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بسم الله الرحمن الرحيم

اود أن ارحب بکم  فی جامعة ایالم و إنـه ملن دواعي اعتزازي وفخري أن يتم اختياري 

لتــويل رئاسة جامعة ايالم، التي حققــت وبهمة األساتذه و الباحثون و الکوادر األداریه 

خالل العقــود الثالثة األخرية قفزات نوعية عىل كافة األصعدة والنجاز هذه املهمة قد 

ركّزت عىل استقطاب الكوادر العلمية املؤهلة وتعيني اإلداريني الكفوئني ، كام اعتمدت 

عىل املناهج التعليمية الحديثة. فقد تنوعت برامجها األكادميية عرب املستويات املتنوعة 

للشــهادات التي متنحها الجامعة مثل: الدبلوم املشــارك والبكالوريوس والدبلوم العايل 

واملاجستري والدكتوراه. ، ومتيَّزت بشموليتها واستجابتها ملتطلبات الوطن وبقدرتها عىل 

املنافسة بجودتها عىل املستوى الوطني واإلقليمي. 

لقد كان و مايزال التميز والجودة يف التعليم هدفني يحفزان إدارة الجامعة منذ نشأتها، 

وسيبقيــان كذلك، إال أن التغريات الرسيعة و املتالحقة تفرض علينا اليوم رضورة ملحة 

للمراجعة والتحديث والتطوير، وتكييف الربامج األكادميية، بـام يضمن دميومة التميز، 

ومواكبــة التعقيدات يف املنافسة الحرة أساس التطور، وسوف تستمر الجامعة يف تبني 

أفضل املامرسات ، والتكيف مع تسارع املتغريات حولها.

كام سرتكــز الجامعة عىل تطوير قــدرات البحث العلمي ملواجهــة التحديات املحلية 

واإلقليميــة والعامليــة وستعطي أولوية قصوى لتوفري بيئة مالمئة تشــجع النشــاطات 

البحثية الخالقة ذات املستوى العاملي. إن سعي الجامعة نحو العاملية، استوجب تأسيس 

ورعاية مراكز متّيز تحـافظ عـىل التـوازن بـيـن البحـوث األسـاسيـة والتطبيقية، وتشجع 

األبحــاث التطبيقية املوجهة نحو االبتكار والتصنيع وتسويــق البحث وتطوير املعرفة 

بالوسائل واإلجراءات واألدوات. نرجو أن نوفق بأداء رسالتنا الحضارية.

يف الختــام اسمحــوا يل أصالًة عن نفيس ونيابًة عن زماليئ أعضــاء الهيئة التدريسية  و 

االداريــني أن أرحب بكم  يف جامعة ايالم وادعوكــم اىل االنضامم اىل ارسة جامعة ذات 

أصالة وعراقة علمية. نأمل ان تصبحوا جزءاً هاماً من أرستنا العلمية.

االستاذ الدكتور محمد عيل اكربي

رئيس جامعة ايالم 

کلمـة رئـیـس الجـامعـة
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جامعة ایالم

يف ما ييل نبذة یسیرة عن جغرافیة و تاریخ املقاطعة: �

تقع إيالم يف القسم الجنويب الغريّب من إيران، شامل محافظه خوزستان. يحّدها کرمانشاه )شامالً(، لورستان 

مــن الرشق، وتحاذي ایالم من الغرب محافظات عراقیــۀ هي دیالی، میسان و واسط. ولهذا املوقع أهمية 

جغرافية بالغة یضاف الیه  التداخل االثنی، الدینی و الثقافی بین شعوب طرفی الحدود تعطی میزة فریدة 

لها يف دعم وتوطيد أوارص العالقات و التعاون العلمی و التعلیمی واالقتصادی بین البلدین الجارین. تُعترب 

ایــالم املحافظه التی تجمع بني ثقافات واللغات واللهجات املُختلفة بشــكل الفت منها الکوردیة واللوریة 

وحتی العربیة مام یعطیها قیمۀ حضاریه عالية و متنوعـــة.

