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                    اجلمهورية العربية السورية       
  والبحث العلمي وزارة التعليم العايل  
 

 
 /8رقم / النـإع

 السنة التحضريية يف  للقبولالطالب العرب واألجانب ملفاضلة  التقدمشروط 
 واالختصاصات األخرى الصيدلة(-طب األسنان-)الطب البشري لكليات

 2022  -2021ورية العربية السورية للعام الدراسي جبامعات ومعاهد اجلمه
 

الة نبيــة مــو شلــة شــهعربيــة واألجعــو قبــول عــدل مــو الطــالب مــو ابنــا  الــبالل الوالبحــث العلمــي تعلــو وزارة التعلــيم العــايل 
واألليب ( يف  عيهــا )العلمــية بفر الســوريامــة العغــري الســورية الــم تعــد معاللــة لشــهالة الدراســة النانويــة  الدراســة النانويــة الســورية او

 صة هبم  وفق اآليت :مبوجب مفاضلة خا  2022/  2021جامعات ومعاهد اجلمهورية العربية السورية للعام الدراسي  
  

الفوع   مو ية املعادلوة اوا غري السوور و أ )العلمي أو األديب( السورية العامة أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية -1
  .2021 او 2020يف إحدى لوريت العامني وب املطل

ل املعتموووودة   ا ووووت التسوووو هيتقوووودلط الطالووووب شو ووووهاًل أو و هلووووو القووووانوا ) ووووووب و الووووة ر هووووة عامووووة أو  اصووووة(    أحوووود مع  -2
 ول   الوب أن يتقودط ع ووط وووود الطاجلامعات واحملافظات السوريةل م وطبااً معوو األوراا الثاوةهوة املطلو،وة لويفكو    حوا  عود

 .زووة(  ووب ةفويض  طي م  الطالب-زوج -ودة-ود-أخ-أ ت-أط-)أب م 

مهوريوووو العع،هوووة السوووورية يفك وووو أن يقووووط ،تفوووويض أا شوووويف مووو  املقهمووو    اجل  2  حوووا  عووودط لقهووول الطالوووب للا ووود ر ووو   -3
 -االسو  الثاليوي )ة للمفوو  هوحيمل اجل سهة العع،هة السورية للتقدط ،داًل ع و  ووب ةفويض  طي يتضم  الاهاانت الشو و

 ع وان املفو    سوريو(. -ر   هاةف ووا  -الع   الوطين  

 ع  : ال يقل معد  الطالب   الشهادة الثانويةأن  -4

 لصيدلة ا -ألسنان اطب  -ري الطب البش للتقدط    الس ة التبضريية لكلهات :  ة املفاضلةلتدوي  رغاتو   ،طا  ٪ 80 - 
 اهلندسة بفروعها كافة :  لهات     للتقدطغاتو   ،طا ة املفاضلة لتدوي  ر   ٪ 75 -

 يقيةبالتط الكليات -التمريض –ي الطب البيطر  –الزراعة :    لهات للتقدط ة املفاضلة لتدوي  رغاتو   ،طا  ٪ 60 -      
 .  ابقي الكليات واملعاهد    للتقدطلتدوي  رغاتو   ،طا ة املفاضلة   ٪ 50  -      

السـلو   –فنيـة واملوسـيقية الابيـة ال –الابيـة الرضضـية والعسـكرية  –بعد طـي لرجـة املـوال التاليـة إن وجـدت: )الابيـة الدينيـة 
 بدمشــق حيــث ســيتم ية والعربيــةكليــة الشــريعة جبــامعم لمشــق وحلــب واملعهــد املتوســ  للعلــوم الشــرع  واملواظبــة( ابســتننا 

رلة ت واملعاهـد الـوابعض الكليا، اضافة لبعض الشروط اخلاصة ب ينية حني التفاضل عليهااحتساب لرجة مالة الابية الد
 يف هناية هذا اإلعالن.
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 احـكام عاّمـة 

م ال حيـق لـ  التقـدو يـ  الوجـو  كل طالب حيمل اكنر مو جنسية ومو بينها اجلنسية السورية يعامل على اساس انـ  سـوري مـو م -1
 إىل هذ  املفاضلة.

