الحسم الممنوح على بطاقات الطائرة للطلبة الموفدين
يينمنح حسم قدره ) (%10على السعار النم ةقطوعة النمطب ةقة من وإلى سورية على الخطوط
الجوية السورية لكافة النموفدين الدارسين على حساب الدولة ،وذلك بنموجب كتاب يمعتنمد
من وزارة التعليم العالي أو من الجامعات الحكومية السورية أو الجهات النمطب ةقة ل ةقانون
.البعثات العلنمية ،وذلك عندما يسافرون على نف ةقتهم الخاصة
ييعفى الطلبة النموفدون من شرط السن النمحدد بنظام )الياتا( ،حين حصولهم على -
.تذاكر الطلبة النمخفضة
التسهيلت الخاصة بالوزن
يينمنح الطلبة السوريون الذين يحصلون على شهادة الدكتوراه من خارج سورية -
ويعودون إلى وطنهم ،وزن مجاني قدره  /100/كيلو غرام لصطحاب مراجعهم العلنمية،
ولنمرة واحدة عند تخرجهم النهائي ،وذلك بعد ت ةقديم وثي ةقة التخرج النمصدقة أصو ل
ل ،على
.أل يكون قد مضى عليها أكثر من  /3/أشهر
يينمنح الطلبة السوريون النموفدون وزنلا إضافيلا قدره /20/كيلو غرام ولنمرة واحدة عند -
.تخرجهم ،وذلك بنموجب كتاب معتنمد من السفارة السورية في بلد الدراسة
يينمنح الطلبة السوريون النموفدون عند تخرجهم حسنملا قدره ) (%50على أجور ن ةقل -
الكتب والنمراجع الدراسية النمراف ةقة له ،شريطة أل يزيد وزنها عن  /100/كيلو غرام
.للطالب الواحد ،ولنمرة واحدة ف ةقط
يينمنح الطلبة السوريون غير النموفدون النمتخرجون من الجامعات خارج سورية - /15/
.كيلو غرام كوزن إضافي مجاني ،إضافة إلى الوزن النمسنموح به

الروراق المطلوبة لمنح الطلبة الموفدين التعويض العائلي
يرجى من كافة النموفدين إرسال صورة عن جوازات سفر زوجاتهم كاملة مطاب ةقة مع
الصل ،ومصدقة أصولل من البعثة ،موضحلا فيها تأشيرات الدخول والخروج ،ورسالة
من النموفد يطلب فيها صرف التعويض العائلي بذكر الزيارات التي قامت بها زوجته
إلى خارج بلد اليفاد ،حتى تتنمكن الجامعة النموفد لصالحها من صرف التعويضات
العائلية لهم
مغادرة الطلبة الموفدين لبلد اليفاد روالمدة المسموح لهم بها للبقاء داخل سورية

يرجى من كافة النموفدين عدم مغادرة بلد اليفاد دون مواف ةقة مسب ةقة من الستاذ النمشرف
)إن وجد( ،وإل من الجامعة التي يدرس بها ،ومن النملحق الث ةقافي .ويتعللم مديرية البعثات
.ومحاسبة البعثات بذلك
إن ب ةقاء النموفد في الجنمهورية العربية السورية أكثر من  /45/يوملا ،ييعبرضه للنمطالبة -
صرف له
النمالية بفرق الراتب عن النمدة التي تزيد عن النمدة النمذكورة ،إذا كان قد ي
خللها راتب البعثة الخارجية؛ لن النظام النمالي ي ةقضي بصرف راتب البعثة الداخلية
للنموفد عن النمدة التي تزيد عن  /45/يوملا سنويلا
مدة القامة المطلوبة لمعادلة الشهادات للطلبة الدارسين خارج سورية
يتطلب معادلة الشهادة تح ةقيق شرط القامة؛ أي أن يكون الدارس م ةقينملا في البلد الذي
يدرس فيه ثنمانية أشهر كاملة على القل ،في كل عام دراسي مجتنمعة أو متفرقة
جوازات سفر الطلبة الدارسين خارج سورية
يينمنح الطلبة الدارسون خارج ال ةقطر جوازات سفر ،استنادلا لوثي ةقة صادرة عن الجامعة
.النمسجل فيها مصدقة أصولل ،ويطالب بالوثي ةقة أثناء التجديد
يتعتنمد النمهنة النمسجلة على الجواز )طالب/ـة خارج سورية( أو الوثي ةقة التي ييبرزها -
.الطالب/ـة ،ويتو ض
ضح كونه طالبلا/ـة خارج سورية عند منحه/ها العفاء من رسم الخروج
يعامل الطلبة الدارسين خارج سورية معاملة النمواطنين السوريين النم ةقينمين داخل -
سورية ،لدى استيفاء رسم الجواز أثناء النمنح بيد ذويهم ،ول ييطاللبون بالرسم ال ةقنصلي

الرسوم المستوفاة عن الوثائق الدراسية
يتم تصديق النمصدقات النمدرسية نموذج  14التي ي ةقدمها الطلبة سنويلا لشعب التجنيد
بشكل مجاني ،في حين تتستوفى الرسوم عن شهادات التخرج فقط من كافة الطلبة غير
النموفدين

