الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعالن رقم ()1
إلى الطالب السورٌٌن ومن فً حكمهم الحاصلٌن على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة الفرع العلمً للعام 2222
تعلن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً عن:
 أحكام وشروط مفاضالت القبول الجامعي للعام الدراسي  2223/2222في الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية
السورية والمعاىد التقانية التابعة للمجلس األعلى للتعليم التقاني { المفاضلة العامة بما فيها مفاضلة القبول في السنة

التحضيرية (عام – موازي) للكليات الطبية (الطب البشري -طب األسنان – الصيدلة) مفاضلة المحافظات الشرقية –
مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية – مفاضلة الطالب المعاقين جسمياً }

 أحكام وشروط مفاضلة منح الجامعات الخاصة ومنح ذوي الشهداء للكليات الطبية ( الطب البشري -طب األسنان –
الصيدلة) في الجامعات الخاصة في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي .2223/2222

أوالً :األحكام العامة لمفاضالت القبول الجامعي في الجامعات الحكومية السورية ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية:
 -1يتقدم الطبلب برغباهتم ضمن بطاقة مفاضلة واحدة للمفاضبلت التالية:
(العامة  -السنة التحضَتية (عام/موازي)  -احملافظات الشرقية  -مفاضلة أبناء أعضاء اذليئة التدريسية  -مفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى
وادلفقودين -منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية– منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية لذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين).
 -2يتاح للطالب أن يدون يف بطاقة ادلفاضلة  /54/رغبة للفرع العلمي كحد أقصى ،منها  /54/رغبة كحد أقصى للقبول العام والسنة التحضَتية
و /01/رغبات كحد أقصى دلنح اجلامعات اخلاصة (ديكن للطالب يف كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو اال يدون أي رغبة كأن خيتار
فقط قبول عام أو خيتار فقط منح جامعات خاصة أو كبل القبولُت).
 -3يقتصر التقدم اىل منح الجامعات الخاصة للكليات الطبية على الطبلب السوريُت والفلسطينيُت ادلقيمُت يف سورية (ادلشمولُت بأحكام القانون
رقم  /45/تاريخ )0845/6/65احلاصلُت على الشهادة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) لعام  ، 2222وفق الشروط الواردة

باإلعالن رقم ( )3الخاص بمنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية ،علماً بأن إعالن منح الجامعات الخاصة لباقي االختصاصات
سيصدر الحقاً بإعالن مستقل.

 -4تدرج رغبات منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية (إن رغب الطالب) كرغبة ضمن الرغبات األخرى ضمن بطاقة مفاضلة واحدة ،ووفق
التسلسل الذي يرغبو الطالب مثال (ىندسة معلوماتية جبامعة دمشق  -طب بشري جامعة القلمون  -سنة حتضَتية عامة – سنة حتضَتية
موازي – ىندسة معمارية جبامعة حلب.)......
 -5الطالب الذي يحصل على قبول بإحدى منح الجامعات الخاصة يعتبر قبول نهائي وال يحق لو االستنكاف عنو والقبول باختصاص آخر
في الجامعات الحكومية وال يحق لو التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي للجامعات الحكومية ومنح الجامعات الخاصة لباقي

االختصاصات.
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 -6بالنسبة للطبلب الذين حيق ذلم التقدم إىل ادلفاضبلت اخلاصة (زلافظات شرقية عدا رغبة السنة التحضَتية – أبناء أعضاء اذليئة التدريسية
– ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين) تعترب الرغبة اليت تقدم هبا للقبول العام ىي نفسها رغبتو يف ادلفاضلة اخلاصة ويقبل بادلفاضلة العامة
إذا حقق احلد األدىن من الدرجات للقبول العام أما إذا مل حيقق احلد األدىن للقبول العام فيقبل يف ادلفاضلة اخلاصة بو إذا حقق شروطها.
 -7يتقدم الطالب إىل ىذه ادلفاضبلت شخصياً ،أو وكيلو القانوين مبوجب وكالة عامة أو خاصة ،وديكن أن يتقدم عن الطالب يف حال عدم وجوده
كل من (أب-أم – أخ -أخت – جد-جدة– زوج  -زوجة) مبوجب تفويض خطي من الطالب.
 -8الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية غَت السورية ،يف حال عدم حتقيقو للبند رقم ( )6ديكنو أن يقوم بتفويض أي شخص من ادلقيمُت يف
اجلمهورية العربية السورية وحيمل اجلنسية العربية السورية للتقدم بدالً عنو مبوجب تفويض خطي يتضمن البيانات الشخصية للمفوض
( االسم الثبلثي– الرقم الوطٍت – رقم اذلاتف/اجلوال – عنوان ادلفوض يف سورية .

 -9يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية اليت اختارىا ومنحت لو وخيتار اللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل على أساسها للتقدم إىل ىذه ادلفاضبلت.
 -11حيسب اجملموع من  /6511/بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية وعبلمة اللغة األجنبية اليت مل خيتارىا الطالب للتفاضل ،ويفاضل
الطالب بناء على ىذا اجملموع جلميع الرغبات باستثناء:
 كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب وادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار إىل احتساب مواد الًتبيةالدينية مع اجملموع العام للدرجات عند التفاضل عليها.
 كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية حيث سيتم القبول فيها وفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن(مجع درجة االختبار منسوباً إىل النهاية العظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية وإحدى اللغتُت
األجنبيتُت مضروبة بـ  6مضافاً إليها رلموع درجات الطالب بالشهادة الثانوية ادلعتمدة للمفاضلة).