لون معاملة الطالب السوريني ابلقبول والذيو يعام 2021السورية لعام العامة احلائزيو الشهالة النانوية الطالب ال سيتم استبع -2
ت الرغبـــة الـــم نــاذا كااألجانـــب مفاضـــلة العــرب و مــو ، للطـــالب الســـوريني تقــدموا اىل اعـــالن املفاضـــلة العامــةالـــذيو اجلــامعي و 

 .مةابملفاضلة العا قبلوا فيهاللرغبة الم  ةمماثلانب ينتيجة مفاضلة العرب واالج سيقبلون فيها

ز مفاضلة الفع   ته ة،لتبضريية س ة ا او  الطالب   الس ة التبضريية ودوامو    حدى اجلامعات اليعين أبن  اولو   هناية ال -3
طب  -لاشعااات )الطب لهلى  هت  التفاضل ،  الطالب   هناية الس ة التبضريية للقاو  عحهث سسهكون   هذه اجلامعةل 

اساس معدل السنة  علىككتلة واحدة   لطعطوس –محاه   -الاعث -ةشعي  -حلب -ال هدلة(   وامعات دمشل -األس ان
 وبغض النظر عو مصدر الشهالة النانوية. التحضريية فق 

 اال عى وابلتسلسل غااتمع الع ال هدلة( -طب األس ان-)الطب الاشعا الطالب رغاة الس ة التبضريية لكلهات يدون -4
 .خيتار اس  اجلامعة اليت يعغب ابلدواط فههاو  الذا يعغاو

عالن    واعهد احملددة لشعوط واملاوفل  ل وذلكب التقدط ال تاار واوتهازه ،  احالقاو     سمي اللغة االنكلهتية واللغة الفعنسهة يتطل -5
    ال اال تااري .وحيل للطالب التقدط    2ر    املفاضلة العامة للفع  العلمي

هوي اللغوة ات التطاهقهوة واملعاهود التقانهوة الكلهوو  سو  اللغوة االملانهوةو مادة اللغوة األو اهوة املعتمودة للدراسوة   السو و التبضوريية  -6
 االنكلهتية ح عاً.

 .هذ ورة أعال،عد طي املواد امل يت   او  الطالب  ووب هذه املفاضلة وفل معدالهت  ابلشهادة الثانوية -7

 وما ،عد. 1995موالهد عاط  أن يكونوا م املعاهد  ةدوي  رغاة أحدةقال طلاات العاغا     -8

ل  لهوة طلوب م  الودروات لكوامل املئوا رغااةو   ،طا ة املفاضلة وفل املعد  يدرج الطالب احلائت الشهادة الثانوية م  الفع  العلمي -9
 رغاة  بد أ  ى.  30ويفك و ةدوي   عغاو ووفل التسلسل الذا يأو معهد )املشار  لهها سا،قاً( 

كول  لهوة طلووب مو  الودروات لامل املئووا يدرج الطالب احلائت الشهادة الثانوية م  الفع  األديب رغااةو   ،طا ة املفاضلة وفل املعود  -10
 رغاة  بد أ  ى.  25ويفك و ةدوي   ووفل التسلسل الذا يعغاو أو معهد )املشار  لهها سا،قاً( 

وو -11 ن عوط الووواردة ابعووالووفوول الشوو ناإلعوووالملواعهوود احملوودلدة اووا   هووذا واملعاهوود  ووال  ااخلاصووة ،وواعض الكلهووات  تاووارات عى االت 
 . 2املفاضلة العامة للفع  العلمي ر   

والف ووون -هلووةون اجلمالف وو -دمشوول العلوووط ال ووبهة ةامعووة–التمووعيض  -علووى الطووالب الووعاغا  اباللتبوواا ،كلهووات وأ سوواط )اا دسووة املعماريووة -12
نهووة للعلوووط دمشوول واملعاهوود التقا،ون التطاهقهووة اللغووة الفعنسووهة ( واملعهوود التقوواا للف وو –اللغووة االنكلهتيووة  –الرت،هووة العيضووهة -اجلمهلووة التطاهقهووة

وفول الشوعوط و   هوذا اإلعووالن ة اعهود احملودلدل  وعاء اال تاارات  وال  املو اال تاار السهاحهة والف د هة واحملقق  احلد األدىن املطلوب إلوعاء 
ا إال إذ يف بطاقـة املفاضـلة هـذ  الرغبـات وال حيق للطالـب تـدويو اي رغبـة مـول   2الواردة    عوالن املفاضولة العاملوة للفع  العلمي ر    

