اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل
إع ـ ـ ـ ــالن
مفاضلة التعليــم املوازي للفرع العلمي (عدا االختصاصات الطبية)
للعام الدراسي 2020-2019
تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم إىل املفاضلة اخلاصة ابلتعليم املوازي يف جامعات ومعاهد اجلمهورية العربية السووورية
للعووام الدراسو  2020-2019للطو ا السووورين وموون يف مهمهووم احلوواينين علووش الةووهااة ال الويووة العامووة السووورية الفوورا العلمو وفو
اآليت:
.1
.2

أن يهون الطالب ماص ً علش شهااة الدراسة ال الوية العامة السورية – الفرا العلم لعام  2019مصراً .

يتقو و وودم الطالو و ووب إىل مفاضو و وولة التعلو و وويم املو و ووازي بو و و ف اورة الةو و ووهااة ال الويو و و ة الو و و تقو و وودم او و ووا للمفاضو و وولة العامو و ووة ابسو و ووت ا
الطو و و و ا الو و و ووفين تقو و و وودموا اىل املفاضو و و وولة العامو و و ووة علو و و ووش الو و و وودورة ا وىل و تعو و و وودي ارجو و و ووا م يف الةو و و ووهااة ال الويو و و ووة الو و و وودورة

ال اليو و و ووة مو و و وون و و و و وزا رة الرتبيو و و ووة إىل امو و و وووا ارجو و و ووات أعلو و و ووش مو و و وون الو و و وودورة ا وىل فيمهو و و و هم التقو و و وودم إىل هو و و ووفا ا عو و و و ن
مبوجب الدورة ال الية إن رغ وا بفلك.
.3

يتق وودم الطال ووب إىل املفاض وولة بل ووة أج ي ووة وام وودة إلهلي ووني أو فرلس و

ملتاره ووا ويس وونلها يف بطا ووة املفاض وولة و ية وورتط أن

تهون لف الل ة ال اختارها ع د التقدم للمفاضلة العامة وب ا ًً عليه حيسووب اوموووا موون  2400بعوود و ارجووة مووااة

الرتبية الدي ية ويفاض الطالب ب ا علش هفا اوموا جلميع الرغ ات وللقسم املماث لل ة ال اختارها.
.4

تتم املفاضلة علش أساس اموا ارجات الةهااة ال الوية بعد ّ ارجة مااة الرتبية الدي ية وارجة إمدى الل تن ا ج يتن
ابست ا كلي الةوريعة واملعهوود املتوسووو للعلوووم الةوورعية والعربيووة بدمةو ميووب سيصووار إىل امتسوواا مووااة الرتبيووة الدي يووة مووع
اوموا العام للدرجات ع د التفاض عليها.

.5

ميهوون للطالووب توودوين  30رغ ووة ك وود أ صووش وتعوواأ أوضوواا الط و ا املرفوضووة رغ ووا م ب تينووة هووفة املفاضوولة ملوون ا ّون
 30رغ ة ك د أاىن وف الةروط واحلدوا الدليا للدرجات املعل ة ل تايج مفاضلة التعليم املوازي.

 .6يف مووات تسوواوي اوموووا التفاضوول ع وود احلوود ا اىن للق وووت يف أي اختصووا

سووي ر إىل ع مووة بعوور املقووررات يف الةووهااة

ال الوية وف ما هو م ن يف جدوت املفاضلة العامة ويق من ماز علش الدرجة ا علش.
.7

ع د تساوي احلد ا اىن للق وت علش الع مة ا ختصاصية يف ا ختصاصات ال يتم الق وووت فيهووا علووش الع مووة ا ختصاصووية
ي ر إىل اموا الدرجات يف الةهااة ال الوية بعد

.8

ارجة مااة الرتبية الدي ية ويق من ماز علش اوموا ا علش.

حي جلميع الط ا السورين ومن يف مهمهم ممن تقدموا أو مل يتقدموا بطل ا م إىل املفاضلة العامة و لوا أومل يق لوا ب تينتها
التقدم إىل هفة املفاضلة وف الةروط الواراة يف هفا ا ع ن.

.9

يسمح ب ا املوا ات السورايت املقيمات يف سورية املتنوجات من غري السووورين أو موون يف مهمهووم الووفين ارسووا مرملووة
التعلوويم ا ساسو احللقووة ال اليووة واملرملووة ال الويووة مووش مصووولم علووش الةووهااة ال الويووة العامووة السووورية وكالو ا م مقيمووة يف
سورية خ ت فرتة اراسة اب ها ابلتقدم لفة املفاضلة ويعاملون معاملة الط ا السورين من ميب الرسوم اجلامعية.
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 .10يسمح للطالب الفلسطينيون الالجئون بعد اتريخ  1956/7/26التقــدم اه هــملف املفاضــلة اوا مــابوا مــو طبنــا املوا نــات
السورايت حصرا وحققوا الشروط املطلوبة ،ويتقدمون ابألوراق الثبوتية اخلاصة بمللك الواردة ابلبند رقم./9/

 .11حي للط ا املق ولن يف املفاض ت اخلاصة ال أعل

ع ها اجلامعات واملعاهد ابلتقدم إىل هفة املفاضلة.

 .12يةرتط ابلط ا الراغ ن يف تدوين رغ ة أمد املعاهد أن يهولووا موون مواليوود عووام  1996ومووا بعوود والعو ة للعووام ولووي للةووهر
أو اليوم .
العامووة للعووام
 .13تعتمد لتايج الط ا ال اج ن يف املسوابقات وا خت ارات ال جرت خ ت املواعيد احمل ّداة يف إعو ن املفاضوولة ّ
الدراسو  2020-2019واخلاصة ب عر الهليات أو املعاهد.

