الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إعالن رقم/5/
لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع األدبي لعام 2222
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عن الحدود الدنيا والشروط المطلوبة للتسجيل المباشر للقبول العام والموازي وللمحافظات الشرقية /عام  -موازي /في الكليات

واألقسام بجامعات الجمهورية العربية السورية (دمشق ،حلب ،تشرين ،البعث ،الفرات ،حماه ،طرطوس) وفروعها والمعاىد التقانية التابعة
للمجلس األعلى للتعليم التقاني للطالب السوريين ،ومن في حكمهم،

كما تعلن عن شروط التقدم لمفاضالت (أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -المعاقين-المتفوقين رياضيا)
للعام الدراسي 2222 - 2222
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حيازة الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع األديب أو الثانوية الشرعية السورية لعام .2222
يتق ّدم الطالب شخصياً ،أو وكيلو القانوين (مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة) إىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات واحملافظات
السورية ،مصطحباً معو األوراق الثبوتية ادلطلوبة ،وديكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنو كل من (أب-أم-أخت-أخ-جد-
جدة -زوج-زوجة) مبوجب تفويض خطي من الطالب.
الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية غًن السورية ،يف حال عدم حتقيقو للبند رقم /2/ديكنو أن يقوم بتفويض أي شخص من ادلقيمٌن يف
اجلمهورية العربية السورية وحيمل اجلنسية العربية السورية للتقدم بدالً عنو مبوجب تفويض خطي يتضمن البيانات الشخصية للمفوض
(االسم الثثايي  -الرقم الوطين  -رقم ىاتف/جوال -عنوان ادلفوض يف سوريو).
يتقدم الطالب للتسجيل بدورة الشهادة الثانوية العامة السورية الفرع األديب أو الشرعية السورية اليت اختارىا ومنحت لو وخيتار اللغة األجنبية
اليت يرغب بالتسجيل على أساسها (إنكليزي أو فرنسي أو روسي) ،وبناء عليو حيسب اجملموع من /2222/بعد طي عثامة الرتبية الدينية،
ويسجل الطالب بناء على ىذا اجملموع يف أحد االختصاصات (عام أو موازي) ،وللقسم ادلمايل للغة اليت اختارىا ،وتضاف درجات مواد
الرتبية الدينية إىل رلموع درجاتو إن رغب بالتسجيل يف كلية الشريعة أو ادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق.
يتقدم الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غًن السورية ادلعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرع األديب ،للتسجيل ادلباشر
وطي درجة مواد (الرتبية الدينية ،الرتبية الرياضية والعسكرية،
مبوجب ىذا اإلعثان ،بعد حسم نسبة ( )٪02من معدل الشهادة الثانوية ّ
طي درجة مواد (الرتبية الدينية ،الرتبية
الرتبية الفنية وادلوسيقية ،السلوك وادلواظبة) إن وجدت  ،ويتم التقدم دلفاضلة السوري غًن ادلقيم بعد ّ
الرياضية والعسكرية ،الرتبية الفنية وادلوسيقية ،السلوك وادلواظبة) إن وجدت ،بدون حسم أي نسبو من معدل الشهادة الثانوية ،وفق الشروط
الواردة يف اإلعثان اخلاص بو.
القبول يف قسمي اللغة االنكليزية واللغة الفرنسية يتطلب التقدم الختبار واجتيازه بنجاح وجلميع أنواع ادلفاضثات ،وذلك وفق الشروط
وادلواعيد احملددة يف إعثان ادلفاضلة العامة للفرع العلمي رقم /2/وحيق للطالب التقدم إىل كثا االختبارين.
طي درجيت مادة الرتبية الدينية
جدول احلدود الدنيا ادللحق هبذا اإلعثان ىي احلدود الدنيا للدرجات ادلعتمدة للتسجيل ادلباشر وذلك بعد ّ
وإحدى اللغتٌن األجنبيتٌن إضافة إىل الشروط األخرى ادلتعلقة ببعض الكليات وادلعاىد ،باستثناء:
 كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب وادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق ،حيث مت إضافة مواد الرتبية الدينية معاجملموع العام للدرجات.
 كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد يف ىذا اإلعثان ىو للتقدم إلجراء االختبارفقط ،ويتم قبول الناجحٌن باالختبارات وفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن (مجع درجة االختبار منسوبة إىل النهاية
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العظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتٌن األجنبيتٌن مضروبة بـ  2مضافاً إليها رلموع
درجات الطالب بالشهادة الثانوية ادلعتمدة للتسجيل).
 كلييت الرتبية الرياضية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم إلجراء اختبار الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط. أقسام اللغة االنكليزية وأقسام اللغة الفرنسية يف كليات اآلداب ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم إلجراء االختبار فقط. ادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم إلجراء اختبار فحص الرسم فقط. ادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم إلجراء اختبار ادلقابلة فقط.الكليات والمعاىد التي يحتاج القبول فيها إلى النجاح في االختبارات المذكورة أعاله ،سيتم تحديد الحد األدنى المطلوب من
الدرجات للتسجيل المباشر النهائي ،بعد صدور نتائج ىذه االختبارات ،وعلى الطالب الذي يرغب بالتسجيل المباشر في أحد
ىذه االختصاصات التقدم إلجراء االختبار والنجاح فيو وذلك خالل المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي
رقم ،/2/واالنتظار لحين تحديد الحد األدنى المطلوب من الدرجات للتسجيل المباشر النهائي في ىذه االختصاصات .
الطالب ادلتقدم للتسجيل ادلباشر وفق القبول العام مبوجب ىذا اإلعثان ال حيق لو التسجيل يف األعوام القادمة على القبول العام وإن
حصل على شهادة يانوية جديدة وحيق لو التسجيل وفق التعليم ادلوازي والتقدم إىل باقي ادلفاضثات إن حقق شروطها.