  مناخ ایالم هو مزيج من مناخي حوض البحر األبيض املتوسط والصحراء، حيث يسود مناخ حوض املتوسط 

 تقع جامعة ایالم
   في مدينة ایالم 
بمحافظة ایالم
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يف املناطق الشاملية، و الصحراویه فی املناطق الجنویة و املحاذیة للحدود االیرانیة - العراقیة. يختلف املناخ 

من إقليم آلخر، حيث تنخِفض درجات الحرارة يف املناطق الجبلية يف الشامل الغريب و الشتاء هناك طويل 

وقاٍس والصيف معتدل. وعىل العکس، نجد أن الصيف يف سهول دهلران وموسیان بالغ الحرارة، والشــتاء 

معتدل ولطيف.

تتنوع التضاريس باملقاطعة  بشــكل كبري، وأهم جباله جبال کبیرکوه يف الشــامل الرشقی و جبال دینارکوه 

فی الوسط و الجنوب. أعىل قمة فی کبیر کوه تبلغ 3014 مرتا عن سطح البحر. مساحة املحافظة 19,086 

كيلومرتا مربعا ويقطنها حسب احصائیات سنة 2006، 545,787  نسمة.



4
جامعة ایالم

مرکزها مدینة ایالم،  172,213 نسمة حسب احصائیات سنة 2011 و باقی مدنها :

إيوان عدد سکانها 47,958  نسمة

آبدانان عدد سکانها ۲۳,۵۰۰ نسمة

مهران عدد سکانها ۲۰,۱۲8 نسمة

دهلران عدد سکانها 30,989 نسمة

ارکواز عدد سکانها14,225 نسمة

بدره، رسابله، موسیان، آسامن آباد، لومار و بعض املدن الصغیرة االخری

ایــالم  کانــت تُسمی هذه املنطقة “عیــالم”  التی باتت متصدرة و خالدة بیــن الحضارات العاملیة 

القدیمــة تلک الحضارة التی اثرت و تأثرت بثقافة”بیــن النهرین”  وامتدت فی مساحة جغرافیة و 

اسعة، من ایالم و لورستان و خوزستان الی شواطیء و میاه الخلیج فی الجنوب. اما بعد سقوط دولة 

ایالم التاریخیة )3500 قبل امليالد اىل 645 قبل امليالد( دخلها الشعب اآلری املتمثل باملیدیین )هم من 
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يَْت ماسبذان و التی کانت تظم بعد فتح االسالمی والیتی  جذور الشــعب الكوردي( و بعد ذلك ُسمِّ

مهرجانقذق و سیروان وبعد قیام دولة البهلوی عاد اسم ایالم التاریخی الی الظهور و هو نفسه یطلق 

علی العاصمة و املحافظه علی حد سواء.

 الكورد يشكلون األغلبية العظمى للسكان يف املحافظة ویتکلمون باللهجه الفیلیة و اللکِّیة  ثم اللور 

حيــث یقطنــون النواحی الرشقیة و من بعدهم  العرب وهم اقلیــة یسکنون فی املناطق الجنوبیة 

املحاذیــة ملحافظة خوزستان. مازال بعض املواطنین الکــورد الفیلیین الذين هجروا من ديارهم فی 

السبعینــات و الثامنینات من القرن املاضی علی من العراق آنذاك یسکنون فی مناطق مختلفة من 

ایالم و یتکلمون باللغة العربیة الی جانب لغتهم االم. کل هذه الرشائح االجتامعية تتدین باالسالم و 

هی عىل املذهب االشیعی – الجعفري
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اما عن جامعة ايالم �

فأن بدايات الجامعة تعود إىل عام 1975 م عندما تأسست کلیة البیطره فی ایالم قبل الثورة االسالمیة 

والتــی كانت آنذاک تابعة الی جامعة رازی فی کرمانشــاه.  فی عام 1991م حصلت الجامعة  علی  

