الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إعـ ـ ـ ـالن رقم/6/
شروط التقدم لمفاضلة الطالب السوريين غير المقيمين ومن في حكمهم للقبول
في السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري-طب األسنان-الصيدلة) واالختصاصات األخرى
بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 1010 -1029
تعلن زارة رتععلننال رتعنننتق ون د ن ا ون ا سن رتغن ا رتين ةوا فانح رتم امننا زسن ننق اسم ننل سن املن ن نا رت ةر ن رت ن ون
فاح رتي ةو رتمعنات تش نا رت ةر رت ن و رتي ةو بفحوا ن (رتعلمق أز رألابق ) ق جنسعنت زسعنه رتجم ةون رتعحبان رتين ةو تلعنن
رت ةر ق  1010 / 1029بم جب سفنضل خنص ب ل ز نً تمن ولق:
 -2وحق تجماع رتغ ا رتي ةوا زس ق اسم ل رتع إتى هذه رتمفنضل ز ق رتشحزط رت رةا ق هذر رإلو ن.
 -1أن وس ن رتغنتب انص ً ولى نا رت ةر رت ن و رتعنس غير السورية س رتفحع رتمغل ا ق ازة ون  1029حصرا.
 -3أن تس ن إدنس رتغنتب خ ا سحال رت ةر رت ن و (ث ث ن رت) خنةج رتجم ةو رتعحبا رتي ةو .

زوعفى رتغ ا س أبننء رتيلك رت بل سن ق رتي ةي رت نئما ولى ةأس ومل ل خنةج رت غح ،زأبننء أوضنء رت ائ رتع ةويا
ق رتجنسعنت رتحس سا رتي ةو رتمعنةو أز رتمجناو ب أجح تلعمل ق رتخنةج رء تلع ةوس أ تلعمل ق إا ى رت ائنت
رتعحبا أز رت زتا  ،ولى أال ت ل س إدنسع ل خنةج ةو و ون اةر ق زرا (ه ون رتحص ا ولى نا رت ةر
رت ن و ).
 -4أن وس ن رتغنتب انص ً ق
  ٪ 00تعن زو ةف ع ن ننق بغند ن رتمفنضننل تلع ن إتننى رتيننن رتعحضنناحو تلسلانننت رتغ ان  :الطــب البشــري  -طــب األســنان -نا رت ةر

رت ن و س رتفحع رتمغل ا ولى سع ا ال و ل و :

الصيدلة

 ٪ 57 -تع زو ةف ع ق بغند رتمفنضل تلع

إتى كلانت :رلهندسة بفروعها كافة

 ٪ 60-تع زو ةف ع ق بغند رتمفنضل تلع

إتى كلانت :الزراعة  -الطب البيطري  -التمريض -الكليات التطبيقية

 ٪ 70-تع زو ةف ع ق بغند رتمفنضل تلع

إتى باقي الكليات والمعاهد.

بعد طي درجة المواد التاليـة إن وجـدت (التربيـة الدينيـة  -التربيـة الرياضـية والعسـكرية  -التربيـة الفنيـة والموسـيقية
 الســلوو والمواةبــة) باســتانالكليتي الش ـريعة بجــامعتي دمش ـ وحلــب والمعهــد المتوســل للعلــوم الشــرعية والعربيــةبدمش حيث سيتم احتسـاب درجـة مـادل التربيـة الدينيـة حـين التفاضـي عليهـا ،اضـافة لـبعض الشـروط الةاصـة بـبعض
الكليات والمعاهد الواردل في نهاية هذا اإلعالن.
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عامـة
أحـكام ّ