 -11كل من حصل على قبول يف ادلفاضلة العامة يف أحد األعوام الدراسية ادلاضية بدءاً من العام الدراسي  2202/2222وما بعد لن يسمح لو
بالتسجيل ادلباشر يف القبول العام وإن حصل على يانوية جديدة ،وحيق لو التسجيل وفق التعليم ادلوازي والتقدم إىل باقي ادلفاضثات إن حقق
شروطها.
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الطالب احلاصل على عثامة اختصاصية تساوي احلد األدىن ادلعلن للتسجيل ادلباشر يف أقسام اللغات (العربية-الروسية -االنكليزية-
الفرنسية) جيب أن حيقق احلد األدىن ادلعلن جملموع الدرجات يف الشهادة الثانوية للتسجيل ادلباشر ،وال ينظر إىل ىذا اجملموع إذا كان
الطالب حاصثاً على عثامة اختصاصية أعلى من العثامة االختصاصية ادلعلنة.
يشرتط بالطثاب الراغبٌن بالتسجيل يف أحد ادلعاىد أن يكونوا من مواليد عام  0222وما بعد.
مادة اللغة األجنبية ادلعتمدة للدراسة يف قسم اللغة األدلانية ويف ادلعاىد التقانية ىي اللغة االنكليزية حصراً.
الطثاب احلاصلٌن على الشهادة الثانوية الشرعية الراغبٌن بالتسجيل يف ادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية عليهم مراجعة إدارة ادلعهد
مباشرة ،وال حيق ذلم التسجيل مبوجب ىذا اإلعثان.
على الطثاب الراغبٌن بااللتحاق بكليات وأقسام (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الرتبية الرياضية – اللغة االنكليزية – اللغة
الفرنسية ) وادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق وادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية واحملققٌن احلد األدىن ادلطلوب إلجراء
االختبار ،إجراء االختبارات خالل المواعيد المحددة في إعـالن المفاضـلة العامـة للفرع العلمي رقم  ، /2/وبعد صدور نتائج
االختبارات سيتم حتديد احلد األدىن ادلطلوب من الدرجات للتسجيل النهائي للناجحٌن باالختبارات وال حيق للطالب التسجيل إال إذا
اجتاز االختبارات بنجاح وحقق احلد األدىن ادلطلوب للتسجيل  ،ويف حال عدم صلاحو باالختبارات حيق لو التسجيل يف إحدى الكليات
وادلعاىد األخرى وفق الشروط واحلدود الدنيا ادلعلنة للتسجيل ادلباشر.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكليات الفنون اجلميلة وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية عند التقدم لتسجيل امسو لثاشرتاك باالختبار اسم
اجلامعة اليت يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكلية الرتبية الرياضية عند التقدم لتسجيل امسو إلجراء االختبار اخلاص بالكلية ،اسم اجلامعة اليت يرغب
بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي  ،ويرفق الطالب الحائز شهادة تفوق رياضي الوثيقة التي تثبت ذلك وفق الشروط الخاصة بو
الواردة أدناه ويحدد الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بأحد أقسام اللغة االنكليزية أو الفرنسية عند التقدم لتسجيل امسو لثاشرتاك باالختبار اسم اجلامعة اليت
يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي ،وديكن للطالب التقدم لثاختبارين.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بادلعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية عند التقدم لتسجيل امسو إلجراء االختبار اسم احملافظة اليت
يتواجد فيها ادلعهد والذي يرغب بالتسجيل فيو بعد القبول النهائي.
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على الطثاب الراغبٌن بالتسجيل يف أحد أقسام (اإلرشاد النفسي ،رياض األطفال) بدمشق واحملققٌن احلد األدىن ادلطلوب للتسجيل،
مراجعة اجلهة ادلعنية بالكلية اليت يرغب بالتسجيل فيها إلجراء االختبار ولتزويده بإشعار معتمد من قبل عميد الكلية يثبت صلاحو باالختبار
ومن مث التوجو دلركز التسجيل ادلعتمد الستكمال تسجيلو.
على الطثاب الراغبٌن بالتسجيل يف معهد اآليار وادلتاحف بدمشق واحملققٌن احلد األدىن ادلطلوب للتسجيل ،مراجعة اجلهة ادلعنية بادلعهد
خالل االسبوع األول من بدء التسجيل إلجراء االختبار ولتزويده بإشعار معتمد من قبل مدير ادلعهد يثبت صلاحو باالختبار ومن مث
التوجو دلركز التسجيل ادلعتمد الستكمال تسجيلو  ،ولن يصار اىل اجراء اي اختبار بعد ذلك .
كل طالب لم يتقدم إلى اختبارات كليات وأقسام (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الرتبية الرياضية– اللغة االنكليزية – اللغة
الفرنسية) وادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق وادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ضمن ادلواعيد احملددة ذلا يف إعثان ادلفاضلة
العامة للفرع العلمي رقم  /2/أو تقدم الى ىذه االختبارات ورسب ،ال يحق لو التسجيل فيها حتما.
يسمح للطالب العرب ادلقيمٌن يف سورية الذين ولدوا فيها ودرسىا داخل أراضي الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس
وحتى حصىلهم على الشهادة الثاوىيت العامت السىريت بشكل متسلسل ،بالتسجيل ادلباشر بالقبول العام فقط ويسمح لهم بالتقدم الى
مفاضلة المعاقين فقط  ،ويعاملون معاملة الطثاب السوريٌن من حيث الرسوم اجلامعية.
يسمح ألبناء المواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية ادلتزوجات من غًن (السوريٌن أو من يف حكمهم) الذين درسىا داخل أراضي
الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس وحتى حصىلهم على الشهادة الثاوىيت العامت السىريت بشكل متسلسل ،وكانت األم
مقيمة يف سورية خثال فرتة دراسة ابنها ،بالتسجيل ادلباشر بالقبول العام أو الموازي ويسمح لهم بالتقدم الى مفاضلة المعاقين فقط،
ويعاملون معاملة الطثاب السوريٌن من حيث الرسوم اجلامعية.
ديكن للطثاب العرب واألجانب التقدم إىل اإلعثان اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يف إعثان مفاضلة الطثاب العرب واألجانب وعليهم
إجراء االختبارات خثال ادلواعيد احملددة يف إعثان ادلفاضلة العامة للفرع العلمي رقم./2/
عند اختيار الطالب التسجيل يف إحدى الكليات واألقسام ادلفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح لو بالتحويل ادلمايل فيما بينها حصراً يف
السنة التالية للتسجيل ،كما يسمح لو بالتحويل ادلمايل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون زلققاً جملموع الدرجات ادلطلوب
للقبول يف اجلامعة اليت يرغب بالتحويل إليها يف العام الدراسي الذي قبل فيو الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل ادلمايل.
عند اختيار الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية من إحدى احملافظات الشرقية التسجيل يف جامعة الفرات (دير الزور) ال يسمح لو
بالتحويل ادلمايل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجاتو يف سنة القبول ختولو االلتحاق باجلامعة ادلراد التحويل إليها.
يسجل أوالد حاملي وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلٌن على الشهادة الثانوية العامة لعام  2222تسجيثاً مباشراً يف الكلية أو
ّ
القسم أو ادلعهد الذي يرغبون االلتحاق فيو شريطة حصوذلم على الشهادة الثانوية يف عام القبول نفسو من الفرع ادلطلوب وبغض النظر
عن الحد األدنى المعلن للتسجيل.
حيق للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غًن السورية لعام  ،2222الذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة أجنبية
التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية ادلوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة على أال يقل معدلو فيها عن  ،٪02ويسجل تسجيثاً
مباشراً يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطثاب ادلستجدين ،شريطة أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار اللغة بنجاح بالنسبة لقسمي
اللغة الفرنسية واالنكليزية ( ،ويطالب بالرسوم ادلطلوبة من الطثاب ادلقبولٌن مبفاضلة السوريٌن غًن ادلقيمٌن ما مل تكن درجاتو يف الثانوية
ختولو االلتحاق بنفس االختصاص وفق احلد األدىن ادلعلن للتسجيل ادلباشر بالقبول العام).
يتم تسوية أوضاع الطثاب الذين مت تعديل درجاهتم أو تغيًن نتيجتهم يف الشهادة الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبية ويتم تسجيلهم وفق
الشروط واحلدود الدنيا ادلعلنة للتسجيل وال يسوى وضع الطالب يف الكليات وادلعاىد اليت تتضمن اختبار ما مل يكن ناجحاً يف االختبارات
ادلطلوبة ويستثىن من ىذا الشرط الذين مت تغيًن نتيجتهم أو تعديل درجاهتم يف الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجاهتم
ختوذلم االشرتاك يف االختبارات ادلطلوبة وسيتم إجراء ىذه االختبارات من قبل جلان خاصة هبم يف الكلية أو ادلعهد ادلراد القبول فيو.
يسمح فقط للطثاب الذين اختاروا التسجيل يف الكليات ادلفتتحة بادلب وفرع الرقة ألبناء ىاتٌن احملافظتٌن بالدوام يف الكليات ادلمايلة يف
اجلامعات األخرى للعام الدراسي .2222/2222
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 -32ال حيق للطثاب ادلقبولٌن يف ادلفاضثات اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعات أو ادلعاىد ،التقدم إىل التسجيل ادلباشر العام ،وحيق ذلم التقدم
للتسجيل ادلباشر ادلوازي وادلفاضثات األخرى.
 -33الطثاب الذين تقدموا اىل التسجيل ادلباشر قبول عام مبوجب ىذا اإلعثان ،ال حيق ذلم التقدم اىل مفاضثات معاىد وزارة الرتبية للقبول
العام وحيق ذلم التقدم لباقي ادلفاضثات.
 -43إن ىذا اإلعالن ىو اإلعالن األخير للقبول الجامعي ،ولن يكون ىناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية ،ويجب على الطالب التقيد
التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات والمقابالت.