مبنى الكلية ليكون  رصحاً علمياً  متميزاً من رصوح التعليم العايل وفی عام 1992م حصلت الجامعة 

ایضاً عىل الرتاخیص االزمة وأصبحت جامعة مستقلة من حقها منح الدرجات الجامعية املختلفة.
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أنشئت جامعة ایالم  بغرض خدمة املجتمع والسعی الی التنمية و تلبیة احتياجات اإلنسان والبيئة 

فــی اقصی الغرب من البــالد. ويبدو هذا جلياً من مضمون الرسالة التعليميــة التي أوكلت إليها. “ 

إن رسالــة الجامعات )وبالطبع من ضمنهم جامعتنا( هي يف حقيقتها رسالة اإلنسان الذي كلفه الله 

سبحانــه وتعايل بها ليكون خليفته يف األرض، يسعى وراء العلم واملعرفة، ويكشــف أرسار الطبيعة، 

ويقوم باستثامر الطاقات التي سخرها الله له وينهض لعامرة الكون، ويشيد الحضارة اإلنسانية بكافة 

أبعادها، ويدعم القيم الروحية األصيلة، ويقىض عيل الباطل والفساد، ويبنى العقل والضمري اإلنساين، 

وينمــي الخربات واملهارات ويرثيها، ويصقل امللكات واملواهب، ويتحقق ذلك كله من خالل التعاون 

البناء بينه وبني بني جنسه يف جو من اإلخاء واملحبة واإلخالص«.
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بدأت الجامعة نشــاطها بافتتــاح كلية الزراعة 

كأول كلية بالجامعة يف عــام 1992م، ثم تلتها 

بعد ذلک کلیة شــبه الطب البیطری، ثم توايل 

إنشاء الكليات يف الجامعة حتى أصبحت تضم 

اآلن )7( کلیات  )النفط و الغاز، کلیة االداب و 

العلوم االنسانیة، کلیة الهندسة، کلیة العلوم و 

القرآنیه االسالمیة، الزراعة و کلیة شــبه الطب 

البیطری(.تقدم الجامعة االن  95 مجال دراسی 

ومجموعــه واسعة من الــدورات الجامعية يف 

العلوم الطبيعيــة، والعلوم االجتامعية والعلوم 

اإلنسانية. يطلب من املتقدمني اجتياز امتحان 

اللغــة الفارسية إذا كانوا مــن بلد غري الناطقة 

بالفارسيــة، ويتم توفري دعــم اللغة اإلنجليزية 

عىل كافة املستويات. 

عدد الطــالب يف جامعة ایالم اليوم يتكون من 

حوايل 6000 طالب من كال الجنسني و تستخدم 

اللغــة الفارسيــة كوسيلــة للتعليــم يف برامج 

البكالوريوس، املاجستیــر و الدکتوراه باستثناء 

املواد الدراسية العربية واالنجلیزية

هذا و تلتــزم الیوم الجامعة بالحفاظ عىل قوة 

العمل التي تلبي احتياجاتها كمؤسسة أكادميية، 

من خالل توفري الدعم املستمر لجميع العاملني 

فيام يتعلق بالبحوث وفرص التنمية وغريها  عرب 

معرفة املوارد والخدمات والتسهيالت املتوفرة 

ملعرفة معلومات مفيدة ومتعلقة بدعم أعضاء 

هيئة التدريس و املوظفین
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الكليات و االقسام  �

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية �

أنشئت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة 

ايالم مع بداية العام الجامعى 95/ 1994 )كان 

اسمها فی السابق كلية املعلمني(. وكان القبول 

بهــا قارصاً عىل التخصــص يف اللغة الفارسية و 

العلوم االسالمیة و الكيمياء. ثم استمرت بعملها 

تحت عنوان كلية علوم أساسیة و آداب و علوم 

إنسانیة وىف عام 2006 وبعد فك االرتباط بينها 

و بــني كلية العلــوم، تم تغري اسمهــا إىل كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية.

