اجلمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

إعـالن رقم /8/
شروط التقدم ملفاضلة الطالب العرب واألجانب للقبول يف السنة التحضريية
لكليات (الطب البشري-طب األسنان-الصيدلة) واالختصاصات األخرى
جبامعات ومعاهد اجلمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2022 -2021
تعلــو وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي عــو قبــول عــدل مــو الطــالب مــو ابنــا الــبالل العربيــة واألجنبيــة مــو شلــة شــهالة

الدراســة النانويــة الســورية او غــري الســورية الــم تعــد معاللــة لشــهالة الدراســة النانويــة العامــة الســورية بفرعيهــا (العلمــي واألليب ) يف
جامعات ومعاهد اجلمهورية العربية السورية للعام الدراسي  2022 / 2021مبوجب مفاضلة خاصة هبم وفق اآليت :
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أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية (العلمي أو األديب) أو غري السوورية املعادلوة اوا مو الفوع
املطلوب يف إحدى لوريت العامني  2020او .2021
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يتقو و لدط الطال ووب شو ووهاًل أو و هل ووو الق ووانوا ( وو ووب و ال ووة ر ه ووة عام ووة أو اص ووة)

اجلامعات واحملافظات السوريةل م وطبااً معوو األوراا الثاوةهوة املطلو،وة لويفكو

أح وود معا ووت التسو و هل املعتم وودة

حوا عودط وووود الطالوب أن يتقودط ع وو ول

م (أب-أط-أ ت-أخ-ود-ودة -زوج-زووة) ووب ةفويض طي م الطالب.
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حووا عوودط لقهوول الطالووب للا وود ر و  2يفك ووو أن يقوووط ،تفووويض أا شووويف م و املقهم و

اجلمهوريووو العع،هووة السووورية

وحيمل اجل سهة العع،هة السورية للتقدط ،دالً ع و ووب ةفويض طي يتضم الاهاانت الشو وهة للمفوو
سوريو).
الع الوطين  -ر هاةف ووا  -ع وان املفو
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أن ال يقل معد الطالب

 ٪ 80 -لتدوي رغاتو

 ٪ 75 -لتدوي رغاتو

 ٪ 60 -لتدوي رغاتو

 ٪ 50 -لتدوي رغاتو

(االسو الثاليوي -

الشهادة الثانوية ع :
،طا ة املفاضلة للتقدط

الس ة التبضريية لكلهات  :الطب البشري  -طب األسنان  -الصيدلة

،طا ة املفاضلة للتقدط

لهات  :اهلندسة بفروعها كافة

،طا ة املفاضلة للتقدط

لهات:الزراعة – الطب البيطري – التمريض -الكليات التطبيقية

،طا ة املفاضلة للتقدط

ابقي الكليات واملعاهد .

بعد طـي لرجـة املـوال التاليـة إن وجـدت( :الابيـة الدينيـة – الابيـة الرضضـية والعسـكرية – الابيـة الفنيـة واملوسـيقية – السـلو
واملواظبــة) ابســتننا كليــة الشـريعة جبــامعم لمشــق وحلــب واملعهــد املتوسـ للعلــوم الشــرعية والعربيــة بدمشــق حيــث ســيتم
احتساب لرجة مالة الابية الدينية حني التفاضل عليها  ،اضافة لبعض الشروط اخلاصة ببعض الكليات واملعاهـد الـوارلة
يف هناية هذا اإلعالن.
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عامـة
احـكام ّ

كل طالب حيمل اكنر مو جنسية ومو بينها اجلنسية السورية يعامل على اساس انـ سـوري مـو ميـ الوجـو وال حيـق لـ التقـدم
إىل هذ املفاضلة.
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سيتم استبعال الطالب احلائزيو الشهالة النانوية العامة السورية لعام  2021والذيو يعاملون معاملة الطالب السوريني ابلقبول

اجلــامعي والــذيو تقــدموا اىل اعــالن املفاضــلة العامــة للطــالب الســوريني ،مــو مفاضــلة العــرب واألجانــب اذا كان ـت الرغبــة الــم