 -11يتقدم الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غَت السورية ادلعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية إىل ىذه ادلفاضبلت  ،حيث
طي درجة مواد (الًتبية الدينية ،الًتبية الرياضية والعسكرية ،الًتبية الفنية
يتم حسم نسبة ( )901من معدل الشهادة الثانوية بعد ّ
طي درجة مواد (الًتبية الدينية ،الًتبية الرياضية
وادلوسيقية ،السلوك وادلواظبة) إن وجدت ،ويتقدم دلفاضلة السوري غَت ادلقيم بعد ّ
والعسكرية ،الًتبية الفنية وادلوسيقية ،السلوك وادلواظبة) إن وجدت ،بدون حسم أي نسبو من معدل الشهادة الثانوية  ،وفق الشروط الواردة
يف اإلعبلن اخلاص بو .
 -12القبول يف قسمي اللغة االنكليزية والفرنسية يتطلب اجتياز اختبار بنجاح وذلك وفق الشروط وادلواعيد احملددة يف اإلعبلن رقم ( )6وحيق
للطالب التقدم إىل كبل االختبارين.
 -13ديكن للطالب الراغب بالتفاضل على أحد أقسام اللغة األجنبية (اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية) وحقق الشروط ادلطلوبة بتدوين
إحدى ىذه اللغات يف بطاقة ادلفاضلة ،ويتم التفاضل على أساس عبلمة اللغة األجنبية ادلقابلة للرغبة يف بطاقة ادلفاضلة ،ويف حال
التساوي يتم النظر إىل اجملموع العام يف الشهادة الثانوية بعد حذف عبلمة الًتبية الدينية وعبلمة اللغة األجنبية الثانية.
 -14يتم التفاضل على قسم اللغة الروسية على أساس عبلمة اللغة الروسية ( على اال تقل عن .)%51
ادلقررة لبعض االختصاصات ،وفق الشروط وادلواعيد احملددة يف اإلعـبلن رقم  ،/6/ولن يسمح للطالب بتدوين
 -15يتم إجراء االختبارات ّ
رغبة يتطلب القبول فيها النجاح يف االختبارات مامل يكن قد اجتازىا بنجاح ،واليعٍت النجاح يف االختبارات القبول يف إحداىا مامل يتقدم
الطالب إىل ادلفاضلة ،عدا كليات الًتبية ( معلم صف-ارشاد نفسي -رياض أطفال) وادلعهد التقاين للنفط والغاز وادلعهد التقاين للخطوط
احلديدية وادلعهد التقاين لآلثار وادلتاحف حيث جتري االختبارات فيها بعد القبول ،ويعد مستنكفاً عن التسجيل من مل جير االختبار يف
ادلوعد احملدد لو ،ومن يُرفض بنتيجة االختبار الذي جيري بعد القبول يقبل يف الرغبة التالية اليت حيق لو التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلتو
بعد إبراز وثيقة خطية من الكلية ادلعنية أو ادلعهد بأنو غَت الئق بنتيجة االختبار.
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 -17كل من حصل على قبول بنتيجة ادلفاضلة العامة يف أحد األعوام بدءاً من العام الدراسي  6101/6118وما بعد لن يسمح لو
الطالب ادلقبول بنتيجة ادلفاضلة العامة ذلذا العام ال حيق لو التقدم للمفاضلة العامة يف األعوام القادمة وإن حصل على شهادة ثانوية جديدة.

بالتقدم للمفاضلة العامة وإن حصل على شهادة ثانوية جديدة وحيق لو التقدم إىل باقي ادلفاضبلت اذا حقق شروطها.

 -18يف حال تساوي اجملموع التفاضلي عند احلد األدىن للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل درجة بعض ادلقررات يف الشهادة الثانوية وفق
ما ىو مبُت يف اجلدول الوارد باإلعبلن رقم  /6/ويقبل من حاز الدرجة األعلى.
 -19يف حال تساوي احلد األدىن للقبول على الدرجة االختصاصية يف االختصاصات اليت يتم القبول فيها على أساس الدرجة االختصاصية
ينظر إىل رلموع الدرجات ويقبل من حاز اجملموع األعلى.
 -21يوزع دوام الطبلب ادلقبولُت يف السنة التحضَتية بنتيجة ادلفاضلة على اجلامعات حسب مصدر الشهادة الثانوية وذلك على النحو التايل:
دمشق-ريف دمشق -السويداء –درعا –القنيطرة

جامعة دمشق

حلب
البلذقية

جامعة حلب
جامعة تشرين

محص

جامعة البعث

محاه

جامعة محاه

طرطوس

جامعة طرطوس
اجلامعة اليت خيتارىا الطالب

احملافظات الشرقية –ادلب

 -21إن قبول الطالب بنتيجة ادلفاضلة يف السنة التحضَتية ودوامو يف إحدى اجلامعات اليعٍت بأن قبولو بنتيجة مفاضلة الفرز يف هناية السنة
التحضَتية سيكون بنفس اجلامعة.
 -22مت زيادة نسبة  %01للقبول يف السنة التحضَتية عن العدد ادلقرر قبولو فيها للعام الدراسي  6165/6166على أن يصار إىل استبعاد
الزيادة بنتيجة مفاضلة الفرز يف هناية السنة التحضَتية وفق الشروط والقواعد الناظمة لفرز الطبلب  ،ويتم تسوية أوضاع الطبلب الذين مل
يقبلوا يف االختصاصات الطبية إىل اختصاصات أخرى غَت الطبية وفق الشروط الناظمة لذلك.
 -23يتم إجراء مفاضلة الفرز بُت الطبلب يف هناية السنة التحضَتية للقبول على كليات ( الطب البشري – طب األسنان -الصيدلة ) يف
جامعات دمشق ،حلب ،تشرين ،البعث ،محاه ،طرطوس للحاصلُت على الشهادة الثانوية السورية على أساس ادلعدل التفاضلي الناتج عن
مجع نسبة %51من معدل الشهادة الثانوية ونسبة %51من معدل السنة التحضَتية  ،أما بالنسبة للطبلب احلاصلُت على الشهادة
الثانوية غَت السورية فيتم التفاضل على أساس معدل السنة التحضَتية فقط ووفق القواعد والشروط الناظمة لذلك.
 -24إن قبول الطالب يف رغبة السنة التحضَتية بنتيجة ادلفاضلة على أساس ادلوازي اليعٍت بأن قبولو بنتيجة مفاضلة الفرز يف هناية السنة التحضَتية
سيكون على أساس ادلوازي أيضاً ،وإمنا سيتم قبولو على أساس معدلو التفاضلي يف هناية السنة التحضَتية فإما أن يكون قبولو عام أو موازي ،
والعكس صحيح ،باستثناء الطالب احلاصل على قبول عام يف األعوام السابقة فحتماً قبولو بنتيجة مفاضلة الفرز سيكون قبول موازي.

 -25مادة اللغة األجنبية ادلعتمدة للدراسة يف السنة التحضَتية والكليات الطبية ويف قسم اللغة األدلانية والكليات التطبيقية وادلعاىد التقانية
ىي اإلنكليزية حصراً.
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 -26ال يسمح للطالب ادلقبول بنتيجة ادلفاضلة للعام الدراسي  6165-6166بتغيَت قيده يف العام التايل اىل إختصاص يتطلب القبول فيو
النجاح يف مسابقة أو اختبارمامل يكن ناجحاً فيو يف عام قبولو ألول مرة ،وعليو التقدم إىل االختبارات يف عام حصولو على الشهادة إن
رغب بذلك.
 -27يُلزم الطبلب ادلعاقُت جسمياً التقدم إىل ادلفاضلة العامة إضافة إىل ادلفاضلة اخلاصة هبم والواردة شروطها أدناه.

