الجوهىرٌت العزبٍت السىرٌت
وسارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

إعـــالى رقن /3/
هفاضلت هنح الجاهعاث الخاصت السىرٌت
للكليات الطبية (طب بشري  -طب اسنان  -صيدلة)
للعام الذراسً  2222ــ 2223
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شروط التقدم لالستفادة من المنح المجانية
المقدمة من الجامعات الخاصة السورية في اختصاصات (طب بشري  -طب اسنان ـ صيدلة)
لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي  2222ـ  2223للطالب
السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية الفرع (العلمي) عام
 2222لدراسة المرحلة الجامعية األولى في االختصاصات الواردة في الجدول رقم (.)1
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أوالً – أحكام عاهت:
 .1جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة دلعرفة شروط القبول وإجراءات التقدم
للمفاضلة.
 .2جيب على الطالب التقيد التام بادلواعيد احملددة يف ىذا اإلعالن.
 .3مدة الدراسة مبوجب ادلنحة تعادل احلد األدىن الالزم للحصول على الدرجة العلمية يف الكلية ادلقبول فيها
الطالب ،وفقاً لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات ادلعتمدة مهما كان النظام الدراسي الذي
تعتمده اجلامعة اخلاصة ،مضافاً إليها عام دراسي واحد وال يطالب الطالب خالل تلك ادلدة بأي رسم
أو قسط دراسي حىت لو رسب بادلقررات.
 .4يتضمن احلصول على منحو يف إحدى اجلامعات اخلاصة وفق ىذا اإلعالن سكناً رلانياً أو بدالً عنو وإعفاء
من الرسوم واألقساط الدراسية وأجور النقل.
 .5يكون طالب ادلنحة طالباً نظامياً يف اجلامعة اخلاصة اليت قُبل فيها ويتمتع جبميع احلقوق وخيضع جلميع

االلتزامات والواجبات اجلامعية ادلنصوص عليها يف القوانني واألنظمة النافذة من حيث نظام الدراسة
والتأجيل واالنقطاع وغريه ،مع عدم اإلخالل بشروط ادلنحة.
 .6تتم ادلفاضلة على أساس رلموع درجات الشهادة الثانوية للعام  2222بعد اختيار لغة أجنبية واحدة
(إنكليزي  -فرنسي ـ روسي) وطي درجة مادة الًتبية الدينية ،وبناءً عليو حيسب اجملموع من /2422/درجة
للفرع العلمي ويفاضل الطالب بناءً على ىذا اجملموع جلميع الرغبات.
 .7يتقدم الطالب برغبات منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية ضمن بطاقة مفاضلة واحدة مع رغبات
ادلفاضلة العامة للفرع العلمي.
 .8إذا كان الطالب مسجالً يف جامعة حكومية مبوجب شهادة الثانوية العامة العائدة للعام  2221وحصل
على شهادة ثانوية جديدة يف عام  ،2222وحصل على منحة يرقن قيده يف اجلامعة احلكومية مهما كان
نوع قبولو.
 .9حيق للطالب االستفادة من منح اجلامعات اخلاصة مرة واحدة فقط ،وال جيوز للناجحني سابقاً سواءً يف
إعالن ادلنح للعام  2222-2221أو األعوام اليت سبقتو التقدم إىل ىذه ادلفاضلة سواءً استنكف الطالب
عن الدراسة أو استمر هبا ،ولو حصل على شهادة ثانوية عامة جديدة يف العام .2222
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 .12ال حيق لطالب ادلنحة تغيري االختصاص ادلقبول فيو باجلامعة اليت قُبل فيها على أساس ادلنحة أو االنتقال