 -2ولى رتغنتب رتحرفب بنتع تلين رتعحضاحو تسلانت (رتغب رت شحي-طب رأل ننن-رتصا ت ) أن و زن ر ل
رتجنسع رتعق وحفب بنت زر ا ن ،ق رت يل رتمخصص ت ن ب غند رتمفنضل .
سيتم استبعاد الطالب الذين تقدموا الى اعالن المفاضلة العامة من هذه المفاضلة ،اذا كانت الرغبة التي سيقبلون فيها بنتيجة
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مفاضلة السوريين غير المقيمين مماثلة للرغبة التي قبلوا فيها بالمفاضلة العامة .
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د ا رتغنتب ق رتين رتعحضاحو زازرس ق إا ى رتجنسعنت الوعنق بأن د ت ق نو رتين رتعحضاحو بنعاج سفنضل رتفحا
اس ن ق هذه رتجنسع  ،ااث اعل رتعفنضل با رتغ ا ق نو رتين رتعحضاحو تل ا ولى كلانت (رتغب رت شحي -طب
رأل ننن -رتصا ت ) ق جنسعنت اسشق -الب -تشحو  -رت عث -امنه – طحط س ،ككتلة واحدل على أساس معدل السنة
التحضيرية فقل وبغض النظر عن مصدر الشهادل الاانوية.
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و زن رتغنتب ةف رتين رتعحضاحو تسلانت (رتغب رت شحي-طب رأل ننن-رتصا ت ) سع رتحف نت رالخحى زبنتعيليل رتذي
وحف زوخعنة ر ل رتجنسع رتعق وحفب بنت زر ا ن.
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رت ا ق ديمق رتلغ رال سلازو زرتلغ رتفح يا تلعن رت ةر ق  9191/9102وعغلب رتع الخع نة زرجعاناه بنجنح  ،زذتك ز ق رتشحزط
زرتم روا رتمح ا ق إو ن رتمفنضل رتعنس تلفحع رتعلمق ةدل /9/زوحق تلغنتب رتع إتى ك رالخع نةو .
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سنا رتلغ رألجن ا رتمععم تل ةر ق رتين رتعحضاحو زرتسلانت رتعغ ا ا زرتمعنه رتع ن ا هق رتلغ رال سلازو اصحرً .
وعل د ا رتغ ا بم جب هذه رتمفنضل ز ق سع الت ل بنتش نا رت ن و بع اذف رتم را رتمذك ة أو ه.
وشعحط بنتغ ا رتحرف ا ق ت زو ةف أا رتمعنه أن وس ر س س رتا ون  0226زسن بع .
و ةج رتغنتب رتحنئز رتش نا رت ن و س رتفحع رتعلمق ةف نت ق بغند رتمفنضل ز ق رتمع ا رتمئ ي رتمغل ا س رت ةجنت

تسل كلا أز سع (رتمشنة إتا ن نب نً) زز ق رتعيليل رتذي وحف زومسن ت زو  /01/ةف كح أدصى.
 -20و ةج رتغنتب رتحنئز رتش نا رت ن و س رتفحع رألابق ةف نت ق بغند رتمفنضل ز ق رتمع ا رتمغل ا س رت ةجنت تسل
كلا أز سع (رتمشنة إتا ن نب نً) زومسن ت زو  /92/ةف كح أدصى.

 -22تجحى رتفح صنت زرتم نب ت زرالخع نةرت رتخنص ب عض رتسلانت زرتمعنه خ ا رتم روا رتمح ّ ا ت ن ق هذر رإلون ن.
 -21ولى رتغ ا رتحرف ا بنالتعحنق بسلانت زأدين (رت ن رتمعمنةو  -رتعمحوض  -رتفن ن رتجمال -زرتفن ن رتجمال رتعغ ا ا –
رتعل رتصحا بجنسع اسشق -رتعحبا رتحونضا – رتلغ رال سلازو – رتلغ رتفح يا ) زرتمع رتع ن ق تلفن ن رتعغ ا ا ب سشق
زرتمعنه رتع ن ا تلعل رتياناا زرتفن دا زرتمح ا رتح رألا ى رتمغل ا إلجحرء رتفحص أز رالخع نة أز رتم نبل  ،إجحرء
رتعنسن تلفحع
رالخع نةرت زرتم نب ت خ ا رتم روا رتمح ّ ا ق هذر رإلون ن زز ق رتشحزط رت رةا ق إون ن رتمفنضنل
ّ
رتعلمق ةدل  ، / 9/زال وحق تلغنتب ت زو أي ةف س هذه رتحف نت ق بغند رتمفنضل إال إذر رجعنا رتغنتب رالخع نةرت
بنجنح.
 -23تعل رتم نب ت تلم تا ق كلانت رتعحبا (سعلل صف  -إة نا فيق  -ةونض أطفنا) ز ق سع رتنفط زرتغنا بنتحسا ن
زرتمع رتع ن ق تلخغ ط رتح و و بحلب ق رتسلا أز رتمع رتذي د ل ا رتغنتب خ ا رتم روا رتمح ا تعيجال
رتغ ا رتم تا  ،ز ق سع رآلثنة زرتمعناف ق رأل وا رألزتا س ب ء رتعيجال .زوع سيعنسفنً و رتعيجال س تل
وجح رتم نبل رتشخصا ق رتماعنا رتمح ا ت ن زس وح ض بنعاج رتم نبل رتعق تجحى بع رت ا  ،و ل ق رتحف رتعنتا رتعق
2