سيقبلون فيها ينتيجة مفاضلة العرب واالجانب مماثلة للرغبة الم قبلوا فيها ابملفاضلة العامة.
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او الطالب الس ة التبضريية ودوامو حدى اجلامعات اليعين أبن اولو هناية الس ة التبضريية  ،ته ة مفاضلة الفعز
سهكون هذه اجلامعةل حهث سهت التفاضل  ،الطالب هناية الس ة التبضريية للقاو على لهات (الطب الاشعا -طب
األس ان -ال هدلة) وامعات دمشل -حلب -ةشعي  -الاعث -محاه – طعطوسل ككتلة واحدة على اساس معدل السنة
التحضريية فق وبغض النظر عو مصدر الشهالة النانوية.
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يدون الطالب رغاة الس ة التبضريية لكلهات (الطب الاشعا-طب األس ان-ال هدلة) مع العغاات اال عى وابلتسلسل
الذا يعغاو وخيتار اس اجلامعة اليت يعغب ابلدواط فهها.
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عالن
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سمي اللغة االنكلهتية واللغة الفعنسهة يتطلب التقدط ال تاار واوتهازه  ،احل وذلك وفل الشعوط واملواعهد احملددة
القاو
ال اال تااري .
املفاضلة العامة للفع العلمي ر  2وحيل للطالب التقدط

مادة اللغوة األو اهوة املعتمودة للدراسوة
االنكلهتية ح عاً.

السو و التبضوريية و سو اللغوة االملانهوة والكلهوات التطاهقهوة واملعاهود التقانهوة هوي اللغوة

يت او الطالب ووب هذه املفاضلة وفل معدالهت ابلشهادة الثانوية ،عد طي املواد املذ ورة أعاله.
ةدوي رغاة أحد املعاهد أن يكونوا م موالهد عاط  1995وما ،عد.
ةقال طلاات العاغا

يدرج الطالب احلائت الشهادة الثانوية م الفع العلمي رغااةو ،طا ة املفاضلة وفل املعد املئوا املطلوب م الودروات لكول لهوة
أو معهد (املشار لهها سا،قاً) ووفل التسلسل الذا يعغاو ويفك و ةدوي  30رغاة بد أ ى.
يدرج الطالب احلائت الشهادة الثانوية م الفع األديب رغااةو ،طا ة املفاضلة وفل املعود املئووا املطلووب مو الودروات لكول لهوة
أو معهد (املشار لهها سا،قاً) ووفل التسلسل الذا يعغاو ويفك و ةدوي  25رغاة بد أ ى.
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ت وعى اال تاووارات اخلاصووة ،وواعض الكلهووات واملعاهوود ووال املواعهوود احمل و لددة اووا
املفاضلة العامة للفع العلمي ر . 2
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علووى الطووالب الوعاغا اباللتبوواا ،كلهووات وأ سوواط (اا دسووة املعماريووة -التموعيض –العلوووط ال ووبهة ةامعووة دمشوول -الف وون اجلمهلووة-والف ووون
اجلمهلووة التطاهقهووة-الرت،هووة العيضووهة – اللغووة االنكلهتيووة – اللغووة الفعنسووهة ) واملعهوود التقوواا للف وون التطاهقهووة ،دمشوول واملعاهوود التقانهووة للعلوووط
السهاحهة والف د هة واحملقق احلد األدىن املطلوب إلوعاء اال تاار ل وعاء اال تاارات وال املواعهود احملو لددة هوذا اإلعووالن ووفول الشوعوط
العاموة للفع العلمي ر  2ل وال حيق للطالـب تـدويو اي رغبـة مـو هـذ الرغبـات يف بطاقـة املفاضـلة إال إذا
الواردة عوالن املفاضولة ل
اجتاز االختبارات بنجاح

2

هووذا اإلع ووالن ووفوول الش وعوط ال وواردة ابعووالن
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ةووت اال تاووارات للمقا وول

لهووات الرت،هووة (معل و صووف  -رشوواد نفسووي  -ري

أطف وا ) و معهوود ال و فو والغوواز ابلووعمهالن

الكلهوة أو املعهود الوذا اول فهوو الطالوب وال املواعهود احملوددة لتسو هل الطوالب املقاوول ل و معهود اثار واملتواحف
األو م ،دء التس هل .ويعد مست كفاً ع التس هل م مل جيع اال تاوار
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األسواو

