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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول طلبات االنتساب لمفاضلة الدراسات العليا )الماجستير( لكليات 
األسنان   المعلوماتية    –التمريض    –الصيدلة    -)طب  المعمارية    –الهندسة  للتخطيط   –الهندسة  العالي  المعهد 

على المقاعد   2023  -  2022اإلقليمي/اختصاص عمارة/( بجامعات الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي   
المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطالب العرب واألجانب للطالب السوريين ومن في حكمهم من 

ة السورية والجامعات غير السورية والجامعة  موازي( والجامعات الخاص  -خريجي الجامعات السورية الحكومية )عام  
 االفتراضية )موازي(.

 

 شروط التقدم إلى المفاضلة: 
/ أحكام عامة والمتعلق 10أن يكون المتقدم حاماًل للجنسية العربية السورية أو من في حكمه )مع مراعاة البند / -1

 باألم السورية(. 

% )وال يقبل  60الكتابي الموحد وحصل على عالمة ال تقل عن  أن يكون المتقدم قد اجتاز االمتحان الوطني   -2
المتقدم الذي حصل على المساعدة في االمتحان الوطني(، وُيعتمد النجاح في االمتحان الوطني ألربع سنوات من 

( وسيتم 2022- 2021- 2020- 2019تاريخ نجاح المتقدم في االمتحان، أي االمتحانات الجارية خالل األعوام ) 
 معدل الدورة األعلى إذا كان قد تقدم المتقدم إلى أكثر من دورة.اعتماد 

أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات الحكومية السورية حاصاًل على درجة اإلجازة المطلوبة بمرتبة /جيد/على  -3
 األقل.

اصاًل على أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات الخاصة السورية وخريجي الجامعات غير السورية المعتمدة ح  -4
%( ويعتمد المعدل للشهادات غير السورية دون    70درجة اإلجازة المطلوبة بمرتبة /جيد/ وال يقل المعدل عن ) 

 أي حسم.
يمكن للطالب الحائز على االجازة في الطب البشري تدوين رغبة اختصاص /العلوم الطبية الحيوية/ الذي تم  -5

 افتتاحه في كلية الصيدلة لهذا العام. 
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وثيقة اجتياز اللغة األجنبية للتقدم لدرجة الماجستير من أي معهد عاٍل للغات في الجامعات الحكومية السورية،  -6
/ أو شهادة 500يمِض عليها أكثر من ثالث سنوات من تاريخ الحصول عليها أو )شهادة التوفل بمعدل /  أالعلى  

كون قد مر سنتان على تاريخ تقديم االمتحان  / شريطة أال ي3بمعدل /   TCF/ أو شهادة  5بمعدل /  ILETSالــ  
 وأن تكون مصدقة من حيث صالحيتها من المعاهد العليا للغات في الجامعات.

على طالب الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة االفتراضية الراغبين  -7
/ دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 500سلفة مالية /بتدوين رغبة على شواغر العرب واألجانب، تسديد  

 حسب نشرة سعر الصرف في مصرف سورية المركزي، وترد هذه السلفة في حال عدم القبول بنتيجة هذه المفاضلة. 
  – يدون الطالب رغباته ببطاقة مفاضلة واحدة ويقوم بترتيب الرغبات حسب األولوية للطالب وفق المتاح له )عام   -8

 شواغر العرب واألجانب(. –موازي  -ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

 أحكام عامة 
 - الهندسة المعمارية    –الهندسة المعلوماتية    –التمريض    –الصيدلة    –)طب األسنان    يتم تفاضل خريجو كليات  (1

% 70في الجامعات الحكومية السورية على أساس )نسبة  المعهد العالي للتخطيط اإلقليمي )اختصاص عمارة(  
ل بناًء على هذا % لعالمة االمتحان الوطني الكتابي الموحد( ويتم التفاض30لمعدل اإلجازة الجامعية األولى و

 المعدل وعند تساوي المعدل التفاضلي عند الحد األدنى للقبول ُينظر إلى عالمة االمتحان الوطني الكتابي الموحد.    
للقبول في اختصاصات الدراسات العليا  الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية  يتم تفاضل خريجو   (2