وحق ت رتعيجال ا ن ز ق بغند سفنضلع بع إبحرا زثا خغا س رتسلا رتمعنا أز رتمع
رتم نبل رتشخصا .

بأ فاح الئق بنعاج حص

 -24ون د ا رتغنتب ق إا ى رتسلانت رتمفععح ق حزع رتجنسعنت ويمح ت بنتعح ول رتممنثل امن بان ن اصحرً ق رتين
رتعنتا تلعيجال  ،كمن ويمح ت بنتعح ول رتممنثل إتى رتجنسعنت رتحس سا رتحئايا حوغ أن وس ن سح نً تمجم ع
رت ةجنت رتمغل ا تل ا ق رتجنسع رتعق وحفب بنتعح ول إتا ن ق رتعن رت ةر ق رتذي د ل ا رتغنتب سع سحرون حزط
زد رو رتعح ول رتممنثل.
 -27ون تينزي سع ا اةجنت رتغ ا س امل رتش نا رت ن و رتيع او تلمع سا إتى هذه رتمفنضل ونظح إتى رتمع ا
رتعحركمق رتم زن ق رتش نا رت ن و زوعل رت ا ولى أ ن .
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ولى رتغنتب رتحرفب ق رتع إتى سفنضل رتي ةوا فاح رتم اما ز ق حزط هذر رإلو ن تسديد سلفة مالية وقيمتها
 /17000/خمسة وعشرون ألف ليرل سورية في أحد المصارف المعتمدل المذكورل في هذا اإلعالن  ،تحعيب هذه
رتيلف س دام ة ل رتخ سنت رتجنسعا اا إ جنا رتغنتب تمحرال تيجال ق رتسلا أز رت يل أز رتمع رتذي د ل ا بنعاج
هذه رتمفنضل  ،زال تحا هذه رتيلف تلغنتب ق انا د ت ز ق تيليل ةف نت رتميجل ق بغند رتمفنضل زر عنسن و
رتعيجال خ ا رتفعح رتعق عح ا تلعيجال رتن نئق ،زتعنا هذه رتيلف تلغنتب إذر كن ت جماع ةف نت سح ض .
وحق تلغنتب رتحنصل ولى رتش نا رت ن و رتعنس فاح رتي ةو رتذي اةس أك ح س صف س را تلك رتش نا بلغ أجن ا ،
رتعيجال ق أدين رتلغنت رألجن ا رتم ر تلغ رتعق سنحت ا ن تلك رتش نا  ،حوغ اص ت ولى رتش نا رت ن و ق ازة ون
 9102زأال و ل سع ت ا ن و  ٪21وشريطة أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار اللغة بنجاح بالنسبة لقسمي اللغة الفرنسية
واالنكليزية  ،زويجل تيجا ً س ن حرً ق رتجنسع ضم س روا تيجال رتغ ا رتم تا بنتمفنضل ( ،زوغنتب بح سفنضل
رتي ةي فاح رتم ال سن تل تس اةجنت ق رت ن و تخ ت رالتعحنق بنفس رالخعصنص ز ق حزط رت ا رتعن ).
ويمح ط تلغ ا رتم تا ق رتسلانت رتمفععح بفحع راتب زتن سح بنتن زر نق رتسلاننت رتممنثلن نق رتجنسعننت رألخنحى تلعنن
رت ةر ق .2020/2019
وحننق تغنتننب رتفننحع رتعلمننق رتع ن إلو ن ن رتمفنضننل رتعنس ن تسن ن رالخعصنصنننت ز ننق رتشننحزط رت ن رةاه ا ن إن ةفننب
بذتك.
وحق تغنتب رتفحع رألابق رتع إلو ن رتعيجال رتم ن ح ز ق رتشحزط رت رةاه ا إن ةفب بذتك.
إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة السوريين غير المقيمين ،ولن يكون هناو فتح أي باب للتسجيي مرل ثانية ،ويجب على
الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددل للتسجيي ومواعيد إجرال االختبارات والمقابالت.

