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 الجمهورية العربية السورية      
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 

 /5إعالن رقم/
 2020عام ل الفرع األديبالعامة  حلملة شهادة الدراسة الثانوية

 

 تعلن وزارة التعليم العايل
 يف الكليات واألقسام موازي/ - عام/ية رقالشوللمحافظات  احلدود الدنيا والشروط املطلوبة للتسجيل املباشر للقبول العام واملوازيعن 

للمجلس التابعة  التقانية واملعاهدها وفروع (، طرطوس، محاه)دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات اجلمهورية العربية السورية جبامعات
 ،للطالب السوريني، ومن يف حكمهم للتعليم التقايناألعلى 

 (تفوقني رايضيا  امل-ملعاقنيا -ودين واجلرحى واملفق ذوي الشهداء -اء اهليئة التدريسية)أبناء أعض شروط التقدم ملفاضالتكما تعلن عن 
 2021  - 2020للعام الدراسي 
 ة ام  ـكام العـاألح

 

 .2020م عالرية أو الثانوية الشرعية السو من الفرع األديب حيازة الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة   -1
فظات  اجلامعات واحملايفاملعتمدة  لتسجيلاوكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة( إىل أحد مراكز يتقّدم الطالب شخصياً، أو   -2

-جد-أخ-أخت-أم-)أب من كلنه  السورية، مصطحبًا معه األوراق الثبوتية املطلوبة ،وميكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم ع
 .جدة( مبوجب تفويض خطي من الطالب

شروط ضالت، وذلك وفق النواع املفاميع أقسمي اللغة االنكليزية واللغة الفرنسية يتطلب التقدم الختبار واجتيازه بنجاح وجل القبول يف  -3
 ال االختبارين.وحيق للطالب التقدم إىل ك /2رقم/ إعالن املفاضلة العامة للفرع العلمييف واملواعيد احملددة 

الدينية  رجيت مادة الرتبيةدك بعد طّي اشر وذلاملعتمدة للتسجيل املباحلدود الدنيا للدرجات هي  نذا اإلعالجداول احلدود الدنيا امللحقة هب  -4
 ء:ابستثناإضافة إىل الشروط األخرى املتعلقة ببعض الكليات واملعاهد، وإحدى اللغتني األجنبيتني 

مواد الرتبية الدينية مع  فةإضا مت ثدمشق، حيكلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية ب -
 اجملموع العام للدرجات.

 رالختباإلجراء التقدم لهو عالن هذا اإل يفاحلد األدىن من الدرجات الوارد  نالتطبيقية، كو كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة  -
النهاية  إىلمنسوبة  راالختبا درجةمجع طالب الناتج عن )وفق اجملموع التفاضلي النهائي لل ابالختبارات قبول الناجحنيويتم  ،فقط

إليها جمموع  اً مضاف 2ـ ضروبة بم بيتنياألجناللغتني  وإحدىالعظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية 
 (.للتسجيلدرجات الطالب ابلشهادة الثانوية املعتمدة 

 نية فقط.ياقة البدطيب واللدم إلجراء الفحص الللتق األدىن من الدرجات الوارد هو احلد نالرايضية، كو الرتبية  كلييت -

 فقط. دم إلجراء االختباررد هو للتقات الوااحلد األدىن من الدرج نيف كليات اآلداب، كو وأقسام اللغة الفرنسية أقسام اللغة االنكليزية  -

 بدنية فقط.للياقة اللطيب واالوارد هو للتقدم إلجراء الفحص ااحلد األدىن من الدرجات  نمدرسة التمريض جبامعة حلب كو  -

 قط.فحص الرسم فجراء إلالوارد هو للتقدم  املعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق، كون احلد األدىن من الدرجات -

 ابلة فقط.ء املقجراتقدم إلكون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للاملعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية،   -

الدرجات  ألدىن املطلوب مناديد احلد يتم حتسالنجاح يف االختبارات املذكورة أعاله، الكليات واملعاهد اليت حيتاج القبول فيها إىل   -5
حد هذه أيف ملباشر اتسجيل ، بعد صدور نتائج هذه االختبارات، وعلى الطالب الذي يرغب ابلالنهائياملباشر للتسجيل 

 ،/2لفرع العلمي رقم/لة العامة املفاضل خالل املواعيد احملددة يف إعالنوالنجاح فيه وذلك التقدم إلجراء االختبار  االختصاصات
 صاصات .ه االختالنهائي يف هذاملباشر واالنتظار حلني حتديد احلد األدىن املطلوب من الدرجات للتسجيل 
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جنبية ألالغة تار الوخي له ختارها ومنحتااليت رية أو الشرعية السو السورية الفرع األديب الشهادة الثانوية العامة دورة بللتسجيل الطالب  يتقدم  -6
بعد طي عالمة الرتبية  /2200/ع من، وبناء عليه حيسب اجملمو (أو روسي إنكليزي أو فرنسي)أساسها سجيل على اليت يرغب ابلت

، وتضاف تارهاغة اليت اخماثل لل، وللقسم املعام أو موازي()ت االختصاصايف إحدى الطالب بناء على هذا اجملموع  سجلوي الدينية،
 ق.عية والعربية بدمشلعلوم الشر لتوسط املعهد امل أودرجات مواد الرتبية الدينية إىل جمموع درجاته إن رغب ابلتسجيل يف كلية الشريعة 

رب الربيد عتقدموا بواثئقهم  رية والذينة السو الثانوية العامالطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة   -7
 منحوا رقم اكتتاب يتقدمون وفق اآليت:مت دراسة طلباهتم و االلكرتوين اخلاص بكل دولة و 

 حيق للطالب أو املفوض عنه التقدم للتسجيل املباشر أو مفاضلة السوري غري مقيم. -

ة رية، الرتبية الفنيية والعسكبية الرايضة بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرت ٪( من معدل الشهادة الثانوي10يتم حسم نسبة ) -
ية ّي درجة مواد )الرتببعد طقيم ري املواملوسيقية، السلوك واملواظبة( إن وجدت للتسجيل املباشر، ويتم التقدم ملفاضلة السوري غ

لشهادة م أي نسبه من معدل ابدون حس، ن وجدتوسيقية، السلوك واملواظبة( إالدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، الرتبية الفنية وامل
 الثانوية، وفق الشروط الواردة يف اإلعالن اخلاص به.

