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 2021 -2020
تعلن وزارة التعليم العايل والبحث العليث عثن ببث ع عثمن اثن المث أ اثن البثا الثب ن الع ليث واألجببيث اثن محلث هثدانة المراسث
الثان ي ث الي ث ري او غثثل الي ث ري الثثد تعثثم اعانل ث لل ثثدانة المراس ث الثان ي ث العاا ث الي ث ري لف عيد ثثا عالعلي ث واألن

ي جااعثثا

واعاهم اجليد ري الع لي الي ري للعام المراس  2021 / 2020مب جب افاضل خاص هبم وفق اآليت :
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ان يك ن المالب حاص ً على هدانة المراس الثان ي العاا الي ري عالعلي او األن

او غل اليث ري املعانلث اثا اثن الفث

اململ أ يف إحدى دوريت العامني  2019أو .2020
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ان يك ث ن المالثثب احلثثا ع علثثى اللثثدانة الثان يث غثثل الي ث ري بثثم تمثثمم ل مثثل عثثا الايثثم االلكثثينوا ا ثاص لكثثد نولث و ث
نراس و مل وابح ربم اكتتاأ للتممم اذه املفاضل ضين امل اعيم احملمنة اا  ،ولن يمبد اي طلب خ فاً لذلك.
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ان ال يمد اعمع المالب ي اللدانة الثان ي عن :
 ٪ 80 -لتموين رغبتل ي لماب املفاضل للتممم إىل اليب التحضلي لكليا  :الطب البشري  -طب األسنان  -الصيدلة

  ٪ 75لتموين رغبتل ي لماب املفاضل للتممم إىل كليا  :اهلندسة بفروعها كافة ٪ 60 -لتموين رغبتل ي لماب املفاضل للتممم إىل كليا :الزراعة – الطب البيطري – التمريض -الكليات التطبيقية

  ٪ 50لتموين رغبتل ي لماب املفاضل للتممم إىل ابقي الكليات واملعاهد .بعــد طــي درجــة املــواد التاليــة إن وجــدت( :ال بيــة الدينيــة – ال بيــة الريضــية والعســكرية – ال بيــة الفنيــة واملوس ـيقية –
السلوك واملواظبة) ابستثناء كلية الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسـ للعلـوم الشـرعية والعربيـة بدمشـق
حيــث ســيتم احتســاب درجــة مــادة ال بيــة الدينيــة حــني التفاض ـ عليهــا  ،اضــافة لــبعض الشــروط اصاص ـة بــبعض
الكليات واملعاهد الواردة يف هناية هذا اإلعالن.
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عامـة
أحـكام ّ

ك طالب حيم أكثر من جنسية ومن بينها اجلنسية السورية يعام على أساس أنـ سـوري مـن ميـ الوجـو وال حيـق لـ التقـدم
إىل هذ املفاضلة.
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سيتم استبعاد الطالب احلائزين الشهادة الثانوية العامة السورية لعام  2020والذين يعاملون معاملة الطالب السوريني ابلقبول
اجلــامعي والــذين تقــدموا اىل اعــالن املفاضــلة العامــة للطــالب الســوريني ،مــن مفاضــلة العــرب واألجانــب اذا كان ـت الرغبــة الــيت

سيقبلون فيها ينتيجة مفاضلة العرب واالجانب مماثلة للرغبة اليت قبلوا فيها ابملفاضلة العامة.
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بب ع المالب ي اليب التحضلي ونواال ي إحمى اجلااعا اليعين أبن بب لل ي هناي اليب التحضلي لبتيج افاضل الف ز
سيك ن ي هذه اجلااع  ،حي سيتم التفاضد لني الم أ ي هناي اليب التحضلي للمب ع على كليا عالمب البل ي -طب
األسبان -الصيمل ي جااعا نالق -حلب -تل ين -البع  -محاه – ط ط س ،ككتلة واحدة على أساس معدل السنة
التحضريية فق وبغض النظر عن مصدر الشهادة الثانوية.
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االخ ى وابلتيليد

يمون المالب رغب اليب التحضلي لكليا

عالمب البل ي-طب األسبان-الصيمل اع ال غبا

الذي ي غبل وخيتار اسم اجلااع الد ي غب ابلموام فيدا.
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المب ع ي بيي اللغ االنكليعي واللغ الف نيي يتملب التممم الختبار واجتيازه لبجاح ،وذلك وفق الل وط وامل اعيم احملمنة ي إع ن
املفاضل العاا للف العلي ربم /2/وحيق للمالب التممم إىل ك االختبارين.