المفاضالت الخاصة

 -1مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاىد:

يتقدم إليها:
 ( أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء  ،جرحى العجز الكلي واجلزئي ،جرحى العجز بنسبة ال تقل عن%22وال تزيد عن%20من العسكريٌناجملندين واالحتياطيٌن ،أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي ال يقل عن  ،%02أبناء ادلفقودين وأزواجهم) من العسكريٌن يف اجليش
والقوات ادلسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصابات إرىابية
أو عناصر معادية ،ويتم إيبات احلاالت بوييقة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء واجلرحى وادلفقودين يف القيادة العامة للجيش والقوات
ادلسلحة حصراً.
 جزيح الىطه للمصببٍن بنسبة عجز  %34فمب فىق بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على يد عصابة إرىابية أو عناصر معاديةمن عسكريو اجليش والقوات ادلسلحة ،وعسكريو قوى األمن الداخلي ،وكل من أصيب وىو يقاتل بإمرة اجليش العريب السوري .ويتم إيبات
احلاالت بتقدًن الطالب صورة عن بطاقة جريح الوطن ادلمنوحة لو من اجلهو ادلعنية.
وذلك وفق احلدود الدنيا والشروط الواردة أدناه وضمن ادلواعيد احملددة ذلا  ،باستثناء بعض االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بعض
الشروط،

 -8مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاىد:
 -يتقدم إليها( :أبناء أعضاء اذليئة التدريسية احلاليٌن يف اجلامعات احلكومية وأبناء أعضاء ىيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث

العلمية وأبناء أعضاء ىيئة التدريس يف ادلعاىد العليا ادلرتبطة بوزير التعليم العايل والبحث العلمي ،احلاليٌن أو السابقٌن الذين قضوا عشر
سنوات على األقل يف عضوية ىيئة التدريس أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب غًن تأديبية ،أو الذين توفوا وىم على رأس
اخلدمة) ،وذلك وفق احلدود الدنيا والشروط الواردة أدناه وضمن ادلواعيد احملددة ذلا  ،باستثناء بعض االختصاصات حيث يتطلب تدوينها

حتقيق بعض الشروط عدا كلييت اإلعثام والشريعة .ويتقدمون بالوييقة اخلاصة هبم صادرة من ذاتية اجلامعة أو مركز الدراسات والبحوث
العلمية ،أو ادلعهد العايل ،شلهورة باخلامت الرمسي تبٌن وضع والد الطالب أو والدتو ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.