بــدًءا من سنة 1996 كانــت الرؤية واألهداف 

هي أن تكون الكلية رائدة من حيث: التكوين، 

زيادة يف التنمية و  رمز للدراسات العليا.

وكانــت عدة فروع  تخصصيــة قد اضيفت اىل 

  ، كيان الكلية و هي:، اللغة االنجليزية عام 2003

اللغة الفارسية وآدابها وعلوم القرآن والحديث 

اإلسالمــي عام 2006، و الفلسفــة والكالم عام 

2009. ثم اسس فرع اإلدارة  و فرع اصول الفقة 

و الرشيعة اإلسالمية واللغة العربية وآدابها عام 

2011 وبعد ذلك اللغات العامة - اللغة العربية 

وآدابهــا )برنامج دراسات عليــا بدون بحث او 

رسالة ماجستري ( - اللغة الفارسية)بدون بحث 

او رسالــة ماجستــري( - إدارة املــوارد البرشية،  

تعليم اللغــة اإلنجليزية )بدون بحث او رسالة 
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ماجستري (، تاریخ التشیع عام 2013. ويف الوقت الحارض تحتوي هذه الكلية عىل، األقسام:

 اإلقتصــاد  اإلدارة  املحاسبة  اللغة اإلنجليزية وآدابها  اللغة العربية وآدابها  اللغة الفارسية 

وآدابها  العلوم االجتامعية

المجال الدراسي
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**إدارة األعامل

***اللغة الفارسية وآدابها

*املحاسبة

**العلوم االقتصادية - االقتصاد النظري

*العلوم االجتامعية

**اللغة العربية وآدابها

*العلوم االقتصادية -اقتصاديات األعامل

*الرتبية البدنية

**تعليم اللغة االنجليزية

*اقتصاديات - الطاقة

*إدارة املنظامت الحكومية

*علم اللغه

*إدارة املوارد البرشية
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كلية الزراعة �

يعود تاريخ تأسيسها إىل عام 1992 ويف الوقت الحارض تحتوي 

هذه الكلية عىل، األقسام:

امليكانيكا الزراعية  هندسة املياه  علوم الغابات   املراعي 

و مستجمعات املياه  الزراعة و تربية النبات  علم الحيوان 

 علوم وتكنولوجيا األغذية  علم البستنة و انشــاء البساتني 

الزراعية  علم وقاية النبات

التخصصات املوجودة يف الكلية: �

الدكتــوراه : اطروحــة دكتــوراه حــول فسيولوجيــا النبات 

)الزراعة(، علم الوراثة الجزيئية )تربية النبات(

درجة املاجستــري: الدراسة الصباحية :رسائل املاجستري حول 

علــم الحيــوان، البستنة، الهندســة الزراعية، تربيــة النبات 

وامليكانيكا الزراعية، مكافحة التصحر، وقاية النبات والغابات 

)8 مجاالت(

الدراسة املسائية: رسائــل املاجستري حول علم الحيوان، علم 

الزراعة،البستنة،تربيــة النبات، امليكانيكــا الزراعية، مكافحة 

التصحر، الغابات و وقاية النبات )8 مجاالت(

درجة الليسانس أو البكالوريوس �

الدراسة الصباحية: الدراســة يف التخصصــات التاليــة: علــم 

الحيــوان، علــم الغذاء،البستنة،الهندســة الزراعيــة، تربية 

النبات،الغابــات، املراعــي، هندسة امليــاه، امليكانيكا اآلالت 

الزراعية، وقاية النبات، و صناعة األغذية )9 فروع(

الدراسة املسائية: علــم الحيــوان، صناعــة األغذية، البستنة، 

الزراعة، الغابــات، املراعي، هندسة امليــاه، وقاية النبات )8 
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فروع(

مجموع طالب الكليــة: 1071 طالب و طالبة.  