صرا  ربيد االلكرتوين حم عرب البواثئقه على الشهادة الثانوية العامة غري السورية التقدم نيالطالب احلاصلمجيع يتوجب على  -
ا ملواعيد احملددة هلاضمن قيم مي غري مفاضلة السور و م ومنحهم رقم اكتتاب للتقدم للتسجيل املباشر ليصار إىل دراسة طلباهت

 أي طلب خالفا  لذلك. يصار قبوللن و 

وإن  لقبول العام اعلى  قادمةألعوام الاال حيق له التسجيل يف مبوجب هذا اإلعالن وفق القبول العام  املباشر املتقدم للتسجيلالطالب   -8
 وطها.قق شر حلى اثنوية جديدة وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقدم إىل ابقي املفاضالت إن حصل ع

وما بعد لن يسمح له ابلتسجيل  2010-2009كل من حصل على قبول يف املفاضلة العامة يف أحد األعوام الدراسية املاضية بدءاً من العام   -9
 .اضالت إن حقق شروطهاابقي املف دم إىلوية جديدة، وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقاملباشر يف القبول العام وإن حصل على اثن

 جيب( الفرنسية-يزيةاالنكل-بيةالعر ت )أقسام اللغايف املباشر الطالب احلاصل على عالمة اختصاصية تساوي احلد األدىن املعلن للتسجيل   -10
لى عان الطالب حاصاًل جملموع إذا كاهذا إىل  ، وال ينظرللتسجيل املباشر   الشهادة الثانويةجملموع الدرجات يفاملعلن دىن األد احلأن حيقق 

 املعلنة.االختصاصية عالمة اختصاصية أعلى من العالمة 

 .دوما بع 1997ابلتسجيل يف أحد املعاهد أن يكونوا من مواليد عام يشرتط ابلطالب الراغبني   -11

 .ليزية حصراً ة االنكهي اللغيف املعاهد التقانية و  قسم اللغة األملانيةراسة يف مادة اللغة األجنبية املعتمدة للد  -12

 حصراً. الفرنسيةهي اللغة  قسم اللغة االسبانيةمادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف   -13

 .ة ان وجدتيف املدرس املبيت(اإلقامة )فقط  العازابتللطالبات املقبوالت  ويقدم ،القبول يف مدرسة التمريض حبلب لإلانث فقط  -14

دارة املعهد ية عليهم مراجعة إعية والعربالشر  الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية الشرعية الراغبني ابلتسجيل يف املعهد املتوسط للعلوم  -15
 مباشرة، وال حيق هلم التسجيل مبوجب هذا اإلعالن.

للغة ا –للغة االنكليزية ا – لرايضيةا رتبيةال-التطبيقيةاجلميلة  والفنون-لةاجلمي)الفنون  وأقسام بكليات الطالب الراغبني اباللتحاقعلى   -16
ققني احلد واحملية والفندقية لوم السياحعقانية للواملعاهد التلفنون التطبيقية بدمشق التقاين لعهد املو ومدرسة التمريض جبامعة حلب ( الفرنسية 

ضـلة العام ـة يف إعـالن املفا احملد دة ملواعيداخالل  إجراء االختبارات واملقابالت بلة،أو املقا أو االختبار الفحصاألدىن املطلوب إلجراء 
لنهائي للتسجيل ا ملطلوب من الدرجاتتم حتديد احلد األدىن اسي واملقابالتبعد صدور نتائج االختبارات و  ، /2رقم / للفرع العلمي

يل ، ويف حال عدم طلوب للتسجدىن املاجتاز االختبارات بنجاح وحقق احلد األالتسجيل إال إذا  للطالبوال حيق  ابالختباراتللناجحني 
 .املباشر جيلعلنة للتسنيا املإحدى الكليات واملعاهد األخرى وفق الشروط واحلدود الد التسجيل يفجناحه ابالختبارات حيق له 

سم ابالختبار االشرتاك امسه لجيل تستقدم لعند الة التطبيقية وكلية الفنون اجلميلالفنون اجلميلة  اباللتحاق بكلياتيدون الطالب الراغب   -17
مسه التسجيل ند التقدم عالرايضية  رتبيةية اليدون الطالب الراغب اباللتحاق بكل.النهائيبعد القبول  ة اليت يرغب ابلتسجيل فيهااجلامع

تفوق شهادة لى احلائز ع الطالب قفوير ، ول النهائي بعد القب فيهاابلتسجيل اسم اجلامعة اليت يرغب  ،إلجراء الفحص اخلاص ابلكلية
 .يهالتسجيل فابيرغب  وحيدد اجلامعة اليت أدانهالواردة   تثبت ذلك وفق الشروط اخلاصة بهرايضي الوثيقة اليت
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عة اليت تبار اسم اجلامالخالشرتاك ابمسه لايدون الطالب الراغب اباللتحاق أبحد أقسام اللغة االنكليزية أو الفرنسية عند التقدم لتسجيل   -18
 ، وميكن للطالب التقدم لالختبارين.يرغب ابلتسجيل فيها بعد القبول النهائي

يتواجد فظة اليت ملقابلة اسم احملاه إلجراء ال امسيدون الطالب الراغب اباللتحاق ابملعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية عند التقدم لتسجي  -19
 .فيه بعد القبول النهائيجيل يرغب ابلتسفيها املعهد والذي 

ملطلوب للتسجيل، اد األدىن ني احلعلى الطالب الراغبني ابلتسجيل يف أحد أقسام ) اإلرشاد النفسي، رايض األطفال( بدمشق واحملقق  -20
جناحه  كلية أو يثبتميد الد من قبل عر معتمإلجراء فحص املقابلة ولتزويده إبشعا ايرغب ابلتسجيل فيه اليتمراجعة اجلهة املعنية ابلكلية 

 ابملقابلة ومن مث التوجه ملركز التسجيل املعتمد الستكمال تسجيله.     

ملعهد ابعة اجلهة املعنية سجيل، مراجوب للتعلى الطالب الراغبني ابلتسجيل يف معهد اآلاثر واملتاحف بدمشق واحملققني احلد األدىن املطل   -21
 مثومن  احه ابملقابلةجنعهد يثبت دير املفحص املقابلة ولتزويده إبشعار معتمد من قبل مإلجراء  خالل االسبوع األول من بدء التسجيل

                      . ، ولن يصار اىل اجراء اي مقابلة بعد ذلك التوجه ملركز التسجيل املعتمد الستكمال تسجيله

 –نكليزية اللغة اال –لرايضيةالرتبية ا-لتطبيقيةاجلميلة ا والفنون-اجلميلة)الفنون  وأقسام كليات  ومقابالتاختبارات  إىلكل طالب مل يتقدم   -22
يد احملددة ضمن املواعلفندقية لسياحية واللعلوم ا واملعاهد التقانيةلفنون التطبيقية بدمشق التقاين لعهد املو ومدرسة التمريض ( اللغة الفرنسية

 .ق له التسجيل فيها حتما  حيال  ،اىل هذه االختبارات ورسب أو تقدم /2رقم /للفرع العلمي ملفاضلة العامة ا إعالنهلا يف 

 سورية يفاملرحلة الثانوية و الثانية(  احللقة) يف سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي املقيمني لطالب العربليسمح   -23
،  فقط مفاضلة املعاقني لتقدم اىلح هلم ابويسم فقط ول العامابلقباملباشر  لالسورية، ابلتسجيحىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة 

 .معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية نويعاملو 

مرحلة التعليم  ن درسوالذيا كمهم(حأو من يف  )السورينياملقيمات يف سورية املتزوجات من غري  ألبناء املواطنات السورايتيسمح   -24
رتة دراسة فل يمة يف سورية خالنت األم مقية وكاواملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السور احللقة الثانية( األساسي )