األوراق المطلوبة للتق ّدم إلى المفاضلة
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صن ة سصن د أصن الً ون رت ثا ن رألصننلا تلنجنننح ننق ن نا رت ةر ن رت ن ون رتعنسن فاننح رتين ةو رتمعناتن تلشن نا رت ن ون رتعنسن
رتي ةو (تص ق هذه رت ثا س زارة رتخنةجا ق رت زت رتعق ص ةت ون ن زس فنة رتجم ةو رتعحبا رتي ةو ق هذه رت زت
زس زارة خنةجا رتجم ةو رتعحبا رتي ةو ق اسشق ،زتح ق تحجم سص د س زارة رتع ا إذر كن ت رتش نا بنتلغ رألجن ا ).
ص ن ة و ن رت غند ن رتشخصننا بنتني ن تلغ ن ا رتي ن ةوا  ،أمــا الطــالب الفلســطينيين فيتقــدمون بصــورل عــن القيــد فــي الســجي
المدني مستةرج حدياا يـذكر فيـت تـاريل اللجـول لعاالـة الطالـب والـذي يجـب أن يكـون بتـاريل  2976/5/16ومـا قبـي،

وال تقبي صورل وثيقة اإلقامة المؤقتة(البطاقة الشةصية).
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زثا تيليل اةر ق أزكشف اةجنت تلصف رألزا رت ن ي زرت ن ق رت ن ي و ا ا بأن رتغنتب اةس رتمحالن رت ن ون كنسلن خننةج
رتجم ةو رتعحبا رتي ةو  ،زال وشعحط رتعيليل رت ةر نق نق رت لن رتنذي اصنل سنن ولنى رتشن نا رت ن ون زال ت نل أزةرق رتغنتنب
حطانً ولى ت ول هذه رت ثا زوعع ح رتغلب سلغى إذر تل وح ق ب ن.
وع ن أبننننء رتيننلك رت بل سن ننق رتي ن ةي رت نننئما ولننى ةأس ومل ننل خنننةج رت غننح ،زأبننننء أوضنننء رت ائ ن رتع ةويننا ننق رتجنسعنننت
رتحس سا رتي ةو رتمعنةو أز رتمجنناو بن أجنح تلعمنل نق رتخننةج ن رء تلعن ةوس أ تلعمنل نق إان ى رت ائننت رتعحبان أز رت زتان
ق انا و ت ح رتعيلينل رت ةر نق تلمحالن رت ن ون ب ثا ن ت نت زضنع زرتن ه أز زرت تن  ،ولنى أال ت نل سن إدننسع ل خننةج ن ةو
و ون اةر ق زرا (ه ون رتحص ا ولى نا رت ةر رت ن و ).
إ عنة سصح ق بعي و لف سنتا زدامع ن  /17000/خمسة وعشرون ألف ليرل سورية ق رتمصنةف رتمذك ة ق هذر
رإلو ن.

إجرالات التق ّدم إلى المفاضلة
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وع ّ رتغنتب خصانً ،أز زكال رت ن ق (بم جب زكنت ة ما ونس أز خنص ) إتى أا سحركز رتعيجال رتمععم ق رتجنسعنت
زرتمحن ظنت رتي ةو  ،سصغح نً سع رألزةرق رت تا رتمغل ب ،زومس ق انا و زج ا رتغنتب أن وع ون كل س (أا-
أ -أخت-أخ-ج -ج ) بم جب تف وض خغق س رتغنتب

-2

و س ظف رتعيجال بنالاخنا رالتسعحز ق ت ان نت رتغنتب { حع رتش نا رت ن و زسص ةهن  ،ةدل رالكععنا ،رتلغ
رألجن ا رتعق رخعنةهن رتغنتب.{11111،
ثل و س ظف رتعيجال بنإلاخنا رالتسعحز ق تحف نت رتغنتب زو خل ر ل رتجنسع رتعق رخعنةهن رتغنتب زوحفب بنت زر ا ن ق
انا ازن طنتب رتفحع رتعلمق ةف رتين رتعحضاحو  ،ثل وضغط ولى اة افظ رتحف نت زرتمعنبع تلع ات.
و س ظف رتعيجال بإاخنا بندق بان نت رتغنتب{ةدل رت نتف ،زرتج را ،زرتعن رن.{ 11111 ،
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بع تأك رتغنتب س صح إاخنا بان نت زتيليل ةف نت و