 اجتاز االختبارات بنجاح 
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لووعمهالن   ابلوو فو والغوواز اا ( و  معهوود ري  أطفوو - رشوواد نفسووي  -للمقاووول     لهووات الرت،هووة )معلوو  صووف  اال تاوواراتةووت   -13
سواو    األواملتواحف ر معهود اثا الكلهوة أو املعهود الوذا  اول فهوو الطالوب  وال  املواعهود احملوددة لتسو هل الطوالب املقاوول ل و 

 الويت اال تاواراته وة  تمو  ي وعفض ،و  لوواحملودد  املوعود   اال تاوار. ويعد مست كفاً ع  التس هل م  مل جيع األو  م  ،دء التس هل
املع هوة أو  قوة  طهوة مو  الكلهوة ،وعاز ويه تعى ،عد القاو  ل يقال   العغاة التالهة اليت حيل لو التس هل فهها وفول ،طا وة مفاضولتو ،عود

  . اال تااراملعهد أبنو غري الئل ، ته ة 

هووة اً   السوو ة التال،ه هووا ح ووع  لتبويوول املمايوول فهموواع وود  اووو  الطالووب    حوودى الكلهووات املفتتبووة   فووعو  اجلامعووات يسووم  لووو اب -14
الوودروات املطلوووب  قوواً ومووو للتسوو هل ل  مووا يسووم  لووو ابلتبويوول املمايوول    اجلامعووات احلكومهووة العئهسووهة شووعيطة أن يكووون  ق

 ايل.واعد التبويل املمط و اة شعو للقاو    اجلامعة اليت يعغب ابلتبويل  لهها   العاط الدراسي الذا  ال فهو الطالب مع معاع

 -ةاحلسوك–فظوات )الع وة    حدى  االطالب املقاولون   وامعة الفعات )ديع التور( م  احلاصل  على الشهادة الثانوية السورية م -15
امعووة جلوا  االلتبوواا ابالقاووو   وو ديووع الووتور( ال يسووم  اوو  ابلتبويوول املمايوول    اجلامعووات األ ووعى  ال  ذا  انووت درووواهت    سوو ة

 .املعاد التبويل  لهها

همتها و  ة مالهةسلفسديد وفل شعوط هذا اإلعالن ة الطالب الععب واالوانبالتقدط    مفاضلة   على الطالب العاغب  -16
دمات رس  اخلمة لفة م   هلتسب هذه السو ل    هذا اإلعالن  أحد امل ارف املذ ورة  مخسمئة لوالر امريكي /500/

السلفة  عد هذهفاضلةل وال ة  امل هذه ة ته ال فهو ،الذا     أو املعهد جناز الطالب ملعاحل ةس هلو   الكلهة أو القس اجلامعهة ح   
 ستبدد للتس هل لفرتة اليتال  ا ع  التس هل  واست كافوللطالب   حا   اولو وفل ةسلسل رغااةو املس لة   ،طا ة املفاضلة 

 ب  ذا  انت مجهع رغااةو معفوضة.ةعاد هذه السلفة للطالل و ال هائي

 .الدولةدمة املقاول    املعاهد امللتتمة خبال يلتتط الطالب الععب واألوانب  -17

ل لغة أو اهة التس ه،الشهادة  ةلك  حيل للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذا درس أ ثع م  ن ف مواد -18
 هبذه ل الطالب املقاول اعهد ةس هم  مو للغة اليت م بت فهها ةلك الشهادة ةس هاًل مااشعاً ض   أ ساط اللغات األو اهة املوافقة

% 50د  فهها ع  يقل املع لى أالعالس ة اليت ساقتها  املفاضلة شعيطة ح و  الطالب على الشهادة الثانوية   س ة القاو  أو
اول  مايلة للطالب املقلعسوط امليطالب ابل و  للغة الفرنسية واالنكليزيةابلنسبة لقسمي ا اختبار اللغة بنجاحالطالب  اجتازشريطة و

 .واألوانب فاضلة الععب 

ب الطال علىجيب ية، و ل مرة اثنلتسجيلإن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب، ولو يكون هنا  فتح اي ابب  -19
 إجرا  االختبارات واملقابالت. التام ابملواعيد احملدلة للتسجيل ومواعيد التقيد

