الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إعـالن رقم /7/
شروط التقدم لمفاضلة الطالب العرب واألجانب للقبول في السنة التحضيرية
لكليات (الطب البشري-طب األسنان-الصيدلة) واالختصاصات األخرى
بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2020 -2019
تعلن وزارة التعليم العالي عن قبول عدد منن الالن م منن اء ناب النب د العوءينن وا م بينن منن دةلنن رنسادة الدراةنن الراةو نن ال نور ن
او غيو ال ور ن التي تعد معادلن لشسادة الدراةنن الراةو نن العامنن ال نور ن ءروعيسنا لالعلةني وا دءني اني مامعنا ومعاهند المةسور نن
العوءين ال ور ن للعام الدراةي  2020 / 2019ءةومب مراضلن خاصن ءسم واق اآلتي :
 -1ان كننون الالالننب داصن ش علننا رننسادة الدراةننن الراةو ننن العامننن ال ننور ن لالعلةنني او ا دءنني او غيننو ال ننور ن الةعادلننن لسننا مننن
الروع الةاللوم في إحدى دورتي العامين  2018أو .2019
 -2ان ال قل معدل الالالب اي الشسادة الراةو ن عن :
 ٪ 08 -لتدو ن رغبته اي ءالاقن الةراضلن للتقدم إلا ال ن التحضيو ن لكليا  :الطب البشري  -طب األسنان  -الصيدلة

  ٪ 77لتدو ن رغبته اي ءالاقن الةراضلن للتقدم إلا كليا  :الهندسة بفروعها كافة ٪ 08 -لتدو ن رغبته اي ءالاقن الةراضلن للتقدم إلا كليا :الزراعة – الطب البيطري – التمريض -الكليات التطبيقية

  ٪ 78لتدو ن رغبته اي ءالاقن الةراضلن للتقدم إلا باقي الكليات والمعاهد .بعد طي درجة المـواد التاليـة إن وجـدت( :التربيـة الدينيـة – التربيـة الرياضـية والعسـكرية – التربيـة الفنيـة والموسـيقية –
الســلوو والمواةبــة) باســتينااكلية الش ـريعة بجــامعتي دمش ـ وحلــب والمعهــد المتوســع للعلــوم الشــرعية والعربيــة
بدمشـ حيــت ســيتم احتســاب درجــة مــادة التربيــة الدينيــة حــين التفاضـ عليهــا  ،اضــافة لــبعض الشــروط ال اصــة
ببعض الكليات والمعاهد الواردة في نهاية هذا اإلعالن.
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عامـة
أحـكام ّ

ك طالـب يحمـ أكيـر مـن جنسـية ومـن بينهـا الجنسـية السـورية يعامـ علـس أسـان أنـع سـوري مـن جميـل الوجـو وال يحـ لـع
التقدم إلس هذ المفاضلة.
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ســيتم اســتبعاد الطــالب الحــايزين الشــهادة اليانويــة العامــة الســورية لعــام  2019والــذين يعــاملون معاملــة الطــالب الســوريين

بالقبول الجامعي والذين تقدموا الس اعالن المفاضلة العامة للطالب السوريين ،مـن مفاضـلة العـرب واألجانـب اذا كانـت الرغبـة
التي سيقبلون فيها ينتيجة مفاضلة العرب واالجانب مماثلة للرغبة التي قبلوا فيها بالمفاضلة العامة.
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قبول الالالب اي ال ن التحضيو ن ودوامه اي إددى المامعا ال ع ي ءأن قبوله اي ةسا ن ال ن التحضيو ن ء تيمن مراضلن الروز
ةيكون اي هذه المامعن ،ديث ةيتم التراضل ءين الال م اي ةسا ن ال ن التحضيو ن للقبول علا كليا لالالب البشوي -طب
ا ة ان -الصيدلن اي مامعا دمشق -دلب -تشو ن -البعث -دةاه – طوطوس ،ككتلة واحدة علس أسان معدل السنة
التحضيرية فقع وبغض النظر عن مصدر الشهادة اليانوية.
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االخوى وءالت ل ل

دون الالالب رغبن ال ن التحضيو ن لكليا

لالالب البشوي-طب ا ة ان-الصيدلن مع الوغبا

الذي وغبه و ختار اةم المامعن التي وغب ءالدوام ايسا.
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القبول اي ق ةي اللغن االةكليز ن واللغن الروة ين للعام الدراةي  9191/9102تاللب التقدم الختبار وامتيازه ء ماح  ،وذلك واق
الشووط والةواعيد الةحددة اي إع ن الةراضلن العامن للروع العلةي رقم /9/و حق للالالب التقدم إلا ك االختبار ن.

