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/  9  / إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن  

والطالب العرب  2020السوريين غير المقيمين الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية غير السورية لعام إلى الطالب 

2020أو لعام  2019على الثانوية المهنية السورية أو الثانوية المهنية غير السورية لعام  واألجانب الحاصلين  

 لطالب السوريين غير المقيمين:ا-أولا 

 .حصراً  2020أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة الثانوية المهنية غير السورية لعام  -1

 و الثاني عشر(-الحادي عشر-أمضى مرحلة الدراسة الثانوية المهنية خارج الجمهورية العربية السورية )العاشر قد أن يكون -2

على الشهادة الثانوية المهنية غير السورية في سنة القبول نفسها بعد تحقيق المعدل المطلوب للتقدم إلى المفاضلة وال  حصل

-التربية الفنية والموسيقية  -تربية رياضية وعسكرية –التربية الدينية )   ديحسم من معدلهم أي درجة بعد طي درجات الموا

 وجدت( إنالسلوك والمواظبة 

 وما بعد . 1997يشترط للطالب السوريين غير المقيمين الراغبين في تدوين رغبة أحد المعاهد أن يكونوا من مواليد عام  -3

 بها قبلواوكانت الرغبة التي  للثانويات المهنية إعالن المفاضلة العامةفي حال تقدم الطالب السوريين غير المقيمين إلى  -4

 مقيم.السوري غير الفيتم استبعادهم من مفاضلة  بمفاضلة السوري غير المقيم،للرغبة التي قبلوا بها مماثلة 

 /25000مبلغ وقدره /على الطالب الراغب في التقدم إلى مفاضلة السوريين غير المقيمين وفق شروط هذا اإلعالن تسديد  -5

ل.س في أحد المصارف المعتمدة المذكورة في اإلعالن وتحتسب هذه السلفة من قيمة رسم الخدمات الجامعية حين انجاز 

الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو المعهد وال ترد السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل خالل الفترة التي 

 ائي وتعاد السلفة للطالب إذا كانت جميع رغباته مرفوضة.ستحدد للتسجيل النه
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ا   :العرب والجانبلطالب ا-ثانيا

 2020أو لعوووام  2019أن يكوووون الطالوووب حاصوووالً علوووى الثانويوووة المهنيوووة السوووورية أو الثانويوووة المهنيوووة غيووور السوووورية لعوووام  -1

 بعد. وما1994الراغبين في تدوين رغبة أحد المعاهد أن يكونوا من مواليد  و االجانب، ويشترط للطالب العرب 

 تحقيق المعدل المطلوب للتقدم إلى المفاضلة . -2

الوووذين حصووولوا علوووى شوووهادة الدراسوووة الثانويوووة السوووورية أو شوووهادة  إلوووى هوووذه المفاضووولة الطوووالب العووورب وا جانوووب،يتقووودم  -3

–لهووا فووي سوونة القبووول نفسووها أو فووي السوونة التووي سووبقتها بعوود طووي درجووات مووواد /تربيووة دينيووة  معادلووة غيوور سووورية  ثانويووة

وال يحسووووم موووون معوووودلهم أي  /إن وجوووودت السوووولوك والمواظبووووة-يووووة والموسوووويقية التربيووووة الفن -تربيووووة رياضووووية وعسووووكرية

 درجة.

سووووري مووون جميوووع الوجووووه وال كووول طالوووب يحمووول أكثووور مووون جنسوووية ومووون بينهوووا الجنسوووية السوووورية يعامووول علوووى أسووواس أنوووه  -4

 يحق له التقدم إلى هذه المفاضلة.

الطوووالب العووورب المقيموووون فوووي سوووورية وأبنووواا ا مهوووات السووووريات الحوووائمين علوووى الشوووهادة الثانويوووة المهنيوووة السوووورية لعوووام  -5

 والذين يعاملون معاملة الطالب السوريين بالقبول الجامعي يحق لهم التقدم لهذه المفاضلة. 2020أو2019

( دوالر أمريكووووي فووووي أحوووود 500سوووولفة ماليووووة وقيمتهووووا ) تسووووديد  هووووذا اإلعووووالنعلووووى الطالووووب الراغووووب فووووي التقوووودم إلووووى  -6

المصوووارف الموووذكورة فوووي هوووذا اإلعوووالن ، وتحتسوووب هوووذه السووولفة مووون قيموووة رسوووم الخووودمات الجامعيوووة حوووين إنجووواز الطالوووب 