جدول يبين الحدود الدنيا المطلوبة من الدرجات للتقدم إلى مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة ذوي
الشهداء والجرحى والمفقودين للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاىد
الحد األدنى المطلوب من الدرجات
الكليات
0022
جميع المتقدمين

لتدوين رغبة أي كلية أو قسم يف بطاقة ادلفاضلة
لتدوين رغبة أي معهد يف بطاقة ادلفاضلة

 يتطلب التقدم لبعض االختصاصات حتقيق بعض الشروط اخلاصة هبا والنجاح باالختبارات خثال ادلواعيد احملددة ذلا باعثانادلفاضلة العامة للفرع العلمي رقم  ،/2/ويستثىن أبناء أعضاء اذليئة التدريسية من الشروط االضافية اخلاصة بكلييت االعثام والشريعة فقط.
 يشرتط للتقدم إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية (اإلنكليزيـة أو الفرنسـية) حيـازة الطالـب علـى %02يف مـادة اللغـة االنكليزيـة أوالفرنسـية يف الشـهادةالثانوية ويدون الطالب الناجح باالختبار ببطاقة ادلفاضلة رغبة أحد القسمٌن ،ويتم تفاضل الطثاب الناجحٌن باالختبار على أساس عثامة اللغة األجنبية
ادلقابلة للرغبة ادلدونة يف بطاقة ادلفاضلة ،ويف حال تساوي العثامة االختصاصية عند احلد األدىن للقبول ينظر اىل اجملموع التفاضلي للطالب.
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 يشرتط للتقدم إىل قسم اللغة الروسية حيازة الطالب على %02يف مادة اللغة الروسية. يدرج الطالب رغباتو يف بطاقة ادلفاضلة وديكنو تدوين  /22/رغبة كحد أقصى . كل طالب يرغب بتدوين رغبو يف كلية أو معهد حيتاج القبول فيها إىل النجاح يف االختبار ومل يتقدم إليو ضمن ادلواعيد احملددةلو ،أو رسب بنتيجة االختبار ،فثا حيق لو تدوين ىذه الرغبة.
 إذا كانت الرغبـة الـيت سـيقبل فيهـا الطالـب بنتيجـة مفاضـلتو اخلاصـة (شـهداء/ىيئة تدريسـية) متاحـو لـو بـإعثان التسـجيل ادلباشـر بـالقبول العـامفقط ،سيصار إىل استبعاده من مفاضلتو اخلاصة  ،ويصبح قبولو (عام ذوي الشهداء /عام أبناء أعضاء اذليئة التدريسية)
 يسمح ألبناء أعضاء اذليئة التدريسية فقط باختيار رغبات يف فرع الرقة إن رغبوا بذلك. يسمح للطثاب بعد القبول بالتحويل إىل االختصاص ادلمايل يف أي جامعة خيتاروهنا. -تصدر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قوائم بأمساء الطثاب ادلقبولٌن بنتيجة ىاتٌن ادلفاضلتٌن.

إجراءات التقدم لمفبضلتً أبنبء أعضبء الهٍئة التدرٌسٍة وذوي الشهداء والجرحى والمفقىدٌن
)0
)2
)2
)4
)5
)6
)7
)8

يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية اليت اختارىا ومنحت لو وخيتار اللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل مبوجبها .
يقوم ادلوظف ادلختص باالدخال االلكرتوين لبيانات الطالب والرغبات اليت اختارىا.
تضاف البيانات اخلاصة بأبناء أعضاء اذليئة التدريسية ( اسم عضو اذليئة التدريسية واجلامعة اليت يتبع ذلا ).
تضاف البيانات اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين (االسم الثثايي للشهيد أو اجلريح أو ادلفقود ورتبتو واالسم الثثايي لوالدة الشهيد
ودرجة القرابة . )........
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو وتسلسل رغباتو يقوم موظف االدخال بتثبيت البطاقة االلكرتونية وطباعتها على نسختٌن أصليتٌن.
يوقع الطالب على النسختٌن ويلصق الطوابع ادلطلوبة عليهما  ،ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.
يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع ادلطلوبة إشعاراً باإلشرتاك بادلفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلبرازىا عند الضرورة.
ترسل النسخة الثانية من بطاقة ادلفاضلة اىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد والوييقة اخلاصة بعضو اذليئة
التدريسية أو الوييقة اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين وفق ادلفاضلة ادلتقدم اليها الطالب.
مالحظة هبمة :
عند حدوث خطأ يف التقدم إىل ادلفاضلة ديكن للطالب تعديل رغباتو  ،الكثر من مرة خثال فرتة التقدم للمفاضلة وذلك مبركز تعديل البيانات
وبنفس اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة ادلفاضلة اليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العثاقة أو من ينوب عنو بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع ذلا ادلركز ادلخصص لذلك مرفقاً بو بطاقةادلفاضلة الراغب بتعديلها وادلمهورة من مركز التسجيل.
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيتفظ بالنسخة األخرى مرفقةبطلب الطالب وبطاقة ادلفاضلة السابقة.
 -ترسل البطاقات ادلعدلة ومرفقاهتا إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية.

األوراق المطلىبة للتقدم إلى مفبضلتً أبنبء أعضبء الهٍئة التدرٌسٍة ومفبضلة ذوي الشهداء
والجرحى والمفقىدٌن:

 -0صورة عن البطاقـة الشخصـية بالنسـبة للطـثاب السـوريٌن ،أمـا الطـثاب الفلسـطينيون ادلقيمـون يف سـورية فيتقـدمون بصـورة عـن القيـد يف السـجل ادلـدين
مستخرجاً حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ  0200/0/20وما قبل وال تقبل الوييقة ادلؤقتة (البطاقة الشخصية).
 -2الطثاب احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبيـة ،يتقـدمون بصـورة مصـدقة عنهـا مـن وزارة اخلارجيـة
يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها وكذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة أصولية للويائق األجنبية.
 -2الوييقــة اخلاصــة بأبنــاء أعضــاء اذليئــة التدريســية صــادرة مــن ذاتيــة اجلامعــة أو مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة ،أو ادلعهــد العــايل ،شلهــورة
باخلامت الرمسي تبٌن وضع والد الطالب أو والدتو ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.
 -4الوييقــة اخلاصــة مبفاضــلة ذوي الشــهداء واجلرحــى وادلفقــودين  ،صــادرة عــن مديريــة شــؤون الشــهداء واجلرحــى وادلفقــودين يف القيــادة العامــة
للجيش والقوات ادلسـلحة حصـراً ،أمـا بالنسـبة للطالـب ادلمنـوح بطاقـة جـريح الـوطن فيتقـدم بصـورة عـن ىـذه البطاقـة بعـد ابـرازه للبطاقـة االصـلية
والتأكد من ادلطابقة بينهما.
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 -3المفاضــلة الخاصــة بــالطالب المعــاقين بإعاقــات (ســمعية -حركيــة – بص ـرية بمــن فــيهم المكفــوفين) للقبــول بكليــات
الجامعات الحكومية والمعاىد:
الكلية والقسم أو المعهد

الشروط المطلوبة

اللغة العربية

 ٪02يف اللغة العربية

اعتبــارا مــن يــوم األحــد الواقــع فــي

اللغة اإلنكليزية

٪02يف اللغة اإلنكليزية
يشرتط لتدوين الرغبة النجاح

الرسمي من يوم األحد الواقع فـي

باالختبار الوارد يف اإلعـثان
رقم /2/

اللغة الفرنسية

 ٪02يف اللغة الفرنسية
يشرتط لتدوين الرغبة النجاح
باالختبار الوارد يف اإلعـثان رقم
/2/

اللغة األلمانية

مادة اللغة االجنبية ادلعتمدة
للدراسة االنكليزية حصرا

اللغة الفارسية

-

التاريخ

-

الفلسفة

-

علم االجتماع

-

المكتبات والمعلومات

-

العلوم السياسية

-

الحقوق

-

الشريعة

-

نوع اإلعاقة ونسبتها

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

 2222/9/4وحتى نهاية الـدوام
 مسعية (ال تزيد عن )٪02 -بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

 -حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

2222/9/25

 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

 جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي جامعة تشرين:كلية الطب البشري(قاعة السيمينار)

-جامعة البعث :كلية الطب البشري

 جامعة حماه :كلية الطب البشري -جامعة طرطوس كلية الطب البشري

 -جامعة الفرات:

دير الزور ( مبنى مشفى االسد )
الحسكة(مركز اللؤلؤة الطبي/ساحة الرئيس)

-

بصرية (ال تزيد عن )٪22
مسعية (مهما كانت درجة اإلعاقة)
حركية علوية بطرف واحد وظيفي
(مهما كانت درجة اإلعاقة)
حركية سفلية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي (مهما كانت درجة اإلعاقة)

 مسعية (ال تزيد عن )٪02 بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة)– حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة
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الكلية والقسم أو المعهد

الشروط المطلوبة

الفنون الجميلة

معدل  %02يف الشهادة

والفنون الجميلة التطبيقية

الثانوية ويشرتط لتدوين الرغبة
النجاح يف االختبارات الواردة
يف اإلعـثان رقم /2/

المناىج
التربية

التربية الخاصة

-

علم النفس
المعهد المتوسط للعلوم الشرعية

نوع اإلعاقة ونسبتها
 مسعية( ال تزيد عن )٪02 حركية سفلية(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 مسعية ( ال تزيد عن )٪02 بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة) -حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

المعهد التقاني للخدمة

-

االجتماعية

إلدارة األعمال والتسويق

 المعهد التقاني للفنون التطبيقيةبدمشق

 %02يف اللغة األجنبية

 مسعية (ال تزيد عن )٪02 -بصرية (ال تزيد عن )٪02

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 حركية سفلية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي (مهما كانت درجة اإلعاقة)

-

-

الرسمي من يوم األحد الواقع فـي

 جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي جامعة تشرين:كلية الطب البشري(قاعة السيمينار)

جامعة البعث :كلية الطب البشري جامعة حماه :كلية الطب البشري -جامعة طرطوس كلية الطب البشري

 -جامعة الفرات:

دير الزور ( مبنى مشفى االسد )
الحسكة(مركز اللؤلؤة الطبي/ساحة الرئيس)

يشرتط لتدوين الرغبة النجاح  -مسعية (ال تزيد عن )٪02
يف فحص الرسم الوارد يف  -حركية سفلية
(مهما كانت درجة اإلعاقة)
اإلعـثان رقم ./2/

مالحظات ىامة لمفاضلة المعاقين جسميا:
-

 2222/9/4وحتى نهاية الـدوام

 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

 مسعية (ال تزيد عن )٪02 -بصرية (ال تزيد عن )٪22

المعهد التقاني

اعتبــارا مــن يــوم األحــد الواقــع فــي

2222/9/25

-

والعربية

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

على الطثاب ادلعاقٌن وادلكفوفٌن الراغبٌن بالتقدم ذلذه ادلفاضلة إجراء الفحص الطيب ضمن ادلواعيد واألماكن احملددة أعثاه ولن يصار إىل قبول
أي طالب مل خيضع للفحص الطيب ومل يتقدم ببطاقة ادلفاضلة اخلاصة بادلعاقٌن ،مرفقة بوييقة الفحص الطيب الصادرة عن اللجنة الطبية
ادلخصصة لذلك وادلعتمدة من الطبيب ادلختص ورئيس اللجنة الطبية واحملدد فيها اسم الطالب ونوع اإلعاقة ونسبتها.
يشرتط للتقدم إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية (اإلنكليزية أو الفرنسية) حيازة الطالب على  %02يف مادة اللغة االنكليزية أو الفرنسية يف
الشهادة الثانوية ،ويدون الطالب الناجح باالختبار ببطاقة ادلفاضلة رغبة أحد القسمٌن ،ويتم تفاضل الطثاب الناجحٌن باالختبار على أساس
عثامة اللغة األجنبية ادلقابلة للرغبة ادلدونة يف بطاقة ادلفاضلة ويف حال تساوي العثامة االختصاصية عند احلد األدىن للقبول ينظر اىل اجملموع
التفاضلي للطالب.
يدرج الطالب رغباتو في بطاقة المفاضلة ويمكنو تدوين  /22/رغبة كحد أقصى.
كل طالب يرغب بتدوين رغبو في كلية أو معهد يحتاج القبول فيها إلى النجاح في االختبار ولم يتقدم إليها ضمن المواعيد المحددة
لها ،أو رسب بنتيجة االختبار ،فال يحق لو تدوين ىذه الرغبة ببطاقة المفاضلة.
اذا كانت الرغبة التي سيقبل فيها الطالب بنتيجة مفاضلة المعاقين متاحو لو بإعالن التسجيل المباشر بالقبول العام فقط ،سيصار إلى
استبعاده من مفاضلتو الخاصة .
7