س ظف رالاخنا بع ات رت غند رالتسعحز ا زط نوع ن ولى يخعا أصلاعا .
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و دع رتغنتب ولى رتنيخعا زولصق رتغ ربع رتمغل ب ولا من  ،زو
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ويلل رتم ظف تلغنتب يخ سلص نً ولا ن رتغ ربع رتمغل ب إ عنةرً بنإل عحرك بنتمفنضل زوحعفظ رتغنتب ب ذه رتنيخ إلبحراهن ون
رتضحزة .
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تح ل رتنيخ رت ن ا إتى رت ارة سح بص ة و رت غند رتشخصا أز إخحرج رت ا زص ة و رخحرج رت ا بنتني تلفليغاناا
زص ة رتش نا رت ن و فاح رتي ةو زص ة و رتعيليل رت ةر ق تلمحال رت ن و .
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مالحظة هامة

رتم ظف بنتع داع ولا من زتيجال من زخعم من بنألخعن رتح ما .

ون ا زث خغأ ق رتع إتى رتمفنضل ومس تلغنتب أز س ون ا ون تع ول ةف نت  ،ألك ح سن سنح خن ا عنح رتع ن تلمفنضنل
زذتك بمحكز تع ول رت ان نت بنفس رتجنسع رتعق ق زت ب غند رتمفنضل ق أا سحركزهن زذتك ز ق رآلتق:
 وع ن صننناب رتع دن بغلننب رتععن ول ة ننمانً إتننى ةئن ن رتجنسعن رتعننق وع ننع ت ننن رتمحكننز رتمخصننص تننذتك سح ننً بن بغندن رتمفنضننل
رتحرفب بعع ول ن زرتمم ة س سحكز رتعيجال.
 ثل و رتمحكز رتمخصص بعع ول رتحف نت رتسعحز انً زتيلل رتنيخ رتمع ت تلغنتب ز ق رآلتا رتمععمن زوحنعفظ بنتنينخ رألخنحى
سح بغلب رتغنتب زبغند رتمفنضل رتينب .
 تح ل رت غندنت رتمع ت إتى رت ارة ضم سغلف خنص سح ق ب نئم ر ما .
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مالحظات
 سلء جماع رتحف نت ق بغند رتمفنضل فاح سلز زومس تلغنتب ت زو ةف زرا ولى رألدل زاعى  /01/ةف تلفحع رتعلمق ،
ز  /92/ةف تلفحع رألابق  ،زوعل رت ا ز ق سع ا رت ةجنت زتيليل رتحف نت زرتشحزط رألخحى.
 وحق تلغنتب رتع

إتى أك ح س سحكز تععم رت غند رألزتى زتلغى رت ن ا اسمنً.

تلمفنضل ق أي سحكز تيجال سععم  ،ز ق انا ت

 تعل زارة رتععلال رتعنتق أ منء رتم تا بنعاج رتمفنضل زالوعع ح رتغنتب سيج ً إالّ بع تي و رتح

رتمغل ب تلعيجال.

مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة السوري غير مقيم
 ومس تلغ ا رتذو ة ضت جماع ةف نت ل بنعاج مفاضلة السوري غير المقيم زكن ر د از ر كنسل رتحف نت ق بغندرتمفنضل زرت نتغ  /30/رغبة للفرع العلمي و /17/رغبات للفرع األدبي ،زوحف ن بعي و أزضنو ل رتع بغل نت ل إتى س وحو
ؤزن رتغ ا رتمحكزو ق إا ى رتجنسعنت تعح و كلا أز سع وحف ن رتعيجال ا ز ق رتشحزط ز رتح زا رت ان تل ةجنت
رتمعلن تنعنئج سفنضل رتي ةي فاح رتم ال ،ولى أن وعل ت ول رتغل نت خ ا عح تيجال رتغ ا رتميعج و رتم تا بنعاج
هذه رتمفنضل  ،زت وصنة إتى تي و زضع أي طنتب سن تل وس س ز نً تع ا رتحف نت رتمذك ة أو ه  ،زتعل سعنتج رتغل نت
رتم س بنتجنسعنت زإص رة د رئل رتم تا س د ل زارة رتععلال رتعنتق.
 ال وي ى زضع رتغنتب ق رتين رتعحضاحو . ال وي ى زضع رتغنتب ق كلانت رتفن ن رتجمال زرتفن ن رتجمال رتعغ ا ا ك وشعحط ا ن أن تس ن رتحف س ةج ق بغندرتمفنضل ضم رتحف نت رألةبع رألزتى
 ال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد التي تشترط اختبارات ،ما لم يكن ناجحا في االختبارات المطلوبةالشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتت الاانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلى النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الى هذه
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردل باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/1/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد
العلوم (رياضيات – احصال رياضي)