  لمراحوول تسووجيله فووي الكليووة او المعهوود الووذي قجبوول فيووه بنتيجووة هووذه المفاضوولة، وال تجوورد هووذه السوولفة للطالووب فووي حووال قبولووه 

 إذا كانت جميع رغباته مرفوضة. لهتعاد و
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 لمفاضلتي السوريين غير المقيمين والعرب واألجانبأحكام عامة 

 

فوووي موووديريات شووو ون الطوووالب المركميوووة يتقووودم الطالوووب شخصوووياً، أو وكيلوووه القوووانوني )بموجوووب وكالوووة رسووومية( لالشوووتراك فوووي هوووذه المفاضووولة  -1

 .في الجامعات
معاهووود العلووووم وتجووورل الفحوصوووات والمقوووابالت واالختبوووارات الخاصوووة بكليوووات الفنوووون الجميلوووة والفنوووون الجميلوووة التطبيقيوووة   -2

 إعالن المفاضلة العامةالسياحية والفندقية والمعهد التقاني للفنون التطبيقية خالل المواعيد المحددة في 
خطووووط الحديديوووة بحلوووب خوووالل المواعيووود المحوووددة لتسوووجيل الطوووالب توووتم المقوووابالت للطوووالب المقبوووولين فوووي المعهووود التقووواني لل -3

المقبوووولين ويعووود مسوووتنكفاً عووون التسوووجيل مووون لوووم يجوووري المقابلوووة الشخصوووية فوووي الميعووواد المحووودد لهوووا ومووون يووورف  بنتيجوووة 

 المقابلة التي تجرل بعد القبول يقبل في الرغبة التالية التي يحق له التسجيل فيها وفق طلبه.

فووي بطاقووة المفاضوولة رغبتووه فووي كليووة أو معهوود يحتوواج القبووول فيووه إلووى النجوواو فووي فح ،اختبووار، مقابلووة ولووم كوول طالووب دون  -4

 يتقدم إليها ويجتازها بنجاو ضمن المواعيد المحددة فإن هذه الرغبة تعد ملغاة.

يوووتم قبوووول الطوووالب الحاصووولين علوووى شوووهادة مهنيوووة غيووور سوووورية بموجوووب هووواتين المفاضووولتين وفوووق معووودالتهم بالشوووهادة الثانويوووة  -5

 .المعادلة لشهادة الثانوية المهنية السوريةالمهنية 

 .في جميع الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية هي اللغة اإلنكليمية حصراً للدراسة اللغة ا جنبية المعتمدة  -6
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 تقنيات الحاسوب
 الكلية التطبيقية

الحاسوب ( تقانات)   

 جامعة دمشق

%60 

 
 
 

%60 
 

تشرينجامعة   

البعثجامعة   

حماهجامعة   

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي  

 

 الكلية التطبيقية

 ) الميكاترونكس (

 جامعة دمشق

 
 
 
 

%60 

%60 

ةالتقنيات االلكتروني  

تكييفالتبريد وال  

 ميكاترونكس

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات االلكتروني  

 

 الكلية التطبيقية

االلكترونية ( ) التقانات  

 

 جامعة حلب

 
 

%60 
%60 

 ميكاترونكس

 اتصاالت

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 أجهمة قياس وتحكم
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 صيانة أجهمة طبية
 الكلية التطبيقية

 )تقانات ا جهمة الطبية(
 60% 60% جامعة تشرين

 ميكاترونكس

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 التدفئة والتمديدات

 الكلية التطبيقية

بريد () التدفئة والتكييف والت  

 جامعة حلب

%60 %60 
 التبريد والتكييف

 جامعة تشرين

 جامعة البعث

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

يالتصنيع الميكانيك  

التطبيقيةالكلية   

 ) التصنيع الميكانيكي (

 

 

 جامعة تشرين

 

 

%60 %60 

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

ناللحام وتشكيل المعاد  

ن ام وتشكيل المعاداللح

()تعليم ممدوج  

 النماذج والسباكة

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 لحام وتشكيل معادن
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

الصناعية المهنية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات االلكتروني  

 الكلية التطبيقية

 ) تقانات االتصاالت (

 

 

 
 جامعة تشرين

%60 %60 

 اتصاالت

 تقنيات الحاسوب

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

الصادرة عن لمهنية ا

 وزارة النفط

 

ةكهرباا صناعي   

التطبيقيةالكلية   

شآت ) التغذية الكهربائية للمن

 الصناعية والمدن (

 

 

 

 

 –تشرينجامعتي ) 