الدكتــوراه: 10، ماجستــري: 166، بكالوريوس: 

895. نسبة أعضــاء هيئة التدريس إىل الطالب 

1:24

املرافق واملختربات : �

مركز الحاسوب

GIS موقع

املكتبة

قاعة املؤمترات

مختــرب أمراض النبات - مختــرب علم الحرشات 

– مخترب الرتبة -  حديقة الدفيئات و الحديقة 

النباتية التدريبية -  مخترب األنظمة الهيدروليكية 

و األنظمة التي تعمل بالهواء املضغوط – ورشة 

الكهرباء- ورشة لحام - ورشة عمل املحركات - 

ورشة عمل املحرك -مخترب أدوات قياس- مخترب 

الخصائص الفيزيائية للمنتجات الزراعية- ورشة 

أدوات آلة – مخترب الحليب و منتجات األلبان 

– مختــرب التغذيــة - مجمع الــرثوة الحيوانية 

و رعايــة الحيــوان  - مختــرب علــم الوراثة – 

ورشــة الخشــب - نظم املعلومات الجغرافية 

مركزاالستشــعار- الحضانة )املشــتل(- مزرعة 

مهران التعليمية والبحثيــة - ميكانيكا املوائع 

والهيدروليكا- التغذية الحيوانية- مخترباألحياء 

الدقيقة - مخترب الحليب ومنتجاته
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**الهندسة الزراعية- اساسيات الحيوان الزراعي

**الهندسة الزراعية -  البستنة

***الهندسة الزراعية -  الزراعة  و  تربية النبات 

**الهندسة الزراعية -  ميكانيكا اآلالت الزراعية

**الهندسة الزراعية -  املياه

*الهندسة الزراعية - علوم و صنایع غذایی

**املوارد الطبيعية - املراعي  و  مستجمعات املياه

**الهندسة الزراعية - وقاية النبات

***  املوارد الطبيعية - الغابات

*ريادة األعامل  –  التعليم والرتويج 

*البستنة - الفسيولوجيا  و الخرضاوات املعدلة

*الهندسة الزراعية - املنشآت الهيدروليكية

*الهندسة الزراعية - علوم الرتبة

*الهندسة الزراعية - امليكنة الزراعية

*الهندسة الزراعية -  التنمية الريفية

*الهندسة الزراعية - أمراض النبات

*هندسة املوارد الطبيعية -   مكافحة التصحر

*تربية النبات - علم الوراثة الجزيئي والهندسة الوراثية

*الزراعة -  فسيولوجيا املحاصيل

*الزراعة -  علم بيئة املحاصيل

*علوم التغذية  
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کلیة العلوم األساسیة �

يعود تاريخ تأسيسها إىل عام 2006 ويف الوقت الحارض تحتوي هذه الكلية عىل:

علم االحياء الرياضيات  الفيزياء  الكيمياء  األقسام: 

 مرافق الكلية: �

 الكلية لديها 13مخترب  - قاعة مطالعة – مكتبة- ورشة و مركز الحاسوب
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المجال الدراسي
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*فيزياء الحالة الصلبة

*الكيمياء البحتة 

*الكيمياء الفيزيائية

*الرياضيات وتطبيقاتها

*البيولوجيا- علم األحياء الدقيقة

**الكيمياء العضوية

**الكيمياء التحليلية

**كيمياء معدنية

*الرياضيات - الهندسة

*الرياضيات - الجرب

*الرياضيات - التحليل العددي
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كلية شبه الطب البيطري �

 كانــت ايــالم دامئا مركزا من مراكز صناعه الرثوة و باالخــص الحيوانية يف البالد ونهج الحكومة عىل 

تخصيص صناديق خاصــة لتطوير هذه الصناعة يف املحافظة لهو دليل عىل هذا املعنی. هذا الدعم 

تواصــل حتــي أن عدد الحيوانات الحايل للمحافظة وصل ايل أكرث مــن 2500000 رأس من األغنام و 

األبقار، 3000000 قطعة مــن الدجاج الالحم والدجاج البياض، 210 وحدة صناعية لرتبية الدواجن، 