-

-

-

-

تتم ادلفاضلة بٌن الطثاب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية بعد طي درجة
مادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتٌن (االنكليزية أو الفرنسية أو الروسية) ووفق تسلسل رغباهتم.
يسمح ألبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية ادلتزوجات من غًن (السوريٌن أو من يف حكمهم) الذين درسوا داخل أراضي
الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس وحتى حصىلهم على الشهادة الثاوىيت العامت السىريت بشكل متسلسل ،وكانت األم
مقيمة يف سورية خثال فرتة دراسة ابنها ،بالتقدم الى مفاضلة المعاقين  ،ويعاملون معاملة الطثاب السوريٌن من حيث الرسوم اجلامعية ،على
أن يتقدموا باألوراق الثبوتية المطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة المعاقين ،وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم الوئاثق المطلوبة.
يسمح للطالب العرب ادلقيمٌن يف سورية الذين ولدوا فيها ودرسىا داخل أراضي الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس وحتى
حصىلهم على الشهادة الثاوىيت العامت السىريت بشكل متسلسل ،بالتقدم الى مفاضلة المعاقين  ،ويعاملون معاملة الطثاب السوريٌن من حيث الرسوم
اجلامعية ،على أن يتقدموا باألوراق الثبوتية المطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة المعاقين ،وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم الوئاثق المطلوبة.
تصدر وزارة التعليم العالي قوائم بأسماء الطالب المقبولين بنتيجة ىذه المفاضلة.

آلية إجراء الفحص الطبي والتقدم لمفاضلة المعاقين جسميا:

 .1يراجع الطالب ادلكان ادلخصص إلجراء الفحص الطيب واحملدد يف ىذا اإلعثان ويدون امسو يف سجل الطثاب ادلتقدمٌن وحيصل على وييقة الفحص الطيب.
 .8يقوم رئيس اللجنة بإحالة الطالب إىل اللجنة ادلختصة حسب نوع اإلعاقة إلجراء الفحص الطيب لو.
 .4يتم حتديد نوع اإلعاقة ونسبتها من الطبيب ادلختص ،وتدون على وييقة الفحص الطيب اليت تتضمن اسم الطالب الثثايي ونوع اإلعاقة ونسبتها
مث تعتمد من رئيس اللجنة الطبية ويقدمها الطالب إىل مركز ادلفاضلة ادلخصص للمعاقٌن.
 .3يف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.
 .5يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية اليت اختارىا ومنحت لو وخيتار اللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل مبوجبها ويتقدم ببطاقة مفاضلة
ادلعاقٌن يف ادلراكز االلكرتونية ادلخصصة لتدوين رغباتو باالختصاصات ادلتاحة لو ،دون التقيد باحلدود الدنيا للدرجات ادلطلوبة بإعثان التسجيل
ادلباشر للفرع األديب باستثناء كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية وقسمي اللغة االنكليزية والفرنسية.
 .6يقوم ادلوظف ادلختص باالدخال االلكرتوين لبيانات الطالب والرغبات اليت اختارىا.
 .7تضاف نوع االعاقة ودرجتها احملددة يف وييقة الفحص الطيب .
 .2بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو ورغباتو يقوم موظف التسجيل بالتثبيت وطباعة بطاقة ادلفاضلة على نسختٌن أصليتٌن.
 .9يوقع الطالب على النسختٌن ويلصق الطوابع ادلطلوبة عليهما  ،ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.
 .14يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع ادلطلوبة إشعاراً باإلشرتاك بادلفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلبرازىا عند الضرورة.

 .11ترسل النسخة الثانية من بطاقة ادلفاضلة اىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد وصورة مصدقة عن بطاقة
االعاقة والوييقة اخلاصة بالفحص الطيب.
 .18إذا كان الطالب من الطثاب العرب ادلولودون يف سورية أو أبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية ادلتزوجات من غًن (السوريٌن أو من
يف حكمهم) يتم إرفاق الويائق الثبوتية ادلطلوبة منو مع بطاقة ادلفاضلة إضافة لوييقة الفحص الطيب.
 .14تقوم اللجنة الطبية ادلشكلة من قبل الوزارة بإرسال قوائم بأمساء الطثاب ادلعاقٌن مع نوع اإلعاقة ودرجتها إىل الوزارة بعد اعتمادىا أصوالً
وذلك بعد انتهاء ادلواعيد احملددة إلجراء الفحص الطيب.
مالحظة هبمة :
عند حدوث خطأ يف التقدم إىل ادلفاضلة ديكن للطالب تعديل رغباتو  ،الكثر من مرة خثال فرتة التقدم للمفاضلة وذلك مبركز تعديل البيانات
وبنفس اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة ادلفاضلة اليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العثاقة أو من ينوب عنو بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع ذلا ادلركز ادلخصص لذلك مرفقاً بو بطاقة ادلفاضلةالراغب بتعديلها وادلمهورة من مركز التسجيل.
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيتفظ بالنسخة األخرى مرفقة بطلبالطالب وبطاقة ادلفاضلة السابقة.
 ترسل البطاقات المعدلة ومرفقاتها إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة اسمية.8

مفاضلة الطالب المتفوقين رياضيا :