(حماه  

 
 

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي  

ةالتقنيات االلكتروني  

 تقنيات الحاسوب

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ومعدات زراعيةآليات   

 

 الكلية التطبيقية

 ) ميكانيك المركبات (
 جامعة تشرين

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

الصادرة عن المهنية 

 وزارة الزراعة
 اآلالت المراعية

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية بمختلف 

 اختصاصاتها
 جميع المهن

الجميلةكلية الفنون   جامعة دمشق 

خاص للناجحين في االختبار الثاني ال 50%

 بكلية الفنون الجميلة الوارد في إعالن

) إدراج المفاضلة العامة الفرع العلمي 

 الرغبة ضمن الرغبات ا ربعة ا ولى (

 للناجحين في االختبار الثاني الخاص 50%

فاضلة بكلية الفنون الجميلة الوارد في إعالن الم

) إدراج الرغبة ضمن  الفرع العلمي ةالعام

 الرغبات ا ربعة ا ولى (

ويداءبالس كلية الفنون الجميلة  جامعة دمشق 

بيقيةالتط كلية الفنون الجميلة  جامعة حلب 

 جامعة تشرين كلية الفنون الجميلة

 
 

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةالكهربائيالتقنيات    
 
 
 
 

 
 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة دمشق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
%50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

%50 
 

ةالتقنيات االلكتروني  

 التبريد والتكييف

 اتصاالت

 ميكاترونكس

 التدفئة والتمديدات

نماذج والسباكةال  

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

 آليات ومعدات زراعية
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ناللحام وتشكيل المعاد  

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
 جامعة دمشق

 

 

 

 

 

 

 

%50 
 
 
 
 
 
 
 

 

%50 
 

ن المعاداللحام وتشكيل 

(عليم ممدوج)ت  

طبيةالجهمة ا صيانة   

الصادرة عن لمهنية ا

 وزارة النفط
 لحام وتشكيل معادن

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  

 مالحة بحرية

 ميكانيك بحري

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  

 كهرباا صناعية
المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
حلب( –دمشقجامعتي)   

 أجهمة القياس والتحكم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي  

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
 جامعة حلب

%50 
 

%50 
 

ةالتقنيات االلكتروني  

 التبريد والتكييف

 اتصاالت

 ميكاترونكس
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 التدفئة والتمديدات

 

 

 

 

 

 

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة حلب

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

%50 
 

 

%50 
 

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

ناللحام وتشكيل المعاد  

ن اللحام وتشكيل المعاد

 )تعليم ممدوج(

 النماذج والسباكة

 نسيج

 غمل

 صيانة ا جهمة الطبية

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 لحام وتشكيل معادن

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي المعهد التقاني للكهرباا  

 -حلب-والميكانيك /دمشق

 الالذقية/

 

 وزارة الكهرباا

 
%50 

 
%50 

 
ةالتقنيات االلكتروني  

 اتصاالت
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي   
 
 

مسيةالمعهد التقاني للطاقة الش  

 
 

 
 
 

 جامعة طرطوس
 

 
 
 

%50 
 

%50 
 

 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات

ةالتقنيات االلكتروني  

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 المعهد التقاني للحاسوب تقنيات الحاسوب

دمشقجامعة   

%50 
 

%50 
 

 جامعة دمشق )درعا(

 جامعة حلب

تشرين جامعة 

()الالذقية  

 جامعة البعث ) حم (

 جامعة حماه

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

يم صناعة ا لبسة ) تعل

 ممدوج (

 المعهد التقاني للصناعات-

 النسيجية بدمشق

 المعهد التقاني للصناعات -

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة
%50 

 
%50 

 

 الغمل

 النسيج

المهنية النسوية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 خياطة المالبس
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي  

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة
%50 

 
%50 

 

ةالتقنيات االلكتروني  

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

 آليات ومعدات زراعية

ناللحام وتشكيل المعاد  

ن اللحام وتشكيل المعاد

 )تعليم ممدوج(

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

 النماذج والسباكة

عن  الصادرةالمهنية 

 وزارة الزراعة
آلالت المراعيةا  

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةالتقنيات الكهربائي  

 

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحم 

 

 

 وزارة الصناعة

 
 
 

%50 
 
 

 

 

%50 
 

ةالتقنيات اإللكتروني  

 آليات ومعدات زراعية

ناللحام وتشكيل المعاد  

ن اللحام وتشكيل المعاد

 )تعليم ممدوج(

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

 النماذج والسباكة

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

 