اانا رتغنتب ولى  / %60 /ق سنا رتحونضانت

العلوم (الكيميال)

اانا رتغنتب ولى  / % 60 /ق سنا رتسامانء

العلوم (الفيزيال)

اانا رتغنتب ولى  / %60 /ق سنا رتفازونء

كلية اإلعالم

اانا رتغنتب ولى / %60 /ق سنا رتلغ رألجن ا ز / %00 /ق سنا رتلغ رتعحبا تلفحوا رتعلمق زرألابق

كلية التربية قسم معلم الصف

اانا رتغنتب ولى / %70 /ق سنا رتحونضانت زرت ا تلفحع رتعلمق ط

كلية الشريعة

اانا رتغنتب ولى /%60/ق سنا رتعحبا رت ونا ز /%60/ق سنا رتلغ رتعحبا تلفحوا رتعلمق زرألابق

اللغة العربية

اانا رتغنتب ولى  / %57 /ق سنا رتلغ رتعحبا تلفحوا رتعلمق زرألابق
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتت الاانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلى النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الى هذه
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردل باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/1/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد

العلوم الصحية بجامعة دمش
/اختصاص نط وتقويم الكالم/

اللغة االنكليزية

اللغة الفرنسية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الفنون الجميلة
وكلية الفنون الجميلة التطبيقية

 اانا رتغنتب ولى سع ا  /%21/ق رتش نا رت ن و تلفحع رتعلمق تلع إلجحرء رتفحص.
 موعد التسجيي لالشتراو بالفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 9
 مواعيد إجرال الفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 9
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار






اانا رتغنتب ولى  / %61 /ق سنا رتلغ رال سلازو تلفحوا رتعلمق زرألابق تلع إلجحرء رالخع نة
موعد التسجيي لالشتراو باالختبار من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 5
موعد إجرال االختبار بتاريل 1029 /9/0
وي ا رتغنتب ة ل رال عحرك بنالخع نة زد ةه  0111تاح ةو .
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار

 اانا رتغنتب ولى  / %61 /ق سنا رتلغ رتفح يا تلفحوا رتعلمق زرألابق تلع إلجحرء رالخع نة .
 موعد التسجيي لالشتراو باالختبار من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 7
 موعد إجرال االختبار بتاريل 1029 /9/5
 وي ا رتغنتب ة ل رال عحرك بنالخع نة زد ةه  0111تاح ةو .
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
 اانا رتغنتب ولى سع ا  /%57/ق رتش نا رت ن و تلفحع رتعلمق تلع إلجحرء رالخع نة.
 موعد التسجيي لالشتراو باالختبار من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 4
 موعد إجرال اختبار الرسم الساعة العاشرل صباحا بتاريل  1029/9/7ويتضمن
 رسم حر يدل على اإلنشال والحركة وعالمتت ( )37درجة رسم حر لشكي محدد وعالمتت ( )37درجة الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرل وعالمتت ()30درجةتجرى االختبارات في وقت واحد ويتم اعتماد مبدأ (ناجح – راسب).
 يسدد الطالب رسم االشتراو باالختبار وقدره  1700ليرل سورية.
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
 اانا رتغنتب ولى سع ا  /%70/ق رتش نا رت ن و تلفحوا رتعلمق زرألابق تلع إلجحرء رالخع نة
 ت ةج رتحف ضم رتحف نت رألةبع رألزتى ق بغند رتمفنضل .
 موعد التسجيي لالشتراو باالختبار من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 1
 موعد إجرال االختبار األول الساعة العاشرل صباحا بتاريل 1029 /9/3و يتضمن اختبار تمهيدي بقلم الرصاص
نتيجتت (ناجح – راسب).
 الناجحين باالختبار األول يتقدمون لالختبار الااني الساعة العاشرل صباحا بتاريل  1029 /9/9ويتضمن
 اختبار رسم لموضوع قلم رصاص عالمتت  /60/درجة. اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمتت  /30/درجة.اختبار بالاقافة الفنية (مؤتمت) عالمتت ( )20درجة تجمع عالمات االختبارات ويعد ناجحا كي من حصي على  /70/درجة فما فوق. يسدد الطالب رسم االشتراو باالختبار وقدره  1700ليرل سورية.
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتت الاانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلى النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الى هذه
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردل باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/1/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد
كلية التمريض