اانة اللغث األجببيث املعتيثمة للمراسث ي اليثبل التحضثلي وبيثم اللغث االملانيث والكليثا التمبيميث واملعاهثم التمانيث هث اللغث
االنكليعي حص اً.

اانة اللغ األجببي املعتيمة للمراس ي بيم اللغ االسباني ه اللغ الف نيي حص اً.
يتم بب ع الم أ مب جب هذه املفاضل وفق اعمالهتم ابللدانة الثان ي لعم ط امل ان املذك رة اع ه.
تمبد طلبا ال اغبني ي تموين رغب احم املعاهم ان يك ن ا ان ا اليم عام  1994واا لعم.

يمرج المالب احلا ع اللدانة الثان ي ان الف العلي رغباتل ي لماب املفاضل وفق املعمع املئ ي اململ أ ان الثمرجا لكثد كليث
او اعدم عامللار إليدا سالماً ووفق التيليد الذي ي غبل وميكبل تموين  /30/رغب كحم ابصى.
يمرج المالب احلا ع اللدانة الثان ي ان الف األن رغباتل ي لماب املفاضل وفق املعثمع املئث ي اململث أ اثن الثمرجا لكثد كليث
او اعدم عامللار إليدا سالماً ووفق التيليد الذي ي غبل وميكبل تموين  /25/رغب كحم ابصى.
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ت ث ى الفح صثثا واملمثثال واالختبثثارا ا اص ث لثثبعك الكليثثا واملعاهثثم خ ث ع امل اعيثثم احمل ث ّمنة اثثا ي ه ثذا اإلع ث ن ووفثثق
الل وط ال ارنة ابع ن املفاضل العاا للف العلي ربم./2/
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علثثى المث أ الث اغبني اباللتحثثا لكليثثا وابيثثام عاابمسث املعياريث  -التيث يك –العلث م الصثحي جبااعث نالثثق -الفبث ن اجلييلث -والفبث ن
اجلييل ث التمبيمي ث -الينلي ث ال يضثثي – اللغ ث االنكليعي ث – اللغ ث الف نيثثي واملعدثثم التمثثاا للفب ث ن التمبيمي ث لمالثثق واملعاهثثم التماني ث للعل ث م
اليياحي والفبمبي واحملممني احلم األنىن اململ أ إلج ا الفحص او االختبار او املمالل  ،إج ا االختبارا واملمال خ ع امل اعيم احمل ّمنة
العااث ث للف ث العلي ث ربثثم  ، /2/وال حي ـق للطالــب تــدوين أي رغبــة مــن هــذ
ي هثثذا اإلعث ث ن ووفثثق الل ث وط ال ث ارنة ي إعث ث ن املفاض ثثل ّ
الرغبات يف بطاقة املفاضلة إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح
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تتم املمال لليمبث لني ي كليثا الينليث عاعلثم صث  -إرهثان نفيث  -ريض اطفثاع وي اعدثم الثبف والغثاز ابلث اي ن واملعدثم
التماا للخم ط احلميمي حبلثب ي الكليث او املعدثم الثذي ببثد فيثل المالثب خث ع امل اعيثم احملثمنة لتيثجيد المث أ املمبث لني ،وي
اعدم اآل ر واملتاح ي األسب األوع ان لم التيثجيد .ويعثم ايثتبكفاً عثن التيثجيد اثن يث املماللث اللخصثي ي امليعثان
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احملمن اا وان ي فك لبتيج املمالل الد ت ى لعم المب ع  ،يمبد ي ال غب التالي الد حيق لل التيجيد فيدا وفق لماب افاضلتل لعم