 -28يلتزم طبلب احملافظات الشرقية ادلقبولون يف السنة التحضَتية بعد خترجهم من الكلية اليت سيتم فرزىم إليها بنهاية السنة التحضَتية
باخلدمة يف احملافظة اليت قبلوا على أساسها مدة التقل عن مدة الدراسة وفق أحكام ادلرسوم التشريعي رقم  /58/تاريخ .0868/7/08
 -29القبول يف مدارس التمريض لئلناث فقط ادلتمتعات باجلنسية العربية السورية ومن يف حكمهم  ،وتقدم اإلقامة (ادلبيت) يف ادلدرسة إن
وجدت للعازبات فقط.
ُ -31خصص عدد من ادلقاعد يف مدارس التمريض جبامعات دمشق  ،حلب  ،تشرين للطالبات احلاصبلت على الشهادة الثانوية من
زلافظة محص ،وسيكون االلتزام بعد التخرج لصاحل مشفى جامعة البعث حصراً  ،وستدرج رغبة خاصة هبا يف بطاقة ادلفاضلة العامة.
 -31يُسمح للطبلب العرب ادلقيمُت يف سورية الذين ولدوا فيها  ،ودرسوا داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية منذ الصف السادس وحىت
حصوذلم على الشهادة الثانوية العامة السورية بشكل متسلسل ،بالتقدم إىل ىذا االعبلن (مفاضلة السنة التحضَتية "عام فقط" ،مفاضلة
عامة ،ادلعاقُت جسمياً) ويعاملون معاملة الطبلب السوريُت من حيث الرسوم اجلامعية ،ويتم فرز ادلقبولُت منهم يف رغبة السنة التحضَتية
بنهايتها إىل الكليات الطبية على القبول العام فقط.
 -32يسمح ألبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية ادلتزوجات من غَت (السوريُت أو من يف حكمهم) الذين درسوا داخل أراضي
اجلمهورية العربية السورية منذ الصف السادس وحىت حصوذلم على الشهادة الثانوية العامة السورية بشكل متسلسل ،وكانت األم مقيمة يف
سورية خبلل فًتة دراسة ابنها بالتقدم إىل ىذا االعبلن (مفاضلة السنة التحضَتية "عام /موازي " ،مفاضلة عامة ،ادلعاقُت جسمياً)
ويعاملون معاملة الطبلب السوريُت من حيث الرسوم اجلامعية ،ويتم فرز ادلقبولُت منهم يف رغبة السنة التحضَتية بنهايتها إىل الكليات
الطبية على القبول العام وادلوازي.
 -33ديكن للطبلب العرب واألجانب التقدم إىل اإلعبلن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يف إعبلن مفاضلة الطبلب العرب واألجانب
وعليهم إجراء االختبارات خبلل ادلواعيد احملددة يف ىذا االعبلن.
 -34خصصت نسبة  %61من األعداد ادلقررة للقبول يف بعض الكليات واألقسام ادلفتتحة يف فروع اجلامعات باحملافظات ألبناء ىذه
احملافظات يف ادلفاضلة العامة وادلوازي وذلك وفق مصدر الشهادة الثانوية.
 -35خصصت نسبة  %51من األعداد ادلقررة للقبول يف ادلفاضلة العامة وادلوازي يف كلييت اذلندسة التقنية جبامعيت حلب وطرطوس وكلية
اذلندسة ادلساحية واجليوماتية جبامعة تشرين ألبناء احملافظة اليت توجد هبا اجلامعةوذلك وفق مصدر الشهادة الثانوية ،و %61لباقي احملافظات.
 -36عند قبول الطالب يف إحدى الكليات ادلفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح لو بالتحويل ادلماثل فيما بينها حصراً يف السنة التالية
للتسجيل ،كما يسمح لو بالتحويل ادلماثل 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 ادلماثل.
 -37الطبلب ادلقبولون يف جامعة الفرات (دير الزور) من احلاصلُت على الشهادة الثانوية من إحدى احملافظات الشرقية ال يسمح ذلم
بالتحويل ادلماثل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجاهتم يف سنة القبول ختوذلم االلتحاق باجلامعة ادلراد التحويل إليها.
يسجل أوالد حاملي وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة لعام  6166تسجيبلً مباشراً يف الكلية
-38
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أو القسم أو ادلعهد الذي يرغبون بااللتحاق فيو حبسب فرع شهادة الدراسة الثانوية.
4

 -39حيق للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غَت السورية -الفرع العلمي -الذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة
أجنبية التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية ادلوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة شريطة حصولو على الشهادة الثانوية يف دورة عام
 6166وأال يقل معدلو فيها عن  ،941وأن يكون قد اجتاز اختبار اللغة االنكليزية أو الفرنسية بنجاح إن كانت ىي الرغبة ادلطلوبة
للتسجيل أما باقي اللغات فبل خيضع التسجيل فيها إىل ىذا الشرط ويسجل تسجيبلً مباشراً يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطبلب
ادلقبولُت بادلفاضلة( ،ويطالب بالرسوم ادلطلوبة من الطبلب ادلقبولُت مبفاضلة السوريُت غَت ادلقيمُت ما مل تكن درجاتو يف الثانوية ختولو
االلتحاق بنفس االختصاص وفق شروط ونتيجة ادلفاضلة العامة).
 -41الحيق للطبلب ادلقبولُت يف ادلفاضبلت اخلاصة يف كليات تدمر وكلية الًتبية ادلوسيقية جبامعة البعث اليت تعلن عنها اجلامعة وادلعهد
ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية للثانوية الشرعية بالتقدم إىل ادلفاضلة العامة ويعد طلبهم ملغى حكماً وحيق ذلم التقدم إىل باقي ادلفاضبلت.

 -41يسمح فقط للطبلب ادلقبولُت يف كليات فرع ادلب وفرع الرقة بالدوام يف اجلامعات األخرى يف الكليات للعام الدراسي
.6165/6166

-42

جيب على الطالب قراءة اإلعبلن جيداً والتقيد التام بادلواعيد احملددة فيو.

ثانياً:الشروط المطلوبة للتقدم لمفاضلة القبول الجامعي(العامة ،السنة التحضيرية"عام/موازي" ،المحافظات الشرقية):

 -1حتقيق احلد األدىن ادلطلوب من الدرجات وتوفر الشروط ادلطلوبة ادلبينة يف اجلدول (أ) الوارد يف اإلعبلن رقم ( )6للحاصلُت على
الشهادة الثانوية السورية أو غَت السورية ادلعادلة للشهادة السورية الفرع العلمي لعام . 6166
 -2تدرج رغبة السنة التحضَتية (عام/موازي)كرغبة ضمن بطاقة ادلفاضلة وفق تسلسل الرغبات الذي خيتاره الطالب ،وال تعد ىذه الرغبة
دون رغبة السنة التحضَتية (موازي) سلفة مالية
قبوال فيها إالّ بعد صدور نتائج ادلفاضلة ،ويسدد الطالب الذي ّ
وقدرىا/122222/مائة ألف لَتة سورية يف أحد ادلصارف ادلعتمدة ،وحتتسب ىذه السلفة من قيمة رسم اخلدمات اجلامعية يف حال

مت قبولو يف ىذه الرغبة والبالغ  /622222/ليرة سورية.
 -3حتقيق احلد األدىن ادلطلوب من الدرجات وتوفر الشروط ادلطلوبة ادلبينة يف اجلدول (ب) من اإلعبلن رقم ( )6لتدوين رغبات احملافظات
الشرقية للحاصلُت على الشهادة الثانوية السورية الفرع العلمي لعام  6166من زلافظات (دير الزور ،احلسكة ،الرقة).
 -4حيق لطبلب احملافظات الشرقية ادراج رغبة السنة التحضَتية (عام – موازي – عام شرقي -موازي شرقي) وبالًتتيب الذي يرغب بو
الطالب ،ويف حال عدم ادراج الرغبة ال حيق للطالب تسوية وضعو عليها الحقاً حىت لو كان زلققاً لدرجة القبول فيها.
 -5أن يكون الطالب الراغب بالتفاضل على أحد ادلعاىد التقانية من مواليد عام 0888وما بعد والعربة للعام وليس للشهر واليوم.
 -6أن تكون الطالبة الراغبة بالتفاضل على إحدى مدارس التمريض من مواليد عام  6111ومابعد والعربة للعام وليس للشهر واليوم.

