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معدلت»المىح اإليراويت لم تلَغ.. وقريباً اتفاقيت جديدة «: الىطه»وفد إيراوي يسور سىريت.. معاون وزير التعليم العالي لـ  
 

عن « الوطن»البحث العممي والدراسات العميا سحر الفاىوم في حديث خاص لـكشفت معاون وزير التعميم العالي لشؤون 
مباحثات قائمة حاليًا مع الجانب اإليراني لتفعيل اتفاق التعاون الموقع حول التبادل الثقافي واستمرار المنح اإليرانية لدراسة 

كس عمى الطالب وانتظام المنح السنوية المقدمة من بما ينع« اإلجازة والدراسات العميا»الطمبة السوريين في إيران في مرحمتي 
 .الجانب اإليراني بمعايير وشروط محددة بنص االتفاق

وحول ما يسوق لو البعض عن إلغاء االتفاق والمنح، بينت الفاىوم أنو من المفترض استمرار االتفاقية المعمول بيا لحين 
فاقية، وذلك بعد إجراء تعديل عمى االتفاق لموصول إلى الصيغة توقيع االتفاق الجديد، كاشفة عن استئناف العمل باالت

النيائية، بما فيو بحث مختمف أوجو التعاون وطرح اتفاقية موحدة تشمل الكميات الطبية وتركز عمى االختصاصات الميمة، 
 .بما ينعكس عمى الطالب الموفدين وبحث التعاون في عدة مجاالت تعميمية

تعميم العالي أن وفدًا إيرانيًا ميمًا يزور سورية مطمع الشير القادم، مؤكدة أنو من المقرر توقيع اتفاق ىذا وبينت معاون وزير ال
 .تكنولوجي، إضافة إلى بحث مختمف التفاصيل المتعمقة باتفاقية التبادل الثقافي بين الجانبين

الموفد إلييا إلى حساب الجامعة، مع  وأوضحت الفاىوم أنو صدر قرار يقضي بتحويل المنحة اإليرانية من حساب الجية
جراءات الصرف عممًا أن ىذا األمر يشمل كل حالة عمى حدة من الطالب وخاصة أن ىناك  وجود إجراءات لعممية التحويل وا 

 .جامعات ال تأخذ أقساطاً 
صار إلى تحويل منحيم من وأضافت إنو تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بالنسبة لمطالب الذين انقطعت عنيم المنح اإليرانية، لي

منح عمى حساب الدولة المستضيفة إلى منح عمى حساب الجامعة، عممًا أن القرار يشمل طالبًا سوريين كانوا قد تأثروا بسبب 
 .جائحة كورونا وتوقف منحيم نتيجة الظروف الراىنة

إتاحة الفرصة لمطالب الراغبين  وفي منحى متصل، كشف كتاب رسمي صادر عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي عن
بتحميل شيادتيم عن طريقو ليتم منحيم القبول  www.idcilinda.co.inبالدراسة في اليند بالتسجيل إلكترونيًا عبر موقع 

بالمئة ستقدمو الجامعات الكبرى  011حسب احتياجات الجامعات في اليند، مع وجود حسم لمطمبة المتميزين يصل إلى حد 
مؤىالتيملمطالب حسب  . 

وحسب الكتاب فقد جاءت ىذه الخطوة بعد مراسالت السفارة السورية في اليند ومدير البنية التحتية والتطوير في قطاع التعميم 
 .EDCIL العالي اليندي والمديرين العام والتنفيذي في

ونوه الكتاب الصادر عن معاون وزير التعميم العالي والموجو إلى كل الجامعات السورية، بعقد اجتماع بين السفير السوري في 
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وكذلك المدير التنفيذي ومدير البنية  (الجية المانحة) EDCIL نيودليي الدكتور رياض عباس ومانوج كومار المدير العام في
اليندي التحتية في قطاع التعميم العالي . 