عدد كبري من املزارع الصناعية وشبه الصناعية والتقليدية و املزارع السمكية والنحل. هذا إضافتاً إىل 

إنشاء املسالخ الصناعية ومراكز إنتاج األعالف الحيوانية، وخاصة بعد انتصار الثورة اإلسالمية تكثفت 

الجهــود من جميع الجهات املعنية يف سبيل تطوير صناعة تربية الحيوانات يف املحافظة. ولكن كام 

يعلم الجميع التنمية املستدامة لن تتحقق دون االستثامر يف التعليم العايل والبحث. من هذا املنطلق، 
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فتح مجاالت الدراسات العليا املؤهلة لدرجتى 

املاجستري والدكتوراه وتدريب الخرباء يف جامعة 

ايالم جاء لتحقيق هذه الغاية.

كلية شــبه الطــب البيطري التــي تأسست يف 

جامعــة ايالم  عــام 1995 لديهــا حتي االن ما 

يقارب 850 من الخريجني من مختلف مناطق 

البــالد و هيئة التدريس يف الكلية من األساتذة 

أصحاب الدرجــات العالية من خالل امتالكهم 

للخربة واملعرفة

مرافق الكلية �

املختربات: الطفيليات، البكترييا- كيمياء حيوية- 

الدمويــات - فسيولوجيــا - املناعــة - - علــم 

الفطريات- األمراض الرسيرية - التغذية - علم 

األنسجة- الباثولوجيا- تحضري رشيحة مجهرية- 

الترشیــح – مرکــز رعاية الحيوانــات املخربية 

– عيادة بيطرية يف الجامعــة - عيادة بيطرية 

خارج الجامعة- مرکز الحاسوب- قاعة
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*طب بيطري

*الصحة الغذائية

*علوم املختربات

*علم الجراثيم
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كلية الهندسة �

بــدأت الكلية مسريتهــا عــام 2002 و يف عام 

2007 تم إنشاء أول برنامج للحصول عىل درجة 

البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة، الهندسة 

املعامرية،الحاسوب، و تكنولوجيا املعلومات.

األقسام :

قسم هندسة الحاسوب

قسم هندسة تكنولوجيا املعلومات

 قسم الهندسة املدنية

قسم هندسة معامرية

قسم الهندسة الكهربائية واالتصاالت

مرافق الكلية �

كليــة الهندسة لديهــا 12مخترب، اربــع مراكز 

حاسوب، خمس قاعات للمؤمترات و مكتبة
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**الهندسة الكهربائية واالتصاالت

*هندسة الحاسوب -الربمجيات

*هندسة تكنولوجيا املعلومات

*الهندسة املدنية

**هندسة معامرية

*هندسة معامرية - الطاقة



22
جامعة ایالم

كلية اإللهيات وأصول الدين �

إن كلية اإللهيات وأصول الدين يف جامعة ايالم 

يعود تاريخ تأسيسها إىل سنة 2012م، بلغ عدد 

الطلبة عند إنشاء الكلية )554( طالب وطالبة 

و متنــح الكلية درجة البكالوريوس يف أقسامها، 

وتضم عــدداً من الربامــج يف الدراسات العليا، 

وهي : 
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***اإللهيات وأصول الدين - الفقه ومبادئ الرشيعة اإلسالمية

***اإللهيات وأصول الدين – علوم القرآن الكريم و الحديث

***االلهیات  و معارف اسالمیة- الفلسفة والحكمة

اإللهيات وأصول الدين - العلوم الرشعية
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 کلیة النفط والغاز �

بــدأت الكلية مسريتها عــام 2009 ولديها اآلن 

أكرث من 500 طالب وطالبة
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*هندسة كيميائية
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الطالب األجنبي الراغب بالدراسة: تطلق هذه التسمية بشــكل عام عىل 

جميع الطلبة األجانب الراغبني بالدراسة يف إيران، الحاصلني عىل شهادات 

دراسية معتمدة من داخل أو خارج دولة إيران.