املوعود احملودد لوو ومو يوعفض  ،ته وة اال تاوارات الويت

تعى ،عد القاو ل يقال العغاة التالهة اليت حيل لو التس هل فهها وفول ،طا وة مفاضولتو ،عود ،وعاز ويهقوة طهوة مو الكلهوة املع هوة أو
املعهد أبنو غري الئل  ،ته ة اال تاار.
ع وود اووو الطالووب حوودى الكلهووات املفتتبووة فووعو اجلامعووات يسووم لووو ابلتبويوول املمايوول فهمووا ،ه هووا ح ووعاً الس و ة التالهووة
للتس و هل ل مووا يسووم لووو ابلتبويوول املمايوول اجلامعووات احلكومهووة العئهسووهة ش وعيطة أن يكووون قق واً ومووو الوودروات املطلوووب
للقاو اجلامعة اليت يعغب ابلتبويل لهها العاط الدراسي الذا ال فهو الطالب مع معاعاة شعوط و واعد التبويل املمايل.
الطالب املقاولون وامعة الفعات (ديع التور) م احلاصل على الشهادة الثانوية السورية م حدى افظوات (الع وة –احلسوكة-
ديووع الووتور) ال يسووم او ابلتبويوول املمايوول اجلامعووات األ ووعى ال ذا انووت درووواهت سو ة القاووو ووا االلتبوواا ابجلامعووة
املعاد التبويل لهها.
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على الطالب العاغب التقدط مفاضلة الطالب الععب واالوانب وفل شعوط هذا اإلعالن ةسديد سلفة مالهة و همتها
 /500/مخسمئة لوالر امريكي أحد امل ارف املذ ورة هذا اإلعالن ل ولتسب هذه السلفة م همة رس اخلدمات
اجلامعهة ح جناز الطالب ملعاحل ةس هلو الكلهة أو القس أو املعهد الذا ال فهو  ،ته ة هذه املفاضلةل وال ةعد هذه السلفة
للطالب حا اولو وفل ةسلسل رغااةو املس لة ،طا ة املفاضلة واست كافو ع التس هل ال الفرتة اليت ستبدد للتس هل
ال هائيل وةعاد هذه السلفة للطالب ذا انت مجهع رغااةو معفوضة.
املعاهد امللتتمة خبدمة الدولة.
ال يلتتط الطالب الععب واألوانب املقاول
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حيل للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذا درس أ ثع م ن ف مواد ةلك الشهادة ،لغة أو اهة التس هل
أ ساط اللغات األو اهة املوافقة للغة اليت م بت فهها ةلك الشهادة ةس هالً مااشعاً ضم مواعهد ةس هل الطالب املقاول هبذه
املفاضلة شعيطة ح و الطالب على الشهادة الثانوية س ة القاو أو الس ة اليت ساقتها على أال يقل املعد فهها ع %50
وشريطة اجتاز الطالب اختبار اللغة بنجاح ابلنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية ل ويطالب ابلعسوط املمايلة للطالب املقاول
فاضلة الععب واألوانب.
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إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب ،ولو يكون هنا فتح اي ابب للتسجيل مرة اثنية ،وجيب على الطالب
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التقيد التام ابملواعيد احملدلة للتسجيل ومواعيد إجرا االختبارات واملقابالت.

األوراق املطلوبة للتق ّدم إىل املفاضلة

-1

-2
-3

صورة م د ة ع الويهقة األصلهة لل اح شهادة الدراسة الثانوية العامة السوريةل واذا انت الشهادة الثانوية غري سورية
(ة دا هذه الويهقة م وزارة اخلاروهة الدولة اليت صدرت ع ها وم سفارة اجلمهورية العع،هة السورية هذه الدولة وم
وزارة اروهة اجلمهورية العع،هة السورية دمشلل وةعفل ةعمجة م د ة م وزارة العد ذا انت ابللغة األو اهة).
صورة ع وواز السفع معفقة ،رتمجة اللغة العع،هة ذا انت ابللغة األو اهة أو شهادة مهالد أو عاج هدل اضافة ا صورة
ع الو الة أو التفويض وصورة ع الاطا ة الشو هة للمفو مل مل يتقدط شو هاً.
إشعار مصريف بتسديد سلفة مالية وقيمتها  /500/مخسمئة لوالر امريكي يف املصارف املذكورة يف هذا االعالن
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إجرا ات التق ّدم إىل املفاضلة
 -1يتق لدط الطالب شو هاًل أو و هلو القانوا ( ووب و الة ر هة عامة أو اصة) أحد معا ت التس هل املعتمدة اجلامعات
حا عدط ووود الطالب أن يتقدط ع و ل م (أب-أط-
واحملافظات السوريةل م طبااً معو األوراا الثاوةهة املطلو،ة لويفك
أ ت-أخ-ود-ودة – زوج  -زووة) أو الشويف الذا فوضو الطالب ووب ةفويض طي م الطالبل