مننادة اللغننن ا م بيننن الةعتةنندة للدراةننن انني ال ن ه التحضننيو ن وق ننم اللغننن االلةاةيننن والكليننا التالبيقيننن والةعاهنند التقاةيننن هنني
اللغن االةكليز ن دصواش.
مادة اللغن ا م بين الةعتةدة للدراةن اي ق م اللغن االةباةين هي اللغن الروة ين دصواش.
تم قبول الال م ءةومب هذه الةراضلن واق معدالتسم ءالشسادة الراةو ن ءعد طي الةواد الةذكورة اع ه.
تقبل طلبا الواغبين اي تدو ن رغبن ادد الةعاهد ان كوةوا من مواليد عام  0221وما ءعد.

نندرا الالالننب الحنناهز الشننسادة الراةو ننن مننن الرننوع العلةنني رغباتننه انني ءالاقننن الةراضننلن واننق الةعنندل الةئننوي الةاللننوم مننن النندرما
لكل كلين او معسد لالةشار إليسا ةاءقاش وواق الت ل ل الذي وغبه و ةك ه تدو ن  /30/رغبن كحد اقصا.
درا الالالب الحاهز الشسادة الراةو ن من الروع ا دءي رغباته اي ءالاقن الةراضلن واق الةعدل الةئوي الةاللوم من الدرما لكل
كلين او معسد لالةشار إليسا ةاءقاش وواق الت ل ل الذي وغبه و ةك ه تدو ن  /25/رغبن كحد اقصا.
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تموى الرحوصا والةقاء واالختبارا الخاصن ءبعض الكليا والةعاهند خن ل الةواعيند الةحن ةددة لسنا اني هنذا اإلع ن ن
وواق الشووط الواردة ءاع ن الةراضلن العامن للروع العلةي رقم./9/
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علا الال م الواغبين ءااللتحاق ءكليا واق ام لالس دةن الةعةار ن -التةو ض –العلوم الصحين ءمامعن دمشق -الر ون المةيلن-والر نون
المةيلن التالبيقين-التوءين الو اضين – اللغنن االةكليز نن – اللغنن الروة نين والةعسند التقناةي للر نون التالبيقينن ءدمشنق والةعاهند التقاةينن للعلنوم
ال ننيادين والر دقي ننن والةحقق ننين الح نند ا دة ننا الةالل ننوم إلم نواب الرح ننال او االختب ننار او الةقاءل ننن ،إم نواب االختب ننارا والةق نناء خ ن ل
العامنن للروع العلةي رقم  ، /9/وال يح للطالب تـدوين أي
الةواعيد الةح ةددة اي هذا اإلعن ن وواق الشووط الواردة اي إعن ن الةراضنلن ة
رغبة من هذ الرغبات في بطاقة المفاضلة إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح
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تننتم الةقنناء للةقب نولين انني كليننا التوءيننن لمعلننم ص ن  -إررنناد ةر نني  -ر نناط اطرننال وانني معسنند ال ن رال والغنناز ءننالومي ن
والةعسد التقاةي للخالوط الحد د ن ءحلب اي الكلين او الةعسد الذي قبل ايه الالالب خ ل الةواعيد الةحددة لت نميل الالن م
الةقبولين ،واي معسد اآلثار والةتاد اي ا ةبوعين ا ولين من ءدب الت ميل .و عد م ت كراش عن الت ميل من لم منو الةقاءلنن
الشخصننين انني الةيعنناد الةحنندد لسننا ومننن ننواض ء تيمننن الةقاءلننن التنني تمننوى ءعنند القبننول  ،قبننل انني الوغبننن التاليننن التنني حننق لننه
الت ننميل ايسننا واننق ءالاقننن مراضننلته ءعنند إء نواز وثيقننن خاليننن مننن الكليننن الةع يننن او الةعسنند ءأةننه غيننو الهننق ء تيمننن احننال الةقاءلننن
الشخصين.
ةح له ءالتحو ل الةةاثل ايةا ءي سا دصواش اني ال ن ن التالينن
ع د قبول الالالب اي إددى الكليا الةرتتحن اي اووع المامعا
للت ننميل  ،كةننا ننةح ل ننه ءالتحو ننل الةةاثننل إلننا المامع ننا الحكوميننن الوهي ننين رننو الن ان ك ننون محقق ناش لةمةننوع ال نندرما