إل از وثيم خمي ان الكلي املعبي او املعدم أبنل غل ال ق لبتيج فحص املمالل اللخصي .
عبثثم بب ث ع المالثثب ي إحثثمى الكليثثا املفتتح ث ي فث و اجلااعثثا ييثثيح لثثل ابلتح يثثد املياثثثد فييثثا ليبدثثا حص ث اً ي اليثثب التالي ث
للتيثثجيد  ،كيثثا ييثثيح لثثل ابلتح يثثد املياثثثد إىل اجلااعثثا احلك اي ث ال ييثثي ه ث يم ان يك ث ن مم ثاً جي ث الثثمرجا اململ ث أ
للمب ع ي اجلااع الد ي غب ابلتح يد إليدا ي العام المراس الذي ببد فيل المالب اع ا اعاة ه وط وب اعم التح يد املياثد.
الم أ املمب ل ن ي جااع الف ا عني العور ان احلاصلني على اللدانة الثان ي الي ري ان إحمى افظثا عال بث –احليثك -
نيث الثثعور ال ييثثيح اثثم ابلتح يثثد املياثثثد إىل اجلااعثثا األخث ى إال إذا كانث نرجثثاهتم ي سثثب المبث ع ث ام االلتحثثا ابجلااعث
امل ان التح يد إليدا.
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على المالب ال اغب ي التممم إىل افاضل الم أ الع أ واالجانب وفق ه وط هذا اإلع ن تيميم سلف االي وبييتدا
 /500/مخسمئة دوالر أمريكي ي احم املصارف املذك رة ي هذا اإلع ن  ،وحتتيب هذه اليلف ان بيي رسم ا ماا
اجلااعي حني إجناز المالب مل احد تيجيلل ي الكلي او الميم او املعدم الذي ببد فيل لبتيج هذه املفاضل  ،وال ت ن هذه اليلف
للمالب ي حاع بب لل وفق تيليد رغباتل امليجل ي لماب املفاضل واستبكافل عن التيجيد خ ع الفينة الد ستحمن للتيجيد
البدا  ،وتعان هذه اليلف للمالب إذا كان مجيع رغباتل ا ف ض .
ال يلتعم الم أ الع أ واألجانب املمب لني ي املعاهم امللتعا خبما المول .
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حيق للمالب احلاصد على اللدانة الثان ي العاا غل الي ري الذي نرس اكث ان نص ا ان تلك اللدانة للغ اجببي التيجيد
ي ابيام اللغا األجببي امل افم للغ الد ابح فيدا تلك اللدانة تيجي ً اباه اً ضين ا اعيم تيجيد الم أ املمب لني هبذه
املفاضل ه يم حص ع المالب على اللدانة الثان ي ي سب المب ع او اليب الد سبمتدا على اال يمد املعمع فيدا عن %50
وشريطة اجتاز الطالب اختبار اللغة بنجاح ابلنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية  ،ويمالب ابل س م املياثل للم أ املمب لني
مبفاضل الع أ واألجانب.
يييح فم للم أ املمب لني ي الكليا املفتتح لف انلب وتما ابلموام ي الكليا املياثل ي اجلااعا األخ ى للعام
المراس .2021/2020
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إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب ،ولن يكون هناك فتح أي ابب للتسجي مرة اثنية ،وجيب على الطالب
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التقيد التام ابملواعيد احملددة للتسجي ومواعيد إجراء االختبارات واملقابالت.