 -2يقوط موظف التس هل ابالد ا االلكرتوا لاهاانت الطالب {فع الشهادة الثانويةل ر اال تتابل دورة الشهادة الثانوية
وم درهال اللغة األو اهة اليت ا تارها الطالبل اجل سهةل.{…….
 -3مث يقوط موظف التس هل ابإلد ا االلكرتوا لعغاات الطالب ويد ل اس اجلامعة اليت ا تارها الطالب ويعغب ابلدواط فهها حا
دون طالب الفع العلمي رغاة الس ة التبضرييةل مث يضفو على زر حفظ العغاات واملتا،عة للتثاهت.
 -4يقوط موظف التس هل إبد ا اب ي ،هاانت الطالب{ر اااةفل واجلوا ل والع وانل {.…….
، -5عد أت د الطالب م صبة د ا ،هاانةو وةسلسل رغااةو يقوط موظف االد ا ،تثاهت الاطا ة االلكرتونهة وطااعتها على نسوت أصلهت .
 -6يو ع الطالب على ال سوت ويل ل الطوا،ع املطلو،ة علههما ل ويقوط املوظف ابلتو هع علههما وةس هلهما و تمهما ابأل تاط الع هة.
 -7يسل املوظف للطالب نسوة مل قاً علهها الطوا،ع املطلو،ة شعاراً ابإلشرتاك ابملفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه ال سوة إل،عازها ع د الضعورة.
 -8ةعسل ال سوة الثانهة الوزارة معفقة  ،ورة ع اياات اجل سهة وصورة الشهادة الثانوية غري السورية .

مالحظة هامة :

ع وود حوودوأ طووت

التقوودط

املفاضوولة يفك و للطالووب أو م و ي وووب ع ووو ةعووديل رغااةووو ل أل ثووع م و مووعة ووال ف ورتة التقوودط

للمفاضلة وذلك ع ت ةعديل الاهاانت  ،فس اجلامعة اليت سال وةقدط ،اطا ة املفاضلة

 يتقودط صوواحب العال وة ،طلووب التعوديل ر هواً
العاغب ،تعديلها واملمهورة م مع ت التس هل.

أحد معا تها وذلك وفل اثيت:

رةسوة اجلامعووة الويت يتاووع اوا املع ووت املو ويف لووذلك معفقواً ،ووو ،طا وة املفاضوولة

 يقوط املع ت املو يف ،تعديل العغاات الكرتونهاً وةسل ال سوة املعدلة للطالب وفول اثلهوة املعتمودة وحيوتفظ ابل سووة األ وعى
معفقة ،طلب الطالب و،طا ة املفاضلة السا،قة.
 ةعسل الاطا ات املعدلة

الوزارة ضم مغلف اص معفل ،قائمة ا هة.

مالحظات:
 ملء مجهع العغاات ،طا ة املفاضلة غري ملتط ويفك للطالب ةدوي رغاة واحدة على األ ل وحىت  30رغاة للفع العلمي ل و
 25رغاة للفع األديب ل ويت القاو وفل معد الدروات وةسلسل العغاات والشعوط األ عى.
 حيل للطالب التقدط للمفاضلة

أا مع ت ةس هل معتمدل و حا ةقدط

أ ثع م مع ت ةعتمد الاطا ة األو وةلغى الثانهة حكماً.

 ةعل وزارة التعله العايل أ اء املقاول  ،ته ة املفاضلة واليعترب الطالب مس الً الل ،عد ةسديد العسوط املطلو،ة للتس هل.
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مالحظات هامة للطالب الذيو ترفض مي رغباهتم بنتيجة مفاضلة العرب واألجانب:
 -يفك للطالب الذي رفضت مجهع رغااهت  ،ته ة مفاضلة العرب واألجانب و انوا د دونوا امل العغاات ،طا ة املفاضلة