يني من لطالب السور اويعاملون معاملة  ،فقط قنيويسمح هلم ابلتقدم اىل مفاضلة املعا املوازي وأ ابلقبول العامابلتسجيل املباشر  ابنها،
 اجلامعية.حيث الرسوم 

األجانب وعليهم و الب العرب لة الطإعالن مفاض اإلعالن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يفكن للطالب العرب واألجانب التقدم إىل مي  -25
 ./2رقم/ املفاضلة العامة للفرع العلمي إعالناملواعيد احملددة يف واالختبارات خالل  املقابالت إجراء

ا بينها حصرًا يف ملماثل فيمالتحويل املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له ابواألقسام  عند اختيار الطالب التسجيل يف إحدى الكليات  -26
ملطلوب جملموع الدرجات ا كون حمققاً ة أن يكما يسمح له ابلتحويل املماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريط  للتسجيل،السنة التالية 

 لتحويل املماثل.اوط وقواعد اة شر عام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعللقبول يف اجلامعة اليت يرغب ابلتحويل إليها يف ال

 لهال يسمح  دير الزور(ة الفرات )التسجيل يف جامعالشرقية افظات احملاحلاصل على الشهادة الثانوية من إحدى  الطالبعند اختيار   -27
 لتحويل إليها.اعة املراد جلامااللتحاق اب قبول ختولهمعات األخرى إال إذا كانت درجاته يف سنة الابلتحويل املماثل إىل اجلا

الكلية أو ياًل مباشراً يف تسج 2020ام علمة على الشهادة الثانوية العا مهورية العربية السورية احلاصلنييسّجل أوالد حاملي وسام بطل اجل  -28
وبغض النظر طلوب ن الفرع املمنفسه   عام القبولشريطة حصوهلم على الشهادة الثانوية يف يرغبون االلتحاق فيهالقسم أو املعهد الذي 
 .للتسجيلعن احلد األدىن املعلن 

التسجيل يف  بيةبلغة أجنة الشهاد الذي درس أكثر من نصف مواد تلكالشهادة الثانوية العامة غري السورية  احلاصل على حيق للطالب  -29
وأال يقل معدله فيها  2020عام لة لثانوياشريطة حصوله على الشهادة دة أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشها

ختبار ا د اجتازن الطالب قأن يكو شريطة ، املستجدينلطالب ا تسجيليف اجلامعة ضمن مواعيد تسجياًل مباشرًا ٪، ويسجل 50عن 
  املقيمنيفاضلة السوريني غريقبولني مبلطالب املابة من ابلرسوم املطلو )ويطالب ،  ابلنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية اللغة بنجاح

 (.لعامالقبول ابشر املبا للتسجيلاحلد األدىن املعلن ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله االلتحاق بنفس االختصاص وفق 

سجيلهم وفق ويتم ت ارة الرتبيةقرار من وز ب ريةيتم تسوية أوضاع الطالب الذين مت تعديل درجاهتم أو تغيري نتيجتهم يف الشهادة الثانوية السو   -30
بارات ن انجحاً يف االختر ما مل يكاختبا اليت تتضمنواملعاهد الشروط واحلدود الدنيا املعلنة للتسجيل وال يسوى وضع الطالب يف الكليات 

رجاهتم ختوهلم دالرتبية ومل تكن  ر من وزارةة بقرايدرجاهتم يف الثانوية السور  لأو تعديتغيري نتيجتهم املطلوبة ويستثىن من هذا الشرط الذين مت 
 راد القبول فيه.املعهد امل ية أويف االختبارات املطلوبة وسيتم إجراء هذه االختبارات من قبل جلان خاصة هبم يف الكل كاالشرتا
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اثلة يف ام يف الكليات املمابلدو رقية ات الشفظابدلب وفرع الرقة ألبناء احملااملفتتحة يف الكليات يسمح فقط للطالب الذين اختاروا التسجيل   -31
 .2020/2021اجلامعات األخرى للعام الدراسي 

م التقدم اشر العام، وحيق هلتسجيل املبىل الإال حيق للطالب املقبولني يف املفاضالت اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعات أو املعاهد، التقدم   -32
 للتسجيل املباشر املوازي واملفاضالت األخرى.

 للقبولزارة الرتبية و معاهد  التىل مفاض، ال حيق هلم التقدم امبوجب هذا اإلعالن قبول عام التسجيل املباشرالذين تقدموا اىل الطالب   -33
 وحيق هلم التقدم لباقي املفاضالت. العام

 يدالتقالطالب  علىب جيو  نية،مرة اث هو اإلعالن األخري للقبول اجلامعي، ولن يكون هناك فتح أي ابب للتسجيل هذا اإلعالنإن   -34
 واملقابالت.التام ابملواعيد احملددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات 

 
 اخلاصة املفاضالت

 ملعاهد:للقبول بكليات اجلامعات احلكومية وا واملفقودين واجلرحىالشهداء  ذويمفاضلة  -1

%من 35زيد عن%وال ت30نة التقل عاجلزئي، جرحى العجز بنسبأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ، جرحى العجز الكلي و  ): إليها يتقدم -
من أصيب وهو و  ،ملفقودين وأزواجهما%، أبناء 70العسكريني اجملندين واالحتياطيني، أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن

ي الذين سلحة وقوى األمن الداخلقوات املمن العسكريني يف اجليش وال( % على االقل40يقاتل إبمرة اجليش العريب السوري بنسبة عجز 
 احلدود الدنياوفق  كوذل ،عاديةمناصر عاستشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصاابت إرهابية أو 

، ويتم إثبات وطبعض الشر  قيقنها حت، ابستثناء بعض االختصاصات حيث يتطلب تدويوضمن املواعيد احملددة هلا  أدانهالواردة  الشروطو 
 .راً ملسلحة حصالقوات للجيش وا واجلرحى واملفقودين يف القيادة العامة احلاالت بوثيقة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء

  عاهد:للقبول بكليات اجلامعات احلكومية وامل مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية -2

ت مي يف مركز الدراسالبحث العلااء هيئة يف اجلامعات احلكومية وأبناء أعض احلاليني ريسيةأبناء أعضاء اهليئة التد) :يتقدم إليها -
ضوا عشر سنوات السابقني الذين ق حلاليني أوا، ايلوالبحوث العلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا املرتبطة بوزير التعليم الع

، (هم على رأس اخلدمةين توفوا و و الذأث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب غري أتديبية، على األقل يف عضوية هيئة التدريس أو البح
ب تدوينها حتقيق ت حيث يتطلالختصاصاا، ابستثناء بعض  وضمن املواعيد احملددة هلا أدانهوفق احلدود الدنيا والشروط الواردة  وذلك

دراسات والبحوث و مركز الجلامعة أثيقة اخلاصة هبم صادرة من ذاتية اابلو  ويتقدمون .اإلعالم والشريعةكلييت عدا   بعض الشروط
 خرجة حديثاً.خلدمة مستمدة االعلمية، أو املعهد العايل، ممهورة ابخلامت الرمسي تبني وضع والد الطالب أو والدته و 