 األوراق املطلوبة للتقّدم إىل املفاضلة  

   

 يةالثانوية غري سور  الشهادة اذا  انتالعامة السوريةل و  ع  الويهقة األصلهة لل  اح   شهادة الدراسة الثانويةم د ة صورة  -1
م  و ية   هذه الدولة هة السور العع، ارة اجلمهورية)ة دا هذه الويهقة م  وزارة اخلاروهة   الدولة اليت صدرت ع ها وم  سف

 غة األو اهة(.انت ابلل ذا   وزارة  اروهة اجلمهورية العع،هة السورية   دمشلل وةعفل ةعمجة م د ة م  وزارة العد 

  صورة ا اضافة ل هد عاج  الد أو  دة مهشها ع،هة  ذا  انت ابللغة األو اهة أوصورة ع  وواز السفع معفقة ،رتمجة    اللغة الع -2
 ع  الو الة أو التفويض وصورة ع  الاطا ة الشو هة للمفو  مل  مل يتقدط شو هاً.

          يف هذا االعالنملذكورة يف املصارف امخسمئة لوالر امريكي  /500وقيمتها / سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف -3
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 إجرا ات التقّدم إىل املفاضلة
 

جلامعات اعتمدة   ا ت التس هل املو هلو القانوا ) ووب و الة ر هة عامة أو  اصة(    أحد مع  أو يتقدلط الطالب شو هاًل  -1
-أط-)أب  ل م  و  ن يتقدط عالب أواحملافظات السوريةل م طباًا معو األوراا الثاوةهة املطلو،ة لويفك    حا  عدط ووود الط

 ل ةفويض  طي م  الطالب  ووبلطالب أو الشويف الذا فوضو ا( زووة -زوج  – ودة-ود-أخ-أ ت

ية ة الشهادة الثانو تتابل دور اال  يقوط موظف التس هل ابالد ا  االلكرتوا لاهاانت الطالب }فع  الشهادة الثانويةل ر   -2
 . .……}ل اجل سهةلوم درهال اللغة األو اهة اليت ا تارها الطالب

دواط فهها   حا  يعغب ابلو  ا الطالبا تارهاس  اجلامعة اليت يد ل و طالب عغاات المث يقوط موظف التس هل ابإلد ا  االلكرتوا ل -3
 هت.حفظ العغاات واملتا،عة للتثازر على  يضفومث ل رغاة الس ة التبضرييةدون طالب الفع  العلمي 

  }..……يقوط موظف التس هل إبد ا  اب ي ،هاانت الطالب}ر   اااةفل واجلوا ل والع وانل  -4

 . على نسوت  أصلهت  وطااعتها رتونهةم  صبة  د ا  ،هاانةو وةسلسل رغااةو يقوط موظف االد ا  ،تثاهت الاطا ة االلك ،عد أت د الطالب -5

 أل تاط الع هة.ابو تمهما   هلهمايو ع الطالب على ال سوت  ويل ل الطوا،ع املطلو،ة علههما ل ويقوط املوظف ابلتو هع علههما وةس -6

 ورة.ة إل،عازها ع د الضع ذه ال سوهبلطالب امل قاً علهها الطوا،ع املطلو،ة  شعاراً ابإلشرتاك ابملفاضلة وحيتفظ  يسل  املوظف للطالب نسوة -7

  .لسورية غري ا وصورة الشهادة الثانوية اياات اجل سهةعسل ال سوة الثانهة    الوزارة  معفقة ، ورة ع  ة -8

 مالحظة هامة :
رتة التقوودط فوو ووال     مووعةأل ثووع مووةعووديل رغااةووو ل أو موو  ي وووب ع ووو يفكوو  للطالووب  ع وود حوودوأ  طووت   التقوودط    املفاضوولة

 لك وفل اثيت:وذ د معا تها  أحسال وةقدط ،اطا ة املفاضلة  ، فس اجلامعة اليت للمفاضلة وذلك  ع ت ةعديل الاهاانت 

 فاضوولة فقواً ،ووو ،طا وة امللووذلك مع  ملع ووت املو ويفيتقودط صوواحب العال وة ،طلووب التعوديل ر هوواً    رةسوة اجلامعووة الويت يتاووع اوا ا
 العاغب ،تعديلها واملمهورة م  مع ت التس هل.