األسنان    لكليات  المعلوماتية    –مريض  الت  –الصيدلة    –)طب  المعمارية    –الهندسة  العالي   -الهندسة  المعهد 
وعند تساوي المعدل على أساس نتائج االمتحان الوطني الكتابي الموحد فقط،  للتخطيط اإلقليمي/اختصاص عمارة/(  

  الموازي فقط. ويتم القبول على أساس التعليم التفاضلي عند الحد األدنى للقبول ُينظر إلى معدل اإلجازة الجامعية
ت للقبول في اختصاصات الدراسات العليا لكليا الجامعة االفتراضية )اختصاص المعلوماتية(    يتم تفاضل خريجو  (3

وعند تساوي المعدل التفاضلي عند على أساس نتائج االمتحان الوطني الكتابي الموحد فقط،    )الهندسة المعلوماتية(
 .ويتم القبول على أساس التعليم الموازي فقط زة الجامعيةالحد األدنى للقبول ُينظر إلى معدل اإلجا

يسدد طالب الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة االفتراضية )اختصاص المعلوماتية(  (4
الذي يحقق بنتيجة هذه المفاضلة الحد األدنى للقبول العام في الجامعات الحكومية في ذات االختصاص الذي قبل 
فيه بنتيجة هذا اإلعالن رسوم التعليم العام ويحق له استرداد سلفة التعليم الموازي، وال يستفيد طالب كليات طب 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 178األسنان والصيدلة في هذه الحالة من أحكام المادة )

ن الحد األدنى للقبول العام يسددون الرسوم المطلوبة الطالب المقبولين على شواغر العرب واألجانب والذين يحققو  (5
( من الالئحة التنفيذية لقانون  178من طالب العرب واألجانب للدراسات العليا وال يستفيدون من أحكام المادة )

 تنظيم الجامعات.

الس (6 الخاصة  والجامعات  الحكومية  الجامعات  من خريجي  والصيدلة  األسنان  كليات طب  يستفيد طالب  ورية ال 
والجامعات غير السورية المقبولين على أساس التعليم الموازي أو شواغر العرب واألجانب وكذلك أبناء األمهات 



3 | Page 
 

( من الالئحة 178شواغر العرب واألجانب( من أحكام المادة )  –الموازي    –السوريات )المقبولين على أساس العام  
 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

مقبول بنتيجة المفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام المطلوب وان يكون متفرغًا للدراسة )غير يتعهد الطالب ال (7
 ال يزاول المهنة( خالل المدة الالزمة للحصول على الماجستير.  –موظف 

يستفيد الطالب مرة واحدة من القيد في درجة الماجستير وال يجوز للطالب المقبول في درجة الماجستير في أي من   (8
الجامعات الحكومية سابقًا التقدم مرة أخرى إلى مفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أم لم يسجل وفي حال المخالفة 

 ُيشطب قيده حكمًا. 

إلى  (9 بالتقدم  التسجيل  عن  يستنكفون  والذين  اإلعالن  هذا  بموجب  المفاضلة  بنتيجة  المقبولين  للطالب  يسمح  ال 
 وام القادمة. مفاضالت القبول في الماجستير في األع

يسمح ألبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات من غير )السوريين أو من في حكمهم( الذين  (10
درسوا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية منذ الصف السادس وحتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة 

ي الجمهورية العربية السورية، وكانت األم مقيمة في سورية السورية بشكل متسلسل والمرحلة الجامعية األولى ف
 خالل فترة دراسة ابنها بالتقدم إلى هذه المفاضلة. 

يسمح للطالب الذين تقدموا إلى مفاضلة دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات للعام الدراسي      (11
التقدم إلى هذه المفاضلة وعلى أن يصار إلى شطب أسماء المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة من   2023  -2022

 دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص إذا كانوا قد قبلوا فيها.
 % من المقاعد في كل كلية للفئات التالية:2تخصص نسبة    (12

 أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء. -
 جرحى العجز الكلي والجزئي. -
 % من العسكريين المجندين واالحتياطيين. 35% والتزيد على  30جرحى العجز بنسبة التقل عن  -
 %.70أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي اليقل عن   -
 المفقودين وأزواجهم.أبناء  -

من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب  
تثبت هذه الحاالت بوثيقة   الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.