 يذو ومفاضلة  يسيةدر ئة التاهلي جدول يبني احلدود الدنيا املطلوبة من الدرجات للتقدم إىل مفاضلة أبناء أعضاء
 للقبول بكليات اجلامعات احلكومية واملعاهد  واملفقودين الشهداء واجلرحى
 الكليات   احلد األدىن املطلوب من الدرجات

 لتدوين رغبة أي كلية أو قسم يف بطاقة املفاضلة  1100
 رغبة أي معهد يف بطاقة املفاضلة لتدوين  مجيع املتقدمني

 ابعالن  ض االختصاصات حتقيق بعض الشروط اخلاصة هبا والنجاح ابالختبارات واملقابالت خالل املواعيد احملددة هلايتطلب التقدم لبع - 
 شريعة فقط.العالم والاط االضافية اخلاصة بكلييت ، ويستثىن أبناء أعضاء اهليئة التدريسية من الشرو /2العامة للفرع العلمي رقم / املفاضلة      

   الفرنسيةدة اللغة االنكليزية أو % يف ما60لى عحيازة الطالب إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية )اإلنكليزية أو الفرنسية(  دم للتق شرتطي   -
 لى اجحني ابالختبار علطالب النيتم تفاضل او ببطاقة املفاضلة رغبة أحد القسمني، الطالب الناجح ابالختبار ويدون يف الشهادة الثانوية     

 نظر بول يد احلد األدىن للقتصاصية عنلعالمة االخاساس عالمة اللغة األجنبية املقابلة للرغبة املدونة يف بطاقة املفاضلة، ويف حال تساوي أ     
                                                                                        .إىل اجملموع التفاضلي للطالب     

                                             .رغبة كحد أقصى  /30وميكنه تدوين /درج الطالب رغباته يف بطاقة املفاضلة ي  - 

ومل يتقدم إليها (ار ، مقابلةفحص، اختب) رغبه يف كلية أو معهد حيتاج القبول فيها إىل النجاح يفيرغب بتدوين كل طالب     -  
                                          ا، أو رسب بنتيجة االختبار، فال حيق له تدوين هذه الرغبة.ضمن املواعيد احملددة هل   
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تاحه له إبعالن التسجيل املباشر ابلقبول م)شهداء/هيئة تدريسية( كانت الرغبة اليت سيقبل فيها الطالب بنتيجة مفاضلته اخلاصة   إذا -  
      (التدريسية  اء اهليئةبناء أعضأفاضلته اخلاصة ، ويصبح قبوله )عام ذوي الشهداء/ عام من م هاستبعاد إىلسيصار العام فقط، 

 يسمح ألبناء أعضاء اهليئة التدريسية فقط ابختيار رغبات يف فرع الرقة إن رغبوا بذلك. -     
  .يسمح للطالب بعد القبول ابلتحويل إىل االختصاص املماثل يف أي جامعة خيتاروهنا -  

تصدر وزارة التعليم العايل قوائم أبمساء الطالب املقبولني بنتيجة هاتني املفاضلتني. -  
 

مفقودينذوي الشهداء والجرحى والوإجراءات التقدم لمفاضلتي أبناء أعضاء الهيئة التدريسية   

 .وجبها لتفاضل مبابب غير اللغة األجنبية اليت خيتار و  ومنحت لهدورة الشهادة الثانوية اليت اختارها بيتقدم الطالب  (1

 .والرغبات اليت اختارها ابالدخال االلكرتوين لبياانت الطالب املختصوظف امليقوم  (2

 (.ع هلا يت يتباسم عضو اهليئة التدريسية واجلامعة ال تضاف البياانت اخلاصة أببناء أعضاء اهليئة التدريسية ) (3

دة الشهيد السم الثالثي لوالورتبته وا ملفقوداالسم الثالثي للشهيد أو اجلريح أو ا) تضاف البياانت اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين (4
 . (........ودرجة القرابة 

  ى نسختني أصليتني.عل طباعتهارتونية و بتثبيت البطاقة االلك االدخالرغباته يقوم موظف تسلسل بعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته و  (5

 ألختام الرمسية.ابا وختمهما جيلهميلصق الطوابع املطلوبة عليهما ، ويقوم املوظف ابلتوقيع عليهما وتسيوقع الطالب على النسختني و  (6

 لضرورة. خة إلبرازها عند اهبذه النس لطالبايسلم املوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع املطلوبة إشعاراً ابإلشرتاك ابملفاضلة وحيتفظ  (7

هليئة يقة اخلاصة بعضو القيد والوثاو إخراج اىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أاملفاضلة من بطاقة ترسل النسخة الثانية  (8
 طالب.  وفق املفاضلة املتقدم اليها الواجلرحى واملفقودين  أو الوثيقة اخلاصة بذوي الشهداءالتدريسية 

 
 مالحظة هامة :

ياانت  ك مبركز تعديل البمفاضلة وذلقدم للخالل فرتة الت الكثر من مرةلطالب تعديل رغباته ، عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن ل
 وذلك وفق اآليت: اليهابنفس اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة و 

طاقة لك مرفقًا به بص لذركز املخصا املبطلب التعديل رمسيًا إىل رائسة اجلامعة اليت يتبع هل أو من ينوب عنه يتقدم صاحب العالقة -
 املفاضلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.

رفقة ظ ابلنسخة األخرى ممدة وحيتفاملعت يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية -
 بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.

 قاهتا إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية.ترسل البطاقات املعدلة ومرف  -

 

ومفاضلة ذوي الشهداء األوراق المطلوبة للتقدم إلى مفاضلتي أبناء أعضاء الهيئة التدريسية 

 والجرحى والمفقودين:

رة عــن القيــد يف صــو يتقــدمون بفصــورة عــن البطاقــة الشخصــية ابلنســبة للطــالب الســوريني، أمــا الطــالب الفلســطينيون املقيمــون يف ســورية   -1
بل وال تقبل الوثيقة وما ق 26/7/1956السجل املدين مستخرجاً حديثاً يذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ 

 املؤقتة )البطاقة الشخصية(.

جيـة مـن وزارة اخلار نهـا صـورة مصـدقة عقـدمون بيت ،إحدى الدول العربية أو األجنبيـة على شهادة الدراسة الثانوية العامة من احلاصلونالطالب   -2
 بية.للواثئق األجنصولية أة مع ترمجة كذلك من وزارة اخلارجية السوريو يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها 

امت ممهورة ابخل لعايل،أو املعهد ا ث العلمية،ت والبحو الوثيقة اخلاصة أببناء أعضاء اهليئة التدريسية صادرة من ذاتية اجلامعة أو مركز الدراسا  -3
 الرمسي تبني وضع والد الطالب أو والدته ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.