 .14تووتم املقوواب ت للمق وولن يف كليووات الرتبيووة معلووم ص و – إرشوواا لفس و – رايض أ فووات ويف املعهوود التقووال لل و فو وال وواز
ابلرمي ن واملعهد التقال للخطوط احلديدية حبلب يف الهلية أو املعهد الفي

فيه الطالووب خو ت املواعيوود احملووداة لتسووني

الط ا املق ولن ويف معهد اآلاثر واملتام يف ا س وعن ا وليو ن موون بوود التسووني يف املعهوود ذاتووه  .ويعوود مسووت هفاً عوون
التسني من مل جير املقابلة الةخصية يف امليعاا احملدا لا وموون يوورفر ب تينووة املقابلووة الو

وورى بعوود الق وووت يق و يف الرغ ووة

التالية ال حي له التسني فيها وف بطا ة مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية من الهلية املع يووة أو املعهوود غلووه غووري يو ب تينووة
ف ص املقابلة الةخصية.
 .15ع وود وووت الطالووب يف إموودى الهليووات املفتت ووة يف فووروا اجلامعووات يسوومح لووه ابلت وي و املماث و فيمووا بي هووا مص وراً يف الس و ة
التالية للتسووني كمووا يسوومح لووه ابلت ويو املماثو إىل اجلامعووات احلهوميووة السووورية شوريطة أن يهووون ًققواً وموووا الوودرجات

املطلوووا للق وووت يف اجلامعووة ال و يرغووب ابلت وي و إليهووا يف العووام الدراس و الووفي و فيووه الطالووب مووع مراعوواة شووروط و واعوود

الت وي املماث .
 .16الط ا املق ولون يف جامعة الفرات اير النور من احلاصلن علش الةهااة ال الوية موون إموودى احملاف ووات الةوور ية يسوومح لووم
ابلت وي املماث إىل اجلامعات ا خرى إ إذا كال ارجا م يف س ة الق وت ختولم ا لت اق ابجلامعة املراا الت وي إليها.

 .17خصص لس ة  %70من ا عداا املقووررة للق وووت يف بعوور الهليووات وا سووام املفتت ووة يف فووروا اجلامعووات ابحملاف ووات ب ووا
هفة احملاف ات مبفاضلة التعليم املوازي وف مصدر الةهااة ال الوية.
 .18يسمح فقو للط ا املق ولن يف كليات االب وكليات فرا تدمر وفرا الر ة ب ا احملاف ووات الةوور ية ابلوودوام يف يف الهليووات
واملعاهد املماثلة ابجلامعات ا خرى للعام الدراس .2020 2019وسيهون اوام الط ا املق ولن يف جامع الفورات وفوورا
احلسهة وملب يف لف اجلامعة.
 .19علش الطالب الراغب يف التقدم إىل مفاضوولة التعلوويم املووازي وفو شووروط هووفا ا عو ن تسووديد م لو و وودرة  /25000/مخسو ة
وعةوورون أل و لوورية سووورية سوولفة يف أموود املصووارع املعتموودة املووفكورة أا ة حتتسووب هووفة السوولفة موون يمووة رسووم اخلوودمات
اجلامعية من إجناز الطالب ملرام تسنيله يف الهلية أو القسووم أو املعهوود الووفي و فيووه ب تينووة هووفة املفاضوولة و تو را هووفة
السوولفة للطالووب يف مووات ولووه وف و تسلس و رغ اتووه املسوونلة يف بطا ووة املفاضوولة واسووت هافه عوون التسووني خ و ت الفوورتة ال و
ست دا للتسني ال هاي

وتعاا هفة السلفة للطالب إذا كال مجيع رغ اته مرفوضة.

 .20جيب علش الط ا التقيد التام ابملواعيد احملداة يف هفا ا ع ن.

2

ط -جـدول احلدود الدبيا للتقدم إه مفاضلة التعليم املوازي

علو ووش الطالو ووب اختيو ووار رغ اتو ووه املطلوبو ووة مو وون اوموعو ووة الو و حيقو و فيهو ووا امو وووا ارجاتو ووه احلو وود ا اىن للمنموعو ووة أو مو وون
اوموعات ا اىن ال تليها:
اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة / 1/

 2000درجة

اجملموعة / 2/

 1900درجة

اجملموعة / 3/

 1800درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية ال دسة املعلوماتية يف جامعات امة -ملب -تةرين -ال عب.
• كلية ال دسة املدلية يف جامع امة  -تةرين .

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ال دسة الط ية يف جامع امة وتةرين
• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة ا لهرتوليات وا تصا ت يف جامعة امة .
• كلية ال دسة املعمارية يف جامعات امة -ملب-تةرين-ال عب-محاة السلمية  -ر وس.
• كلية ال دسة املدلية يف جامعات ملب وال عب ومحاة.

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة ا لهرتوليات وا تصا ت يف جامعة ال عب.

• كليو و ووة ال دسو و ووة امليهاليهيو و ووة والههرابييو و ووة ه دسو و ووة احلواسو و وويب وا تو و ووة  -ه دسو و ووة الطا و و ووة
الههرابيية يف جامعة امة .

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة ا لهرتوليات وا تصا ت -ه دسة احلاس ات والت هم
اآليل -ه دسة امليهاتروليك يف جامعة تةرين.
• كلية ه دسة ته ولوجيا املعلومات وا تصا ت يف ر وس.
• كلية ال دسة الههرابيية وا لهرتولية ه دسة ا تصا ت يف جامعة ملب.

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة الطا ة الههرابيية يف جامعة تةرين.
• كلية ال دسة التق ية أ تة ص اعية -تقالة ا غفية -ا ات متنداة يف ر وس.
• الهلية التط يقية تق يات ماسوا-ميهاتروله يف جامعة امة .
•

الهلية التط يقية تقا ت ا تصا ت يف جامعة تةرين.

• الهلية التط يقية تق يات ماسوا يف جامعة محاة.
• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ميهاليك عام يف جامعة امة .
• كليووة ال دسووة امليهاليهيووة والههرابييووة ال دسووة ال ريووة -ه دسووة التصووميم وا لتووا -ه دسووة القوووى
امليهاليهية يف جامعة تةرين.
• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة الت هم اآليل واحلواسيب يف جامعة ال عب
• كلية ال دسة التق ية ه دسة امله ة النراعية -معدات وآليات يف ر وس.