مديعية شؤون
والاالغ /30/رغبة للفرع العلمي و /25/رغبات للفرع األليب ويعغاون ،تسوية أوضاعه التقدط ،طلااهت
الطالب املع تية حدى اجلامعات لتبديد لهة أو معهد يعغاون التس هل فهو وفل الشعوط و احلدود الدنها للدروات املعل ة ل تائج
مفاضلة الععب واألوانب ل على أن يت ةقدمي الطلاات ال فرتة ةس هل الطالب املست دي املقاول  ،ته ة هذه املفاضلة ل ول
ي ار ةسوية وضع أا طالب ما مل يك مدوانً لعدد العغاات املذ ورة أعاله ل وةت معاجلة الطلاات املقدمة ابجلامعات و صدار
وائ املقاول م ال وزارة التعله العايل.
 ال يسوى وضع الطالب لهات الف ون اجلمهلة والف ون اجلمهلة التطاهقهة ونو يشرتط فهها أن ةكون العغاة مدروة ،طا ةاملفاضلة ضم العغاات األر،عة األو
 ال يسوى وض الطالب يف الكليات واملعاهد الم تشاط اختبارات ،ما مل يكو انجحاً يف االختبارات املطلوبة.الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت النانوية لتدويو بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافة للحد األلىن املطلوب احملدل يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح ابالختبار إال إذا تقدم اىل هذ االختبارات
واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم او املعهد
العلوم (رضضيات – احصا رضضي) حهازة الطالب على %60

مادة العيضهات

العلوم (الكيميا )

حهازة الطالب على

% 60

مادة الكهمهاء

العلوم (الفيزض )

حهازة الطالب على

%60

مادة الفهتيء

كلية اإلعالم

حهازة الطالب على %60

مادة اللغة األو اهة و %80

مادة اللغة العع،هة للفعع العلمي واألديب

كلية الشريعة

حهازة الطالب على %60

مادة الرت،هة الدي هة و /%60

مادة اللغة العع،هة للفعع العلمي واألديب

اللغة العربية

حهازة الطالب على

%75

مادة اللغة العع،هة للفعع العلمي واألديب

اللغة الروسية

حهازة الطالب على

%60

مادة اللغة العوسهة للفعع العلمي واألديب

مادة العيضهات والقاو للفع العلمي فقو.
 س معل ال ف :حهازة الطالب على %50
 سما االرشاد ال فسي وري االطفا للفعع العلمي واالديب.
(يتطلب التسجيل النهائي إجرا اختبار يت ،عد صدور نتائج القاو ابملفاضلة لهة الرت،هة و اجلامعة اليت ال فهها
كلية الابية قسم:
الطالب ال الفرتة احملددة لتس هل الطالب املقاول ل ويتضم اال تاار مقا،لة للتبقل م اللها ة ال بهة وال فسهةل ويعترب
معلم صف -ارشال نفسي -رضض اطفال مست كفاً ع التس هل م مل جيع اال تاار املواعهد اوددة لو)
 يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
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الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت النانوية لتدويو بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافة للحد األلىن املطلوب احملدل يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح ابالختبار إال إذا تقدم اىل هذ االختبارات
واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم او املعهد
العلوم الصحية جبامعة لمشق اختصاص
 تقومي الكالم واللغة السمعيات العالج النفس حركي علم النفس السريري التشخيص والعالج الشعاعي -االطراف االصطناعية واالجهزة التقوميية

اللغة االنكليزية

 حهازة الطالب على معد  %50الشهادة الثانوية للفع العلمي للتقدم إلجرا االختبار.
 مواعد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /12ولغاية .2021/ 9 /15
 مواعيد إجرا االختبار مو اتريخ  2021/ 9 /12ولغاية 2021/ 9 /15
 يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار






مادة اللغة االنكلهتية للفعع العلمي واألديب للتقدم إلجرا االختبار
حهازة الطالب على %60
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /13
موعد إجرا االختبار بتاريخ 2021 /9/14
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار






مادة اللغة الفعنسهة للفعع العلمي واألديب للتقدم إلجرا االختبار
حهازة الطالب على %60
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /15
موعد إجرا االختبار بتاريخ 2021 /9/16
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار



اللغة الفرنسية



كلية اهلندسة املعمارية

 حهازة الطالب على معد  %75الشهادة الثانوية للفع العلمي للتقدم إلجرا االختبار.
 مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /16
 موعد إجرا اختبار الرسم الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2021/9/19ويتضمو:
 رسم حر يدل على اإلنشا واحلركة وعالمت ( )35لرجة رسم حر لشكل حمدل وعالمت ( )35لرجة الرسم بطريقة الكروكي مو الذاكرة وعالمت ()30لرجةجترى االختبارات يف وقت واحد ويتم اعتمال مبدا (انجح – راسب).
 يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار
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الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت النانوية لتدويو بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافة للحد األلىن املطلوب احملدل يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح ابالختبار إال إذا تقدم اىل هذ االختبارات
واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الكلية والقسم او املعهد