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

   ضم  مغلف  اص معفل ،قائمة ا هة. ات املعدلة    الوزارة ةعسل الاطا 
 مالحظات:

 ة للفع  العلمي ل و رغا  30  وحىت ملء مجهع العغاات   ،طا ة املفاضلة غري ملتط ويفك  للطالب ةدوي  رغاة واحدة على األ ل
 ط األ عى.رغاة للفع  األديب ل ويت  القاو  وفل معد  الدروات وةسلسل العغاات والشعو   25 

  ةلغى الثانهة حكماً ة األو  و حيل للطالب التقدط للمفاضلة   أا مع ت ةس هل معتمدل و  حا  ةقدط    أ ثع م  مع ت ةعتمد الاطا . 

 ، تس هل. لعسوط املطلو،ة للعد ةسديد اةعل  وزارة التعله  العايل أ اء املقاول  ، ته ة املفاضلة واليعترب الطالب مس اًل  الل 
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 :العرب واألجانبمالحظات هامة للطالب الذيو ترفض مي  رغباهتم بنتيجة مفاضلة 
طا ة املفاضلة ،لعغاات    امل ا    دونواو انوا  د مفاضلة العرب واألجانب الذي  رفضت مجهع رغااهت  ، ته ة يفك  للطالب  -

يعية شؤون تقدط ،طلااهت     مدالون ،تسوية أوضاعه  ويعغا رغبات للفرع األليب /25رغبة للفرع العلمي و/ /30/والاالغ
تائج لدروات املعل ة ل لد الدنها احلدو  والطالب املع تية    حدى اجلامعات لتبديد  لهة أو معهد يعغاون التس هل فهو وفل الشعوط 

ل ول   ذه املفاضلةه ، ته ة قاول مل ال  فرتة ةس هل الطالب املست دي  ا على أن يت  ةقدمي الطلااتمفاضلة الععب واألوانب ل 
 ابجلامعات و صدار ت املقدمةة الطلااوةت  معاجل لأعاله يك  مدواًن لعدد العغاات املذ ورة ي ار    ةسوية وضع أا طالب ما مل 

  وائ  املقاول  م   ال وزارة التعله  العايل.
ة غاة مدروة   ،طا ةكون الع  هها أنلة التطاهقهة  ونو يشرتط فوالف ون اجلمه الطالب    لهات الف ون اجلمهلة ال يسوى وضع -

 املفاضلة ضم  العغاات األر،عة األو 
 ت املطلوبة.الختباراااً يف ال يسوى وض  الطالب يف الكليات واملعاهد الم تشاط اختبارات، ما مل يكو انجح -

 

 إلعالنلوب احملدل يف هذا األلىن املطاللحد  و بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافةالشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت  النانوية لتدوي
تبارات قدم اىل هذ  االخال إذا تإختبار الابحيتاج القبول فيها إىل النجاح وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة 

 /2لفرع العلمي رقم/واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة ل
 الشروط املطلوبة الكلية  والقسم او املعهد

   مادة العيضهات  % 60حهازة الطالب على    احصا  رضضي( –العلوم )رضضيات 

     مادة الكهمهاء % 60حهازة الطالب على      العلوم )الكيميا (
 فهتيء    مادة ال %60حهازة الطالب على      العلوم )الفيزض (

 هة للفعع  العلمي واألديب    مادة اللغة العع، %80  مادة اللغة األو اهة و    % 60حهازة الطالب على    كلية اإلعالم   

 للفعع  العلمي واألديب   مادة اللغة العع،هة %/60  مادة الرت،هة الدي هة و   %60حهازة الطالب على  كلية الشريعة
   مادة اللغة العع،هة للفعع  العلمي واألديب   % 75ة الطالب على    حهاز  اللغة العربية

   مادة اللغة العوسهة للفعع  العلمي واألديب   % 60حهازة الطالب على     الروسيةاللغة 

 كلية الابية قسم:
 رضض اطفال -ارشال نفسي -معلم صف

   العلمي فقو. يضهات والقاو  للفع %     مادة الع 50 س  معل  ال ف :حهازة الطالب على 
 .سما االرشاد ال فسي وري  االطفا  للفعع  العلمي واالديب  