• الهلية التط يقية الت فية الههرابيية للم ةآت الص اعية واملدن يف جامعة محاة.
• الهلية التط يقية تق يات ماسوا – تقا ت ا جهنة الط ية يف جامعة تةرين.
• كلية العلوم الص ية جبامعة بدمة اختصا

تقومي اله م والل ة .

• املعهد التقال لطب ا س ان تعويضات يف امة
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة/ 4/

 1790درجة

اجملموعة/ 5/

 1700درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية ال دسة املدلية يف احلسهة.

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة امليهاتروليك -ه دسة الطا ة الههرابيية يف جامعة ال عب.

• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة الطا ة الههرابيية يف السويدا .
• كلية ال دسة ال رتولية جبامعة الفرات

• كلية ال دسة الهيميايية وال رتولية ال دسة ال رتولية يف جامعة ال عب.
• كلية ال دسة الههرابيية وا لهرتولية ه دسة احلواسيب يف جامعة ملب.
• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة التصميم امليهاليه

يف جامعة امة .

• كلي ووة ال دس ووة امليهاليهي ووة والههرابيي ووة ه دس ووة ميهالي ووك الص و اعات ال س ووينية وتقا ووا  -ه دس ووة
السيارات واآلليات ال قيلة يف جامعة امة .

• كلية ال دسة الهيميايية وال رتولية ال دسة الهيميايية -ال دسة ال فايية يف جامعة ال عب.
• كليووة ال دس ووة امليهاليهيووة والههرابيي ووة ه دس ووة القوووى امليهاليهي ووة – ه دسووة التص ووميم وا لت ووا
جامعة ال عب.

يف

• كلية ال دسة الههرابيية وا لهرتولية ه دسة امليهاتروليك جبامعة ملب .
• كلية ه دسة الص اعات ال رتوكيميايية جبامعة الفرات.

• كلية ال دسة التق ية تقا ت ال دسة احليوية يف جامعة ملب .
• الهلية التط يقية التدفئة والت يد والتهيي يف جامعة ال عب.
• الهلية التط يقية تقا ت احلاسوا يف جامعة ال عب.

• الهلي و ووة التط يقي و ووة التدفئ و ووة والت ي و وود والتهيي و و -ميهالي و ووك مرك و ووات-تص و و يع ميه و وواليه  -الت في و ووة
الههرابيية للم ةآت الص اعية واملدن يف جامعة تةرين.
•

كلية ا تصاا يف جامعة امة .

• كلية النراعة جبامعة تةرين
• كلية ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة املعاان يف جامعة ال عب

• كلية ال دسة الههرابيية وا لهرتولية ه دسة الت هم اآليل وا تة الص اعية يف جامعة ملب.
• كلية ال دسة امليهاليهية ال دسة ال ووية-ه دسة الطريان يف جامعة ملب
• كلية ال دسة الههرابيية وا لهرتولية ه دسة ال م ا لهرتولية يف جامعة ملب.
• كلية ال دسة التق ية ته ولوجيا ا غفية يف جامعة ملب.

• كلية ال دسة الهيميايية وال رتولية ه دسة ال نت وال سيج يف جامعة ال عب.
• كلية العلوم الص ية يف جامعة ال عب.
• كلية العلوم الهيميا يف جامعة امة شريطة ميازة الطالب علش  120ارجة يف مااة الهيميا .
• املعهد التقال لطب ا س ان تعويضات يف تةرين -ملب ومحاة.
• املعهد التقال لل فو وال از يف ابلياس ذكور فقو .
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة /6/

 1650درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية ال دسة امليهاليهية ه دسة الطا ة امليهاليهية –ه دسة ا لتا -علم املواا ال دسوية يف جامعوة
ملب.
• كلية النراعة يف جامعة ال عب .

• كلية اآلااا الل ة ا ملالية يف جامعة امة .
• كلية احلقوق جبامعة امة .

• ال دسة امليهاليهية والههرابيية ه دسة القوى امليهاليهية

يف السويدا .

• كلية ال دسوة الههرابييوة وا لهرتوليوة ه دسوة ل وم القودرة الههرابييوة – ه دسوة القيوااة الههرابييوة
يف جامعة ملب.
• كلية ال دسة التق ية تقا ت ال دسة ال يئية يف جامعة ملب .

• الهلية التط يقية التدفئة والت يد والتهيي -تق يات الهرتولية يف جامعة ملب.
• كلي ووة العل وووم الرايض وويات يف جامعو و ة امةو و ش وريطة مي ووازة الطال ووب عل ووش  360ارج ووة يف م ووااة
الرايضيات .
• كلية ا تصاا جبامعة ال عب

• كلية الرتبية رايض ا فات إ ث فقو يف جامعة امة .
• املعهد التقال لل فو وال از يف محص ذكور فقو .

• كلية ال دسة امليهاليهية ه دسة اآل ت النراعية -ال دسة الص اعية يف جامعة ملب.

• كلية العلوم الفيناي جامعة امة شريطة ميازة الطالب علش  240ارجة يف مااة الفيناي .
• كلية النراعة يف جامعة امة
• كلية ا تصاا وي ومصارع يف جامعة محاة.

• ا ع م يف جامعة امة شريطة ميازة الطالب علش  180ارجة يف الل ة ا ج ية و  320ارجة
يف الل ة العربية .
• كلية احلقوق يف جامعة ال عب.

• كلية العلوم علم احلياة يف جامعة امة
• كلية الرتبية علم ال ف يف جامعة امة
اجملموعة /7/

 1500درجة

• كلية التمرير يف جامعات ملب –تةرين – محاة  -الفرات
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة /8/

 1475درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية ه دسة التصميم امليهاليه وا لتا جبامعة الفرات.