كلية الفنون اجلميلة
وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية

كلية التمريض

الشروط املطلوبة
 حهازة الطالب على معد  %50الشهادة الثانوية للفعع العلمي واألديب للتقدم إلجرا االختبار
 ةدرج العغاة ضم العغاات األر،عة األو ،طا ة املفاضلة.
 موعد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /12
 موعد إجرا االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2021 /9/13ويتضمو اختبار متهيدي
بقلم الرصاص نتيجت (انجح – راسب).
 الناجحني ابالختبار األول يتقدمون لالختبار الناين الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 2021 /9/21
ويتضمو:
 اختبار رسم ملوضوع قلم رصاص عالمت  /60/لرجة. اختبار رسم ملوضوع ابأللوان عالمت  /30/لرجة.اختبار ابلنقافة الفنية (مؤمتت) عالمت ( )10لرجة جتم عالمات االختبارات ويعد انجحاً كل مو حصل على  /50/لرجة فما فوق. يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار





حهازة الطالب على معد  %60الشهادة الثانوية للفع العلمي للتقدم إلجرا االختبار.
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية .2021/ 9 /21
مواعيد إجرا االختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /21
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار






حهازة الطالب على معد  %50الشهادة الثانوية للفعع العلمي واألديب للتقدم إلجرا االختبار
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية .2021/ 9 /21
مواعيد إجرا االختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /21
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار



كلية الابية الرضضية



املعهد التقاين للفنون التطبيقية






للفعع العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على معد  /%50/الشهادة الثانوية للتقدم إلجرا االختبار
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /13
مواعيد إجرا االختبار يومي  14و 2021/9/15
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار



للفعع العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على معد  / %50/مادة اللغة األو اهة للتقدم إلجرا االختبار
ويتضمو االختبار (مقابلة للتأكد مو سالمة اجلسد واحلواس وتناسب الطول م الوزن واملظهر الالئق).
مواعيد التسجيل لالشاا ابالختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /21
مواعيد إجرا االختبار مو اتريخ  2021/ 9 /7ولغاية 2021/ 9 /21
يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار.



املعهد التقاين للعلوم السياحية
والفندقية
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الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت النانوية لتدويو بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافة للحد األلىن املطلوب احملدل يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح ابالختبار إال إذا تقدم اىل هذ االختبارات
واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم او املعهد
معهد اآلاثر واملتاحف

 للفعع العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على  / %50/مادة اللغة االنكلهتية .
(يتطلب التسجيل النهائي إجرا اختبار يت املعهد ،عد صدور نتائج القاو ابملفاضلة و ال األساو األو م مواعهد
التس هل للطالب املقاول ل ويتضم اال تاار مقا،لة للتثات م سالمة اجلسد واحلواسل ويعترب مست كفاً ع التس هل م مل جيع
اال تاار املواعهد احملددة لو)
 يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.

 للفع العلمي فقو
املعهد التقاين للنف والغاز ابلرميالن (يتطلب التسجيل النهائي إجرا اختبار يت املعهد ،عد صدور نتائج القاو ابملفاضلة و ال املواعهد احملددة لتس هل للطالب
املقاول ل ويتضم اال تاار مقا،لة للتثات م سالمة اجلسد واحلواسل ويعترب مست كفاً ع التس هل م مل جيع اال تاار املواعهد
(ذكور فق )
احملددة لو)
 يسدل الطالب رسم االشاا ابالختبار وقدر  1000لرية سورية.
املعهد التقاين للصناعات الكيميائية بدمشق
املعهد التقاين لطب األسنان (تعويضات)

املعهد التقاين للحاسوب

املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية
املعهد املتوس للعلوم الشرعية والعربية

للفع العلمي فقو شعيطة حهازة الطالب على / %50/

مادة الكهمهاء

للفع العلمي فقو شعيطة حهازة الطالب على / %50/

مادة اللغة األو اهة

للفعع العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على/ %60/

املعهد التقاين اللارة االعمال والتسويق للفع األديب فقو شعيطة حهازة الطالب على / %50/