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 

 
 

ةالتقنيات الكهربائي  

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق

 

 

 

 

 

 وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

%50 
 

 

 

%50 
 

ةالتقنيات االلكتروني  

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

نمعادالاللحام وتشكيل   

ن المعاداللحام وتشكيل 

()تعليم ممدوج  

يالتصنيع الميكانيك  

ي التصنيع الميكانيك

 )تعليم ممدوج (

 النماذج والسباكة

المهنية الصادرة عن 

 وزارة النقل
 ميكانيك بحري

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

تتصاالا   
المعهد التقاني للخطوط 

بحلب الحديدية  

 
قلزارة النو  

 

%50 
 

%50 
ميكانيك وكهرباء  

 المركبات

المهنية الصناعية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 آليات ومعدات زراعية

المعهد التقاني للمكننة 

 المراعية

جامعة الفرات 

 )القامشلي(
%50 

 
%50 

 

ميكانيك وكهرباا 

 المركبات

المهنية الصادرة عن 

 وزارة الزراعة
المراعيةآلالت ا  

المهنية الصادرة عن 

 وزارة الموارد المائية
 ري وصرف
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية التجارية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 تجارية

الية المعاهد التقانية للعلوم الم

 والمصرفية

 جامعة دمشق

%50 
 

%50 
 

 جامعة دمشق ) درعا (

 جامعة حلب

 جامعة تشرين

)دير  جامعة الفرات

 المور(

المعاهد التقانية إلدارة 

 ا عمال والتسويق

 جامعة دمشق

 جامعة حلب

 جامعة تشرين

 المعهد التقاني اإلحصائي
 

 جامعة دمشق

 جامعة تشرين

ادرة لصا المهنية الفندقية

 عن وزارة السياحة
 فندقية

للعلوم  المعاهد التقانية

-قالسياحية والفندقية ) دمش

دير -حلب  –ريف دمشق

 –الالذقية  –المور 

 –حم  –طرطوس

 السويداا(

 وزارة السياحة

دوام طالب معهد دير 

المور سيكون في 

.الحسكة  

في مادة اللغة ا جنبية% 50 في مادة اللغة ا جنبية% 50   

المهنية النسوية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 فنون نسوية

المعاهد التقانية للعلوم 

اص السياحية والفندقية اختص

 -التدبير الفندقي )حلب

 -طرطوس -ةالالذقي -حم 

(دير المور  

 وزارة السياحة

دوام طالب معهد دير 

المور سيكون في 

.الحسكة  

في مادة اللغة ا جنبية  50%  

 + النجاو في فح  المقابلة

في مادة اللغة ا جنبية 50%  

المقابلة + النجاو في فح   
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الزراعية 

الصادرة عن وزارة 

 الزراعة

آلالت المراعيةا  
المعهد التقاني للصناعات 

 الغذائية

جامعة الفرات )دير 

 المور(

%50 %50 
 

 المراعية

 المعاهد التقانية المراعية

)خرابو( دمشق جامعة  

 جامعة دمشق ) درعا (

جامعة دمشق 

 )السويداا(

جامعة دمشق 

 )القنيطرة(

 جامعة حلب

 جامعة البعث ) حم (

ية(جامعة حماه ) السقيلب  

 جامعة طرطوس

جامعة الفرات ) دير 

 المور(

جامعة الفرات 

 )الحسكة(

المعهد التقاني للمراعات 

 المتوسطية
 جامعة تشرين

المهنية الزراعية 

وزارة الصادرة عن 

 الزراعة

 المراعية
ادية المعهد التقاني لش ون الب

 والتصحر 
 جامعة البعث )تدمر(

م حالياً في حم الدوا  
%50 %50 
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية

 معدل من المطلوب األدنى الحد
في  المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة العرب واألجانب

 معدل من المطلوب األدنى الحد
 في المطلوبة والشروط الشهادة

 مفاضلة السوري غير المقيم

المهنية الصادرة عن 

 وزارة الزراعة
 البيطرية

المعاهد التقانية للطب 

 البيطري

جامعة الفرات ) دير 

 المور(

%50 %50 

جامعة الفرات 

()الحسكة  

تشرين جامعة 

()الالذقية  

حماه جامعة  

 

