اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل

إعــــــالن
بناءً على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادرة باملرسوم رقم  250لعام .2006
وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  /352/تاريخ 2010/6/20وتعديالته والقرار رقم  77تاريخ  ،2012/11/4املتضمنني قواعد
القبول يف الدراسات العليا يف كليات الطب.
وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  293تاريخ  2013/8/27وتعديالته.
وعلى أحكام قرار جملس التعليم العايل رقم  /26/تاريخ  2016/9/28املتضمن اعتماد النجاح يف االمتحان الوطين ملدة أربع سنوات.

أوالً  -تعلن وزارة التعليم العالي عن قبول طلبات االنتساب لمفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات (الطب البشري
 طب األسنان  -الصيدلة – التمريض – الهندسة المعلوماتية – الهندسة المعمارية – المعهد العالي للتخطيطاالقليمي) بجامعات الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي  2018 - 2017للطالب السوريين ومن في
حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية (عام  -موازي) والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير
السورية والجامعة االفتراضية (موازي) على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطالب
العرب واألجانب.

شروط التقدم إلى المفاضلة:
 -1أن يكون الطالب قد تقدم إىل االمتحان الوطين الكتايب املوحد وحصل على عالمة ال تقل عن ( %60وال يقبل الطالب الذي
حصل على املساعدة يف االمتحان الوطين) ،ويعتمد النجاح يف االمتحان الوطين ألربع سنوات من تاريخ جناح الطالب يف
االمتحان ألول مرة ،أي خالل األعوام ( )2014-2015-2016-2017وسيتم اعتماد معدل الدورة األعلى إذا كان قد
تقدم الطالب إىل أكثر من دورة.
 -2أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة املطلوبة مبرتبة /جيد /على األقل بالنسبة خلرجيي اجلامعات احلكومية السورية.
 -3أن يكون حاصال على درجة اإلجازة املطلوبة مبرتبة /جيد /على األقل وأال يقل املعدل عن ( )% 70بالنسبة خلرجيي اجلامعات
اخلاصة السورية وخرجيي اجلامعات غري السورية املعتمدة واجلامعة االفرتاضية ويعتمد املعدل دون أي حسم.
 -4يشرتط لطالب الطب البشري احلاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة أن يكون تقديره /جيد /على األقل للتقدم اىل
التخصصات السريرية الفرعية وأن يتقدم حصراً هبذه الشهادة وال حيق له التقدم مبوجب درجة االجازة يف الطب البشري حتت
طائلة شطب قبوله يف حال ثبت ذلك ،وأن ت كون الشهادة الصادرة عن اجلامعات غري السورية متت معادلتها يف القطر وأنه حيق
للطالب احلاصل عليها ممارسة املهنة يف سورية
 -5وثيقة اجتياز اللغة األجنبية للتقدم لدرجة املاجستري ،باستثناء اختصاصات كلية الطب البشري.
 -6على طالب اجلامعات احلكومية الراغبني بتدوين رغبة بالتعليم املوازي ،تسديد مبلغ  /25000/مخس وعشرون ألف لرية سورية
سلفة على الرسوم اجلامعية وترد هذه السلفة يف حال عدم القبول بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي.
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 -7على طالب اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضية الراغبني بتدوين رغبة بالتعليم املوازي ،تسديد
مبلغ  /25000/مخس وعشرون ألف لرية سورية سلفة على الرسوم اجلامعية وترد هذه السلفة يف حال عدم القبول بنتيجة
مفاضلة التعليم املوازي.
 -8على طالب اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضية الراغبني بتدوين رغبة
على شواغر العرب واألجانب ،تسديد سلفة مالية  /500/دوالر أمريكي وترد هذه السلفة يف حال عدم القبول بنتيجة هذه
املفاضلة.
 -9على الطالب الراغبني بتدوين رغبة (املوازي – شواغر العرب واألجانب) تسديد سلفة للموازي وسلفة لشواغر العرب
واألجانب.
 -10يدون الطالب رغباته ببطاقة مفاضلة واحدة ويقوم برتتيب الرغبات حسب األولوية للطالب وفق املتاح له (عام – موازي –
شواغر العرب واألجانب).