األوراق املطلوبة للتق ّدم إىل املفاضلة
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ص رة اصمب عن ال ثيم األصلي للبجاح ي هدانة المراس الثان ي العاا الي ري  ،واذا كان اللدانة الثان ي غل س ري
عتصم هذه ال ثيم ان وزارة ا ارجي ي المول الد صمر عبدا وان سفارة اجليد ري الع لي الي ري ي هذه المول وان
وزارة خارجي اجليد ري الع لي الي ري ي نالق ،وت فق ت مج اصمب ان وزارة العمع إذا كان ابللغ األجببي .
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ص رة عن البماب اللخصي لليف ض عن المالب اع نيخ ان ذاتي المالب واملف ض ابلبيب للمالب الثذي بثام إبرسثاع اورابثل
اململ ل عا الايم االلكينوا ومت ابحل ربم اكتتاأ للتممم لليفاضل .
ص رة عن ج از اليف ا فم لينمج إىل اللغ الع لي إذا كان ابللغ األجببي او هدانة اي ن او إخ اج بيم .

إشعار مصريف بتسديد سلفة مالية وقيمتها  /500/مخسمئة دوالر أمريكي يف املصارف املذكورة يف هذا االعالن

إجراءات التق ّدم إىل املفاضلة
 -1يتم ّمم المالب هخصياً ،او اللخص الذي ف ضل المالب ي ذاتيتل امل سل عا الايم االلكينوا .او وكيلل المان ا عمب جب وكال
رمسي عاا او خاص إىل احم ا اكع التيجيد املعتيمة ي اجلااعا واحملافظا الي ري  ،اصمحباً اعل األورا الثب تي اململ ل
،وميكن ي حاع عمم وج ن المالب ان يتممم عبل كد ان عاأ-ام-اخ -اخ-جم-جمة مب جب تف يك خم ان المالب.

 -2يم م ا ظ التيجيد ابالنخاع االلكينوا لبياان المالب {ف اللدانة الثان ي  ،ربم االكتتاأ ،نورة اللدانة الثان ي
واصمرها ،اللغ األجببي الد اختارها المالب ،اجلبيي .{…….،
 -3مث يم م ا ظ التيجيد ابإلنخاع االلكينوا ل غبا المالب ويمخد اسم اجلااع الد اختارها المالب وي غب ابلموام فيدا ي حاع
نون طالب الف العلي رغب اليب التحضلي  ،مث يضف على زر حفظ ال غبا واملتالع للتثبي .
 -4يم م ا ظ التيجيد إبنخاع ابب لياان المالب{ربم ااات  ،واجل اع ،والعب ان{.……. ،
 -5لعم أتكم المالب ان صح إنخاع لياانتل وتيليد رغباتل يم م ا ظ االنخاع لتثبي البماب االلكينوني وطباعتدا على نيختني اصليتني.
 -6ي بع المالب على البيختني ويلصق الم الع اململ ل عليديا  ،ويم م امل ظ ابلت بيع عليديا وتيجيلديا وختيديا ابألختام ال مسي .
 -7ييلم امل ظ للمالب نيخ الصماً عليدا الم الع اململ ل إهعاراً ابإلهيناك ابملفاضل وحيتفظ المالب هبذه البيخ إلل ازها عبم الض ورة.
 -8ت سد البيخ الثاني إىل ال زارة ا فم لص رة عن اثبا اجلبيي وص رة اللدانة الثان ي غل الي ري .

مالحظة هامة :

عبثثم حثثموأ خمثثت ي التمثثمم إىل املفاضثثل ميكثثن للمالثثب او اثثن يب ث أ عبثثل تعثثميد رغباتثثل  ،ألكث ث ا ثن ا ث ة خ ث ع ف ثينة التمثثمم
لليفاضل وذلك مبكع تعميد البياان

لبفس اجلااع الد سبق وتممم لبماب املفاضل ي احم ا اكعها وذلك وفق اآليت:

 يتمثمم صثثاحب الع بث لملثثب التعثميد رمسيثاً إىل رةسث اجلااعث الثد يتبثثع اثا املكثثع املخصثص لثثذلك ا فمثاً لثثل لمابث املفاضثثل
ال اغب لتعميلدا وامليد رة ان اكع التيجيد.

 يم م املكع املخصص لتعميد ال غبا الكينونياً وتيلم البيخ املعمل للمالب وفثق اآلليث املعتيثمة وحيثتفظ ابلبيثخ األخث ى
ا فم لملب المالب ولماب املفاضل اليالم .

 ت سد البمابا املعمل إىل ال زارة ضين اغل خاص ا فق لما ي امسي .
مالحظات:
 اد مجيع ال غبا ي لماب املفاضل غل العم وميكن للمالب تموين رغب واحمة على األبد وحىت  /30/رغب للف العلي  ،و
 /25/رغب للف األن  ،ويتم المب ع وفق اعمع المرجا وتيليد ال غبا والل وط األخ ى.
 حيق للمالب التممم لليفاضل ي اي اكع تيجيد اعتيم ،وي حاع تممم إىل اكث ان اكع تعتيم البماب األوىل وتلغى الثاني حكياً.