الصادرة عن  المهنية

 وزارة الموارد المائية

 الري والصرف

 المعهد التقاني المراعي

 –جامعة دمشق)خرابو

 -السويداا -درعا

 -القنيطرة( جامعة حلب

جامعة البعث )حم ( 

جامعة الفرات ) دير 

 -الحسكة( –المور 

جامعة –جامعة حماه 

 طرطوس   

%50 %50 

المعهد التقاني للمراعات 

 المتوسطية 

جامعة تشرين 

 )الالذقية(
%50 %50 

المهنية الصادرة عن 

 وزارة النقل
ريالمعهد التقاني للنقل البح مالحة بحرية طرطوسجامعة    %50 %50 

المهنية النسوية 

الصادرة عن وزارة 

 التربية

 فنون نسوية

طبيقيةالمعهد التقاني للفنون الت  
 

 دمشق

%50 
+فح  الخط الرسمالنجاو في فح  

قط الختصاص الخط العربي وفح  الرسم ف

 لباقي االختصاصات وفق ما هو محدد في

 إعالن المفاضلة العامة

%50 
+فح  الخط الرسمالنجاو في فح  

ط الختصاص الخط العربي وفح  الرسم فق

ن لباقي االختصاصات وفق ما هو محدد في إعال

 المفاضلة العامة
ية الصناعية المهن

الصادرة عن وزارة 

 التربية

ةنجارة ا ثاث والمخرف  
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 المطلوبة واألوراق الوثائق 

 للطالب السورين الغير مقيمين :

صوووورة عووون البطاقوووة الشخصوووية بالنسوووبة للطوووالب السووووريين أموووا الطوووالب الفلسوووطينيين المقيموووين فوووي سوووورية فيتقووودمون بصوووورة عووون القيووود  -1

وموووا قبووول وال  26/7/1956مسوووتخرج حوووديثاً يوووذكر فيوووه تووواري  اللجووووا لعائلوووة الطالوووب والوووذي يجوووب أن يكوووون بتووواري  فوووي السوووجل المووودني 

 تقبل صورة البطاقة الشخصية )صورة الهوية(.

السوووورية مصووودقة مووون وزارة الخارجيوووة فوووي  مصووودقة عووون الوثيقوووة ا صووولية للنجووواو فوووي شوووهادة الدراسوووة الثانويوووة المهنيوووة  غيووور صوووورة -2

الدولووووة التووووي صوووودرت عنهووووا وموووون سووووفارة الجمهوريووووة العربيووووة السووووورية فووووي هووووذه الدولووووة وموووون وزارة خارجيووووة الجمهوريووووة العربيووووة 

 السورية في دمشق وترفق ترجمة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة ا جنبية.

ول الثوووانوي والثووواني الثوووانوي يبوووين فيوووه ان الطالوووب درس المرحلوووة الثانويوووة كاملوووة تسلسووول دراسوووي او كشوووف درجوووات الصوووف ا  وثيقوووة -3

 . يشترط التسلسل الدراسي في البلد الذي حصل منه على الشهادة الثانوية الخارج سوريا و

المصووووارف المعتموووودة خمسووووة وعشوووورون ألووووف ليوووورة سووووورية فووووي  س/ل.25000ه /تسووووديد مبلووووغ وقوووودرمصوووورفي ب إشووووعار -4

 .اإلعالنالمذكورة في 

 

 :من الطالب السوري غير المقيم رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة

 /1000دوالر أمريكي للكليات التطبيقية  / 

 /2200/ دوالر أمريكي لكليات الفنون الجميلة 

 /1200دوالر أمريكي للمعاهد الملتممة / 

 /1000لتقانية إلدارة ا عمال والتسويقالمعاهد ا –ة / دوالر أمريكي للمعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفي 
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 /800دوالر أمريكي لباقي المعاهد  / 

وم فوي للطالب الخيار بين التسديد بالقطع ا جنبي أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركومي بتواري  أول يو

 .التسجيل

 

 للطالب العرب و الجانب :

، وإذا كانووووت الشووووهادة الثانويووووة غيوووور سووووورية لدراسووووة الثانويووووة المهنيووووة السوووووريةعوووون الوثيقووووة ا صوووولية للنجوووواو فووووي شووووهادة اصووووورة مصوووودقة  -1

)تصووودذ هوووذه الوثيقوووة مووون وزارة الخارجيوووة فوووي الدولوووة التوووي صووودرت عنهوووا ومووون سوووفارة الجمهوريوووة العربيوووة السوووورية فوووي هوووذه الدولوووة ومووون 

 ية (وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية في دمشق وترفق ترجمة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة ا جنب

 صورة عن جواز السفر مرفقة بترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت باللغة ا جنبية أو شهادة ميالد أو إخراج قيد. -2