 رًا وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لديها.تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حص
% فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة  40جريح الوطن للمصابين بنسبة عجز   -

إرهابية أو عناصر معادية من عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وعسكريو قوى األمن الداخلي، وكل من  
وتثبت هذه الحالة بإبراز بطاقة جريح الوطن ويتقدم بصورة   السوري،أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي  

  عن هذه البطاقة بعد ابرازه للبطاقة االصلية والتأكد من المطابقة بينهما.

 - الموازي    -ويدرج هؤالء الطالب رغباتهم ببطاقة مفاضلة واحدة تتضمن رغباتهم للقبول )العام وذوي الشهداء  
شواغر العرب واألجانب( وسيتم التفاضل على العدد المخصص لمفاضلة ذوي الشهداء ككتلة واحدة وفق المعدل  

تحقي العام وفي حال عدم  القبول  أواًل وفق  التفاضل  ويتم  ذوي  األعلى،  التفاضل وفق مفاضلة  يتم  الرغبة  ق 
 الشهداء لنفس الرغبات.  
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على الطالب المتقدم إلى هذه المفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل وعشرون رغبة على األكثر في حال كانت   (13
 الرغبات المتاحة أكثر من عشرون رغبة. 

والموازي وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وشواغر  يمكن لطالب الجامعات الحكومية أن يدرجوا رغباتهم )العامة   (14
العرب واألجانب( ببطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي يرغبون به ويتم القبول وفق المعدل التفاضلي وتسلسل 

 الرغبات.
رغباتهم   (15 يدرجوا  أن  االفتراضية  والجامعة  السورية  غير  والجامعات  السورية  الخاصة  الجامعات  لطالب  يمكن 

لموازي وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وشواغر العرب واألجانب( في بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل  )ا
 الذي يرغبون به ويتم القبول وفق المعدل التفاضلي وتسلسل الرغبات.

ُيسمح لطالب الجامعات الحكومية السورية بتدوين رغباتهم على شواغر العرب واألجانب وفق االختصاصات  (16
 وفرة لهم. المت

يمكن لطالب الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة االفتراضية تدوين رغباتهم على شواغر   (17
العرب واألجانب وفق المقاعد المحددة لهم على أن يكون االختيار حصرًا في االختصاصات المتوفرة من شواغر 

تم   والتي  الحكومية  الجامعات  العرب واألجانب لخريجي  )الطالب  بالرمز  إليها  األعداد اإلشارة  ( )في جدول 
 المقرر قبولها( وسيتم قبولهم كتلة واحدة وفق العدد المحدد لهم في الحقل الخاص بهم.

 ال يجوز التحويل المماثل لالختصاص في الدراسات العليا بين الجامعات.  (18
ا  (19 يسددون  واألجانب(  العرب  الطالب  )مفاضلة  المقبولين على شواغر  العرب الطالب  بالطالب  الخاصة  لرسوم 

أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة سعر الصرف في مصرف سورية المركزي واألجانب وبالدوالر األمريكي  
 .بتاريخ أول يوم بالتسجيل من كل عام

والجامعة   (20 السورية  غير  والجامعات  السورية  الخاصة  )الجامعات  خريجي  من  الطالب  بين  التفاضل  سيتم 
الهندسة المعمارية    – الهندسة المعلوماتية    – الصيدلة    –ضية( في الكليات الموافقة لكليات )طب األسنان  االفترا

المقاعد المخصصة لهم كتلة واحدة ويتم قبولهم وفق   –التمريض    – للتخطيط االقليمي( على  العالي  المعهد 
كل جامعة وعلى أن ال يقبل في  المعدل األعلى في االختصاصات المتوفرة لخريجي الجامعات الحكومية في  

 االختصاص أكثر من طالب واحد. 
 

 األوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة: 
 السوري: صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد في السجل المدني مستخرج حديثًا.  -1

 الفلسطيني:  -2

مستخرج حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة   )حصرًا(صورة عن القيد في السجل المدني   :الفلسطيني السوري - 
 وال تقبل وثيقة اإلقامة المؤقتة )البطاقة الشخصية(. وما قبل،  7/1956/ 26الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  

بالوثائق المطلوبة )من أبناء   1956/  7/ 26: يتقدم الطالب الفلسطينيون الالجئون بعد تاريخ  الفلسطيني العربي- 
)وال تقبل الطلبات الشرطية على /  3لمواطنات السوريات حصرًا( بإخراج قيد وباألوراق المطلوبة الواردة في البند /ا

 تقديم هذه األوراق(. 
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يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي منذ   -3
ى الشهادة الثانوية العامة السورية بشكل متسلسل والمرحلة الجامعية األولى الصف السادس وحتى حصولهم عل

في سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل فترة دراسة ابنها في سورية من المختار يذكر  
ات الشرطية على تقديم )وال تقبل الطلبفيه أن األم مقيمة في الجمهورية العربية السورية خالل فترة دراسة ابنها  

 هذه األوراق(. 

صورة مصدقة عن وثيقة التخرج لإلجازة الجامعية تتضمن المعدل المئوي والتقدير، أو إشعار تخرج معتمد من  -4
 من الجامعات السورية متضمنًا المعدل والتقدير. 2022الجامعة للطالب الذين لم تصدر وثائق تخرجهم لعام  

الهندسة   –التمريض   –الصيدلة    -ألجنبية للتقدم لدرجة الماجستير لكليات )طب األسنان وثيقة اجتياز امتحان اللغة ا  -5
 المعهد العالي للتخطيط اإلقليمي(.  -الهندسة المعمارية  –المعلوماتية  

إشعار مصرفي بتسديد السلفة المالية في المصارف المعتمدة المذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمين لمفاضلة شواغر  -6
 واألجانب.العرب 

كشف درجات مفصل لشهادة اإلجازة غير السورية مصدق ومترجم أصواًل إذا كان الكشف صادر عن دولة أجنبية،  -7
 وان تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة. 

دين الوثيقة الخاصة بمفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقو  -8
في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرًا، أما بالنسبة للطالب الممنوح بطاقة جريح الوطن فيتقدم بصورة 

 عن هذه البطاقة بعد ابرازه للبطاقة االصلية والتأكد من المطابقة بينهما. 

 ُينظر إلى بطاقته. في حال نقص أي وثيقة يعتبر الطلب الٍغ حكمًا وال ُيصار إلى تسوية وضع الطالب وال  -9

 
 إجراءات التقّدم إلى المفاضلة: 

يتقّدم الطالب شخصيًا، أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية خاصة( لالشتراك في المفاضلة إلى أحد مراكز  -1
 حماه(.    –البعث  –تشرين  - حلب   -التسجيل في الكليات المعنية بجامعات )دمشق

االلكترونية بعد ُيدِخل الموظف المختّص في مركز التسجيل الرغبات التي اختارها الطالب إلى بطاقة المفاضلة   -2
 التأكد من شخصية الطالب وبيانات اإلجازة الجامعية. 

بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم الموظف بالتثبيت وطباعة نسختين من البطاقة  -3
 اإللكترونية.

قة المفاضلة انه لم  يوقع الطالب على النسختين الورقيتين ويلصق الطوابع عليهما كما يوقع على تعهد ضمن بطا -4
 يقبل في الدراسات العليا في إحدى جامعات القطر. 

باالشتراك في  -5 الطالب إشعارًا  إلى  الرسمية على النسختين، ويسّلم نسخة  بالتوقيع ووضع األختام  الموظف  يقوم 
 المفاضلة ويحتفظ باألخرى في المركز. 
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 في ذات المركز الذي تقدم به الطالب بالمرة األولى يسمح بتعديل الرغبات ألكثر من مرة ضمن فترة تقديم الطلبات   -6
 على أن يتم تسليم نسخة الطالب السابقة لمركز المفاضلة والحصول على نسخة من البطاقة المعدلة.