أحكام عامة
)1

)2

)3

)4

يعطى خرجيو كليات الطب البشري يف اجلامعات احلكومية السورية نسبة  %40لعالمة االمتحان الوطين الطيب الكتايب املوحد
و %60ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل ويتم التفاضل بناءً على هذا املعدل وعند تساوي املعدل التفاضلي عند احلد األدىن
للقبول ،يُنظر إىل عالمة االمتحان الوطين الطيب الكتايب املوحد.
يعطى خرجيو كليات طب األسنان – الصيدلة – التمريض – الهندسة المعلوماتيةة – الهندسةة المعماريةة  -المعهةد العةالي
للتخط ةةيط االقليم ةةي يف اجلامع ااات احلكومي ااة الس ااورية نس اابة  %30لعالم ااة االمتح ااان ال ااوطين الكت ااايب املوح ااد و %70ملع اادل
اإلجااازة اجلامعيااة األوىل ويااتم التفاضاال بناااءً علااى هااذا املعاادل وعنااد تساااوي املعاادل التفاضاالي عنااد احلااد األدىن للقبااول يُنظاار إىل
عالمة االمتحان الوطين الكتايب املوحد.
يتم تفاضل خرجيو الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة االفتراضية للقبول يف اختصاصات
الدراسات العليا لكليات (الطب البشري -طب األسنان – الصيدلة – التمريض – الهندسة المعلوماتية – الهندسة
المعمارية  -المعهد العالي للتخطيط االقليمي) على أساس نتائج االمتحان الوطني الكتابي الموحد ،ويتم القبول على
أساس التعليم الموازي فقط ،أما الطالب الذي حيقق بنتيجة هذه املفاضلة احلد األدىن للقبول العام يف اجلامعات احلكومية يف
ذات االختصاص الذي قبل فيه بنتيجة هذا اإلعالن فيسدد رسوم التعليم العام وحيق له اسرتداد سلفة التعليم املوازي ،وال
يستفيد طالب كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة يف هذه احلالة من أحكام املادة ( )178من الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم اجلامعات.
الطالب املقبولني على شواغر العرب واألجانب والذين حيققون احلد االدىن للقبول العام يسددون الرسوم املطلوبة من طالب
العرب واألجانب للدراسات العليا وال يستفيدون من أحكام املادة ( )178من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.

 )5اليستفيد طالب كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة
السورية والجامعات غير السورية المقبولين على أساس التعليم الموازي وأبناء األمهات السوريات أو شواغر العرب
واألجانب من أحكام المادة ( )178من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 )6يتعهد الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام املطلوب وان يكون متفرغاً للدراسة (غري موظف – ال
يزاول املهنة) خالل املدة الالزمة للحصول على املاجستري أو شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.
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 )7يستفيد الطالب مرة واحدة من القيد يف درجة املاجستري وال جيوز للطالب املقبول يف درجة املاجستري يف أي من اجلامعات
احلكومية سابقاً التقدم مرة أخرى إىل مفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أم مل يسجل ويف حال املخالفة يُشطب قيده حكماً،
باستثناء الطالب احلاصلني على شهادة الدراسات التخصصية العامة الراغبني بالتقدم اىل التخصصات السريرية الفرعية حصراً.
 )8ال يسمح للطالب املقبولني بنتيجة املفاضلة مبوجب هذا اإلعالن والذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدم إىل مفاضالت القبول
يف املاجستري يف األعوام القادمة.
 )9اليسمح للطالب املقبولني سابقاً بالتخصصات السريرية الفرعية بالتقدم اىل هذا االعالن.
 )10يُسمح ألبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوجات من غري (السوريني أو من يف حكمهم) الذين درسوا مرحلة
التعليم األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف اجلمهورية العربية السورية وكانت األم مقيمة يف سورية
خالل فرتة دراسة ابنها (مبوجب سند اقامة) بالتقدم اىل هذه املفاضلة (عام وموازي وشواغر العرب واألجانب) خلرجيي اجلامعات
احلكومية ويتقدم خرجيي اجلامعات اخلاصة وفق األسس والشروط اخلاصة هبم.
 )11ختصص نسبة  %2من املقاعد يف كل كلية من أبناء وأزواج شهداء احلرب والعمليات احلربية وأحداث األمن الداخلي وكذلك
أبناء مقعدي احلرب والعمليات احلربية وأحداث األمن الداخلي ملن كان عجزه كلياً بنسبة التقل عن ( %80وتثبت هذه
احلاالت بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً) ويدرجون رغباتهم ببطاقة
المفاضلة حيث سيتم قبول العدد المخصص ككتلة واحدة وفق المعدل األعلى.