شروط التقدم إلى مفاضلة منح الكليات الطبية في الجامعات الخاصة ومنح ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين:
-

جيب على الطالب الراغب بالتقدم ذلذه ادلفاضلة حتقيق الشروط ادلطلوبة وادلبينة باإلعبلن رقم ./5/
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شروط التقدم إلى مفاضلتي أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين للفرع العلمي:

أبناء أعضاء الهيئة التدريسية:

 يتقدم إليها أبناء أعضاء اذليئة التدريسية احلاليُت يف اجلامعات احلكومية وأبناء أعضاء ىيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوثالعلمية وأبناء أعضاء ىيئة التدريس يف ادلعاىد العليا ادلرتبطة بوزير التعليم العايل والبحث العلمي ،احلاليُت أو السابقُت الذين قضوا
عشر سنوات على األقل يف عضوية ىيئة التدريس أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب غَت تأديبية ،أو الذين توفوا وىم على
رأس اخلدمة  ،ويتم إثبات ذلك مبوجب وثيقة صادرة عن ذاتية اجلامعة أو مركز البحوث أو ادلعهد الذي يعمل لديو عضو ىيئة التدريس
أو البحث العلمي.

 يتقدم الطالب (الفرع العلمي) برغباتو ضمن بطاقة مفاض لة واحدة مبا فيها رغبة السنة التحضَتية ومنح اجلامعات اخلاصة وعليو حتديـدنوع القبول وفق اخليار (عام  -منح جامعات خاصة – أبناء أعضاء اذليئة التدريسية).

 إذا كان الطالب من أبناء احملافظات الشرقية وأيضاً من أبناء أعضاء اذليئة التدريسية فعليو حتديد نوع اخليار (عام – زلافظات شرقية –منح جامعات خاصة – أبناء أعضاء اذليئة التدريسية) وخيتار الطالب أولوية القبول (شرقي – أبناء أعضاء ىيئة تدريسية) أو بالعكس.
 -تعتبررر رةبررة القبررول العررام ىرري نفسررها رةبررة القبررول بالمفاضررلة الخاصررة بررو ويررتم التفاضررل أوالً وفررق القبررول العررام فرري حررال حقررق

ال طالرب الرةبرة يعتبرر قبولرو (ىيئرة تدريسرية حرد عرام) وفري حرال عردم تحقيرق الرةبرة برالقبول العرام يرتم التفاضرل وفرق المفاضررلة
الخاصة بو.

 -ال تعتبر رةبة السنة التحضيرية (موازي) ىي نفسها رةبة العام بالنسبة ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية.

 الطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول "أبناء أعضاء اذليئة التدريسية" لن يصار إىل تسوية وضعو وفقاً للمفاضلة اخلاصة بو. الطالب احلاصل على قبول يف إحدى منح اجلامعات اخلاصة ال حيق لو االستنكاف عنو وتعديل القبول.ذوي الشهداء والجرحى والمفقودٌن:

 يتقدم إليها: ( أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء  ،جرحى العجز الكلي واجلزئي ،جرحى العجز بنسبة التقل عن%51وال تزيد عن%54من العسكريُتاجملندين واالحتياطيُت ،أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن ،%61أبناء ادلفقودين وأزواجهم) من العسكريُت 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.
 جريح الوطن للمصابين بنسبة عجز  %42فما فوق بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على يد عصابة إرىابية أو عناصرمعادية من عسكريو اجليش والقوات ادلسلحة ،وعسكريو قوى األمن الداخلي ،وكل من أصيب وىو يقاتل بإمرة اجليش العريب السوري.
 يتقدم الطالب (الفرع العلمي) برغباتو ضمن بطاقة ادلفاضلة العامة مبا فيها رغبة السنة التحضَتية ومنح اجلامعات اخلاصة وعليو اختيارنوع القبول الصحيح (عام  -منح جامعات خاصة – ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين).

 إذا كان الطالب من أبناء احملافظات الشرقية باإلضافة إىل ذوي الشهداء خيتار نـوع القبـول (عـام – زلافظـات شـرقية – مـنح اجلامعـاتاخلاصة – ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين) وخيتار الطالب أولوية القبول (شرقي – ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين) أو بالعكس.
 منح اجلامعات اخلاصة تتضمن أيضاً ادلنح اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحـى وادلفقـودين ويـتم التفاضـل أوالً علـى ادلـنح اخلاصـة ويف حـالعدم القبول يتم التفاضل على ادلنح اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين.
6

 -تعتبررر رةبررة القبررول العررام ىرري نفسررها رةبررة القبررول بالمفاضررلة الخاصررة بررو ويررتم التفاضررل أوالً وفررق القبررول العررام فرري حررال حقررق

الطالب الرةبة يعتبر قبولو (عام ذوي شهداء وجرحى ومفقودين ) وفي حال عدم تحقيق الرةبة بالقبول العرام يرتم التفاضرل وفرق

المفاضلة الخاصة بو.

 ال تعتبر رةبة السنة التحضيرية (موازي) ىي نفسها رةبة العام بالنسبة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. -الطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول"ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين"لن يصار إىل تسوية وضعو وفقاً للمفاضلة اخلاصة بو.

الشروط والحدود الدنيا لمفاضلتي ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية:
 خيضع الطبلب الراغبُت بالتقدم إىل ىاتُت ادلفاضلتُت إىل األحكام العامة الواردة أعبله.
 يتطلب التقدم ذلذه ادلفاضلة حتقيق حـد أدىن مـن الـدرجات يف الشـهادة الثانويـة وفـق اجلـدول ادلبـُت فيمـا يلـي باسـتثناء بعـض الكليـات الـيت
يتطلب تدوينها حتقيق بعض الشروط الـواردة يف اإلعـبلن رقـم  /6/عـدا كليـيت اإلعـبلم والشـريعة فيسـتثٌت منهـا أبنـاء أعضـاء اذليئـة التدريسـية
فقط.
الحد األدنى المطلوب من الدرجات

الكليات

1822

للتقدم إلى السنة التحضيرية

1442

للتقدم إلى كليات الهندسة بمختلف فروعها

1442

للتقدم الى كليتي العلوم الصحية

1322

للتقدم الى كليات (الزراعة -الطب البيطري-التمريض)

1222

للتقدم إلى باقي الكليات من الفرع العلمي

جميع المتقدمين

للتقدم إلى المعاىد التقانية

 حيق للطالب إدراج ( )54رغبة على األكثر يف البطاقة منها ( )54رغبـة دلفاضـبلت اجلامعـات احلكوميـة و( )01رغبـات دلـنح اجلامعـاتاخلاصة للكليات الطبية كحد أقصى.
 -يسمح ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية فقط باختيار رةبات في فرع الرقة إن رةبوا بذلك.