ملء جميع الرغبات في بطاقة المفاضلة غير ملزم، ويمكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وعشرون رغبة  -7
 على األكثر.

التقدم للمفاضلة في أي مركز تسجيل معتمد، وال يحق للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة   يحق للطالب  -8
 في أي من مراكز التسجيل المحددة تحت طائلة إلغاء طلبه من المفاضلة.  

 

 مالحظات هامة:  
تكون األوراق الثبوتية  ُيطلب من الموظف المكلف باستالم طلبات المفاضلة، توخي الدقة عند استالم الطلبات بأن   ●

للطالب كاملة والتأكد بعدم وجود أي نقص فيها تالفيًا ألي تأخير تحت طائلة المسؤولية، وال ُيسمح باستقبال أي  
 طلب إذا لم تكن الوثائق كاملة، ويدون اسم الموظف وتوقيعه الذي دقق الوثائق على بطاقة المفاضلة. 

حال نقص أي وثيقة ويتحمل الطالب والموظف المسؤولية ولن ُيصار    سيتم استبعاد أي طلب غير محقق للشروط في ●
 إلى تسوية وضع الطالب في حال نقص الوثائق ويعتبر طلبه الٍغ حكمًا. 

 الرسوم الجامعية: 
 . الصيدلةكلية و األسنان  كلية طب ماجستير في الطالب من  التعليم الموازي رسوم  ل.س  600000

 بمختلف اختصاصاتهاكليات الهندسة  الماجستير في  من طالب    الموازي التعليم  رسوم   ل.س  400000
 . المعهد العالي للتخطيط االقليميكلية التمريض و و 

دوالر      6000
 امريكي

 الصيدلة و األسنان  طب  كليات  الماجستير في  من طالب    شواغر العرب واألجانب رسوم  
 والهندسة بمختلف اختصاصاتها. 

دوالر      4000
 امريكي

المعهد العالي كلية التمريض و الماجستير في  من طالب    شواغر العرب واألجانب رسوم  
 . للتخطيط االقليمي

 التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل الجهة 
حماه(. وذلك بدًء   - البعث   –تشرين    -حلب    -تقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات )دمشق   ●

 24الواقع في    الثالثاءحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم    2023كانون الثاني    8الواقع في    األحديوم  من صباح  
 خالل أيام الدوام الرسمي.  2023كانون الثاني 

 ترسل البطاقات إلى وزارة التعليم العالي كل يومين وخالل فترة التقدم ليصار إلى التدقيق.  ●
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 أسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك بالمفاضلة 
 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة شواغر العرب واألجانب

 /حساب جامعة دمشق رقم : 11المصرف التجاري السوري الفرع/

006-100190-0111 

 دمشق

 /حساب جامعة حلب رقم : 2المصرف التجاري السوري الفرع/

009-027278-202 

 حلب 

جميع فروع المصارف التجارية بسورية لصالح المصرف التجاري السوري   -

 : رب وأجانب  رقم الحسابرسوم طالب ع –/ الالذقية حساب جامعة تشرين 4فرع/

  /005-027985-0304/ 

 تشرين 

 / حساب جامعة  البعث 3المصرف التجاري السوري بحمص الفرع/

 مفاضلة العرب واألجانب  /0403-030582-002رقم الحساب / 

 البعث 

حساب جامعة حماه للطلبة العرب    /1المصرف التجاري السوري في حماه الفرع/

 واألجانب 

 / 0501-024447-001رقم الحساب / 

 حماه 

 

 الطالع والحصول على مسودة بطاقة المفاضلة زيارة: ل

               www.mohe.gov.sy : وزارة التعليم العالي والبحث العلميموقع  -

 www.mof.sy:  المفاضلةموقع   -

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 الدكتور بسام ابراهيم                                                                        

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