• كليووة العلوووم الفي وناي يف جامعووات تة ورين وال عووب و ر وووس ش وريطة ميووازة الطالووب علووش 240
ارجة يف مااة الفيناي .
• كليووة العلوووم الهيميووا يف جامعووات تةورين وال عووب و ر وووس شوريطة ميووازة الطالووب علووش 120
ارجة يف مااة الهيميا .

• كليووة العلوووم الرايضوويات يف جامعو ات تةورين ومحوواة مصووياع و ر وووس شوريطة ميووازة الطالووب
علش  360ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية العلوم ا مصا الرايض يف جامعة ملب شريطة ميازة الطالب علش  360ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية النراعة يف جامعة محاة السلمية

• كلية ا تصاا يف جامع تةرين و ر وس.

• كلية العلوم علم احلياة يف جامع تةرين و ر وس.
• كلية العلوم اجليولوجيا يف جامع امة  -ال عب.
• كلية العلوم العلوم ال يئية يف جامعة امة .
• كلية الطب ال يطري يف جامعة محاة
• كلية العلوم السياسية يف جامعة امة .
• كلية احلقوق جبامعة تةرين.

• كلية اآلااا الل ة الروسية يف جامعة امة .
• كلية السيامة يف جامعات امة وال عب و ر وس.

• كلية اآلااا الل ة الفارسية يف جامع امة -ال عب.
• كلية الرتبية امل اهج وتق يات التعليم  -إرشاا لفس
• كلية الرتبية امل اهج و راي التدري -علم ال ف
• كلية الرتبية إرشاا لفس يف جامعة ر وس

يف جامع امة وتةرين.
يف جامعة ال عب.

• كلية الرتبية معلم ص غري ملتنم يف جامعات امة –تةرين -ال عب  -ر وس -محاة شريطة
ميازة الطالب علش  300ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية الرتبية الرتبية اخلاصة يف جامعة امة .

• كلية الرتبية رايض ا فات إ ث فقو يف جامعة ال عب
• كلية اآلااا علم ا جتماا يف جامعة امة .
• كلية اآلااا سم الل ة ا س الية يف جامعة امة .

• كلية اآلااا الفلسفة يف جامعة ملب.
• املعهد التقال لل فو وال از  -احلسهة الرمي ن ذكور فقو .

• املعه وود التق ووال للخط وووط احلديدي ووة يف مل ووب اختصاص ووات :إاارة احلرك ووة وال ق و -تس وووي واعم ووات –
ا شارات وا تصا ت ا ث .
• املعهد التقال للخطوط احلديدية يف ملب جلميع ا ختصاصات ذكور فقو .
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اتبع
اجملموعة /8/

 1475درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية الرتبية معلم ص غوري ملتونم يف جوامع ملوب والفورات ويف احلسوهة شوريطة ميوازة الطالوب
علش  300ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية العلوم علم احلياة يف جامعات ملب و ال عب والفرات ويف احلسهة.
• كلية اآلااا املهت ات واملعلومات يف جامع امة وتةرين.
• كلية الرتبية إرشاا لفس يف جامعة ال عب .
• كلية النراعة يف جامع ملب والفرات ويف احلسهة.
• كلية ا تصاا يف جامع ملب والفرات ويف احلسهة

• كلية الطب ال يطري يف جامعة الفرات.
• كليووة العلوووم الهيميووا يف جووامع ملووب والف ورات ش وريطة ميووازة الطالووب علووش  120ارجووة يف
مااة الهيميا .

• كلية العلوم الرايضيات يف جامعات ملب  -ال عب –الفرات ويف احلسوهة شوريطة ميوازة الطالوب
علش  360ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية العلوم الفيناي يف جامع ملب والفرات شوريطة ميوازة الطالوب علوش  240ارجوة يف موااة
الفيناي .
• كلية العلوم اجليولوجيا يف جامعات ملب و تةرين والفرات .

• كلية العلوم ا مصا الرايض يف جامعات امة  -تةرين – ال عب شريطة ميازة الطالب علوش
 360ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية احلقوق يف جامع ملب  -الفرات ويف احلسهة .

• كلية الرتبية رايض ا فات إ ث فقو يف جامعة الفرات ويف احلسهة.
• كلية اآلااا اآلاثر  -الفلسفة يف جامعة امة .
• كلية اآلااا الل ة الفارسية يف جامعة ملب.

• كلية اآلااا علم ا جتماا يف جامعات ملب و تةرين والفرات

• كلية اآلااا الفلسفة يف جامع تةرين  -ال عب.
• كلية اآلااا اجل رافية يف جامعات امة -تةرين-ملب  -ر وس
• كلية اآلااا اآلاثر يف جامعة ملب ويف احلسهة

1300درجة

اجملموعة/9/

بعد إضافة درجة
مادة الرتبية الدينية

اجملموعة/10/

 1320درجة

• كلية الرتبية امل اهج و راي التدري يف جامعة ملب.
• كلية الرتبية إرشاا لفس يف جامعة ملب .
• كلي الةريعة يف جامع امة وملب شريطة ميازة الطالب علش  120ارجة يف مااة الرتبية
الدي ية و  240ارجة يف مااة الل ة العربية .

• كلية الرتبية الرايضية يف جامع تةرين -محاة.

7

اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة/11/

 1200درجة

اجملموعة/ 12/

مجيع املتقدمني

اجملموعة/ 13/

 1200درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كلية ا تصاا يف ارعا والق يطرة والسويدا
• كلية العلوم ا اارية يف إالب.
• كلية الطب ال يطري يف ارعا
• كلية النراعة يف السويدا

• كلية النراعة عام يف االب
• كلية العلوم علم احلياة يف ارعا والسويدا
• كلية العلوم الرايضيات يف ارعا والق يطرة وتدمر واالب والسويدا شريطة ميازة الطالب علش
 360ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية العلوم الهيميا يف تدمر شريطة ميازة الطالب علش  120ارجة يف مااة الهيميا .
• كلية العلوم الفيناي يف االب شريطة ميازة الطالب علش  240ارجة يف مااة الفيناي .