اانا رتغنتب ولى سع ا  /%60/ق رتش نا رت ن و تلفحع رتعلمق تلع إلجحرء رتفحص
موعد التسجيي لالشتراو بالفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 9
مواعيد إجرال الفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار

كلية التربية الرياضية






اانا رتغنتب ولى سع ا  /%70/ق رتش نا رت ن و تلفحوا رتعلمق زرألابق تلع إلجحرء رتفحص
موعد التسجيي لالشتراو بالفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 9
مواعيد إجرال الفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية 1029/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص











تلفحوا رتعلمق زرألابق حوغ اانا رتغنتب ولى سع ا  /%70/ق رتش نا رت ن و تلع إلجحرء رتفحص
مواعيد التسجيي لالشتراو بالفحص من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 3
مواعيد إجرال الفحص يومي  4و 1029/9/7
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص
تلفحوا رتعلمق زرألابق حوغ اانا رتغنتب ولى سع ا  / %70/ق سنا رتلغ رألجن ا تلع إلجحرء رتفحص
للتأكد من سالمة الجسد والحواس وتناسب الطول مع الوزن والمظهر الالا
موعد التسجيي لالشتراو بالمقابلة من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 9
مواعيد إجرال المقابالت من تاريل  1029/ 0 /19ولغاية .1029/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص

المعهد التقاني للفنون التطبيقية

المعهد التقاني للعلوم السياحية
والفندقية

المعهد المتوسل للعلوم الشرعية والعربية
المعهد التقاني لطب األسنان (تعويضات)

المعهد التقاني للحاسوب
معهد اآلثار والمتاحف

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
المعهد التقاني الدارل االعمال والتسوي

تلفحوا رتعلمق زرألابق حوغ اانا رتغنتب ولى / %60/ق سنا رتعحبا رت ونا
تلفحع رتعلمق ط حوغ اانا رتغنتب ولى  / %70/ق سنا رتلغ رألجن ا
تلفحوا رتعلمق زرألابق حوغ اانا رتغنتب ولى  / %70/ق سنا رتلغ رألجن ا
تلفحع رألابق ط حوغ اانا رتغنتب ولى  / %70/ق سنا رتلغ رألجن ا

رسوم الةدمات الجامعية وتسدد سنويا
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-

 /3100/دوالر أمريكي للسنة التحضيرية لكليات الطب البشري – طب األسنان – الصيدلة.
 /1100/دوالر أمريكي لكليات الهندسة بفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة
 /2100/دوالر أمريكي لكليات الزراعة – الطب البيطري.
 /900/دوالر أمريكي لكليات العلوم.
 / 000/دوالر أمريكي لكليات اآلداب بأقسامها والشريعة.
 /2000/دوالر أمريكي لباقي الكليات.
 2100دوالر أمريكي للمعاهد التقانية لطب األسنان (تعويضات سنية) .
 2100دوالر أمريكي للمعاهد الملتزمة (التقاني الةطوط الحديدية بحلب  -التقاني للنفل والغاز في الرميالن وحمص وبانياس)
 2000دوالر أمريكي للمعاهد التقانية ( الةدمة االجتماعية – العلوم الشرعية – القانوني – المالي– العلوم المالية والمصرفية – ادارل االعمال والتسوي – طب االسنان/مساعدات).
 000دوالر أمريكي لباقي المعاهد التقانية غير الملتزمة.