ريـة شـؤون الشـهداء ة عـن مديدر ، صـاومن أصيب وهو يقاتل حتت أمـرة اجلـيش الوثيقة اخلاصة مبفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين  -4
  واجلرحى واملفقودين يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً.
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ت بكليـات اجلامعـا للقبـولوفني( بصـرية نـن فـيهم املكفـ –حركيـة -املفاضلة اخلاصة ابلطالب املعـاقني إبعاقـات )مسعيـة  -3
 احلكومية واملعاهد:

 

 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها بةالشروط املطلو  والقسم أو املعهد الكلية

  ٪ يف اللغة العربية50 اللغة العربية
 
 

 ٪(80)ال تزيد عن  مسعية -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  بصرية -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  حركية -

  الواقــع يف الســبتيــوم اعتبــارا  مــن 
وحىت هناية الدوام  26/9/2020

  الواقــع يف اثءالــثالالرمســي مــن يــوم 
13/10/2020 

مبىن كلية الطب جامعة دمشق:  -
 (Bالبشري )الطابق الرابع القاعة 

 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
   جامعة البعث: كلية الطب البشري-  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 البشري   جامعة طرطوس كلية الطب -
  جامعة الفرات: -

 ( مشفى االسددير الزور  ) مبىن 
  (يساحلسكة)مركز اللؤلؤة الطيب/ساحة الرئ

 

 ٪يف اللغة اإلنكليزية60 اللغة اإلنكليزية
يشرتط لتدوين الرغبة النجاح 

يف اإلعـالن ابالختبار الوارد 
 /2رقم /

 ٪ يف اللغة الفرنسية60 اللغة الفرنسية
الرغبة النجاح  يشرتط لتدوين
قم ر يف اإلعـالن ابالختبار الوارد 
/2/ 

مادة اللغة االجنبية املعتمدة  اللغة األملانية
 للدراسة االنكليزية حصرا

 - اللغة الفارسية

مادة اللغة االجنبية املعتمدة  اللغة اإلسبانية
 للدراسة الفرنسية حصراً 

 - التاريخ

 - الفلسفة

 - علم االجتماع

 - املكتبات واملعلومات

 ٪(30)ال تزيد عن بصرية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت مسعية  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -

 مهما كانت درجة اإلعاقة()
 ة(مهما كانت درجة اإلعاقحركية سفلية ) -
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي
 

 - العلوم السياسية
 ٪(80ال تزيد عن )ية مسع -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت بصرية  -
 ةدرجة اإلعاق)مهما كانت حركية  –

 - احلقوق

 - الشريعة
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها الشروط املطلوبة والقسم أو املعهد الكلية

 الفنون اجلميلة
 والفنون اجلميلة التطبيقية

الشهادة % يف 50معدل 
 الثانوية ويشرتط لتدوين الرغبة
النجاح يف االختبارات الواردة 

 /2يف اإلعـالن رقم /

 ٪(50مسعية) ال تزيد عن  -
 حركية سفلية  -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت 
  الواقــع يف الســبتيــوم اعتبــارا  مــن 

وحىت هناية الدوام  26/9/2020
  الواقــع يف الــثالاثءالرمســي مــن يــوم 

13/10/2020 
مبىن كلية الطب جامعة دمشق:  -

 (Bالبشري )الطابق الرابع القاعة 
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
   جامعة البعث: كلية الطب البشري-  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 جامعة طرطوس كلية الطب البشري   -
 جامعة الفرات: -

 ( مشفى االسدالزور  ) مبىن  دير
  يس(احلسكة)مركز اللؤلؤة الطيب/ساحة الرئ

 

 الرتبية
 املناهج

- 

 ٪(80مسعية ) ال تزيد عن  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت بصرية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت حركية  -

 صةالرتبية اخلا
 علم النفس
 املعهد املتوسط للعلوم الشرعية

 والعربية
- 

 - ةعيملعهد التقاين للخدمة االجتماا
 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  -
 ٪(50بصرية )ال تزيد عن  -

 املعهد التقاين
 إلدارة األعمال والتسويق

 
 % يف اللغة األجنبية50

 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  -
 ٪(30بصرية )ال تزيد عن  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -

 مهما كانت درجة اإلعاقة()
طرف واحد وظيفي حركية سفلية ب -

 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

ة قياملعهد التقاين للفنون التطبي -
 بدمشق

يشرتط لتدوين الرغبة النجاح 
يف يف فحص الرسم الوارد 

 ./2اإلعـالن رقم /

 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  -
 حركية سفلية -
 ت درجة اإلعاقة()مهما كان  

 :ملفاضلة املعاقني جسميا   هامة مالحظات
صار إىل قبول حملددة أعاله ولن ياألماكن ااعيد و على الطالب املعاقني واملكفوفني الراغبني ابلتقدم هلذه املفاضلة إجراء الفحص الطيب ضمن املو  -

ن اللجنة الطبية عالصادرة  حص الطيبالفوثيقة بمرفقة اقني ، بطاقة املفاضلة اخلاصة ابملعأي طالب مل خيضع للفحص الطيب ومل يتقدم ب
 ا. قة ونسبتهاإلعا املخصصة لذلك واملعتمدة من الطبيب املختص ورئيس اللجنة الطبية واحملدد فيها اسم الطالب ونوع

يف   مادة اللغة االنكليزية أو الفرنسيةيف %60 شرتط  للتقدم  إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية )اإلنكليزية أو الفرنسية( حيازة الطالب علىي -
 علىفاضل الطالب الناجحني ابالختبار ويتم ت ويدون الطالب الناجح ابالختبار ببطاقة املفاضلة رغبة أحد القسمني،، الشهادة الثانوية 

ظر اىل الختصاصية عند احلد األدىن للقبول ينة اويف حال تساوي العالم للرغبة املدونة يف بطاقة املفاضلة املقابلة نبيةاألج اللغة عالمة أساس
 اجملموع التفاضلي للطالب.

 رغبة كحد أقصى. /30يدرج الطالب رغباته يف بطاقة املفاضلة وميكنه تدوين / -

ن  يتقدم إليها ضمومل (ابلةار ، مقفحص، اختب )رغبه يف كلية أو معهد حيتاج القبول فيها إىل النجاح يفيرغب بتدوين كل طالب  -
 ة.فاضلببطاقة امل واعيد احملددة هلا، أو رسب بنتيجة االختبار، فال حيق له تدوين هذه الرغبةامل

جيل املباشر ابلقبول العام فقط، سيصار إىل متاحه له إبعالن التس املعاقني سيقبل فيها الطالب بنتيجة مفاضلةاذا كانت الرغبة اليت   -  
  .استبعاده من مفاضلته اخلاصة     
رجة دة الثانوية بعد طي رجة الشهاددية مع فاضلة بني الطالب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبتتم امل -

 مادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني )االنكليزية أو الفرنسية( ووفق تسلسل رغباهتم.
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 رسوا مرحلة التعليم( الذين دحكمهم املتزوجات من غري )السوريني أو من يف ةيسمح ألبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سوري -
رتة دراسة فيمة يف سورية خالل ت األم مقة وكاناألساسي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السوري