 )12على الطالب املتقدم إىل هذه املفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل وعشرون رغبة على األكثر يف حال كانت الرغبات املتاحة
أكثر من عشرين رغبة.
 )13ميكن لطالب اجلامعات احلكومية أن يدرجوا رغباهتم (العامة واملوازي وشواغر العرب واألجانب) ببطاقة مفاضلة واحدة وفق
التسلسل الذي يرغبون ويتم القبول وفق املعدل التفاضلي وتسلسل الرغبات.
 )14ميكن لطالب اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضية أن يدرجوا رغباهتم (املوازي وشواغر العرب
واألجانب) يف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي يرغبون ويتم القبول وفق املعدل التفاضلي وتسلسل الرغبات.
 )15ال يجوز تحويل االختصاص أو التحويل المماثل أو تغيير القيد في الدراسات العليا.
 )16الطالب المقبولين على شواغر (مفاضلة الطالب العرب واألجانب) يسددون الرسوم الخاصة بالطالب العرب واألجانب
وبالدوالر األمريكي.

 قبول طلبات االنتساب لمفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لخريجي كليات الطب في اختصاصات(التخدير واالنعاش والعناية المشددة – التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي – طب الطوارئ) بغض
النظر عن معدل الشهادة وعلى أساس اإلجازة فقط دون النظر للشروط األخرى ( المعدل ،االمتحان
الوطني ،القبول السابق ،المستنكف أو المفصول ألسباب غير تأديبية) وعلى أساس القبول العام
وسيصار إلى قبولهم في حال توفر شواغر بعد قبول طالب من حملة االجازة بتقدير جيد.
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ثالثاً -األوراق الثبوتية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة:
 -1صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً بالنسبة للطالب السوري.
 -2يتقدم الطالب الفلسطيين السوري بصورة عن القيد في السجل المدني (حصراً) مستخرج حديثاً يذكر فيه تاريخ اللجوء
لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل ،والتقبل وثيقة االقامة المؤقتة (البطاقة الشخصية).
 -3يتقدم الطالب الفلسطينيون الالجئون بعد تاريخ ( 1956/7/26من أبناء املواطنات السوريات حصراً) بإخراج قيد وباألوراق
املطلوبة الواردة يف البند ( /4/وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم هذه األوراق).
 -4يتقدم أبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باالضافة اىل وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة التعليم
األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند اقامة هلا
خالل فرتة دراسة ابنها يف سورية (وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم هذه األوراق)..
 -5صورة مصدقة عن وثيقة التخرج لالجازة اجلامعية تتضمن املعدل املئوي ،أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة للطالب الذين مل
تصدر وثائق خترجهم لعام  2017من اجلامعات السورية.
 -6صورة مصدقة عن شهادة الدراسات التخصصية العامة تتضمن املعدل ،أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة للطالب الذين مل
تصدر شهاداهتم لعام  2017من اجلامعات السورية.
 -7وثيقة اجتياز اللغة األجنبية للتقدم لدرجة املاجستري لكليات طب األسنان -الصيدلة – التمريض– اهلندسة املعلوماتية –
اهلندسة املعمارية  -املعهد العايل للتخطيط االقليمي.
 -8إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة املوازي.
 -9إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة شواغر العرب واألجانب.
 -10اشعار مصريف بتسديد سلفة املوازي واشعار مصريف بتسديد شواغر العرب واألجانب ملن تقدم ضمن بطاقته لرغبات موازي
وشواغر عرب وأجانب.
 -11كشف درجات مفصل لشهادة اإلجازة غري السورية مصدق ومرتجم أصوالً اذا كان الكشف صادر عن دولة أجنبية ،وان
تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة.
 -12صورة مصدقة عن شهادة الدراسات التخصصية العامة غري السورية ومرتمجة أصوالً اذا كانت الشهادة صادرة عن دولة
أجنبية ،مرفقة بصورة عن قرار املعادلة السورية وصورة عن وثيقة الرتخيص ملزاولة املهنة يف سورية.
 -13وثيقة من مكتب الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة الشهداء ومقعدي
احلرب وفق الشروط املذكورة أعاله.