الةاللوم للقبول اي المامعن التي وغب ءالتحو ل إليسا اي العام الدراةي الذي قبل ايه الالالب مع مواعاة رووط وقواعد التحو نل
الةةاثل.
الال ن م الةقبولننون انني مامعننن الرنوا لد ننو الننزور مننن الحاصننلين علننا الشننسادة الراةو ننن ال نور ن مننن إدنندى محاا(ننا لالوقننن –
الح ننكن -د ننو الننزور ال ننةح لسننم ءالتحو ننل الةةاثننل إلننا المامعننا ا خننوى إال إذا كاةننب درمنناتسم انني ة ن ن القبننول تخ نولسم
االلتحاق ءالمامعن الةواد التحو ل إليسا.
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علا الالالب الواغب اي التقدم إلا مراضلن الال م العوم واالماةب واق رووط هذا اإلع ن ت د د ةلرن مالين وقيةتسا
 /788/خمسمئة دوالر أمريكي اي ادد الةصارف الةذكورة اي هذا اإلع ن  ،وتحت ب هذه ال لرن من قيةن رةم الخدما
المامعين دين إةماز الالالب لةوادل ت ميله اي الكلين او الق م او الةعسد الذي قبل ايه ء تيمن هذه الةراضلن ،وال تود هذه
ال لرن للالالب اي دال قبوله واق ت ل ل رغباته الة ملن اي ءالاقن الةراضلن واةت كااه عن الت ميل خ ل الرتوة التي ةتحدد
للت ميل ال ساهي ،وتعاد هذه ال لرن للالالب إذا كاةب مةيع رغباته مواوضن.
ال لتزم الال م العوم وا ماةب الةقبولين اي الةعاهد الةلتزمن ءخدمن الدولن.
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حق للالالب الحاصل علا الشسادة الراةو ن العامن غيو ال ور ن الذي درس اكرو من ةص مواد تلك الشسادة ءلغن ام بين
الت ميل اي اق ام اللغا ا م بين الةوااقن للغن التي م حب ايسا تلك الشسادة ت مي ش مبارواش ضةن مواعيد ت ميل الال م
الةقبولين ءسذه الةراضلن رو الن دصول الالالب علا الشسادة الراةو ن اي ة ن القبول او ال ن التي ةبقتسا علا اال قل الةعدل
ايسا عن  %01وشريطة اجتاز الطالب اختبار اللغة بنجاح بالنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية  ،و الالب ءالوةوم الةةاثلن
للال م الةقبولين ءةراضلن العوم وا ماةب.
ةح اقال للال م الةقبولين اي الكليا الةرتتحن ءروع ادلب وتدمو ءالدوام اي الكليا الةةاثلن اي المامعا ا خوى للعام
الدراةي .9191/9102
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إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة العرب واألجانب ،ولن يكون هناو فتح أي باب للتسجي مرة ثانية ،ويجب علس
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الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة للتسجي ومواعيد إجراا االختبارات والمقابالت.
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األوراق المطلوبة للتق ّدم إلس المفاضلة
-1

-2
-3

صورة مصدقن عن الوثيقن ا صلين لل ماح اي رسادة الدراةن الراةو ن العامن ال ور ن ،واذا كاةب الشسادة الراةو ن غيو ةور ن
لتصدق هذه الوثيقن من وزارة الخارمين اي الدولن التي صدر ع سا ومن ةرارة المةسور ن العوءين ال ور ن اي هذه الدولن ومن
وزارة خارمين المةسور ن العوءين ال ور ن اي دمشق ،وتواق تومةن مصدقن من وزارة العدل إذا كاةب ءاللغن ا م بين .
صورة عن مواز ال رو مواقن ءتومةن إلا اللغن العوءين إذا كاةب ءاللغن ا م بين او رسادة مي د او إخواا قيد .
إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية وقيمتها  /788/خمسمئة دوالر أمريكي في المصارف المذكورة في هذا االعالن.