ليت  ال فهها ة و  اجلامعة اة الرت،ه له  يت  ،عد صدور نتائج القاو  ابملفاضلة   يتطلب التسجيل النهائي إجرا  اختبار) 
هةل ويعترب ة ال بهة وال فس  اللها متبقل ل ويتضم  اال تاار مقا،لة للالطالب  ال  الفرتة احملددة لتس هل الطالب املقاول 

 مست كفاً ع  التس هل م  مل جيع اال تاار   املواعهد اوددة لو(

   لرية سورية 1000يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 
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 إلعالنلوب احملدل يف هذا األلىن املطاللحد  و بعض االختصاصات او بعض املعاهد اضافةالشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهالت  النانوية لتدوي
تبارات قدم اىل هذ  االخال إذا تإختبار الابحيتاج القبول فيها إىل النجاح وال حيق للطالب تدويو اي رغبة يف بطاقة املفاضلة 

 /2لفرع العلمي رقم/واجتازها بنجاح وفق الشروط الوارلة ابعالن املفاضلة العامة ل
 الشروط املطلوبة الكلية  والقسم او املعهد

 العلوم الصحية جبامعة لمشق اختصاص
 تقومي الكالم واللغة -
 السمعيات -
 عالج النفس حركيال -
 علم النفس السريري -
 التشخيص والعالج الشعاعي -

 ةوميياالطراف االصطناعية واالجهزة التق -

    ر.جرا  االختباللتقدم إل%    الشهادة الثانوية للفع  العلمي 50حهازة الطالب على معد 

   2021/ 9 /15ولغاية   2021/ 9 /12مواعد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ. 

   2021/ 9 /15ولغاية   2021/ 9 /12مواعيد إجرا  االختبار مو اتريخ 

   لرية سورية 2500يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار 

 
 
 
 

 اللغة االنكليزية

   تبارا  االخللتقدم إلجر  ع  العلمي واألديب%      مادة اللغة االنكلهتية للفع 60حهازة الطالب على 
    2021/ 9 /13ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 
  2021 /14/9موعد إجرا  االختبار بتاريخ  
   لرية سورية. 1000يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر 
 جاح ابالختباريشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة الن 

 اللغة الفرنسية

     ار   االختبللتقدم إلجرا %      مادة اللغة الفعنسهة للفعع  العلمي واألديب60حهازة الطالب على 

    2021/ 9 /15ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 

  2021 /16/9موعد إجرا  االختبار بتاريخ  

 لرية سورية. 1000م االشاا  ابالختبار وقدر  يسدل الطالب رس 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار 

 كلية اهلندسة املعمارية

    االختبار.للتقدم إلجرا  الشهادة الثانوية للفع  العلمي   %75حهازة الطالب على معد   

   2021/ 9 /16ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 

  ويتضمو: 19/9/2021موعد إجرا  اختبار الرسم الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 

 ( لرجة35رسم حر يدل على  اإلنشا  واحلركة وعالمت  ) -
 ( لرجة35رسم حر لشكل حمدل وعالمت  ) -
 (لرجة30)  الرسم بطريقة الكروكي مو  الذاكرة وعالمت -

 راسب(. – وقت واحد ويتم اعتمال مبدا )انجح جترى االختبارات يف

   لرية سورية 2500يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار 
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 الشروط املطلوبة الكلية  والقسم او املعهد

 كلية الفنون اجلميلة
 وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية

 

    الختبارقدم إلجرا  اللتللفعع  العلمي واألديب    الشهادة الثانوية  %50حهازة الطالب على معد 
 .ةدرج العغاة ضم  العغاات األر،عة األو    ،طا ة املفاضلة 
  2021/ 9 /12ولغاية   2021/ 9 /7موعد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 
  متهيدي  اختبار يتضموو  2021 /13/9موعد إجرا  االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ

 راسب(. –بقلم الرصاص نتيجت  )انجح 
  2021 /12/9تاريخ احاً بالساعة العاشرة صب الناجحني ابالختبار األول يتقدمون لالختبار الناين 

 ويتضمو:
 لرجة.        /60اختبار رسم ملوضوع قلم رصاص عالمت  / -
 لرجة. /30اختبار رسم ملوضوع ابأللوان عالمت  / -
 ( لرجة10ة الفنية )مؤمتت( عالمت  )اختبار ابلنقاف-
 لرجة   فما فوق. /50جتم  عالمات االختبارات ويعد انجحاً كل مو حصل على /  -

   لرية سورية 2500يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 
 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار 

 كلية التمريض

   االختبار. للتقدم إلجرا  الشهادة الثانوية للفع  العلمي   %60 حهازة الطالب على معد   

  2021/ 9 /21ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ. 