• كلية احلقوق يف ارعا-الق يطرة -االب
• كلية الرتبية معلم ص غري ملتنم يف السوويدا – تودمر -االوب -ارعوا – الق يطورة شوريطة ميوازة
الطالب علش  300ارجة يف مااة الرايضيات .
• كلية الرتبية إرشاا لفس

يف ارعا والسويدا .

• كلية اآلااا اجل رافية يف السويدا

• كلية اآلااا علم ا جتماا يف ارعا ويف السويدا
• كلية اآلااا الفلسفة يف السويدا .
• كلية اآلااا اآلاثر يف االب ويف السويدا

مع درجة مادة
الرتبية الدينية

• املعهد املتوسو للعلوم الةرعية والعربية بدمة
شريطة ميازة الطالب علش  120ارجة يف الرتبية الدي ية

• كلية الف ون اجلميلة جبامع امة وتةرين ويف السويدا .
• كلية الف ون اجلميلة التط يقية جبامعة ملب.
تدر رغ ة كلية الف ون اجلميلة ضمن الرغ ات ا ربعة ا وىل .
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة/ 14/

مجيع املتقدمني

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• املعهد التقال ال دسو بدمةو – ملوب –محوص -محواة -ال ذ يوة -احلسوهة-ارعوا -ر ووس –ايور
النور.
• املعهد التقال لل اسوا يف امة ومحاة ومحص وال ذ ية وملب وارعا.

• املعهد التقال الطيب يف امة وال ذ ية وملب ومحاة وال ك.
• املعهد التقال للعلوم املالية واملصرفية يف امة وال ذ ية وملب واير النور وارعا.
• املعهد التقال لله دسة امليهاليهية والههرابيية يف امة وملب.

• املعهد التقال للطب ال يطري يف ال ذ ية -محاة – اير النور -احلسهة .
• املعهد التقال للمه ة النراعية يف القامةل .
• املعهد التقال لل ق ال ري بطر وس.
• املعهد التقال للطا ة الةمسية بطر وس.

• املعهوود التقووال النراعو يف امةو – ملووب – السووويدا -محووص-محوواة السووقيل ية  -ر وووس-ارعووا-
اير النور – احلسهة -الق يطرة.
• املعهد التقال للنراعات املتوسطية يف ال ذ ية.
• معهد اآلاثر واملتام يف امة شريطة ميازة الطالب علش  150ارجة يف مااة الل ة ا ج ية .

• املعهد التقال للعلوم السيامية والف د ية يف امة -ملب-ال ذ ية – محص -ر وس –اير النور -
السويدا شريطة ميازة الطالب علش  150ارجة يف مااة الل وة ا ج يوة ويوتم التفاضو علوش أسواس
ارجة مااة الل ة ا ج ية يف الةهااة ال الوية .
• املعهد التقال الص
•

يف امة -ملب -ر وس -اير النور-محص-احلسهة.

املعهد التقال للههراب وامليهاليك يف امة وملب وال ذ ية التابعة لوزارة الههراب

• املعهد التقال القالول بدمة .

• املعهد التقال ا مصاي يف امة وال ذ ية.
• املعهد التقال للص اعات التط يقية يف امة – محص – ملب.
• املعهد التقال للص اعات الهيميايية يف امة

• املعهد التقال للص اعات ال سينية يف امة .
• املعهد التقال املايل يف امة .
• املعهد التقال للط اعة وال ةر يف امة .

• املعهد التقال للف ون التط يقية يف امة .
• املعهد التقال للص اعات ال فايية يف اير النور.
• املعهد التقال لةؤون ال ااية والتص ر بتدمر الدوام يف كلية النراعة جبامعة ال عب
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اجملموعات

احلد األدىن
املطلوب مو
الدرجات

اجملموعة/ 15/

مجيع املتقدمني
للتفاضل على
عالمة
االختصاص

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكو اختيارها للمفاضلة العامة
• كليووة العلوووم الرايض وويات يف جامعووات امة و – ملووب – تة ورين – ال ع ووب -الف ورات ويف ارع ووا –
الق يطوورة –السووويدا -إالووب  -ر وووس – توودمر –احلسووهة-مصووياع ملوون موواز علووش  420ارجووة
علش ا يف مااة الرايضيات .
• كليو ووة العلو وووم ا مصو ووا الرايضو و يف جامعو ووات امةو و – ملو ووب – تةو ورين – ال عو ووب ملو وون مو وواز
علش  390ارجة علش ا يف مااة الرايضيات

• كلي ووة العل وووم الفي وناي يف جامع ووات امة و – مل ووب – تة ورين – ال ع ووب – الف ورات ويف إال ووب -
ر وس ملن ماز علش  280ارجة علش ا يف مااة الفيناي .
• كلي ووة العل وووم عل ووم احلي وواة يف جامع ووات امة و – مل ووب – تة ورين – ال ع ووب -الف ورات – ر وووس
واحلسهة والسويدا وارعا ملن ماز علش  190ارجة علش ا يف مااة العلوم .
• كلية العلوم الهيميا يف جامعات امة – ملب – تةرين – ال عب -الفورات – ر ووس وتودمر
ملن ماز علش  130ارجة علش ا يف مااة الهيميا .