 يسمح للطبلب بعد القبول باجلامعات احلكومية بالتحويل إىل االختصاص ادلماثل يف أي جامعة خيتاروهنا. إن قبول الطالب بإحدى منح الجامعات الخاصة ىو قبول نهائي وال يحق لو االستنكاف عن المنحة والقبول باختصاص آخرفي الجامعات الحكومية بأي نوع قبول  ،وال يحق لو التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي وال يحق لو التحويل المماثل او تغيير
القيد إلى الجامعات الحكومية.

 -تصدر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قوائم بأمساء الطبلب ادلقبولُت بنتيجة ىاتُت ادلفاضلتُت مع نتائج ادلفاضلة العامة .

 يتقدم الطبلب من محلة الشـهادة الثانويـة ادلهنيـة ببطاقـة ادلفاضـلة ضـمن االعـبلن اخلـاص بالثانويـات ادلهنيـةويتم قبـوذلم علـى ادلقاعـدالشاغرة يف الكليات واألقسام ادلماثلة الختصاصاهتم.

7

ثالثا :إجراءات التقدم لمفاضالت القبول الجامعً الواردة فً هذا اإلعالن

:

 يتقدم الطالب بدورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل مبوجبهما ويدوهنا مع رغباتو يف مسودة بطاقة ادلفاضلة.
 يتاح للطالب أن يدون يف بطاقة ادلفاضلة  /54/رغبة للفرع العلمي كحد أقصى ،منها  /54/رغبة كحد أقصى للقبول العام واحملافظات
الشرقية ومفاضليت ذوي الشهداء وأبناء أعضاء اذليئة التدريسية وفق ما ىو متاح لو ،و /01/رغبات كحد أقصى دلنح اجلامعات اخلاصة.
 ديكن للطالب يف كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو أال يدون أي رغبة كأن خيتار فقط قبول عام أو خيتار فقط منح جامعات
خاصة أو كبل القبولُت وفق اخليارات التالية (اخليارات ادلوجودة يف برنامج التقدم للمفاضلة):

 ادلفاضلة العامة  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة مثال:

سنة تحضيرية عامة –طب بشري جامعة القلمون (منح) -ىندسة

معلوماتية – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح) -ىندسة مدنية.......

 ادلفاضلة العامة  +مفاضلة احملافظات الشرقية  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة

مثال :سنة تحضيرية (عامة ومحافظات

شرقية) –طب بشري جامعة القلمون (منح) –ىندسة مدنية(عامة ومحافظات شرقية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)..

 ادلفاضلة العامة  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة  +مفاضلة ذوي الشهداء مثال:

سنة تحضيرية (عامة وذوي شهداء) –

طب بشري جامعة القلمون (منح ومنح ذوي شهداء) -ىندسة معلوماتية (عامة وذوي شهداء) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام
الخاصة (منح وذوي شهداء) ......



ادلفاضلة العامة  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة  +مفاضلة ابناء اعضاء اذليئة التدريسية مثال:سنة تحضيرية (عامة وىيئة
تدريسية) –طب بشري جامعة القلمون (منح) -ىندسة معلوماتية (عامة وىيئة تدريسية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)......

 ادلفاضلة العامة  +مفاضلة احملافظات الشرقية  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة  +مفاضلة ذوي الشهداء وخيتار
الطالب أولوية القبول (شرقي – ذوي الشهداء) أو بالعكس مثال:

سنة تحضيرية (عامة ومحافظات شرقية وذوي شهداء) –طب

بشري جامعة القلمون (منح وذوي شهداء) -ىندسة معلوماتية (عامة وذوي شهداء)– ىندسة مدنية بالحسكة (عامة ومحافظات شرقية وذوي
شهداء)– سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح وذوي شهداء) ......

 ادلفاضلة العامة  +مفاضلة احملافظات الشرقية  +منح الكليات الطبية جامعات خاصة  +مفاضلة ابناء اعضاء اذليئة التدريسية وخيتار
الطالب أولوية القبول (شرقي –ابناء اعضاء اذليئة التدريسية) أو بالعكس مثال :سنة تحضيرية (عامة ومحافظات شرقية وىيئة تدريسية) – طب
بشري جامعة القلمون (منح) -ىندسة معلوماتية (عامة وىيئة تدريسية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)...

 يقوم موظف التسجيل باإلدخال االلكًتوين لبيانات الطالب (فرع الشهادة الثانوية ،رقم االكتتاب ،دورة الشهادة الثانوية ومصدرىا،
اللغة األجنبية اليت اختارىا الطالب ونوع التفاضل وحتديد أولوية نوع التفاضل يف حال اختيار احدى مفاضليت ذوي الشهداء
ادلختص باإلدخال االلكًتوين
واجلرحى وادلفقودين أو أبناء أعضاء اذليئة التدريسية مع مفاضلة احملافظات الشرقية)يقوم ادلوظف
ّ
لبيانات الطالب ولرموز الرغبات اليت دوهنا يف مسودة ادلفاضلة.

 يقوم موظف التسجيل بإدخال رغبات الطالب ،مث يضغط على زر حفظ الرغبات وادلتابعة للتثبيت.

 يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب (رقم اذلاتف ،اجلوال ،العنوان ،الرقم الوطٍت للطالب) والبيانات اخلاصة بكل
مفاضلة (أبناء أعضاء اذليئة التدريسية -ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين-أبناء ادلواطنات السوريات).

 بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو ورغباتو يقوم موظف اإلدخال بالتثبيت وطباعة بطاقة ادلفاضلة على نسختُت أصليتُت.
 يوقع الطالب على النسختُت األصليتُت ويلصق الطوابع ادلطلوبة عليهما ،ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.

 يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعاراً باالشًتاك يف ادلفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلبرازىا عند الضرورة.
 حيتفظ بالنسخة الثانية للمفاضلة العامة يف اجلامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.
8

 تُرسل النسخة الثانية من بطاقة ادلفاضلة اخلاصة بأبناء أعضاء اذليئة التدريسية،وذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين والشهادات
الثانوية غَت السورية إىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة اخلاصة بعضو اذليئة التدريسية أو
الوثيقة اخلاصة بذوي الشهداء.
 ديكن للطالب تعديل رغباتو ،ألكثر من مرة خبلل فًتة التقدم للمفاضلة وذلك يف ادلركز اخلاص بتعديل الرغبات بنفس اجلامعة اليت
سبق وتقدم ببطاقة ادلفاضلة إليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العبلقة بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع ذلا ادلركز ادلخصص لذلك مرفقاً بو بطاقة ادلفاضلة الراغببتعديلها وادلمهورة من مركز التسجيل.
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل الرغبات الكًتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيتفظ بالنسخة الثانية مرفقةبطلب الطالب وبطاقة ادلفاضلة السابقة يف اجلامعة.
 تُرسل فقط البطاقات ادلعدلة وادلقدمة على أساس الشهادات الثانوية غَت السورية مع نسخة البطاقة السابقة إىل الوزارة ضمنمغلف خاص مرفق بقائمة امسية.