وتية الثب ابألوراقموا ى أن يتقدعل، امعيةالطالب السوريني من حيث الرسوم اجل، ويعاملون معاملة  ابلتقدم اىل مفاضلة املعاقنيابنها، 
 لوبة.ق املط، وال تقبل الطلبات الشرطية على تقدمي الوائثاملطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة املعاقني

ورية حىت رحلة الثانوية يف سانية( واملقة الثلاملقيمني يف سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي )احل للطالب العربيسمح  -
على ية، ن حيث الرسوم اجلامعلسوريني ملطالب اامعاملة  ن، ويعاملو ابلتقدم اىل مفاضلة املعاقني حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية، 

 لوبة.قدمي الوائثق املطترطية على الش ل الطلباتأن يتقدموا ابألوراق الثبوتية املطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة املعاقني، وال تقب

 تصدر وزارة التعليم العايل قوائم أبمساء الطالب املقبولني بنتيجة هذه املفاضلة. -
 آلية إجراء الفحص الطيب والتقدم ملفاضلة املعاقني جسميا :

 .ى وثيقة الفحص الطيبني وحيصل علملتقدماه يف سجل الطالب يراجع الطالب املكان املخصص إلجراء الفحص الطيب واحملدد يف هذا اإلعالن ويدون امس .1

 يقوم رئيس اللجنة إبحالة الطالب إىل اللجنة املختصة حسب نوع اإلعاقة إلجراء الفحص الطيب له. .2

تها اإلعاقة ونسبونوع  لب الثالثيم الطايتم حتديد نوع اإلعاقة ونسبتها من الطبيب املختص، وتدون على وثيقة الفحص الطيب اليت تتضمن اس .3
 .مث تعتمد من رئيس اللجنة الطبية ويقدمها الطالب إىل مركز املفاضلة املخصص للمعاقني

 اإلعاقة األعلى.    يف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة .4

ة يتقدم ببطاقة مفاضلو بها ل مبوجب ابلتفاضاليت يرغ وخيتار اللغة األجنبيةله ومنحت دورة الشهادة الثانوية اليت اختارها بيتقدم الطالب  .5
التسجيل  نعالإبدرجات املطلوبة الدنيا لل حلدوداباملعاقني يف املراكز االلكرتونية املخصصة لتدوين رغباته ابالختصاصات املتاحة له، دون التقيد 

 .سيةزية والفرنيالنكلاوقسمي اللغة  املباشر للفرع األديب ابستثناء كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية

 يقوم املوظف املختص ابالدخال االلكرتوين لبياانت الطالب والرغبات اليت اختارها. .6

 احملددة يف وثيقة الفحص الطيب . نوع االعاقة ودرجتهاتضاف  .7

 ليتني. صألى نسختني اضلة عبعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته ورغباته يقوم موظف التسجيل ابلتثبيت وطباعة بطاقة املف .8

 ألختام الرمسية.وختمهما اب جيلهمايوقع الطالب على النسختني ويلصق الطوابع املطلوبة عليهما ، ويقوم املوظف ابلتوقيع عليهما وتس .9

 رة.و إلبرازها عند الضر  ذه النسخةهبلطالب ايسلم املوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع املطلوبة إشعاراً ابإلشرتاك ابملفاضلة وحيتفظ  .10

رة مصدقة عن بطاقة وصو القيد  و إخراجأاىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب  من بطاقة املفاضلة ترسل النسخة الثانية  .11
 ابلفحص الطيب.والوثيقة اخلاصة  االعاقة

ن يف مغري )السوريني أو  ملتزوجات مناسورية  أبناء املواطنات السورايت املقيمات يفالطالب العرب املولودون يف سورية أو كان الطالب من   إذا .12
 .لوثيقة الفحص الطيب إضافةمع بطاقة املفاضلة املطلوبة منه الثبوتية الواثئق  إرفاقحكمهم( يتم 

أصواًل وذلك  دهالوزارة بعد اعتماإىل ا رجتهاوداقة تقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الوزارة إبرسال قوائم أبمساء الطالب املعاقني مع نوع اإلع .13
 بعد انتهاء املواعيد احملددة إلجراء الفحص الطيب.

 مالحظة هامة :

ياانت  ك مبركز تعديل البمفاضلة وذلقدم للخالل فرتة الت الكثر من مرةعند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته ، 
 وذلك وفق اآليت: االيهبنفس اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة و 
ملفاضلة اك مرفقًا به بطاقة ملخصص لذلركز ابطلب التعديل رمسيًا إىل رائسة اجلامعة اليت يتبع هلا امل أو من ينوب عنه يتقدم صاحب العالقة -

 الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.

طلب بنسخة األخرى مرفقة حيتفظ ابلتمدة و للطالب وفق اآللية املع يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة -
 الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.

 ترسل البطاقات املعدلة ومرفقاهتا إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية. -
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  : رايضيا   الطالب املتفوقني مفاضلة

األنظمة و عتمدة يف اللوائح عايري املسس واملايضية على أساس التفوق الرايضي وفق األيف التقدم ملفاضلة كلية الرتبية الر  نيالراغبالطالب 
ل على لحصو لقني رايضيًا و صصة للمتفو قاعد املخلالستفادة من امل أمساؤهملتدوين مراجعة االحتاد الرايضي العام ، الواردة أدانهاملعمول هبا 

ا لتضاف إىل ة اليت انهللبطوللرايضي بتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب اوثيقة خاصة ابلتفوق الرايضي، حيث سيقوم االحتاد ا
ل امسه تسجيبية الرايضية لكلية الرت   نراجعة يقوم الطالبمث يف كلييت الرتبية الرايضية، طالب ليتم القبول على أساسها التفاضلي للموع اجمل

ويرفق ، ددة هلااعيد احملل املو الفحوصات خال وجيري يل فيهاابلتسجد اسم اجلامعة اليت يرغب هبا وحيدإلجراء الفحص اخلاص 
س واملعايري سوذلك وفق األ ،للطالب يالرايضتثبت التفوق  االحتاد الرايضي العام عن رئيسصادرة  لتفوق الرايضياخلاصة ابالوثيقة 

 وحتّدد أسس التفوق الرايضي وفق اآليت:   املعتمدة يف اللوائح واألنظمة املعمول هبا
                                                                                             يف بطولة العامل أو الدورات األوملبية.                  8-1احلائزون على املراكز من   -
 يف بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. 4-1احلائزون على املراكز من   -

 يف بطولة املتوسط أو دورة ألعاب املتوسط. 4-1راكز من احلائزون على امل  -

 يف البطوالت العربية أو الدورات العربية. 3-1احلائزون على املراكز من   -

 .  ة والعربيةقليميالعبو املنتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية الذين يشاركون يف البطوالت الدولية واإل  -

 ملعتمدة.ا األلعاب يفورية لذين حققوا املركز األول يف البطولة على مستوى اجلمهالعبو منتخب احملافظة أو النادي ا  -

 ملعتمدة.ا األلعاب يفورية العبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا املركز الثاين يف البطولة على مستوى اجلمه -

 مهورية.وى اجللقوة على مستاحلائزون على املركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب ا  -

ضية جبامعة لية الرتبية الرايكأو   ة تشرينجامع بدنية يف كلية الرتبية الرايضية يف خيضع الطالب املتفوقون رايضيا  إىل فحص طيب ولياقة -
 والا بينهم، صة ُُترى فيمجب مفاضلة خاو مبويُقبل الطالب الناجحون ضمن العدد املقرر  ./2يف اإلعـالن رقم /محاه خالل املواعيد احملددة 

 جيوز قبول أي طالب مل جيتاز االختبار بنجاح.