 تعلن وزارة التعليم العايل امسا املمب لني لبتيج املفاضل واليعتا المالب ايج ً إالّ لعم تيميم ال س م اململ ل للتيجيد.
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مالحظات هامة للطالب الذين ترفض مي رغباهتم بنتيجة مفاضلة العرب واألجانب:
 -ميكن للم أ الذين رفض مجيع رغباهتم لبتيج مفاضلة العرب واألجانب وكان ا بم نون ا ي كااد ال غبا ي لماب املفاضل

والبالغ /30/رغبة للفرع العلمي و /25/رغبات للفرع األديب وي غب ن لتي ي اوضاعدم التممم لملباهتم إىل امي ي هؤون
الم أ املكعي ي إحمى اجلااعا لتحميم كلي او اعدم ي غب ن التيجيد فيل وفق الل وط و احلمون المنيا للمرجا املعلب لبتا ج
افاضل الع أ واألجانب  ،على ان يتم تمممي الملبا خ ع فينة تيجيد الم أ امليتجمين املمب لني لبتيج هذه املفاضل  ،ولن
يصار إىل تي ي وضع اي طالب اا يكن اموانً لعمن ال غبا املذك رة اع ه  ،وتتم اعاجل الملبا املمما ابجلااعا وإصمار
ب ا م املمب لني ان ببد وزارة التعليم العايل.
 ال يي ى وضع المالب ي كليا الفب ن اجلييل والفب ن اجلييل التمبيمي ك نل يلينط فيدا ان تك ن ال غب امرج ي لماباملفاضل ضين ال غبا األرلع األوىل
 -ال يسوى وض الطالب يف الكليات واملعاهد اليت تش ط اختبارات ،ما مل يكن انجحاً يف االختبارات املطلوبة.

الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهادت الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض املعاهد اضافة للحد األدىن املطلوب احملدد يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدوين أي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح يف( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم اىل هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وفق الشروط الواردة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم أو املعهد
العلوم (ريضيات – احصاء ريضي)

حيازة المالب على  / %60 /ي اانة ال يضيا

العلوم (الكيمياء)

حيازة المالب على  / % 60 /ي اانة الكيييا

العلوم (الفيزيء)

حيازة المالب على  / %60 /ي اانة الفيعي

كلية اإلعالم

حيازة المالب على / %60 /ي اانة اللغ األجببي و / %80 /ي اانة اللغ الع لي للف عني العلي واألن

كلية ال بية قسم معلم الصف

حيازة المالب على / %50 /ي اانة ال يضيا والمب ع للف العلي فم عامالل لعم المب ع

كلية الشريعة

حيازة المالب على /%60/ي اانة الينلي الميبي و /%60/ي اانة اللغ الع لي للف عني العلي واألن

اللغة العربية

حيازة المالب على  / %75 /ي اانة اللغ الع لي للف عني العلي واألن

العلوم الصحية جبامعة دمشق

 حيازة المالب على اعمع  /%50/ي اللدانة الثان ي للف العلي للتممم إلج ا الفحص.
 موعد التسجي لالش اك ابلفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية .2020/ 10 /4
 مواعيد إجراء الفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4

اختصاص /تقومي الكالم واللغة-علم
السمعيات-العالج النفس حركي/

اللغة االنكليزية

 يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار






حيازة المالب على  / %60 /ي اانة اللغ االنكليعي للف عني العلي واألن للتممم إلج ا االختبار
موعد التسجي لالش اك ابالختبار من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 9 /28
موعد إجراء االختبار بتاريخ 2020 /9/29
ييمن المالب رسم االهيناك ابالختبار وبمره  1000للة س ري .
يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار
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الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهادت الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض املعاهد اضافة للحد األدىن املطلوب احملدد يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدوين أي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح يف( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم اىل هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وفق الشروط الواردة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم أو املعهد