اجملموعة/ 16/

اجملموعة/ 17/

مجيع املتقدمني
للتفاضل على
عالمة
االختصاص
 180درجة يف
مادة اللغة
األجنبية

• كلية اآلااا الل ة العربية يف جامعات امة -ملب-تةرين-ال عب – الفرات -محاة ويف ارعوا-
الق يطرة – السوويدا -إالوب  -ر ووس -احلسوهة ملون مواز علوش  280ارجوة علوش ا و يف موااة
الل ة العربية .
• كلية اآلااا الل ة ا لهلينية يف جامعات امة – ملب – تةورين -ال عوب -الفورات -محواة ويف
ارعا – ر وس – إالب
• كلية اآلااا الل ة الفرلسوية يف جامعوات امةو  -ملوب -تةورين – ال عوب -الفورات  -ر ووس
– السويدا – احلسهة
لل اج ن يف ا خت ار

10

ب -جدول املفاضلة اخلاصة أببنا احملافظات الشرقية
الكلية

احلد األدىن املطلوب مو الدرجات ألبنا احملافظات الشرقية

اجلامعة
الرقة ويداوم الطالب

اهلندسة املدبية (العامة )

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

الطالب بعد القبول
اهلندسة املدبية
اهلندسة البرتولية
هندسة الصناعات البرتوميميائية

الفرات فرع احلسكة
الفرات (دير الزور)

هندسة التصميم امليكابيكي واإلبتاج

الفرات (دير الزور)

الطب البيطري

الفرات (دير الزور)

االقتصاد
التمريض بدير الزور

الزراعة

الفرات(دير الزور)

1700
مجيع طبنا احملافظات

1600

الشرقية

1600

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية
مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

الفرات فرع احلسكة
الفرات (دير الزور)

1700

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

1400
1400
1350
1350
1500

الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

1350

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

1250

الرقة ويداوم الطالب

ابلكلية املماثلة يف اجلامعة
اليت خيتارها الطالب بعد

طبنا الرقة فقط

1250

القبول

احلقوق

الرتبية رايض ط فال (إانث فقط)

الفرات(دير الزور)

مجيع طبنا احملافظات

1200

الفرات فرع احلسكة

الشرقية

1200

الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

1200

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

1200

الرقة ويداوم الطالب ابلكلية

املماثلة يف اجلامعة اليت خيتارها
الطالب بعد القبول

طبنا الرقة فقط
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1200

الكلية
ملية الرتبية (معلم صف /غري ملتزم)
(شريطة حيازة الطالب على 300
ابلرايضات)

اجلامعة
الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

1200

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

1200

الرقة ويداوم الطالب

ابلكلية املماثلة يف اجلامعة

طبنا الرقة فقط

العلوم(اجليولوجيا)
اآلاثر

الفرات فرع احلسكة

علم االجتماع

الفرات(دير الزور)

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

مجيع طبنا احملافظات
الشرقية

الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

طبنا الرقة فقط

الطالب بعد القبول
الفرات(دير الزور)
العلوم (الكيميا )

1200

اليت خيتارها الطالب بعد
القبول
الفرات(دير الزور)

العلوم (الرايضيات)

احلد األدىن املطلوب مو الدرجات ألبنا احملافظات الشرقية

مجيع طبنا

اجلامعة اليت خيتارها

الطالب بعد القبول

1200
1200
  1200ارجة للراغ ن يف التفاض وفاوموا العام شريطة ميازة الطالب علش 330
ارجة يف مااة الرايضيات.
مجيع املتقدمن للراغ ن يف التفاض وف الع مةا ختصاصية شريطة ميازة الطالب علش 360
ارجة يف مااة الرايضيات .
 1200 -ارجة للراغ ن يف التفاض وف

احملافظات الشرقية

اوموا العام شريطة ميازة الطالب علش 110
ارجة يف مااة الهيميا .
-مجيع املتقدمن للراغ ن يف التفاض وف الع مة

احملافظات الشرقية

ا ختصاصية شريطة ميازة الطالب علش 120
ارجة يف مااة الهيميا .

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف

1200

مجيع طبنا

 1200 -ارجة للراغ ن يف التفاض وف

العلوم (الفيزاي )

الفرات(دير الزور)

مجيع طبنا

احملافظات الشرقية
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اوموا العام شريطة ميازة الطالب علش 220
ارجة يف مااة الفيناي .
مجيع املتقدمن للراغ ن يف التفاض وف الع مةا ختصاصية شريطة ميازة الطالب علش 240
ارجة يف مااة الفيناي .

الكلية

العلوم(علم احلياة)

احلد األدىن املطلوب مو الدرجات ألبنا احملافظات الشرقية

اجلامعة
الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف

طبنا الرقة فقط

اجلامعة اليت خيتارها

الطالب بعد القبول
الفرات(دير الزور)

اللغة اإلبكليزية

مجيع طبنا

احملافظات الشرقية

الفرات(دير الزور)
اللغة الفربسية

اللغة العربية

مجيع طبنا

الفرات فرع احلسكة

احملافظات الشرقية

الفرات(دير الزور)

طبنا دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

طبنا احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب
ابالختصاص املماثل يف

طبنا الرقة فقط

اجلامعة اليت خيتارها الطالب

  1200ارجة للراغ ن يف التفاض وفاوموا العام.
 مجيع املتقدمن للراغ ن يف التفاض وفالع مة ا ختصاصية شريطة ميازة الطالب
علش  180ارجة يف مااة العلوم.

مجيع املتقدمن للتفاض وف الع مة ا ختصاصية

ش وريطة ميووازة الطالووب علووش  180ارجووة عل ووش
ا و و يف م و ووااة الل و ووة ا لهليني و ووة م و وون ال و وواج ن
اب خت ار.
مجيع املتقدمن للتفاض وف الع مة ا ختصاصية

ش وريطة ميووازة الطالووب علووش  180ارجووة عل ووش
ا و و و يف مو و ووااة الل و و ووة الفرلسو و ووية مو و وون ال و و وواج ن
اب خت ار.
مجيع املتقدمن للتفاض وف الع مة ا ختصاصية
شريطة ميازة الطالب علش  250ارجة علش
ا يف مااة الل ة العربية.

بعد القبول

اخلاصـة ابملتقدمني ملفاضلة احملافظات الشرقية
الشروط
ّ
 خصصت احملافظات الشرقيةبـ %70مو العدد املقرر قبوله يف مجيع مليات جامعة الفرات وفروعها. يتقدم إه هملف املفاضلة الطالب احلاصلون على الشهادة الثابوية العامة السورية -الفرع العلمي –(مو احملافظات الشرقيةالرقة – احلسكة – دير الزور) .