مالحظات ىامة للقبول العام والسنة التحضيرية:

 ديكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت  /54/رغبة كحد أقصى للقبول العام والسنة التحضَتية ،ويتم القبول وفق رلموع
الدرجات وتسلسل الرغبات والشروط األخرى.
 ملء مجيع الرغبات يف بطاقة ادلفاضلة غَت ملزم ،ويف ىذه احلالة لن يصار إىل تسوية وضع الطالب ادلرفوضة رغباتو بنتيجة ادلفاضلة ما
مل يكن مدوناً عدد الرغبات بالكامل والبالغ  /54/رغبة.

 ديكن للطبلب الذين رفضت مجيع رغباهتم بنتيجة ادلفاضلة العامة وكانوا قد دونوا كامل الرةبات في بطاقة المفاضلة والبالغ عددىا

 /35/رةبة ويرغبون بتسوية أوضاعهم على ادلفاضلة العامة فقط،التقدم بطلباهتم يدوياً إىل مديرية شؤون الطبلب ادلركزية يف إحدى
اجلامعات لتحديد ك لية أو معهد يرغبون التسجيل فيو وفق الشروط واحلدود الدنيا للدرجات ادلعلنة لنتائج ادلفاضلة العامة لفئة احملافظات
حصراً ،وال جيوز تسوية األوضاع على احلد األدىن لفئة األبناء ،كما ال جيوز التسوية على كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية
كونو يشًتط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة ادلفاضلة ضمن الرغبات األربعة األوىل ،على أن يتم تقدًن الطلبات خبلل فًتة
تسجيل الطبلب ادلستجدين ادلقبولُت بنتيجة ادلفاضلة العامة ،وحتال الطلبات ادلقدمة يف اجلامعات إىل مديرية شؤون الطبلب يف الوزارة
دلعاجلتها وإصدار قوائم ادلقبولُت .
 حيق للطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركز تسجيل معتمد ،ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية حكماً.
 يتقدم الطبلب احلاصلُت على الشهادة الثانوية الشرعية لعام  6166الراغبُت بالتسجيل يف ادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية
بدمشق إىل مجيع أنواع ادلفاضبلت اليت يتم اإلعبلن عنها من قبل ادلعهد .وال حيق للطبلب ادلقبولُت يف ىذه ادلفاضبلت بالتقدم إىل
التسجيل ادلباشر للفرع األديب ويعد طلبهم ملغى حكماً.
 ال يسوى وضع الطالب يف الكليات وادلعاىد ومدارس التمريض اليت تشًتط اختبارات ،ما مل يكن ناجحاً يف االختبارات ادلطلوبة،
ويستثٌت من ىذا الشرط الذين مت تعديل درجاهتم يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفًتة احملددة للمسابقات واالختبارات وبقرار
من وزارة الًتبية ومل تكن درجاهتم ختوذلم االشًتاك يف االختبارات ادلطلوبة ،وجترى ذلم االختبارات وادلسابقات من قبل جلان خاصة
تؤلف ذلذا الغرض يف ىذه الكليات وادلعاىد.


إن إعالن المفاضلة العامة ىو اإلعالن النهائي للقبول الجامعي العام ولن يكون ىناك فتح أي باب للقبول مرة ثانية لهذا العام
عدا إعالن مفاضلة التعليم الموازي.
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األوراق والوثائق المطلوبة للتقدم إلى مفاضالت القبول الجامعي الواردة في ىذا اإلعالن:

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطبلب السوريُت ،أما الطبلب الفلسطينيون ادلقيمون يف سورية فيتقدمون بصورة عن القيد يف السجل
ادلدين مستخرجاً حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ  0845/6/65وما قبل وال تقبل الوثيقة ادلؤقتة
(البطاقة الشخصية) ،إضافة اىل صورة عن الوكالة أو التفويض وصورة عن البطاقة الشخصية للمفوض دلن مل يتقدم شخصياً .
يتقدم الطبلب العرب احلاصلُت على الشهادة الثانوية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل شهادة ميبلد سورية ووثيقة
تسلسل دراسي تثبت بأن الطالب درس داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية منذ الصف السادس وحىت حصولو على الشهادة
الثانوية بشكل متسلسل.
يتقدم أبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل وثيقة تسلسل دراسي تثبت بأن الطالب
درس داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية منذ الصف السادس وحىت حصولو على الشهادة الثانوية بشكل متسلسل ،وصورة عن
البطاقة الشخصية لؤلم وسند إقامة ذلا خبلل مدة دراسة ابنها يف سورية.
الوثيقة اخلاصة بأبناء أعضاء اذليئة التدريسية صادرة من ذاتية اجلامعة أو مركز الدراسات والبحوث العلمية ،أو ادلعهد العايل ،ممهورة
باخلامت الرمسي تبُت وضع والد الطالب أو والدتو ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.
الوثيقة اخلاصة مبفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين  ،صادرة عن مديرية شؤون الشهداء واجلرحى وادلفقودين يف القيادة العامة
للجيش والقوات ادلسلحة حصراً ،أما بالنسبة للطالب ادلمنوح بطاقة جريح الوطن فيتقدم بصورة عن ىذه البطاقة بعد ابرازه للبطاقة
االصلية والتأكد من ادلطابقة بينهما.

دون يف بطاقة ادلفاضلة رغبة السنة التحضَتية
 إشعار مصريف بتسديد سلفة مالية وقيمتها  /122222/مئة ألف ليرة سورية دلن ّ
(موازي) وذلك يف أحد ادلصارف ادلعتمدة.
 الوثيقة الخاصة بالتفوق الرياضي صادرة عن رئيس االحتاد الرياضي العام تثبت التفوق الرياضي للطالب ،للراغبُت يف التقدم دلفاضلة

كلية الًتبية الرياضية على أساس التفوق الرياضي وذلك وفق األسس وادلعايَت ادلعتمدة يف اللوائح واألنظمة ادلعمول هبا وحت ّدد أسس
التفوق الرياضي وفق اآليت:
 احلائزون على ادلراكز من  7-0يف بطولة العامل أو الدورات األودلبية. احلائزون على ادلراكز من  5-0يف بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. احلائزون على ادلراكز من  5-0يف بطولة ادلتوسط أو دورة ألعاب ادلتوسط. احلائزون على ادلراكز من  5-0يف 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. خيضع الطبلب ادلتفوقون رياضياً إىل فحص طيب ولياقة بدنية يف كلية الًتبية الرياضية يف جامعة تشرين أو كلية الًتبية الرياضيةجبامعة محاه خبلل ادلواعيد احملددة يف اإلعـبلن رقم  ./6/ويُقبل الطبلب الناجحون ضمن العدد ادلقرر مبوجب مفاضلة خاصة
ُجترى فيما بينهم.
 على الطالب مراجعة االحتاد الرياضي العام لتدوين امسو لبلستفادة من ادلقاعد ادلخصصة للمتفوقُت رياضياً واحلصول على وثيقةخاصة 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 الًتبية الرياضية.
 يقوم الطالب بتسليم الوثيقة إىل مركز التقدم للمفاضلة إلرفاقها مع نسخة بطاقة ادلفاضلة اليت سًتسل للوزارة الحقا.11

المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين بإعاقات (سمعية -حركية – بصرية بمن فيهم المكفوفين)
الحاصلين على الشهادة الثانوية من الفرع العلمي لدورة عام 2222
نوع اإلعاقة ونسبتها

الكلية والقسم أو المعهد

شروط إضافية

اللغة العربية

 941يف اللغة العربية

اللغة اإلنكليزية

 951يف اللغة االنكليزية
شريطة اجتياز االختبار بنجاح

اللغة الفرنسية

 951يف اللغة الفرنسية
شريطة اجتياز االختبار بنجاح

 -مسعية(ال تزيد عن )971

اللغة األدلانية

لغة الدراسة االنكليزية حصرا

 -حركية(مهما كانت درجة اإلعاقة)

اللغة الفارسية

-

الفلسفة

-

علم االجتماع

-

ادلكتبات وادلعلومات

-

اعتب رراراً م ررن ي رروم االح ررد الواق ررع ف رري
 2222/9/4وحت ر ررى نهاي ر ررة ال ر رردوام
الرس ررمي م ررن ي رروم األح ررد الواق ررع ف رري
2222/9/25
 -بصرية(مهما كانت درجة اإلعاقة)

احلقوق
الشريعة

-

 -جامعة تشرين:كلية الطب البشري

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

 حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 حركية سفلية (مهما كانت درجةاإلعاقة)

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
-

 -جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي

-جامعة البعث :كلية الطب البشري

 -مسعية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

العلوم السياسية

 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

(قاعة السيمينار)

 -بصرية (ال تزيد عن )951

-

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

 -مسعية (ال تزيد عن )971

 -بصرية(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 -حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة)
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 جامعة الفرات:الحسكة (مركز اللؤلوة الطبي –
ساحة الرئيس)
دير الزور ( مبنى مشفى األسد )

الكلية والقسم أو المعهد

نوع اإلعاقة ونسبتها

شروط إضافية

 بصرية (ال تزيد عن )951االقتصاد

-

العلوم اإلدارية

-

الفنون اجلميلة
والفنون اجلميلة التطبيقية

 -مسعية (ال تزيد عن )941

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

 جامعة دمشق :مشفى المواساة جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي -جامعة تشرين:كلية الطب البشري

معدل  %41يف الشهادة
 مسعية (ال تزيد عن )941الثانوية وجلميع فروع
جامعة البعث :كلية الطب البشريالشهادات شريطة النجاح  -حركية سفلية (مهما كانت درجة
 جامعة حماه :كلية الطب البشرييف االختبارات الواردة يف
اإلعاقة)
 جامعة طرطوس كلية الطب البشرياإلعـبلن رقم ./6/
 جامعة الفرات: حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 حركية سفلية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 951يف مادة الرياضيات

الرياضي

 2222/9/4وحت ر ررى نهاي ر ررة ال ر رردوام

(قاعة السيمينار)

الرياضيات

اإلحصاء

اعتب رراراً م ررن ي رروم االح ررد الواق ررع ف رري

 حركية علوية بطرف واحد الرس ررمي م ررن ي رروم األح ررد الواق ررع ف رريوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة) 2222/9 /25

 -مسعية(ال تزيد عن )941

العلوم

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 -مسعية(ال تزيد عن )941

 حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 حركية سفلية (مهما كانت درجةاإلعاقة)

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
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الحسكة (مركز اللؤلوة الطبي –
ساحة الرئيس)
دير الزور ( مبنى مشفى األسد )

الكلية والقسم أو المعهد
اذلندسة ادلعلوماتية

اختصاص
بررليات

ىندسة تكنولوجيا
ادلعلومات
واالتصاالت
بطرطوس

اختصاص
بررليات

اذلندسة
ادليكانيكية
والكهربائية

 ىندسةاالتصاالت

شروط إضافية

 حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 حركية سفلية (مهما كانت درجةاإلعاقة)
 0711/درجة  /بعد طي
درجة مادة الًتبية الدينية
وإحدى اللغتُت األجنبيتُت

-

المعهد التقاني
الطبي في دمشق –
النبك – حلب –
تشرين

المعهد التقاني
الصحي في دمشق
–حلب – حمص
– الحسكة
طرطوس  -دير
الزور

اختصاص
معالجة
فيزيائية

 حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 -مسعية ( ال تزيد عن )971

 بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة) -حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

علم النفس

ادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية
والعربية

الرس ررمي م ررن ي رروم األح ررد الواق ررع ف رري
2222/9 /25

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

-

ادلناىج

ادلعهد التقاين للتعويضات السنية

 2222/9/4وحت ر ررى نهاي ر ررة ال ر رردوام

 جامعة دمشق :مشفى المواساة -جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحد -جامعة البعث :كلية الطب البشريوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)  -جامعة حماه :كلية الطب البشري

واالتصاالت

الًتبية

اعتب رراراً م ررن ي رروم االح ررد الواق ررع ف رري

 حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -جامعة تشرين:كلية الطب البشري(قاعة السيمينار)
(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 ىندسةااللكًتونيات

الًتبية اخلاصة

نوع اإلعاقة ونسبتها

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

 %05في اللغة األجنبية

-

 -مسعية(ال تزيد عن )941

 حركية سفلية (مهما كانت درجةاإلعاقة)
 -مسعية ( التزيد عن )%71

 بصرية ( مهما كانت درجة االعاقة) -حركية (مهما كانت درجة االعاقة)

-

 -مسعية (ال تزيد عن )941

 -بصرية (ال تزيد عن )951
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 -جامعة طرطوس كلية الطب البشري

 جامعة الفرات:الحسكة (مركز اللؤلوة الطبي –
ساحة الرئيس)
دير الزور ( مبنى مشفى األسد )

الكلية والقسم أو المعهد
المعهد التقاني للحاسوب
المعهد التقاني (المالي-اإلحصائي)

شروط إضافية
 %05في اللغة األجنبية

 -مسعية (ال تزيد عن )941

 بصرية (ال تزيد عن )951-

المعهد التقاني
للعلوم المالية والمصرفية

نوع اإلعاقة ونسبتها

 %05في اللغة األجنبية

 حركية علوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 حركية سفلية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي
اعتب رراراً م ررن ي رروم االح ررد الواق ررع ف رري
 2222/9/4وحت ر ررى نهاي ر ررة ال ر رردوام
الرس ررمي م ررن ي رروم األح ررد الواق ررع ف رري
2222/9 /25
 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

 -جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي

 حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)  -جامعة تشرين:كلية الطب البشري
(قاعة السيمينار)
-جامعة البعث :كلية الطب البشري

 جامعة حماه :كلية الطب البشريالمعهد التقاني للفنون
التطبيقية بدمشق

شريطة النجاح يف فحص
الرسم الوارد يف اإلعـبلن
رقم ./6/

 مسعية (ال تزيد عن )941 -حركية سفلية

(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 جامعة طرطوس كلية الطبالبشري

 -جامعة الفرات:

الحسكة (مركز اللؤلوة الطبي –
ساحة الرئيس)

دير الزور ( مبنى مشفى األسد )

مالحظة:

-على الطالب المعاقين والمكفوفين الراةبين بالتقدم لهذه المفاضلة إجراء الفحص الطبي ضمن المواعيد واألماكن المحددة

أعاله ولن يصار إلى قبول أي طالب لم يخضع للفحص الطبي ولم يتقدم ببطاقة المفاضلة الخاصة بالمعاقين مرفقة بوثيقة

الفحص الطبي الصادرة عن اللجنة الطبية المخصصة لذلك والمعتمدة من الطبيب المختص ورئيس اللجنة الطبية والمحدد

فيها اسم الطالب ونوع اإلعاقة ونسبتها وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم الوثائق.