واطمع السفير عمى المشاريع الجديدة ومنيا نظام التعميم الرقمي االفتراضي وىو المشروع الرائد لتبادل خبرات أساتذة الجامعات 
 .والطالب لتحقيق االستفادة العممية المثمى

فادة المثمى من قدراتيم وتم التطرق إلى المشاكل التي تعترض الطمبة السورية وتحديدًا بسبب جائحة كورونا وكيفية االست
 .وتوفير األجواء لمطمبة إلكمال دراستيم بالشكل األمثل

في السياق، قررت وزارة التعميم العالي تمديد فترة التقدم لممنح الدراسية المقدمة من جميورية روسيا االتحادية لمطالب 
 .السوريين حتى الخامس عشر من آذار القادم وفق إعالن لموزارة

منحة دراسية مقدمة من روسيا االتحادية  011عد أن أعمنت الوزارة في العشرين من كانون الثاني الماضي عن ويأتي ذلك ب
 2120-2122بمختمف االختصاصات لمعام الدراسي « ماجستير ودكتوراه»لممرحمتين الجامعية األولى والدراسات العميا 

من شباط الجاري 22ى الـ من الشير الماضي وحت 20وحددت فترة تقديم الطمبات من الـ  . 

 

  



 

المقبول عمى منح ومقاعد التبادل الثقافي –قرار يخص الطالب المكمف )الموفد   

المقبول عمى منح ومقاعد  –المكمف )الموفد أكدت وزارة التعميم العالي أن مديرية التجنيد العامة وافقت عمى منح الطالب 
2120 – 2121التبادل الثقافي( تأجيل إداري بالدراسة لمعام  . 

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل الطالب الحاصل عمى منحة لحكومة الجميورية العربية السورية والطالب الحاصل عمى مقعد 
ة غير سورية الذي يتابع دراستو وفق نظام التعميم االلكتروني )عن من مقاعد التبادل الثقافي والمسجل في مؤسسات تعميمي

 –انتساب  –المراسمة  –بعد( المسجل وفق نظام التعميم التقميدي وعدم قبول من كان مسجاًل وفق نظام )التعميم المفتوح 
عة الدراسة وفق نظام التعميم الكتروني( ولم يتمكن من االلتحاق بالجامعة في بمد الدراسة وتم الطمب منو متاب – افتراضي

  (االلكتروني )عن بعد عبر االنترنت
وبموجب بيان صادر عن الوزارة، ال يعتبر ذلك انقطاعًا عن الدراسة عمى أن يتم تزويد مديرية التجنيد العامة بالثبوتيات 

 المطموبة لكل طالب
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 تمديد فترة قبىل طلباث تعادل الشهاداث الجامعيت غير السىريت الختصاصاث عدة

مددت وزارة التعميم العالي والبحث العممي فترة قبول طمبات تعادل الشيادات الجامعية غير السورية )الدورة االمتحانية األولى 
الثاني من آذار القادم( الختصاصات عدة لغاية 2120لعام   

وبينت الوزارة في إعالن ليا تمقت سانا نسخة منو أن التمديد يشمل حممة اإلجازة في ىندسة العمارة والعموم الطبية المساعدة 
والعموم الصحية )قبالة وتمريض وتقانات حيوية وتخصص السمع والنطق وطب بيطري( ومساعد المجاز في العموم الطبية 

ريةوالصحية والبيط  

ودعت الوزارة الطالب المتقدمين لمراجعة مركز القياس والتقويم ألخذ البصمة االمتحانية والصورة الشخصية ليم الفتة إلى أنو 
بإمكان الراغبين االطالع عمى المحاور االمتحانية ومكان االمتحان وتفاصيمو عبر الموقع اإللكتروني لممركزوتجري وزارة 

 2110لعام  01قويميًا وطنيًا لمعادلة الشيادات غير السورية بناًء عمى التعميمات التنفيذية لمقانون رقم التعميم العالي امتحانًا ت
المتضمنة أسس معادلة الشيادات غير السورية وشروط االعتراف بالمؤسسات التعميمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة 

 التعادل والوثائق والشيادات المطموبة لمتعادل
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