 -يتقدم هؤال الطالب برغباهتم يف بطاقة مفاضلة واحدة تشمل املفاضلة العامة وفق احلدود الدبيا احملددة يف اجلدول (ط)

ومفاضلة حمافظاهتم وفق اجلدول /ب /ووفق ما خيتار الطالب.

 يسمح للطالب املقبولني وفق املفاضلة اخلاصة أببنا هملف احملافظات ابلتحويل املماثل بني جامعة الفرات وفروعها حصرا يفالسنة التالية للتسجيل ،مما يسمح هلم ابلتحويل املماثل إه اجلامعات احلكومية الرئيسية وفروعها شريطة طن يكون الطالب

حمققا جمل موع الدرجات املطلوب للقبول يف اجلامعة طو الفرع الملي يرغب ابلتحويل إليه يف العام الدراسي الملي قبل فيه ،مع
مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثل.
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األوراق املطلوبة للتق ّدم إه املفاضلة
 -1صورة عن ال طا ة الةخصية ابل س ة للط ا السورين.
 -2يتقوودم الطو ا الفلسووطي يون املقيمووون يف سووورية بصووورة عوون القيوود يف السوون املوودل مسووتخرجاً موودي اً يووفكر فيووه لريو اللنووو

لعايلو ووة الطالو ووب والو ووفي جيو ووب أن يهو ووون بتو وواري  1956 7 26ومو ووا و و وال تقبـ ــل وثيقـ ــة اإلقامـ ــة املؤقتـ ــة (صـ ــورة البطاقـ ــة

الشخصية).

 -3يتقدم الطالب الفلسطينيون الالجئون بعد اتريــخ  1956/7/26مــو طبنــا املوا نــات الســورايت حصـرا ابألوراق الثبوتيــة
الواردة ابلبند رقم ./4/
 -4يتقوودم أب ووا املوا ووات السووورايت املقيمووات يف سووورية بوثيقو ة ت و ج سوويتهم اب ضووافة إىل وثيقووة تسلسو اراس و ملرملووة التعلوويم
ا ساس احللقة ال الية ومرملة التعليم ال الوي يف سورية وصورة عن ال طا ة الةخصية لو م وسو د إ امووة لووا خو ت موودة اراسووة
اب ها يف سورية.
 -5إشعار مصريف بتسديد سلفة مالية و يمتها  25000مخسة وعةرون أل لرية سورية يف املصارع املفكورة أا ة.

إجرا ات التق ّدم إه املفاضلة
 -1يتق ّدم الطالب شخصياً أو وكيله القالول مبوجب وكالة رمسية ل شرتاك يف مفاضلة الق وت اجلامع إىل أمد مراكن التسني
املعتمدة يف اجلامعات واحملاف ات السورية.
 -2ملتار الطالب اورة الةهااة ال الوية والل ة ا ج ية ال يرغب ابلتفاض مبوج هما ويدوهنا مع رغ اته يف مسواة بطا ة املفاضلة
ويراجع أمد مراكن التسني املعتمدة.
املختص اب اخات ا لهرتول لل يا ت ال اختارها الطالب ولرموز الرغ ات ال اوهنا يف مسواة املفاضلة.
 -3يقوم املوظ
ّ

-4

بعد أتكد الطالب من ص ة إاخات بيا ته وتسلس رغ اته يقوم موظ ا اخات بت ي ال طا ة ا لهرتولية و اعة لسختن أصليتن.

 -5يو ع الطالب علش ال سختن ا صليتن ويلص الطوابع املطلوبة عليهما.
 -6يو ع موظ ا اخات املختص علش ال سختن ا صليتن.

 -7يضع املوظ املختص ابلتسني ا ختام الرمسية علش ال سختن وحيتفظ ب سخة يف مديرية شؤون الط ا املركنية يف ك جامعة.

 -8يسلّم موظ التسني للطالب لسخة ملصقاً عليها الطوابع املطلوبة إشعاراً اب شرتاك يف املفاضلة وحيتفظ الطالب افة
ال سخة برازها ع د الضرورة.
 -9ع د مدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميهن للطالب تعدي رغ اته ك ر من مرة خ ت فرتة التقدم للمفاضلة وذلك يف
املركن اخلا بتعدي الرغ ات ابجلامعة ال س وتقدم ب طا ة املفاضلة إليها وذلك وف اآليت:
 يتقدم صامب الع ة بطلب التعدي رمسياً إىل رائسة اجلامعة ال يت ع لا املركن املخصص لفلك مرفقاً به بطا ةاملفاضلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركن التسني .
 يقوم املركن املخصص بتعدي الرغ ات الهرتولياً وتسلم ال سخة املعدلة للطالب وف اآللية املعتمدة وحيتفظ ابل سخةال الية مرفقة بطلب الطالب وبطا ة املفاضلة السابقة يف اجلامعة.
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مالحظات هامة:
• ميهن للطالب تدوين رغ ة وامدة علش ا
الرغ ات والةروط ا خرى.
• م مجيع الرغ ات يف بطا ة املفاضلة غري ملنم ويف هفة احلالة لن يصار إىل تسوية وضع الطالب املرفوضة رغ اته ب تينة
املفاضلة ما مل يهن مدو ً  30رغ ة ك د أاىن وًققاً لل د ا اىن للق وت يف أي اختصا ب تينة املفاضلة والةروط
ا خرى.
• حي للطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركن تسني معتمد ويف مات تقدم إىل أك ر من مركن تعتمد ال طا ة ا وىل وتل ش
ال الية مهماً.
ومش  30رغ ة ك د أ صش ويتم الق وت وف اموا الدرجات وتسلس