 يلزم الطالب المعاقين بالتقدم للمفاضلة العامة إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضلة الخاصة بهم ،حيث سيتم استبعاد الطالبمن المفاضلة الخاصة بهم إذا كانت الرةبة التي سيقبل فيها مماثلة للرةبة التي قبل فيها بنتيجة المفاضلة العامة .
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آلية إجراء الفحص الطبي والتقدم لمفاضلة المعاقين جسمياً:
 يراجع الطالب ادلكان ادلخصص إلجراء الفحص الطيب واحملدد يف ىذا اإلعبلن ويدون امسو يف سجل الطبلب ادلتقدمُت وحيصل على وثيقة
الفحص الطيب.
 يقوم رئيس اللجنة بإحالة الطالب إىل اللجنة ادلختصة حسب نوع اإلعاقة إلجراء الفحص الطيب لو.
 يتم حتديد نوع اإلعاقة ونسبتها من الطبيب ادلختص ،وتدون على وثيقة الفحص الطيب اليت تتضمن اسم الطالب الثبلثي ونوع اإلعاقة
ونسبتها مث تعتمد من رئيس اللجنة الطبية ويقدمها الطالب إىل مركز ادلفاضلة ادلخصص للمعاقُت.
 يف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.
 يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة ادلعاقُت يف ادلراكز االلكًتونية ادلخصصة لتدوين رغباتو باالختصاصات ادلتاحة لو ،دون التقيد باحلدود الدنيا
للدرجات ادلطلوبة للمفاضلة العامة للفرع العلمي واحملددة يف اإلعـبلن رقم /6/وإعبلن التسجيل ادلباشر للفرع األديب باستثناء كليات الفنون
اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية.
ادلختص باإلدخال االلكًتوين للبيانات اليت اختارىا الطالب ولرموز الرغبات ونسبة العجز احملددة يف وثيقة الفحص الطيب مث
 يقوم ادلوظف
ّ
يرفق الوثيقة مع نسخة بطاقة ادلفاضلة اليت سًتسل للوزارة الحقاً.

 تقوم اللجنة الطبية ادلشكلة من قبل الوزارة بإرسال قوائم بأمساء الطبلب ادلعاقُت مع نوع اإلعاقة ونسبتها إىل الوزارة بعد اعتمادىا أصوالً
وذلك بعد انتهاء ادلواعيد احملددة إلجراء الفحص الطيب.
 تتم ادلفاضلة بُت الطبلب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية بعد طي
درجة مادة الًتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتُت (االنكليزية أو الفرنسية أو الروسية) ووفق تسلسل رغباهتم.
 عند حدوث خطأ يف التقدم إىل ادلفاضلة ديكن للطالب تعديل رغباتو ،أكثر من مرة خبلل فًتة التقدم للمفاضلة وذلك يف ادلركز اخلاص
الذي سبق وتقدم ببطاقة ادلفاضلة إليها
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل الرغبات الكًتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة.
-

ترسل البطاقات ادلعدلة مع نسخة البطاقة السابقة إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية.

المفاضلة الخاصة التي يجريها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا HIAST

لحملة الشهادة الثانوية من الفرع العلمي لعامي  2221و 2222
برامج ىندسة– مدة الدراسة خمس سنوات :
بدمشق ( االتصاالت – النظم المعلوماتية – النظم االلكترونية – الميكاترونيكس – علوم وىندسة المواد)
(ىندسة الطيران  -في حلب)
2249
الدورة االولى
الحد األدنى المطلوب لمجموع
شهادة عام 2221
2273
الدورة الثانية
الدرجات من  2422بعد طي عالمة
التربية الدينية وعالمة إحدى اللغتين
األجنبيتين

الدورة االولى

شهادة عام 2222

الدورة الثانية
يجري القبول النهائي وفق مفاضلة على أساس درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي

2243
2271

تقبل الطلبات لغاية 2222/9/19من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر (عدا يومي الجمعة والسبت)

في دمشق :مساكن برزة -مسبق الصنع –خلف مشفى الشهيد أمحد حاميش–أول طريق قاسيون لبلستعبلم 211/ 5142522

في حلب :سيف الدولة  ،كلية العلوم سابقاً لبلستعبلم221/5421823/ :

كما يمكن التسجيل عبر الهاتف أو عبر الموقع االلكتروني للمعهد www.hiast.edu.sy
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الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومىاعيد التسجيل
-0

يتق ّدم الطبلب السوريون ومن يف حكمهم لبلشًتاك يف ادلفاضلة العامة ،السنة التحضَتية "عام/موازي" ،احملافظات الشرقية وفق اجلدولُت

-6

يتقدم الطبلب السوريون والفلسطينيون ادلقيمون يف سورية لبلشًتاك يف مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة ومنح ذوي الشهداء

(أ وب) ادلذكورين يف اإلعـبلن رقم  /6/وإىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة ادلبينة يف ىذا االعبلن.
لبلختصاصات الطبية اىل مراكز التسجيل ادلعتمدة للفرع العلمي.

-3

يتقدم الطبلب الراغبون بالتقدم دلفاضليت ذوي الشهداء واجلرحى وادلفقودين وأبناء أعضاء اذليئة التدريسية ممن تنطبق عليهم الشروط
الواردة أعبله بطلباهتم إىل ادلركز ادلعتمد اخلاص هبم باجلامعة مصطحبُت معهم األوراق الثبوتية ادلطلوبة منهم.

-5

يتقدم الطبلب العرب وأبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمون يف سورية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة أعبله بطلباهتم إىل ادلركز ادلعتمد
اخلاص هبم باجلامعة مصطحبُت معهم األوراق الثبوتية ادلطلوبة منهم.

-4

يتق ّدم الطبلب ادلعاقون جسمياً لبلشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة هبم إىل ادلركز ادلعتمد ذلم باجلامعة وخبلل مواعيد التقدم ذلذه ادلفاضلة.

تقدم الطلبات اعتباراً من صباح يوم األحد الواقع في  2222 / 9 /4وحتى نهاية الدوام الرسرمي من يوم األحد
الواقر ررع في  2222 / 9 / 25ويتم استقبال الطالب يومياً ضمن فترة التسجيل المحددة أعاله من الساعة التاسعة

صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً ،عدا يوم الجمعة .

يستكمل الطالب األوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أسماء المقبولين.

يمكن للطالب االطالع على إعالنات مفاضلة القبول الجامعي بكافة أنواعرها ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بشروط
التقدم إليها ومعلومات أخرى عن طريق:
موقع المفاضلة
www.mof.sy

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
www.mohe.gov.sy

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراىيم
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