  2021/ 9 /21ولغاية  2021/ 9 /7مواعيد إجرا  االختبار مو اتريخ 

   لرية سورية 2500يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار  

 كلية الابية الرضضية

    الختبارقدم إلجرا  اللت  الشهادة الثانوية للفعع  العلمي واألديب   %50حهازة الطالب على معد  

  2021/ 9 /21ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ. 

 2021/ 9 /21ولغاية  2021/ 9 /7د إجرا  االختبار مو اتريخ مواعي 

   لرية سورية 2500يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار 

 املعهد التقاين للفنون التطبيقية

   ارللتقدم إلجرا  االختبنوية   الشهادة الثا %/50/للفعع  العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على معد 

    2021/ 9 /13ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 

  15/9/2021و  14مواعيد إجرا  االختبار يومي  

   لرية سورية 1000يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 اضلة النجاح ابالختباريشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املف 

املعهد التقاين للعلوم السياحية 
 والفندقية

   بار للتقدم إلجرا  االختألو اهة   مادة اللغة ا% / 50/للفعع  العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على معد 

 ئق(.ظهر الالوزن وامل  المللتأكد مو سالمة اجلسد واحلواس وتناسب الطول  ويتضمو االختبار )مقابلة

   2021/ 9 /21ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد التسجيل لالشاا  ابالختبار مو اتريخ 

   2021/ 9 /21ولغاية   2021/ 9 /7مواعيد إجرا  االختبار مو اتريخ 

   لرية سورية 1000يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

 يشاط لتدويو الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار. 
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 الشروط املطلوبة الكلية  والقسم او املعهد

 معهد اآلاثر واملتاحف

  االنكلهتية .   مادة اللغة % /50/للفعع  العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على 

واعهد مألساو  األو  م  اة و ال  فاضليت    املعهد ،عد صدور نتائج القاو  ابمل يتطلب التسجيل النهائي إجرا  اختبار) 
  مل جيع ماً ع  التس هل فكويعترب مست  اار مقا،لة للتثات م  سالمة اجلسد واحلواسلالتس هل للطالب املقاول  ل ويتضم  اال ت

 اال تاار   املواعهد احملددة لو(

   لرية سورية 1000يسدل الطالب رسم االشاا  ابالختبار وقدر. 

ن يالرماملعهد التقاين للنف  والغاز ابل
 )ذكور فق (

 للفع  العلمي فقو 

تس هل للطالب لملواعهد احملددة ا ة و ال  فاضليت    املعهد ،عد صدور نتائج القاو  ابمل هائي إجرا  اختباريتطلب التسجيل الن) 
ار   املواعهد   مل جيع اال تالتس هل ما ع  املقاول  ل ويتضم  اال تاار مقا،لة للتثات م  سالمة اجلسد واحلواسل ويعترب مست كفاً 

 احملددة لو(

 لرية سورية 1000شاا  ابالختبار وقدر  يسدل الطالب رسم اال. 

   مادة الكهمهاء % /50/للفع  العلمي فقو شعيطة حهازة الطالب على  شقدماملعهد التقاين للصناعات الكيميائية ب
 املعهد التقاين لطب األسنان )تعويضات(

  املعهد التقاين للحاسوب
 ةرفيصاملعهد التقاين للعلوم املالية وامل

    مادة اللغة األو اهة % /50/علمي فقو شعيطة حهازة الطالب على للفع  ال

 لدي هة   مادة الرت،هة ا % /60/للفعع  العلمي واألديب شعيطة حهازة الطالب على يةاملعهد املتوس  للعلوم الشرعية والعرب
   مادة اللغة األو اهة % /50/على للفع  األديب فقو شعيطة حهازة الطالب  ويقتساملعهد التقاين اللارة االعمال وال

 :رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة

 الصيدلة.  –طب األسنان  –لكليات الطب للسنة التحضريية لوالر امريكي   5000 -
 .لةالفنون اجلمي وكلياتالطب البيطري  –الزراعة   –لكليات اهلندسة بفروعها كافة  امريكيلوالر   3500 -