اللغة الفرنسية

كلية اهلندسة املعمارية

كلية الفنون اجلميلة
وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية

كلية التمريض

كلية ال بية الريضية

 حيازة المالب على  / %60 /ي اانة اللغ الف نيي للف عني العلي واألن للتممم إلج ا االختبار .
 موعد التسجي لالش اك ابالختبار من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 9 /30
 موعد إجراء االختبار بتاريخ 2020 /10/1
 ييمن المالب رسم االهيناك ابالختبار وبمره  1000للة س ري .
 يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار
 حيازة المالب على اعمع  /%75/ي اللدانة الثان ي للف العلي للتممم إلج ا االختبار.
 موعد التسجي لالش اك ابالختبار من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 9 /29
 موعد إجراء اختبار الرسم الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2020/9/30ويتضمن:
 رسم حر يدل على اإلنشاء واحلركة وعالمت ( )35درجة رسم حر لشك حمدد وعالمت ( )35درجة الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة وعالمت ()30درجةجترى االختبارات يف وقت واحد ويتم اعتماد مبدأ (انجح – راسب).
 يسدد الطالب رسم االش اك ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
 يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار
 حيازة المالب على اعمع  /%50/ي اللدانة الثان ي للف عني العلي واألن للتممم إلج ا االختبار
 تمرج ال غب ضين ال غبا األرلع األوىل ي لماب املفاضل .
 موعد التسجي لالش اك ابالختبار من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 9 /27
 موعد إجراء االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2020 /9/28و يتضمن اختبار متهيدي بقلم
الرصاص نتيجت (انجح – راسب).
 الناجحني ابالختبار األول يتقدمون لالختبار الثاين الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2020 /10/4ويتضمن:
 اختبار رسم ملوضوع قلم رصاص عالمت  /60/درجة. اختبار رسم ملوضوع ابأللوان عالمت  /30/درجة.اختبار ابلثقافة الفنية (مؤمتت) عالمت ( )10درجة جتم عالمات االختبارات ويعد انجحاً ك من حص على  /50/درجة فما فوق. يسدد الطالب رسم االش اك ابالختبار وقدر  2500لرية سورية.
 يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار
 حيازة المالب على اعمع  /%60/ي اللدانة الثان ي للف العلي للتممم إلج ا الفحص
 موعد التسجي لالش اك ابلفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية .2020/ 10 /4
 مواعيد إجراء الفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4
 يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح ابالختبار





حيازة المالب على اعمع  /%50/ي اللدانة الثان ي للف عني العلي واألن للتممم إلج ا الفحص
موعد التسجي لالش اك ابلفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4
مواعيد إجراء الفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4
يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح الفحص
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الشروط املطلوب توفرها لدى الطالب يف شهادت الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض املعاهد اضافة للحد األدىن املطلوب احملدد يف هذا اإلعالن
وال حيق للطالب تدوين أي رغبة يف بطاقة املفاضلة حيتاج القبول فيها إىل النجاح يف( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم اىل هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وفق الشروط الواردة ابعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط املطلوبة

الكلية والقسم أو املعهد
املعهد التقاين للفنون التطبيقية

املعهد التقاين للعلوم السياحية
والفندقية

املعهد املتوس للعلوم الشرعية والعربية











للف عني العلي واألن ه يم حيازة المالب على اعمع  /%50/ي اللدانة الثان ي للتممم إلج ا الفحص
مواعيد التسجي لالش اك ابلفحص من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /2
مواعيد إجراء الفحص يومي  4و 2020/10/5
يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح الفحص

للف عني العلي واألن ه يم حيازة المالب على اعمع  / %50/ي اانة اللغ األجببي للتممم إلج ا الفحص
للتأكد من سالمة اجلسد واحلواس وتناسب الطول م الوزن واملظهر الالئق
موعد التسجي لالش اك ابملقابلة من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4
مواعيد إجراء املقابالت من اتريخ  2020/ 9 /23ولغاية 2020/ 10 /4
يش ط لتدوين الرغبة يف بطاقة املفاضلة النجاح الفحص

للف عني العلي واألن ه يم حيازة المالب على / %60/ي اانة الينلي الميبي

املعهد التقاين لطب األسنان (تعويضات)

املعهد التقاين للحاسوب

املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية

معهد اآلاثر واملتاحف
املعهد التقاين الدارة االعمال والتسويق

للف العلي فم ه يم حيازة المالب على  / %50/ي اانة اللغ األجببي
للف عني العلي واألن ه يم حيازة المالب على  / %50/ي اانة اللغ االنكليعي حص اً .
للف األن فم ه يم حيازة المالب على  / %50/ي اانة اللغ األجببي

رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:
  5000دوالر أمريكي للسنة التحضريية لكليات الطب – طب األسنان – الصيدلة.  3500دوالر أمريكي لكليات اهلندسة بفروعهاكافة – الزراعة – الطب البيطري وكليات الفنون اجلميلة.  2000دوالر أمريكي لباقي الكليات.  1400دوالر أمريكي للمعاهد التقانية لطب األسنان (تعويضات سنية) .  1200دوالر أمريكي للمعاهد التقانية ( الطبية  -الصحية – احلاسوب – العلوم السياحية والفندقية).  1000دوالر أمريكي لباقي املعاهد. يسدد الطالب عند التسجي للمرة األوىل يف اجلامعة رسم تسجي ملرة واحدة فق وقدر  /700/دوالر أمريكي
 يسدد الطالب عند التسجي للمرة األوىل يف املعهد رسم تسجي ملرة واحدة فق وقدر  /500/دوالر أمريكي
 يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي احملتلة احلاصلون على الشهادة الثانوية من أراضي الدولة الفلسطينية نسبة
 ٪50من قيمة الرسوم املقررة أعال يف الكليات واملعاهد املماثلة.
مالحظة :ميكن للطالب املقبول علـى أسـاس الشـهادة الثانويـة السـورية اصيـار بـني التسـديد ابلقطـ األجنـ أو مـا يعادلـ ابللـرية السـورية
حسب نشرة أسعار الصرف يف مصرف سورية املركزي بتاريخ أول يوم يف التسجي  ،ويعتمد نوع واحد من العملة لتسديد رسـوم
اصدمات اجلامعية لكام العام الدراسي،بغض النظر عن نوع العملة اليت مت تسديد السلفة مبوجبها.
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مراكـز التسـجي واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة ملفاضلة الطالب العرب واألجانب
اسم اجلامعة

مركز التسجي املعتمد للفرعني العلمي واألديب

دمشق

 املكتب الف نيي حت املكتب املكعي ع ل ااك-كلي اليياح عتصحيح البياان وتعميد رغبا

حلب

 امي ي هؤون الم أ املكعي -اكع احلاسب ع تصحيح لياان وتعميد رغبا

تشرين

 املكتب املكعي اكعع6/5 -اكع احلاسب ع تصحيح لياان وتعميد رغبا

البعث

 امي ي هؤون الم أ املكعي-انارة اللبكا عتصحيح لياان وتعميد رغبا

الفرات
محا
طرطوس

املصرف املعتمد لتسديد السلفة
املص ف التجاري الي ري الف /11/حياأ جااع نالق ربم :
0111-100190-006
املص ف التجاري الي ري الف /2/حياأ جااع حلب ربم :
202-027278-009
 مجيع ف و املصارف التجاري لي ري لصاحل املص ف التجاري الي ريف  /4/ال ذبي حياأ جااع تل ين – رس م ط أ ع أ واجانب

ربم احلياأ /0304-027985-005 /

املص ف التجاري الي ري حبيص الف  /3/حياأ جااع البع
ربم احلياأ /0403-030582-002 /افاضل الع أ واألجانب

 -دير الزور- :كلي العراع للف العلي

املص ف التجاري الي ري
حياأ جااع الف ا ربم /006-762208 /

-كلي االناأ للف األن

 -احلسكة :كلي احلم

املص ف التجاري الي ري ي محاه الف /1/
حياأ جااع محاه للملب الع أ واألجانب
ربم احلياأ /0501-024447-001 /

 امي ي هؤون الم أ املكعي-امي ي املعل ااتي ع تصحيح لياان وتعميد رغبا

املص ف التجاري الي ري
ف ط ط س ربم  1حلياأ جااع ط ط س /تعليم ا ازي/
ربم احلياأ /0601085111-011/

 اكع احلاضب عخما 1 -اكع احلاضب عخما  2ع تصحيح لياان وتعميد رغبا

مكان ومواعيد تقدمي الطلبات
يتم تقدمي طلبات املفاضلة إىل امل اكع املعتيمة ي اجلااعا املذك رة اع ه اعتباراً ان صباح يوم السبت الواق يف
 2020 / 9 / 26وحىت هناي الموام ال مس ان يوم الثالاثء ال ابع يف  2020 / 10 / 13ويتم استمباع الم أ ي اياً ضين
فينة التيجيد احملمنة اع ه ان الياع التاسع صباحاً وحىت الياع الثاني والبص ظد اً مبا فيدا ي م اليب عما ي م اجليع .

مالحظة هامة :إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخري ملفاضلة العرب واألجانب ،ولن يكون هناك فتح أي ابب للتسجي مرة اثنية ،وجيب
على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة للتسجي ومواعيد إجراء االختبارات واملقابالت.

ميكن االط

على ه وط اإلع ن عن ط يق:

ا بثع املفاضثل على هثثبك االنتث ن
ا بع وزارة التعليم العايل على هبك االنينن

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

وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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