مادة الرت،هة الدي هة

مادة اللغة األو اهة

رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:
  5000لوالر امريكي للسنة التحضريية لكليات الطب – طب األسنان – الصيدلة.  3500لوالر امريكي لكليات اهلندسة بفروعهاكافة – الزراعة – الطب البيطري وكليات الفنون اجلميلة.  2000لوالر امريكي لباقي الكليات.  1400لوالر امريكي للمعاهد التقانية لطب األسنان (تعويضات سنية) .  1200لوالر امريكي للمعاهد التقانية ( الطبية  -الصحية – احلاسوب – العلوم السياحية والفندقية).  1000لوالر امريكي لباقي املعاهد. يسدل الطالب عند التسجيل للمرة األوىل يف اجلامعة رسم تسجيل ملرة واحدة فق وقدر  /700/لوالر امريكي
 يسدل الطالب عند التسجيل للمرة األوىل يف املعهد رسم تسجيل ملرة واحدة فق وقدر  /500/لوالر امريكي
 يسدل الطالب الفلسطينيون القالمون مو األراضي احملتلة احلاصلون على الشهالة النانوية مو اراضي الدولة الفلسطينية نسبة
 ٪50مو قيمة الرسوم املقررة اعال يف الكليات واملعاهد املماثلة.
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مراكـز التسـجيل واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة ملفاضلة الطالب العرب واألجانب
اسم اجلامعة

مركز التسجيل املعتمد للفرعني العلمي واألليب

لمشق

 املكتاة الفعنسهة لت املكتاة املع تية ( ،عامكة) -لهة السهاحة (ة به الاهاانت وةعديل رغاات)

حلب

 مديعية شؤون الطالب املع تية -مع ت احلاسب ( ة به ،هاانت وةعديل رغاات)

تشريو

 املكتاة املع تية مع ت()6 5 -مع ت احلاسب ( ة به ،هاانت وةعديل رغاات)

البعث

 مديعية شؤون الطالب املع تية-ادارة الشاكات (ة به ،هاانت وةعديل رغاات)

الفرات
شا
طرطوس

املصرف املعتمد لتسديد السلفة
امل عف الت ارا السورا الفع  11حساب وامعة دمشل ر :
0111-100190-006
امل عف الت ارا السورا الفع  2حساب وامعة حلب ر :
202-027278-009
 مجهع فعو امل ارف الت ارية ،سورية ل احل امل عف الت ارا السورافع  4الالذ هة حساب وامعة ةشعي – رسوط طالب ععب وأوانب

ر احلساب 0304-027985-005

امل عف الت ارا السورا حبميف الفع  3حساب وامعة الاعث
ر احلساب  0403-030582-002مفاضلة الععب واألوانب

 -لير الزور :لهة التراعة

امل عف الت ارا السورا
حساب وامعة الفعات ر /006-762208 /

 -احلسكة :لهة احلقوا

امل عف الت ارا السورا محاه الفع 1
حساب وامعة محاه للطلاة الععب واألوانب
ر احلساب /0501-024447-001 /

 مديعية شؤون الطالب املع تية-مديعية املعلوماةهة ( ة به ،هاانت وةعديل رغاات)

امل عف الت ارا السورا
فع طعطوس ر  1حلساب وامعة طعطوس ةعله موازا
ر احلساب /0601085111-011

 مع ت احلاض ة (خمرب ) 1 -مع ت احلاض ة (خمرب  ( )2ة به ،هاانت وةعديل رغاات)

مكان ومواعيد تقدمي الطلبات
اجلامعات املذ ورة أعاله اعتااراً م صااح يوم االحد الواق يف
املعا ت املعتمدة
يتم تقدمي طلبات املفاضلة
 2021 / 9 / 12وحىت هناية الدواط الع ي م يوم اخلميس الوا ع يف  2021 / 9 / 30ويت استقاا الطالب يومهاً ضم
فرتة التس هل احملددة أعاله م الساعة التاسعة صااحاً وحىت الساعة الثانهة وال ف ظهعاً ل عدا يومي اجلمعة والسات.

مالحظة هامة :إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب ،ولو يكون هنا فتح اي ابب للتسجيل مرة اثنية ،وجيب

على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملدلة للتسجيل ومواعيد إجرا االختبارات.

يفك االطال على شعوط اإلعالن ع طعيل:

مو وع املفاضولة على شوواكة االنتوعنت
مو ع وزارة التعله العايل والابث العلمي على شاكة االنرتنت

www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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