 مريكي لباقي الكليات.لوالر ا  2000 -

 .التقانية لطب األسنان )تعويضات سنية(  عاهدلمل امريكيلوالر   1400 -

 .(العلوم  السياحية والفندقية –احلاسوب  –الصحية  -الطبية  )التقانية  عاهدلمل لوالر امريكي  1200 -

  لباقي املعاهد.لوالر امريكي   1000 -

  لوالر امريكي  /700/رسم تسجيل ملرة واحدة فق  وقدر  اجلامعةعند التسجيل للمرة األوىل يف  الطالبيسدل  

 مريكي  لوالر ا /500فق  وقدر  / يسدل الطالب عند التسجيل للمرة األوىل يف املعهد رسم تسجيل ملرة واحدة 
  بة الفلسطينية نسلة راضي الدو اية مو يسدل الطالب الفلسطينيون القالمون مو األراضي احملتلة احلاصلون على الشهالة النانو

 ٪ مو قيمة الرسوم املقررة اعال  يف الكليات واملعاهد املماثلة.50
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 بألجانملفاضلة الطالب العرب وا مراكـز التسـجيل واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة

 املصرف املعتمد لتسديد السلفة مركز التسجيل املعتمد للفرعني العلمي واألليب اسم اجلامعة

 كة(عام،املع تية )  ملكتاةكتاة الفعنسهة لت املا - لمشق
 (وةعديل رغاات )ة به  الاهاانت لهة السهاحة -

 حساب وامعة دمشل ر   : 11الفع  امل عف الت ارا السورا 
006-100190-0111 

 حلب
 مديعية شؤون الطالب املع تية -
 (وةعديل رغاات ،هاانتة به   )  مع ت احلاسب -

 ر   : حلبحساب وامعة  2الفع  ورا امل عف الت ارا الس 
009-027278-202 

 تشريو
 (6 5مع ت) املكتاة املع تية -
 (،هاانت وةعديل رغااتة به   ) مع ت احلاسب -

سورا الرا حل امل عف الت امجهع فعو  امل ارف الت ارية ،سورية ل ا -
 رسوط طالب ععب وأوانب –حساب وامعة ةشعي   الالذ هة  4فع  

  0304-027985-005ب   ر   احلسا

 البعث
 املع تية مديعية شؤون الطالب -
 (وةعديل رغاات )ة به  ،هاانتادارة الشاكات -

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

 الفرات
  لهة التراعة   لير الزور: -
 احلقوا  لهة  :احلسكة -

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

 املع تية مديعية شؤون الطالب - شا 
 (اتوةعديل رغا ة به  ،هاانت ) مديعية املعلوماةهة-

  1  محاه الفع   امل عف الت ارا السورا
 حساب وامعة محاه للطلاة الععب واألوانب

/1050-024447-001/  ر   احلساب  

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

 امل عف الت ارا السورا
 حلساب وامعة طعطوس  ةعله  موازا  1فع  طعطوس ر   

 /0601085111-011ر   احلساب   

 مكان ومواعيد تقدمي الطلبات

                  الواق  يف الحدايوم صااح  رًا م اعتااتمدة   اجلامعات املذ ورة أعاله    املعا ت املعيتم تقدمي طلبات املفاضلة 
  استقاا  الطالب يومهاً ضم  ويت 2021/  9/  30  يف الوا ع اخلميسيوم الع ي م  وحىت هناية الدواط  2021/  9/  12

 .والسات معةاجل يا يومعد ل عة الثانهة وال  ف ظهعاً حىت السافرتة التس هل احملددة أعاله م  الساعة التاسعة صااحاً و 
جيب سجيل مرة اثنية، و ي ابب للتفتح ا إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب، ولو يكون هنا مالحظة هامة: 

 التام ابملواعيد احملدلة للتسجيل ومواعيد إجرا  االختبارات. التقيدالطالب  على
 ع  طعيل:   على شعوط اإلعالناالطاليفك  

    www.mof.sy                                              مو وع املفاضولة على شوواكة االنتوعنت     
 www.mohe.gov.sy                      على شاكة االنرتنتوالابث العلمي مو ع وزارة التعله  العايل 

   والبحث العلمي وزير التعليم العايل                           
 مبسام ابراهيالدكتور                               

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

