.
علماً أن المقاعد الدراسية تكون مدفوعة الرسوم وال يحصل الطالب المقبولون على مقعد دراسي على أي من المزايا المذكورة أعاله

*

ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل ط 2أو االتصال على الرقم  9002027أو طلب األرقام
الداخلية  9291و 9290و.9229
مالحظة :يحق للطالب المتقدمين إلى هذا اإلعالن التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين األصالء أو االحتياط.

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
المرفقات - :طلب االلتحاق بالمنحة.

خطوات التسجيل على الرابطwww.saorg.ir : -قائمة باالختصاصات الطبية.
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