 ( دوالر أمريكي في المصارف المذكورة في هذا اإلعالن.500إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية وقيمتها ) -3

 

 :ب واألجانبمن الطالب العر رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة

 /2000دوالر أمريكي للكليات التطبيقية  / 

 /3500دوالر أمريكي لكليات الفنون الجميلة/ 

 /1200دوالر أمريكي للمعاهد التقانية للحاسوب  / 

 /1200 دوالر أمريكي للمعاهد الفندقية / 
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 /1000 لباقي المعاهد/ دوالر أمريكي 

  دوالر أمريكي700رسم تسجيل لمرة واحدة فقط وقدره / الكليةعند التسجيل للمرة ا ولى في  الطالبيسدد/ 

  دوالر أمريكي500عند التسجيل للمرة ا ولى في المعهد رسم تسجيل لمرة واحدة فقط وقدره / الطالبيسدد/ 

  مون قيموة الرسووم  %50يسدد الطالب الفلسطيني القادم من ا راضي المحتلة الحاصل علوى الشوهادة الثانويوة مون أراضوي الدولوة الفلسوطينية نسوبة

 المقررة أعاله في الكليات والمعاهد المماثلة.

أسوعار الصورف  يمكن للطالب المقبول على أساس الشهادة الثانوية السورية الخيار بين التسديد بالقطع ا جنبي أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشورة

 في مصرف سورية المركمي بتاري  أول يوم في التسجيل.
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 :المصارف المعتمدة

 لتسديد السلفةللسوري غري املقيم املصرف املعتمد  لتسديد السلفةللعرب واألجانب املصرف املعتمد  اسم اجلامعة

 /حساب جامعة دمشق رقم :11املصرف التجاري السوري الفرع/ دمشق
006-100190-0111 

مجيع فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمشق                
 )سلف التعليم املوازي( رقم احلساب:

10169193 /ck1 

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

009-027278-202 

 حساب جامعة حلب يف سوريةمجيع فروع املصارف العقارية 
 /ck1/10344100رقم احلساب  /

 تشرين
مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرف التجاري السوري  -

 رسوم طالب عرب وأجانب –/ الالذقية حساب جامعة تشرين 4فرع/
 /0304-027985-005رقم احلساب / 

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

 رقم احلسابالتعليم املوازي  –جامعة تشرين 
 /001-093912-0304/ 

 البعث
 حساب جامعة  البعث /3املصرف التجاري السوري حبمص الفرع/

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

 حساب جامعة  البعث -مجيع فروع املصرف العقاري 
 ck1/  10170174رقم احلساب 

 / حساب جامعة البعث3حبمص الفرع/ سوريال التجارياملصرف 
 /0403-030332-001 /رقم احلساب

 الفرات
 املصرف التجاري السوري

 /006-762208/ رقم  حساب جامعة الفرات
املصرف التجاري السوري مجيع  فروع  

/006-762208/ رقم  حساب جامعة الفرات  
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 محاه
 /1يف محاه الفرع/ املصرف التجاري السوري

 للطلبة العرب واألجانب حساب جامعة محاه
/0501-024447-001/  رقم احلساب  

 محاهحساب جامعة   -مجيع فروع املصرف العقاري 
 ck1/  10991333رقم احلساب 

 / حساب جامعة محاه1الفرع / سوريال التجارياملصرف  
 /0501-024384-001 /رقم احلساب

 طرطوس
 املصرف التجاري السوري

 جامعة طرطوس /تعليم موازي/حلساب  1فرع طرطوس رقم 
 /0601085111-011رقم احلساب  /

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

 /0601085111-011/رقم احلساب  
 

 مكان ومواعيد تقديم الطلبات:

الواقوووع فوووي  السوووبتاعتبووواراً مووون صوووباو يووووم  الجامعووواتفوووي موووديريات شووو ون الطوووالب المركميوووة فوووي يووودوياً  يوووتم تقوووديم طلبوووات المفاضووولة -

ويووووتم اسووووتقبال الطووووالب ضوووومن فتوووورة التسووووجيل  13/10/2020الواقووووع فووووي  الثالثووووااوحتووووى نهايووووة الوووودوام الرسوووومي موووون يوووووم  26/9/2020

 المحددة أعاله يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً ما عدا يوم الجمعة.

 إلى الوزارة بعد انتهاا فترة التقدم للمفاضلة . تقوم مديريات ش ون الطالب بتدقيق الوثائق وإرسالها  -
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 

 الدكتور بسام ابراهيم

 