الطثاب الراغبٌن يف التقدم دلفاضلة كلية الرتبية الرياضية على أساس التفوق الرياضي وفق األسس وادلعايًن ادلعتمدة يف اللوائح واألنظمة
ادلعمول هبا الواردة أدناه ،مراجعة االحتاد الرياضي العام لتدوين أمساؤىم لثاستفادة من ادلقاعد ادلخصصة للمتفوقٌن رياضياً وللحصول على
وييقة خاصة بالتفوق الرياضي ،حيث سيقوم االحتاد الرياضي بتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت ناذلا لتضاف إىل
اجملموع التفاضلي للطالب ليتم القبول على أساسها يف كلييت الرتبية الرياضية ،ثم يقوم الطالب بمراجعة كلية التربية الرياضية لتسجيل
اسمو إلجراء الفحص الخاص بها ويحدد اسم الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها ويجري الفحوصات خالل المواعيد المحددة
لها ،ويرفق الوثيقة الخاصة بالتفوق الرياضي صادرة عن رئيس االحتاد الرياضي العام تثبت التفوق الرياضي للطالب ،وذلك وفق األسس
وادلعايًن ادلعتمدة يف اللوائح واألنظمة ادلعمول هبا وحت ّدد أسس التفوق الرياضي وفق اآليت:
 احلائزون على ادلراكز من  0-0يف بطولة العامل أو الدورات األودلبية. احلائزون على ادلراكز من  4-0يف بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. احلائزون على ادلراكز من  4-0يف بطولة ادلتوسط أو دورة ألعاب ادلتوسط. احلائزون على ادلراكز من  2-0يف البطوالت العربية أو الدورات العربية. العبو ادلنتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية الذين يشاركون يف البطوالت الدولية واإلقليمية والعربية. العبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا ادلركز األول يف البطولة على مستوى اجلمهورية يف األلعاب ادلعتمدة. العبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا ادلركز الثاين يف البطولة على مستوى اجلمهورية يف األلعاب ادلعتمدة. -احلائزون على ادلركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب القوة على مستوى اجلمهورية.

 يخضع الطالب المتفوقون رياضيا إلى فحص طبي ولياقة بدنية يف كلية الرتبية الرياضية يف جامعة تشرين أو كلية الرتبية الرياضية جبامعةمحاه خثال ادلواعيد احملددة يف اإلعـثان رقم  ./2/ويُقبل الطثاب الناجحون ضمن العدد ادلقرر مبوجب مفاضلة خاصة ُُترى فيما بينهم ،وال

يجوز قبول أي طالب لم يجتاز االختبار بنجاح.

-1

-2

-3

-4
-5

األوراق المطلوبة للتسجيل المباشر

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطثاب السوريٌن ،أما الطثاب الفلسطينيٌن فيتقدمون بصورة عن القيد يف السجل ادلدين مستخرج
حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ  0200/0/20وما قبل ،وال تقبل صورة وييقة اإلقامة ادلؤقتة
(البطاقة الشخصية) ،اضافة اىل صورة عن الوكالة ،أو التفويض وصورة عن البطاقة الشخصية للمفوض دلن مل يتقدم شخصياً.
يتقدم الطالب العرب الحاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوييقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل شهادة ميثاد سورية ووييقة تسلسل
دراسي تثبت بأن الطالب درس داخل أراضي الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس وحتى حصىله على الشهادة الثاوىيت
بشكل متسلسل ،للتسجيل بالقبول العام فقط.
يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية الحاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوييقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل
وييقة تسلسل دراسي تثبت بأن الطالب درس داخل أراضي الجمهىريت العزبيت السىريت مىذ الصف السادس وحتى حصىله على
الشهادة الثاوىيت بشكل متسلسل ،وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة ذلا خثال مدة دراسة ابنها يف سورية للتسجيل بالقبول العام
أو الموازي.
يتقدم الطثاب احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبية ،بصورة مصدقة عنها من وزارة اخلارجية يف
الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها وكذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة أصولية للويائق األجنبية.
اشعار النجاح باالختبار معتمد أصوالً للطثاب الراغبٌن بالتسجيل يف أحد أقسام (اإلرشاد النفسي ،رياض االطفال) أو معهد اآليار
وادلتاحف بدمشق.
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إجراءات التقدم للتسجيل المباشر

-1

يتق ّدم الطالب شخصياً ،أو وكيلو القانوين (مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة) إىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات
واحملافظات السورية ،مصطحباً معو األوراق الثبوتية ادلطلوبة ،وديكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنو كل من (أب-أم-
أخت-أخ-جد-جدة -زوج-زوجة) مبوجب تفويض خطي من الطالب ،أو ادلفوض عن الطالب للشهادات الثانوية غًن السورية.
يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية اليت اختارىا ومنحت لو وخيتار نوع القبول (عام أو موازي).
يقوم موظف التسجيل باإلدخال االلكرتوين لبيانات الطالب {رقم االكتتاب ،ودورة الشهادة ومصدرىا وفرع الشهادة الثانوية
(أديب ـ شرعية)،واللغة األجنبية ونوع القبول (عام– موازي) الذي اختارمها الطالب.
تظهر للطالب الرغبات ادلتاحة لو ،وخيتار رغبة واحدة فقط ،يقوم موظف التسجيل بإدخاذلا ويتم حفظ الرغبة وادلتابعة للتثبيت.
يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب {رقم اذلاتف ،واجلوال ،والعنوان ،والرقم الوطين للطالب{ .
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو والرغبة اليت اختارىا ،يقوم موظف التسجيل بالتثبيت وطباعة طلب التسجيل على
نسختٌن أصليتٌن.

-7

يوقع الطالب على النسختٌن ،ويلصق الطوابع ادلطلوبة عليهما ،ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.

-2

يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع إشعاراً بالتسجيل ادلباشر مرفقاً هبا األوراق الثبوتية اليت تقدم هبا الطالب،
وحيتفظ الطالب هبذه النسخة ومرفقاهتا إلبرازىا عند الضرورة ،وحيتفظ بالنسخة الثانية يف مديرية شؤون الطثاب باجلامعة.