رشوط القبول: �

 الرشوط العامة: �

1- عدم وجود أي حظر قانوين أو مانع إلكامل الدراسة واالقامة يف إيران.

2- تقديم شــهادة طبية معتمدة و مصدقة من قبل املمثلية السياسية أو 

قنصلية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بلد الطالب تثبت خلوه وسالمته 

مــن األمراض املعدية والسارية التي تشــمل أمراض االيدز، التهاب الكبد، 

وعدم اإلدمان عىل املخدرات.

3- ملــئ استامرة القبول وتوقيعها خالل فــرته التسجيل يف الجامعة بعد 

االطالع الكامل عىل القوانني واالنظمة الجامعية وتقديم الوثائق املطلوبة.

4- االلتزام بالقوانني واألنظمة التعليمية واالنضباطية يف الجامعة.

  الرشوط الخاصة: �

1- حصول الطالب عىل شــهادة معتمدة تكون معادلــة إلحدى املراحل 

الدراسيــة املعتربة يف ايران كحد أدىن مثال: املتوسطة + املرحلة التمهيدية 

لدخــول الجامعة )12 سنة دراسية رسمية(، الليسانس واملاجستري إلكامل 

شروط قبول الطلبة 
األجان���ب لغي���ر الزماالت 
)النفق���ة الخاص���ة( في 
جامع���ة اي���الم للس���نة 

الدراسية 2016- 2015
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الدراســة يف املراحل التعليميــة عىل الرتتيب: الدبلــوم و الليسانس واملاجستري 

والدكتوراه.

مالحظــة: مبا أن اللغة املعتمدة يف جامعة ايالم هي اللغة الفارسية لذا يتوجب 

عــىل جميع الطلبة األجانب الراغبني بالدراســة يف إيران ممن ال يجيدون اللغة 

الفارسيــة، بعد صدور قبولهم النهايئ التسجيل يف مركــز تعليم اللغة الفارسية، 

واجتياز دورات اللغة بنجاح.

مراحل وإجراءات قبول الطلبة االجانب يف جامعة ايالم يف ملحة �

 الوثائق املطلوبة للقبول:  �

الوثائق املطلوبة التالية لفتــح امللف الدرايس للراغبني بالدراسة يف جامعة ايالم 

هــي الالزمة. يجــب تقديم النسخة األصليــة للوثائق الدراسيــة خالل مرحلة 

التسجيل النهايئ وتكون مطابقة للنسخة التي تم تقدميها يف فرته التسجيل االويل.

1- صورة من آخر شهادة دراسية حصل عليها الطالب املقبول

2- صورة من جواز سفر نافذ.

3- وثيقة صحية تثبت سالمة الطالب من األمراض السارية و املعدية كاإليدز و 

التهاب الكبد و االدمان عىل املخدرات.

4- ثالث صور شخصية حجم 4×3.

5- ملئ استامرة طلب القبول.

مالحظة: يرجي اإلطالع عيل مالمئة الشــهادات الدراسية مــع الفروع الدراسية 

املطلوبة و من ثم إختيار اإلختصاصات املطلوبة يف إستامرة القبول بالرجوع إيل 

الفروع الدراسية.

6- صورة من كشف الدرجات

مالحظة: يجب تأييد وتصديــق الوثائق الدراسية من قبل املمثلية السياسية أو 

قنصلية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بلد الطالب والتي تشمل شهادة التخرج 

والشهادة بالدرجات التي حصل عليها الطالب.

1- البت في الطلب 
المقدم بواسطة 

مكتب القبول

2- القبول األولي 
بواسطة لجنة 

القبول

3- االعالن عن 
اسماء المقبولین 
و إرجاعھم الى 

قسم القبول لغرض 
التسجیل ضمن الفترة 

المحددة

4-التسجیل االولي و 
إرسال الملفات والوثائق 

إلى وزارة العلوم والبحوث 
والتكنولوجیا لغرض 

المصادقة

5- إعالم الطالب 
المقیم في خارج 
ایران بعد استالم 

موافقة وزارة 
العلوم

6- إصدار 
شھادة القبول. 