مالحظة للطالب الةيار بين التسديد بـالقطع األجنبـي أو مـا يعادلـت بـالليرل السـورية حسـب نشـرل أسـعار الصـرف فـي مصـرف سـورية
المركــزي بتــاريل أول يــوم فــي التســجيي ،ويعتمــد نــوع واحــد مــن العملــة لتســديد رســوم الةــدمات الجامعيــة لكامــي العــام
الدراسي،بغض النظر عن نوع العملة التي تم تسديد السلفة بموجبها.

مراكـز التسـجيي والمصارف المعتمدل لتسديد سلفة مفاضلة السوري غير المقيم
اسم الجامعة مركز التسجيي المعتمد للفرعين العلمي واألدبي
المصرف المعتمد لتسديد السلفة
جماع حزع رتمصحف رتع نةي اينا جنسع اسشق
 رتمسع رتمحكزو ( بحرسس )دمش
( لف رتععلال رتم راي) ةدل رتحينا:
-كلا رتيانا (تصحاح رت ان نت زتع ول ةف نت)

حلب

 كلا رتغب رت شحي -سحكز رتحن ب (تصحاح رت ان نت زتع ول ةف نت)

تشرين

 س وحو -سحكز رتحن ب (تصحاح رت ان نت زتع ول ةف نت)

البعث

 س وحو ؤزن رتغ ا رتمحكزو -رارة رتش س (تصحاح رت ان نت زتع ول ةف نت)

الفرات
حماه

طرطوس

ؤزن رتغ ا رتمحكزو

دير الزور س نى ةئن رتجنسع

ck1 /01062020

جماع حزع رتمصنةف رتع نةو ق ةو اينا جنسع الب
ةدل رتحينا /ck1/10344100/
جماع حزع رتمصنةف رتعجنةو بي ةو تصنتح رتمصحف رتعجنةي رتي ةي حع/4/
رت ذدا

جنسع تشحو – رتععلال رتم راي ةدل رتحينا /1014-120209-110 /
جماع حزع رتمصحف رتع نةي  -اينا جنسع رت عث
ةدل رتحينا ck1 / 20250254
رتمصحف رتعجنةي رتي ةي بحمص رتفحع /0/اينا جنسع رت عث
ةدل رتحينا/0403-030331-002 /

جماع حزع رتمصحف رتعجنةي رتي ةي
اينا جنسع رتفحرت ةدل /006-561100 /
جماع حزع رتمصحف رتع نةي  -اينا جنسع امنه

الحسكة كلا رتح ق

 س وحو ؤزن رتغ ا رتمحكزو -س وحو رتمعل سنتا (تصحاح رت ان نت زتع

ةدل رتحينا ck1 / 20992333
رتمصحف رتعجنةي رتي ةي رتفحع  /0/اينا جنسع امنه
ةدل رتحينا/0702-014304-002 /

ول ةف نت)

 س وحو ؤزن رتغ ا رتمحكزو -سحكز ةئن رتجنسع (تصحاح رت ان نت زتع ول

رتمصحف رتعجنةي رتي ةي
حع طحط س ةدل  0تحينا جنسع طحط س /تعلال س راي/
ةدل رتحينا /0602007222-022/

ةف نت)

مكان ومواعيد تقديم الطلبات
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يتم تقديم طلبات المفاضلة إتى رتمحركز رتمععم ق رتجنسعنت رتمذك ة أو ه روع نةرً س صباح يوم االثنين الواقع في
 1029 / 9 /1وحتى نهاية الدوام الرسـمي من يوم األربعال الواقع في  1029 / 9 / 20زوعل ر ع نا رتغ ا و سانً
ضم عح رتعيجال رتمح ا أو ه س رتينو رتعن ع ص نانً زاعى رتينو رت ن ا زرتنصف ظ حرً بمن ا ن و رتي ت زوغل
وا ةأس رتين رت جحو و ر و رتجمع .

مالحظة هامة إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة السوريين غير المقيمين ،ولن يكون هناو فتح أي باب للتسجيي مرل ثانية،
ويجب على الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددل للتسجيي ومواعيد إجرال االختبارات والمقابالت.

يمكن االطالع على شروط اإلعالن عن طري

موقـع المفاضـلة على شــبكة االنتـرنت
موقع وزارل التعليم العالي على شبكة االنترنت

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

وزير التعليم العالي
الدكتور بسام ابراهيم
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