-8
-4
-3
-5
-6

 -9عند حدوث خطأ يف التسجيل ديكن للطالب تعديل رغبتو ،ألكثر من مرة خثال فرتة التقدم ذلذا اإلعثان وذلك يف ادلركز
الذي سبق وتقدم بطلب التسجيل إليو وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العثاقة بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع ذلا ادلركز ادلخصص لذلك مرفقاً بو طلبالتسجيل ادلباشر الراغب بتعديل الرغبة فيو وادلمهور من مركز التسجيل.
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل رغبة الطالب الكرتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيتفظبالنسخة األخرى مرفقة بطلب الطالب وطلب التسجيل السابق يف مديرية شؤون الطثاب باجلامعة.

 -14تصدر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بعد انتهاء فرتة تقدًن الطلبات قوائم بأمساء الطثاب ادلقبولٌن بالتسجيل ادلباشر.
 -11تستوىف من الطثاب رسوم اخلدمات اجلامعية الواردة يف القرارات الناظمة لذلك ووفق نوع تسجيل كل طالب.

رسوم الخدمات الجامعية للتعليم الموازي تسدد سنويا:
 /452222/ل.س لكليات الفنون الجميلة.

 /252222/ل.س لباقي الكليات
 /075222/ل.س للمعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية –المعهد التقاني للفنون التطبيقية-معهد اآلثار والمتاحف
 /025222/ل.س لباقي المعاىد

تنبيــو  :ال يعتبر الطالب مسجال إال بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.
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مراكـز التسـجٍل

الجامعة

دمشق
وفروعها

مركز التسجيل المباشر المعتمد للفرع األدبي
كلية (اذلندسة ادلعمارية-اذلندسة ادلعلوماتية-اآلداب /مبىن الصحافة –الزراعة  -ادلكتبة ادلركزية). ادلعهد التقاين الطيب النبك  -كلية الرتبية الثالثة بدرعا  -كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرةكلية الرتبية الثانية بالسويداء  -ادلعهد التقاين للحاسوب بدرعا
 مفاضالت خاصة :كلية الهندسة المدنية (أبناء أعضاء ىيئة تدريسية-ذوي الشهداء-ادلعاقٌن) تصحيح بيانات وتعديل البيانات  :كلية السياحة  -كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرة -كلية الرتبية الثانية بالسويداء  -ادلعهد التقاين للحاسوب بدرعا

حلب

 كلية الرتبية – ادلعهد التقاين للحاسوب – كلية االقتصاد – كلية احلقوق مفاضالت خاصة :كلية الطب ( معاقٌن )  -كلية العلوم ( ذوي شهداء )مديرية شؤون الطثاب ادلركزية ( أبناء أعضاء اذليئة التدريسية )
 -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات :مركز احلاسب االلكرتوين

تشرين

 ادلكتبة ادلركزية مركز ()4-2-2-0 مفاضالت خاصة  :بادلكتبة ادلركزية مركز (  0و : ) 0مفاضلة ادلعاقٌن – مفاضلة ذوي الشهداء – مفاضلة أبناء أعضاء اذليئة التدريسية
 -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات  :مركز احلاسب

البعث

كلية اذلندسة الكيميائية والبرتولية –كلية الزراعة مفاضالت خاصة :مديرية شؤون الطثاب ادلركزية (معاقٌن /ذوي شهداء واجلرحى /أبناء أعضاء اذليئة التدريسية
 -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات  :إدارة الشبكة

حماة

الفرات
وفرعها

طرطوس

 الطب البيطري ( مركز خدمة الطالب )كلية العلوم /مصياف/ -ادلعهد العايل للغات

 الكلية التطبيقيةكلية الزراعة  /السلمية/ كلية االقتصاد مفاضالت خاصة : كلية الرتبية (مفاضلة ذوي الشهداء-مفاضلة ادلعاقٌن) مديرية شؤون الطثاب ادلركزية -مديرية ادلعلوماتية : -مفاضلة أبناء أعضاء اذليئة التدريسية  -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات

دير الزور :كلية اآلداب والعلوم االنسانية – ادلعهد التقاين للعلوم ادلالية وادلصرفية
مفاضالت خاصة :كلية الزراعة (معاقٌن /ذوي شهداء  /أبناء أعضاء اذليئة التدريسية)الحسكة :كلية احلقوق
مفاضالت خاصة :كلية احلقوق(معاقٌن /ذوي شهداء  /أبناء أعضاء اذليئة التدريسيةكلية (اآلداب) مفاضالت خاصة :مديرية النظم وادلعلومات واالتصاالت سلر ( /0/معاقٌن /ذوي شهداء  /أبناء أعضاءاذليئة التدريسية )
 تصحيح البيانات وتعديل الرغبات :مديرية النظم وادلعلومات واالتصاالت سلر /2/11

الجهة التً تقدم إلٍهب الطلببت ومىاعٍد التسجٍل
يبدأ تقدًن طلبات التسجيل ادلباشر والتقدم دلفاضثات (أبناء أعضاء اذليئة التدريسية -ذوي الشهداء -ادلعاقٌن –
ادلتفوقٌن رياضياً) للطثاب من محلة الشهادة الثانوية العامة من الفرع األديب والشهادة الثانوية الشرعية السورية لعام 2222
يف مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات وفروعها ادلذكورة أعثاه اعتبارا من صباح يوم االحد الواقع في

 2222 /9/4وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع في  2222 /9 /25ويتم استقبال الطالب يوميا ضمن
فترة التسجيل المحددة أعاله من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا،عدا يوم الجمعة.

مثاحظة ىامة :إن ىذا اإلعثان ىو اإلعثان األخًن للقبول اجلامعي ،ولن يكون ىناك فتح أي باب للتسجيل مرة يانية ،وجيب على
الطالب التقيد التام بادلواعيد احملددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات وادلقابثات.

ديكن احلصول على مزيد من ادلعلومات واالطثاع على الرغبات ادلتاحة للطالب عن طريق:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

موقـع المفاضـلة على شــبكة االنتـرنت
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة االنترنت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراىيم
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