 

 األوراق املطلوبة للتسجيل املباشر

لسجل املدين لقيد يف اة عن اأما الطالب الفلسطينيني فيتقدمون بصور صورة عن البطاقة الشخصية ابلنسبة للطالب السوريني،   -1
وما قبل، وال تقبل صورة  26/7/1956الطالب والذي جيب أن  يكون  بتاريخ  مستخرج حديثا  يذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة

 )البطاقة الشخصية(. وثيقة اإلقامة املؤقتة

ل ووثيقة تسلس سورية هادة ميالدشة إىل تثبت جنسيتهم ابإلضاف ةبوثيق ب العرب احلاصلون على الشهادة الثانوية السوريةالطاليتقدم   -2
 .لعام فقطالقبول للتسجيل اب ي / احللقة الثانية / ومرحلة التعليم الثانوي يف سوريةدراسي ملرحة التعليم األساس

وثيقة  ىلإجنسيتهم ابإلضافة  تثبت ةوثيقب وريةاحلاصلون على الشهادة الثانوية الس يتقدم أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية  -3
مة هلا خصية لألم وسند إقابطاقة الشة عن الومرحلة التعليم الثانوي يف سورية وصور  (ةاحللقة الثاني)تسلسل دراسي ملرحلة التعليم األساسي 

 .أو املوازيللتسجيل ابلقبول العام  خالل مدة دراسة ابنها يف سورية
ية لثانوالشهادة اصورة عن البطاقة الشخصية للمفوض عن الطالب مع نسخة من ذاتية الطالب والمفوض بالنسبة للطالب الحاصل على   -4

 لمباشر.التسجيل غير السورية والذي قام بإرسال أوراقه المطلوبة عبر البريد االلكتروني وتم منحه رقم اكتتاب للتقدم الى ا

أو معهد اآلاثر ( لض االطفا، رايلنفسياإلرشاد ا) أقسامللطالب الراغبني ابلتسجيل يف أحد أصواًل  معتمدالنجاح بفحص املقابلة  اشعار   -5
 .قواملتاحف بدمش

 ةمخس /25000/ وقيمتها املوازي تسديد سلفة التعليمالقبول املوازي إبشعار  يفيتقدم الطالب الراغبون ابلتسجيل املباشر   -6
، ابلتسجيل فيها ليت يرغباجلامعة حلساب ا ها الطالبسددوييف أحد املصارف املعتمدة املذكورة أدانه  وعشرون ألف لرية سورية

الذي  املعهد أو القسم  الكلية أويفالنهائية الطالب ملراحل تسجيله استكمال اجلامعية حني سم اخلدمات ر حتتسب هذه السلفة من قيمة 
 .جيله النهائيةجراءات تسإستكمل ومل يتقدم بطلبه للتسجيل املباشر رد هذه السلفة للطالب يف حال ، وال تُ اختاره للتسجيل املباشر
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 إجراءات التقد م للتسجيل املباشر

 

ت يف اجلامعا عتمدةلتسجيل املاكز اإىل أحد مر ( عامة أو خاصة مسيةم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة ر يتقدّ  -1
-أم-)أب كل مننه  ن يتقدم عألطالب وميكن يف حال عدم وجود ا ، معه األوراق الثبوتية املطلوبةواحملافظات السورية، مصطحباً 

 ية. السور ، أو املفوض عن الطالب للشهادات الثانوية غريمن الطالبمبوجب تفويض خطي  جدة(-جد-أخ-أخت

 .زي()عام أو موانوع القبول وخيتار ومنحت له يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية اليت اختارها  -2

                الثانوية  دةالشها فرعمصدرها و و ودورة الشهادة  تاب،رقم االكت}الطالب يقوم موظف التسجيل ابإلدخال االلكرتوين لبياانت  -3
 .موازي( الذي اختارمها الطالب –،واللغة األجنبية ونوع القبول )عام)أديب ـ شرعية(

 ت.واملتابعة للتثبي الرغبةفظ ح يتمو تظهر للطالب الرغبات املتاحة له، وخيتار رغبة واحدة فقط، يقوم موظف التسجيل إبدخاهلا  -4

 . } للطالب الوطين رقم اهلاتف، واجلوال، والعنوان، والرقم}الطالب ت يقوم موظف التسجيل إبدخال ابقي بياان -5

لتسجيل على ا طلبباعة بيت وط، يقوم موظف التسجيل ابلتثوالرغبة اليت اختارهابعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته  -6
  .نسختني أصليتني

 ألختام الرمسية.ابا ما وختمهمسجيلها وتمملوظف ابلتوقيع عليهويقوم ا ،عليهماويلصق الطوابع املطلوبة  النسختني،يوقع الطالب على  -7

، طالباليت تقدم هبا ال الثبوتية ألوراقمرفقًا هبا ا إشعارًا ابلتسجيل املباشر عليها الطوابع اً ملصقيسلم املوظف للطالب نسخة  -8
  ب ابجلامعة.ؤون الطالديرية شية يف مابلنسخة الثانوحيتفظ ، رورةإلبرازها عند الضالطالب هبذه النسخة ومرفقاهتا  وحيتفظ

ذلك يف املركز و اإلعالن  م هلذاخالل فرتة التقد ألكثر من مرةعند حدوث خطأ يف التسجيل ميكن للطالب تعديل رغبته،  -9
 سبق وتقدم بطلب التسجيل إليه وذلك وفق اآليت: الذي

 لك مرفقًا به طلبملخصص لذكز ابع هلا املر يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسيًا إىل رائسة اجلامعة اليت يت -
 التسجيل املباشر الراغب بتعديل الرغبة فيه واملمهور من مركز التسجيل.