إجرااات التق ّدم إلس المفاضلة
 -1تق ةدم الالالب رخصياش ،او وكيله القاةوةي لءةومب وكالن رةةين عامن او خاصن إلا ادد مواكز الت ميل الةعتةدة اي المامعا
والةحاا(ا ال ور ن ،مصالحباش معه ا وراق الربوتين الةاللوءن ،و ةكن اي دال عدم ومود الالالب ان تقدم ع ه كل من لام-ام-
اخب-اخ-مد-مدة ءةومب ترو ض خالي من الالالب

 -2قوم موظ الت ميل ءاالدخال االلكتووةي لبياةا الالالب {اوع الشسادة الراةو ن ،رقم االكتتام ،دورة الشسادة الراةو ن
ومصدرها ،اللغن ا م بين التي اختارها الالالب ،الم ين.{111111،
 -3ثم قوم موظ الت ميل ءاإلدخال االلكتووةي لوغبا الالالب و دخل اةم المامعن التي اختارها الالالب و وغب ءالدوام ايسا اي
دال دون طالب الروع العلةي رغبن ال ن التحضيو ن ،ثم ضرال علا زر درظ الوغبا والةتاءعن للتربيب.
 -4قوم موظ الت ميل ءإدخال ءاقي ءياةا الالالب{رقم السات  ،والموال ،والع وان.{ 11111 ،
 -7ءعد تأكد الالالب من صحن إدخال ءياةاته وت ل ل رغباته قوم موظ االدخال ءتربيب البالاقن االلكتووةين وطباعتسا علا ة ختين اصليتين.
 -0وقع الالالب علا ال ختين و لصق الالواءع الةاللوءن عليسةا  ،و قوم الةوظ ءالتوقيع عليسةا وت ميلسةا وختةسةا ءا ختام الوةةين.
لم الةوظ للالالب ة خن ملصقاش عليسا الالواءع الةاللوءن إرعاراش ءاإلرتواك ءالةراضلن و حترظ الالالب ءسذه ال خن إلءوازها ع د
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الضوورة.

 -0توةل ال خن الراةين إلا الوزارة مواقن ءصورة عن اثبا الم ين وصورة الشسادة الراةو ن غيو ال ور ن .

مالحظة هامة :

ع د ددوث خالأ اي التقدم إلا الةراضنلن ةكنن للالالنب او منن نوم ع نه تعند ل رغباتنه  ،كرنو منن منوة خن ل اتنوة التقندم
للةراضلن وذلك ءةوكز تعد ل البياةا ء رس المامعن التي ةبق وتقدم ءبالاقن الةراضلن اي ادد مواكزها وذلك واق اآلتي:
 تقنندم صننادب الع قننن ءاللننب التعنند ل رةننةياش إلننا رهاةننن المامعننن التنني تبننع لسننا الةوكننز الةخصننال لننذلك مواق ناش ءننه ءالاقننن
الةراضلن الواغب ءتعد لسا والةةسورة من موكز الت ميل.

 قننوم الةوكننز الةخصننال ءتعنند ل الوغبننا الكتووةيناش وت ننلم ال ننخن الةعدلننن للالالننب واننق اآلليننن الةعتةنندة و حننترظ ءال ننخن
ا خوى مواقن ءاللب الالالب وءالاقن الةراضلن ال اءقن.
 توةل البالاقا الةعدلن إلا الوزارة ضةن مغل خاص مواق ءقاهةن اةةين.
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مالحظات:
 ملب مةيع الوغبا اي ءالاقن الةراضلن غيو ملزم و ةكن للالالب تدو ن رغبن واددة علا ا قل ودتا  /11/رغبن للروع العلةي ،
و  /90/رغبن للروع ا دءي  ،و تم القبول واق معدل الدرما وت ل ل الوغبا والشووط ا خوى.


حق للالالب التقدم للةراضلن اي اي موكز ت ميل معتةد ،واي دال تقدم إلا اكرو من موكز تعتةد البالاقن ا ولا وتلغا الراةين دكةاش.

 تعلن وزارة التعليم العالي اةةاب الةقبولين ء تيمن الةراضلن وال عتبو الالالب م م ش إالة ءعد ت د د الوةوم الةاللوءن للت ميل.

مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميل رغباتهم بنتيجة مفاضلة العرب واألجانب:
 -ةكن للال م الذ ن راضب مةيع رغباتسم ء تيمن مفاضلة العرب واألجانب وكاةوا قد دوةوا اي كامل الوغبا اي ءالاقن

الةراضلن والبالغ /38/رغبة للفرع العلمي و /27/رغبات للفرع األدبي و وغبون ءت و ن اوضاعسم التقدم ءاللباتسم إلا مد و ن
رؤون الال م الةوكز ن اي إددى المامعا لتحد د كلين او معسد وغبون الت ميل ايه واق الشووط و الحدود الدةيا للدرما
الةعل ن ل تاهج مراضلن العوم وا ماةب  ،علا ان تم تقد م الاللبا خ ل اتوة ت ميل الال م الة تمد ن الةقبولين ء تيمن
هذه الةراضلن  ،ولن صار إلا ت و ن وضع اي طالب ما لم كن مدوةاش لعدد الوغبا الةذكورة اع ه  ،وتتم معالمن الاللبا
الةقدمن ءالمامعا وإصدار قواهم الةقبولين من قبل وزارة التعليم العالي.
 ال وى وضع الالالب اي كليا الر ون المةيلن والر ون المةيلن التالبيقين كوةه شتوط ايسا ان تكون الوغبن مدرمن اي ءالاقنالةراضلن ضةن الوغبا ا رءعن ا ولا
 -ال يسوى وضل الطالب في الكليات والمعاهد التي تشترط اختبارات ،ما لم يكن ناجحاً في االختبارات المطلوبة.

الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع اليانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلس النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الس هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد
العلوم (رياضيات – احصاا رياضي)

ديازة الالالب علا  / %08 /اي مادة الو اضيا

العلوم (الكيمياا)

ديازة الالالب علا  / % 08 /اي مادة الكيةياب

العلوم (الفيزياا)

ديازة الالالب علا  / %08 /اي مادة الريز اب

كلية اإلعالم

ديازة الالالب علا / %08 /اي مادة اللغن ا م بين و / %08 /اي مادة اللغن العوءين للروعين العلةي وا دءي

كلية التربية قسم معلم الصف

ديازة الالالب علا / %78 /اي مادة الو اضيا والقبول للروع العلةي اقال

كلية الشريعة

ديازة الالالب علا /%08/اي مادة التوءين الد ين و /%08/اي مادة اللغن العوءين للروعين العلةي وا دءي

اللغة العربية

ديازة الالالب علا  / %77 /اي مادة اللغن العوءين للروعين العلةي وا دءي

العلوم الصحية بجامعة دمش

 ديازة الالالب علا معدل  /%01/اي الشسادة الراةو ن للروع العلةي للتقدم إلمواب الرحال.
 موعد التسجي لالشتراو بالفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 9
 مواعيد إجراا الفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 9

/اختصاص نط وتقويم الكالم/

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع اليانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلس النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الس هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد

اللغة االنكليزية

اللغة الفرنسية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الفنون الجميلة
وكلية الفنون الجميلة التطبيقية







ديازة الالالب علا  / %01 /اي مادة اللغن االةكليز ن للروعين العلةي وا دءي للتقدم إلمواب االختبار
موعد التسجي لالشتراو باالختبار من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 7
موعد إجراا االختبار بتاريخ 2819 /9/0
دد الالالب رةم االرتواك ءاالختبار وقدره  0111ليوة ةور ن.
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار

 ديازة الالالب علا  / %01 /اي مادة اللغن الروة ين للروعين العلةي وا دءي للتقدم إلمواب االختبار .
 موعد التسجي لالشتراو باالختبار من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 7
 موعد إجراا االختبار بتاريخ 2819 /9/7
دد الالالب رةم االرتواك ءاالختبار وقدره  0111ليوة ةور ن.