مالحظات هامة للطالب المليو ترفض مجيع رغباهتم بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي:
 ميهن للط ا الفين رفض مجيع رغ ا م ب تينة مفاضلة التعليم املوازي وكالوا د اولوا يف بطا ة املفاضلة  /30/رغبةك د أاىن ويرغ ون بتسوية أوضاعهم التقدم بطل ا م الهرتولياً إىل مديرية شؤون الط ا املركنية يف إمدى اجلامعات لت ديد
كلية أو معهد يرغ ون التسني فيه وف الةروط واحلدوا الدليا للدرجات املعل ة ل تايج مفاضلة التعليم املوازي لفئة احملاف ات
مصراً و جيوز تسوية ا وضاا علش احلد ا اىن لفئة ا ب ا كما جيوز التسوية علش كليات الف ون اجلميلة كوله يةرتط
فيها أن تهون الرغ ة مدرجة يف بطا ة املفاضلة ضمن الرغ ات ا ربعة ا وىل علش أن يتم تقدمي الطل ات خ ت فرتة تسني
الط ا املستندين املق ولن ب تينة مفاضلة التعليم املوازي ولن يصار إىل تسوية وضع أي الب ما مل يهن مدو ً لعدا
وزارة التعليم
الرغ ات املفكور أع ة وتتم معاجلة الطل ات ا لهرتولية املقدمة ابجلامعات وإصدار وايم املق ولن من
العايل.
-

يسوى وضع الطالب يف الهليات واملعاهد ال تةرتط اخت ارات ما مل يهن ج اً يف ا خت ارات املطلوبة ويست ىن

من هفا الةرط الفين تعدي ارجا م يف الةهااة ال الوية السورية بعد التها الفرتة احملداة للمسابقات وا خت ارات وبقرار
من وزارة الرتبية ومل تهن ارجا م ختولم ا شرتاك يف ا خت ارات املطلوبة و رى لم ا خت ارات واملسابقات واملقاب ت من
جلان خاصة تؤل لفا ال رض يف هفة الهليات واملعاهد.
رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا:

 /150000ل.س لهليات ال دسة بفروعها كافة وكليات الف ون اجلميلة والف ون اجلميلة التط يقية.
 /100000/ل.س لهليات النراعة – الطب ال يطري.
 /75000ل.س لهليات العلوم.
 60000ل.س لهليات اآلااا غ سامها والةريعة.
 /80000ل.س ل ا الهليات.
للمعاهد امللتنمة التقال للخطوط احلديدية حبلب -التقال لل فو وال از يف الرمي ن ومحص وابلياس
 /75000/ل.س
 /75000/ل.س للمعاهد التقالية لطب ا س ان تعويضات س ية .
 /50000/ل.س املعاهد التقالية العلوم املالية واملصرفية  -املايل – العلوم الةرعية والعربية – القالول .
 /60000/ل.س ل ا املعاهد التقالية.

تنبيــه

 :ال يعترب الطالب مسجال إالّ بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل.
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مرامـز التسـجيل واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة
اجلامعة

دمشق

حلب

تشريو

مرمز التسجيل املعتمد

 ملية اهلندسة املدبية ملية العلوم  -التوسع ملية اهلندسة امليكابيكية والكهرابئية خمرب ابرتبيت ملية (الطب البشري -ب األسنان -الزراعة) ملية الرتبية الثابية ابلسويدا ملية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة املعهد التقاين للحاسوب بدرعا املعهد التقاين الطيب ابلنبكمليتا (الزراعة-املكتبات واملعلومات)
مرمز احلاسب – تصحيح بياانت
مديرية شؤون الطالب – ابنا املوا نات السورايت
املكتبة املرمزية
مرمز احلاسب – تعديل بياانت – ابنا املوا نات السورايت

املصرف املعتمد لتسديد السلفة

مافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم

ck1-10169193

مافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة حلب رقم:

ck1-10344100

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل

املصرف التجاري السوري فرع /4/الالوقية
جامعة تشريو – التعليم املوازي

رقم احلساب /0304-093912-001 /
 -ملية اهلندسة التقنية-السياحة-االقتصاد)

ر وس

 -مرمز احلاسب (تصحيح البياانت وتعديل الرغبات)

املصرع التناري السوري
فرا ر وس ر م  1حلساا جامعة ر وس تعليم
موازي
رقم احلساب /0601085111-011/

البعث

محاف

الفرات

 -مجيع فروع املصارف العقارية بسورية حساب

ملية اهلندسة الكيميائية والبرتولية
ملية اهلندسة املعلوماتية
ادارة الشبكة – تصحيح بياانت

جامعة البعث رقم احلساب ck1 / 10170174
 -مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلساب

جامعة البعث/0403-030332-001 /

ملية العلوم (مصياف)
ملية الطب البيطري
ملية اهلندسة املعمارية  -سلمية
اإلدارة املرمزية-مديرية شؤون الطالب – تصحيح بياانت

-مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلساب

جامعة محاف /0501-024384-001/
 مجيع فروع املصرف العقاري يف محافck1- 10991333

دير الزور:
ملية الزراعة

املصرف التجاري السوري وفروعه

احلسكة:
ملية احلقوق

رقم /762208 - 006 /

حساب جامعة الفرات
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مكان ومواعيد تقدمي الطلبات:
تق وودم ل ووات املفاض وولة إىل املراك وون املعتم وودة يف جامع ووات دمش ــق -حل ــب -تش ـريو -البع ــث -الف ـرات  -مح ــاف –
ر ــوس اعت وواراً موون صو ام يوووم اخلمــي

الواقــع يف  2019/10/3ومووش هنايووة الوودوام الرمسو موون يوووم اخلمــي

الواقــع يف

 2019/10/10ويتم استق ات الط ا ضمن فرتة التسني احملداة أع ة يوميوا مون السواعة التاسوعة صو اماً وموش السواعة
ال الية وال ص ظهراً .

ميكو احلصول على مزيد مو املعلومات عو ريق:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

مو وع املفاضولة علش ش و هة ا لتورل
مو ع وزارة التعليم العايل علش ش هة ا لرتل
وزير التعليم العايل
الدمتور بسام ابراهيم
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