 املعتمدة وحيتفظ ق اآلليةلب وفيقوم املركز املخصص بتعديل رغبة الطالب الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطا -
 امعة.ابجل يف مديرية شؤون الطالب السابق ابلنسخة األخرى مرفقة بطلب الطالب وطلب التسجيل

 ملباشر.لتسجيل الني ابتصدر وزارة التعليم العايل بعد انتهاء فرتة تقدمي الطلبات قوائم أبمساء الطالب املقبو  -10

 .ل طالبكسجيل  تستوىف من الطالب رسوم اخلدمات اجلامعية الواردة يف القرارات الناظمة لذلك ووفق نوع ت -11

 
 امعية للتعليم املوازي تسدد سنواي :سوم اخلدمات اجلر 

 .اآلداب أبقسامها والشريعة لكليات ل.س /60000/     

 ل.س لباقي الكليات /80000/

 آلاثر واملتاحفامعهد -يةلتطبيقااملعهد التقاين للفنون –لمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لل.س  /60000/

 ل.س لباقي املعاهد /50000/     
 

 يــه : ال يعترب الطالب مسجال  إال  بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل. تنب
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 مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد سلفة التعليم الموازي

 
 

 مركز التسجيل المباشر المعتمد للفرع األدبي الجامعة

املصرف املعتمد لتسديد سلفة التعليم املوازي 
اجلامعة اليت ويسددها الطالب يف حساب 
 اختارها للتسجيل

 دمشق

 مراكز جامعة دمشق وفروعها:
 -احلقوق - الزراعة–مبىن الصحافة /اآلداب-اهلندسة املعلوماتية-)اهلندسة املعماريةكلية -

.(املكتبة املركزية  
  – نيطرةالرتبية الرابعة ابلقلية ك  - بدرعاالرتبية الثالثة كلية   - التقاين الطيب النبك ملعهدا -

ا  بدرع املعهد التقاين للحاسوب - الرتبية الثانية ابلسويداءكلية   
املعاقني-لشهداءاذوي -أبناء أعضاء هيئة تدريسية/ كلية اهلندسة املدنية  مفاضالت خاصة-  

 تصحيح البياانت وتعديل الرغبات
املعهد  - يداءالرتبية الثانية ابلسو كلية    - نيطرةالرتبية الرابعة ابلقكلية   - كلية السياحة  -

التقاين الطيب النبك ملعهدا -بدرعا   التقاين للحاسوب  

كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة -
 دمشق رقم 

ck1-10169193 

 حلب
كلية االقتصاد  –املعهد التقاين للحاسوب  –كلية الرتبية   -  
 (تصحيح البياانت وتعديل الرغبات) مركز احلاسب االلكرتوين  -
       لعلومالية ذوي شهداء بك     -     )معاقني بكلية الطب اصةخ مفاضالت -
 ة(شؤون الطالب املركزيمديرية تدريسية يف اهليئة ال أعضاءأبناء  

حساب جامعة  يكافة فروع املصرف العقار   -
رقم حلب  

ck1-10344100 

 تشرين
(4-3-2-1مركز ) املكتبة املركزية -  
( ديل الرغباتتصحيح البياانت وتع) احلاسب زمرك   

: 6و 5ابملكتبة املركزية مركز /  مفاضالت خاصة  
  يئة التدريسيةأعضاء اهل أبناءمفاضلة  –شهداء الذوي مفاضلة  –مفاضلة املعاقني 

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرف  -
الالذقية /4التجاري السوري فرع/  

التعليم املوازي –جامعة تشرين   
/0304-093912-001 /رقم احلساب   

 البعث
 كلية الزراعة– الكيميائية والبرتوليةكلية اهلندسة -
 (تصحيح البياانت وتعديل الرغبات)إدارة الشبكة  -
اء / أبن شهداء اصة )معاقني /ذوياخلمفاضالت مديرية شؤون الطالب املركزية لل -

  أعضاء اهليئة التدريسية (

 لبعثاجامعة حساب  بسورية العقاريةمجيع فروع املصارف 
 –ck1/  10170174رقم احلساب 

 عثالب حساب جامعة بسورية التجاريمجيع فروع املصرف 
 /0403-030332-001 /رقم احلساب

 محاة

مركز خدمة الطالب )ابلطب البيطري(  –الكلية التطبيقية -  
كلية الزراعة / السلمية/–  
كلية العلوم /مصياف/-  
عاقني(مفاضلة امل-الشهداء ذويمفاضلة ) االقتصادكلية   -  
مفاضلة هيئة تدريسيةمديرية شؤون الطالب املركزية  -  

  (تصحيح البياانت وتعديل الرغبات) مديرية املعلوماتية :

ب حلسا بسورية التجاريمجيع فروع املصرف  -
 جامعة محاه

/ 001-024384-0501/ 
 مجيع فروع املصرف العقاري يف محاه -

CK1-10991333 

 الفرات

 دير الزور:  كلية اآلداب والعلوم االنسانية
هليئة اعضاء / أبناء أ )معاقني /ذوي شهداءمفاضالت خاصة/ /كلية الزراعة 

 (التدريسية
 ابحلسكة أيب ذر الغفارياثنوية  احلسكة:

 ية (لتدريسهليئة ا)معاقني /ذوي شهداء / أبناء أعضاء امفاضالت خاصة/ /كلية احلقوق 

 وفروعه  املصرف التجاري السوري
 حساب جامعة الفرات

 /762208 - 006 /رقم 

 طرطوس

 لية )اآلداب(ك-
 (تصحيح البياانت وتعديل الرغبات) /2احلاضنة /مركز  -
بناء أعضاء معاقني /ذوي شهداء / أ/)مفاضالت خاصة /1مركز احلاضنة / -

 اهليئة التدريسية (

  املصرف التجاري السوري
طرطوس  حلساب جامعة /1فرع طرطوس رقم /
 تعليم موازي//

 /0601085111-011/ رقم احلساب
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 م إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  الجهة التي ت  

 

 –ملعاقني ا -لشهداءاذوي  -يةاء أعضاء اهليئة التدريس)أبن والتقدم ملفاضالتالتسجيل املباشر تقدمي طلبات يبدأ 
عام للشرعية السورية وية انلثاشهادة اية العامة من الفرع األديب والمن محلة الشهادة الثانو للطالب املتفوقني رايضياً( 

                            لواقع يفا السبتوم يباح صاعتبارا  من يف مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات وفروعها املذكورة أعاله  2020
ستقبال الطالب يوميا  اويتم  2020 /10 /13 يف الواقع الثالاثءيوم الرمسي من وحىت هناية الدوام  2020 /26/9

 فيها يوم السبت ناهرا ، ظالنصف و وحىت الساعة الثانية ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحا  
ساعة اخلامسة ت حىت اللطلباعلى أن خيصص مركزين يف اجلامعة األم ومركز يف فرع اجلامعة يستمر ابستقبال ا

   مساء .
 علىجيب ة، و ل مرة اثنيللتسجي هو اإلعالن األخري للقبول اجلامعي، ولن يكون هناك فتح أي ابب هذا اإلعالنإن   :مالحظة هامة

 واملقابالت.التام ابملواعيد احملددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات  التقيدالطالب 
 
 

عن طريق:املتاحة للطالب  واالطالع على الرغبات ميكن احلصول على مزيد من املعلومات  

 

موقـع املفاضـلة على شــبكة االنتـرنت                www.mof.sy            
www.mohe.gov.sy           موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت 

 

 

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العايل                    

 

 بسام ابراهيملدكتور ا                                                                             

http://www.mof.sy/
http://www.mof.sy/
http://www.mohe.gov.sy/