یلزم الطالب مراجعة 
شؤون القنصلیة في 
وزارة العلوم لغرض 
الحصول على الفیزا 

الدراسّیة االیرانیة

7- إستخراج الفیزا 
الدراسیة من السفارة 

اإلیرانیة في بلده 
األصلي أو بلد 
اإلقامة الطالب

8- دخول الطالب إلى 
البلد وتقدیم الفیزا 

الدراسیة إلى مكتب 
قبول الطالب األجانب 

في الجامعة

9- انتقال الملف الي 
الشؤون العلمیة في 
الجامعة فقط فیما إذا 
كان الطالب قد اجتاز 

مقرر لغة الفارسیة

10- التسجيل 
النهايي و 

الجلوس علي 
مقاعد الىراسة

مراحل وإج���راءات قبول 
ف���ي  االجان���ب  الطلب���ة 
جامعة ایالم في لمحة



26
جامعة ایالم

االتفاقیات

هــذا و تعلن جامعــة ايالم عن رغبتهــا ابرام 

اتفاقية تعاون بينهام و بین الجامعات الراغبة 

يف عدة مجاالت والتی من ضمنها:

1- التوقيع عىل اتفاقية توأمة

2- تبــادل األساتذة والباحثني بــني الجامعتني  

حسب احتياجات الجانبین

3- توفــري إمكانيــة مواصلة الدراســة لجميع 

طــالب الدراســات العليــا عنــد الجانبــني يف 

املجاالت العلمية املختلفة و ذلك لالستفادة من 

االمكانات العلمية املتوفرة لدى كل جانب

4- تبــادل الجانبان الزيــارات العلمية ) قصرية 

و متوسطــة و طويلــة االمد ( العضــاء الهيئة 

التعليمية و الفنية بهــدف القاء املحارضات و 

التدريس و التدريب و االطالع العلمي و قضاء 

االجازات الدراسية ) مهمة بحث علمي ( ملدة 

تحدد من قبل الطرفني باملراسالت الرسمية.

5- تبــادل الجانبان الزيــارات الطالبية لطالب 

املرحلة الجامعيــة و طالب الدراسات العليا يف 

املجاالت العلمية املختلفة و ذلك لالستفادة من 

االمكانات العلمية املتوفرة لدى كل طرف من 

اجل التدريب و اجراء البحوث العلمية.

6- تبــادل اعارة اعضــاء هيئــة التدريس بني 

الجامعتني ملــدة دراسية قابلة للتجديد و ذلك 

باالتفاق بني الطرفني وفقاً لالنظمة النافذة.  

7- تبادل الطرفان الدعوات للمشاركة باملؤمترات 

و الندوات و املعارض و النشــاطات العلمية و 

االكادميية االخرى التي تعقد لدى كل طرف.  

8- تعــاون الطرفــان يف مجــاالت الدراسات و 

االستشارات والخربات املختلفة. 

9 - يقوم الجانبان بوضع و تنفيذ خط االرشاف 

املشرتك عىل رسائل الدراسات العليا. 

10- تعاون الجانبان يف تقييم رسائل الدراسات 

العليا من خالل االنظمة النافذة لديهام. 

11- تبــادل الطرفان اللوائح و القواعد املنظمة 

للدراسات العليا لديهام. 

12- يعلــم كل طرف االخر مبجاالت و مواضيع 

البحث العلمي التي يجريها و التي يزمع القيام 

بها. 

13- القيام باجراءات بحوث علمية مشرتكة.  

14- إنشاء مراكز بحثية مشرتكة.

15- تعــاون الجانبــان يف مجــال االستفــادة 

املشــرتكة واملتبادلة  من املكتبات و املختربات 

لدى كال الجانبني.

16- التواصل الريايض  والثقايفبین الجانبني.

17- تحديد القــدرات الفنية و واالستفادة من  

الخدمات الهندسية واملعامرية املوجودة لدى 

الجانبني
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