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
 ديازة الالالب علا معدل  /%77/اي الشسادة الراةو ن للروع العلةي للتقدم إلمواب االختبار.
 موعد التسجي لالشتراو باالختبار من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 4
 موعد إجراا اختبار الرسم الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2819/9/7ويتضمن:
 رسم حر يدل علس اإلنشاا والحركة وعالمتع ( )37درجة رسم حر لشك محدد وعالمتع ( )37درجة الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة وعالمتع ()38درجةتجرى االختبارات في وقت واحد ويتم اعتماد مبدأ (ناجح – راسب).
 يسدد الطالب رسم االشتراو باالختبار وقدر  2788ليرة سورية.
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
 ديازة الالالب علا معدل  /%78/اي الشسادة الراةو ن للروعين العلةي وا دءي للتقدم إلمواب االختبار
 تدرا الوغبن ضةن الوغبا ا رءعن ا ولا اي ءالاقن الةراضلن.
 موعد التسجي لالشتراو باالختبار من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 2
 موعد إجراا االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 2819 /9/3و يتضمن اختبار تمهيدي بقلم الرصاص
نتيجتع (ناجح – راسب).
 الناجحين باالختبار األول يتقدمون لالختبار الياني الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  2819 /9/9ويتضمن:
 اختبار رسم لموضوع قلم رصاص عالمتع  /08/درجة. اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمتع  /38/درجة.اختبار باليقافة الفنية (مؤتمت) عالمتع ( )18درجة تجمل عالمات االختبارات ويعد ناجحاً ك من حص علس  /78/درجة فما فوق. يسدد الطالب رسم االشتراو باالختبار وقدر  2788ليرة سورية.
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع اليانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس المطلوب المحدد في هذا اإلعالن
وال يح للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة يحتاج القبول فيها إلس النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) إال إذا تقدم الس هذ
االختبارات واجتازها بنجاح وف الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/2/

الشروط المطلوبة

الكلية والقسم أو المعهد
كلية التمريض






ديازة الالالب علا معدل  /%08/اي الشسادة الراةو ن للروع العلةي للتقدم إلمواب الرحال
موعد التسجي لالشتراو بالفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 9
مواعيد إجراا الفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار

كلية التربية الرياضية






ديازة الالالب علا معدل  /%78/اي الشسادة الراةو ن للروعين العلةي وا دءي للتقدم إلمواب الرحال
موعد التسجي لالشتراو بالفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 9
مواعيد إجراا الفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية 2819/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص

المعهد التقاني للفنون التطبيقية






للروعين العلةي وا دءي رو الن ديازة الالالب علا معدل  /%78/اي الشسادة الراةو ن للتقدم إلمواب الرحال
مواعيد التسجي لالشتراو بالفحص من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 3
مواعيد إجراا الفحص يومي  4و 2819/9/7
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص

المعهد التقاني للعلوم السياحية
والفندقية

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

المعهد التقاني للحاسوب
معهد اآلثار والمتاحف

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
المعهد التقاني الدارة االعمال والتسوي







للروعين العلةي وا دءي رو الن ديازة الالالب علا معدل  / %78/اي مادة اللغن ا م بين للتقدم إلمواب الرحال
للتأكد من سالمة الجسد والحوان وتناسب الطول مل الوزن والمظهر الالي
موعد التسجي لالشتراو بالمقابلة من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 9
مواعيد إجراا المقابالت من تاريخ  2819/ 0 /29ولغاية .2819/ 9 / 9
يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح الفحص

للروعين العلةي وا دءي رو الن ديازة الالالب علا / %08/اي مادة التوءين الد ين
للروع العلةي اقال رو الن ديازة الالالب علا  / %78/اي مادة اللغن ا م بين
للروعين العلةي وا دءي رو الن ديازة الالالب علا  / %78/اي مادة اللغن ا م بين
للروع ا دءي اقال رو الن ديازة الالالب علا  / %78/اي مادة اللغن ا م بين

رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:
-

7888
3788
2888
1488
1288
1888

دوالر أمريكي للسنة التحضيرية لكليات الطب – طب األسنان – الصيدلة.
دوالر أمريكي لكليات الهندسة بفروعهاكافة – الزراعة – الطب البيطري وكليات الفنون الجميلة.
دوالر أمريكي لباقي الكليات.
دوالر أمريكي للمعاهد التقانية لطب األسنان (تعويضات سنية) .
دوالر أمريكي للمعاهد التقانية ( الطبية  -الصحية – الحاسوب – العلوم السياحية والفندقية).
دوالر أمريكي لباقي المعاهد.
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 يسدد الطالب عند التسجي للمرة األولس في الجامعة رسم تسجي لمرة واحدة فقع وقدر  /788/دوالر أمريكي
 يسدد الطالب عند التسجي للمرة األولس في المعهد رسم تسجي لمرة واحدة فقع وقدر  /788/دوالر أمريكي
 يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة الحاصلون علس الشهادة اليانوية من أراضي الدولة
الفلسطينية نسبة  ٪78من قيمة الرسوم المقررة أعال في الكليات والمعاهد المماثلة.
مالحظــة :يمكــن للطالــب المقبــول علــس أســان الشــهادة اليانويــة الســورية ال يــار بــين التســديد بــالقطل األجنبــي أو مــا يعادلــع
بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجي  ،ويعتمد نوع واحد
من العملة لتسديد رسوم ال دمات الجامعية لكام العام الدراسي،بغض النظر عـن نـوع العملـة التـي تـم تسـديد السـلفة
بموجبها.

مراكـز التسـجي والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة لمفاضلة الطالب العرب واألجانب

اسم

الجامعة

مركز التسجي المعتمد للفرعين العلمي واألدبي

دمش

 الةكتبنالةوكز ن ل ءوامكن-كلين ال يادن لتصحيح البياةا وتعد ل رغبا

حلب

 مد و ن رؤون الال م الةوكز ن -موكز الحاةب ل تصحيح ءياةا وتعد ل رغبا

تشرين

 مد و ن رؤون الال م الةوكز ن -موكز الحاةب ل تصحيح ءياةا وتعد ل رغبا

البعت

 مد و ن رؤون الال م الةوكز ن-ادارة الشبكا لتصحيح ءياةا وتعد ل رغبا

الفرات
حما
طرطون

المصرف المعتمد لتسديد السلفة
الةصوف التماري ال وري الروع/00/د ام مامعن دمشق رقم :
1000-011021-110
الةصوف التماري ال وري الروع/9/د ام مامعن دلب رقم :
919-192920-112
 مةيع اووع الةصارف التمار ن ء ور ن لصالح الةصوف التماري ال ورياوع /4/ال ذقين د ام مامعن تشو ن – رةوم ط م عوم واماةب

رقم الح ام /1114-192200-110 /

الةصوف التماري ال وري ءحةال الروع /1/د ام مامعن البعث
رقم الح ام /1411-111009-119 /مراضلن العوم وا ماةب

 -دير الزور :مب ا رهاةن المامعن

الةصوف التماري ال وري
د ام مامعن الروا رقم /880-702280 /

 -الحسكة :كلين الحقوق

الةصوف التماري ال وري اي دةاه الروع/0/
د ام مامعن دةاه للاللبن العوم وا ماةب
رقم الح ام /8781-824447-881 /

 مد و ن رؤون الال م الةوكز ن-مد و ن الةعلوماتين ل تصحيح ءياةا وتعد ل رغبا

الةصوف التماري ال وري
اوع طوطوس رقم  0لح ام مامعن طوطوس /تعليم موازي/
رقم الح ام /8081807111-811/

 مد و ن رؤون الال م الةوكز ن-موكز رهاةن المامعن ل تصحيح ءياةا وتعد ل رغبا

مكان ومواعيد تقديم الطلبات
يتم تقديم طلبات المفاضلة إلا الةواكز الةعتةدة اي المامعا الةذكورة اع ه اعتباراش من صباح يوم االثنين الواقل في
 2819 / 9 /2وحتس نهاية الدوام الرسـمي من يوم األربعاا الواقل في  2819 / 9 / 10و تم اةتقبال الال م ومياش
ضةن اتوة الت ميل الةحددة اع ه من ال اعن التاةعن صباداش ودتا ال اعن الراةين وال ص ظسواش ءةا ايسا وم ال بب
وعاللن عيد راس ال ن السمو ن عدا وم المةعن .
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مالحظة هامة :إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة العرب واألجانب ،ولن يكون هناو فتح أي باب للتسجي مرة ثانية،
ويجب علس الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة للتسجي ومواعيد إجراا االختبارات والمقابالت.

ةكن االط ع علا رووط اإلع ن عن طو ق:

موقنع الةراضنلن علا رننبكن االةتنوةب
موقع وزارة التعليم العالي علا ربكن االةتوةب

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

وزير التعليم العالي
الدكتور بسام ابراهيم
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