رابعاً -إجراءات التق ّدم إلى المفاضلة
-1
-2
-3
-4
-5

يتق ا ادم الطال ااب شخص ااياً ،أو وكيل ااه الق ااانوين (مبوج ااب وكال ااة ركي ااة خاص ااة) لالشا ارتا يف املفاض االة إىل أح ااد مراك ااز التس ااجيل يف
الكليات املعنية جبامعات (دمشق -حلب -تشرين – البعث – محاه).
ي ِ
املختص يف مركز التسجيل الرغبات اليت اختارهاا الطالاب إىل بطاقاة املفاضالة االلكرتونياة بعاد التككاد مان شخصاية
دخل املوظف
ا
ُ
الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية.
بعد تككد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم املوظف بالتثبيت وطباعة نسختني من البطاقة اإللكرتونية.
يوق ااع الطال ااب عل ااى النس ااختني ال ااورقيتني ويلص ااق الطواب ااع عليهم ااا كم ااا يوق ااع عل ااى تعه ااد ض اامن بطاق ااة املفاض االة ان ااه مل يقب اال يف
الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.
يقااوم املوظااف بااالتوقيع ووضااع األختااام الركيااة علااى النسااختني ،ويسالام نسااخة إىل الطالااب إشااعاراً باالشارتا يف املفاضاالة وحيااتف
باألخرى يف املركز.
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 -6يساامح بتعااديل الرغبااات ملاارة واحاادة ضاامن فاارتة تقااديف الطلبااات يف ذات املركااز الااذي تقاادم بااه الطالااب باااملرة األوىل علااى أن يااتم
تسليم نسخة الطالب السابقة ملركز املفاضلة واحلصول على نسخة من البطاقة املعدلة.
 -7ملء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم  ،وميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وعشرون رغبة على األكثر.
 -8حياق للطالااب التقاادم للمفاضاالة يف أي مركااز تساجيل معتمااد ،وال حيااق للطالااب التقاادم باككثر ماان ماارة واحاادة للمفاضاالة يف أي ماان
مراكز التسجيل احملددة حتت طائلة إلغاء طلبه من املفاضلة.

مالحظة هامة:
يُطلب من الموظف المكلف باستالم طلبات المفاضلة ،توخي الدقة عند استالم الطلبات بأن تكون األوراق الثبوتية
للطالب كاملة والتأكد بعدم وجود أي نقص فيها تالفياً ألي تأخير تحت طائلة المسؤولية.

الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل
✓ تقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة في الكليات المعنية بجامعات (دمشق -حلب -تشرين – البعث– حماه).

وذلك بدءاً من صباح يوم الثالثاء الواقع في  2018 /1/2حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في
 2018/1/11خالل أيام الدوام الرسمي.
✓ لالطالع واحلصول على مسودة بطاقة املفاضلة زيارة:
 -موقع الوزارة  www.mohe.govأو موقع املفاضلة www.mof.sy

أسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك بالمفاضلة
اسم الجامعة
دمشق
حلب
تشرين
البعث
حماه

اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة الموازي

اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة شواغر العرب واألجانب

المصرف العقاري رقم الحساب
/CKI10169193/
المصرف العقاري بحلب رقم الحساب
/CKI10344100/
جميع المصارف التجارية في سورية لصالح المصرف
التجاري السوري فرع  /4/بالالذقية
رقم الحساب /0304-093912-001/

المصرف التجاري السوري الفرع /11/حساب جامعة دمشق
رقم0111 -100190 -006 :
المصرف التجاري السوري الفرع /11/حساب جامعة دمشق
رقم0111 -100190 -006 :
جميع فروع المصارف التجارية بسورية لصالح المصرف التجاري
السوري فرع  /4/الالذقية حساب جامعة تشرين – رسوم عرب
وأجانب رقم الحساب /0304 – 027985 – 005/
المصرف التجاري السوري بحمص الفرع /3/حساب جامعة البعث

المصرف العقاري بحمص رقم الحساب
/CK1-10170174/
حساب جامعة حماه – المصرف التجاري
//0501-024384-001//
حساب جامعة حماه – المصرف العقاري //CK1-10991333//

رقم الحساب0403 -030582 -002 :

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
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