إىل جامعة أُخرى خالل مدة دراستو مبوجب ىذه ادلنحة.
 .11ال حيق للطالب ادلقبول وادلخصص مبقعد -أصيل أو احتياط-يف ادلفاضلة ادلخصصة دلقاعد التبادل
الثقايف للعام الدراسي  2222ـ  2223وادلقبول أصيل يف األعوام ادلاضية التقدم ذلذه ادلفاضلة.
 .12حيق للطالب ادلستنكف قبل صدور ىذا اإلعالن عن ادلقعد احلاصل عليو مبوجب ادلفاضلة ادلخصصة
دلقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي  22222ـ  2223التقدم ذلذه ادلفاضلة.
 .13يعامل اخلريج من اجلامعة اخلاصة ادلقبول مبوجب منحة وفق ىذا االعالن ،معاملة خرجيي اجلامعات
اخلاصة من حيث القبول يف الدراسات العليا ودراسات التأىيل والتخصص.
ثانياًً:الشروطًالواجبًتوافرهاًفيًالمتقدمًإلىًمفاضلةًمنحًالجامعاتًالخاصةً :
ً

 -1أن يكون الطالب متمتعاً باجلنسية العربية السورية أو من يف حكمو.
 -2أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة السورية يف العام ( 2222العلمي) فقط.
 -3أن يكون الطالب زلققاً للحد األدىن ادلطلوب كما ىو وارد يف اجلدول رقم (.)1

الوثائق المطلوبة:
 صورة عن اذلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري ،أما الطالب الفلسطيين فيتقدم بإخراج قيدمستخرج حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب أن تكون قبل تاريخ  1956/7/26وما قبل.
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الوفاضلت الخاصت بذوي الشهذاء والجزحى والوفقىدٌي
يتقدم إليها:
 ( أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء  ،جرحى العجز الكلي والجزئي ،جرحى العجز بنسبة ال تقلعن %32وال تزيد عن  %35من العسكريين المجندين واالحتياطيين ،أبناء جرحى العجز الكلي
والجزئي الذي ال يقل عن  ،%72أبناء المفقودين وأزواجهم) من العسكريين في الجيش والقوات
المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات
الحربية أو على أيدي عصابات إرىابية أو عناصر معادية.
 جريح الوطن للمصابين بنسبة عجز  %42فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو علىيد عصابة إرىابية أو عناصر معادية من عسكريو الجيش والقوات المسلحة ،وعسكريو قوى األمن
الداخلي ،وكل من أصيب وىو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

شروط التقدم لمفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين :
 -1يتقدم إليها الطالب من حملة الجنسية العربية السورية فقط.
 -2يجب أن يكون الطالب محققاً للحد األدنى المطلوب كما ىو وارد وفق الجدول رقم ./1/

 -3تتم المفاضلة بين الطالب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين على أساس مجموع درجات
الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب لعام  2222بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (انكليزي-
وبناء عليو يحسب المجموع من /2422/درجة
فرنسي ـ روسي) وطي درجة مادة التربية الدينيةً ،
بناء على ىذا المجموع لجميع الرغبات.
للفرع العلمي ويفاضل الطالب ً

 -4يتقدم الطالب برغبات منح الجامعات الخاصة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين ضمن
بطاقة مفاضلة واحدة مع رغبات المفاضلة العامة للفرع العلمي.
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 -5تعتبر رغبة منح الجامعات الخاصة السورية (المنح العامة) ىي نفسها رغبة ذوي الشهداء
والجرحى والمفقودين ويفاضل الطالب أوالً على المنح العامة وفي حال عدم قبولو فيها يتم
التفاضل على أساس المفاضلة الخاصة بو.
 -6فيما عدا ما ذكِ َر أعاله من شروط ،تطبق على الطالب المتقدمين لمفاضلة ذوي الشهداء
والجرحى والمفقودين كافة الشروط المذكورة في ىذا اإلعالن.

الوثائق المطلوبة:
 صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني للطالب السوري. الوثيقة الخاصة بمفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين الصادرة عن مكتب شؤون الشهداءبالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً ،أما بالنسبة للطالب الممنوح بطاقة جريح الوطن
فيتقدم بصورة عن ىذه البطاقة بعد ابرازه للبطاقة االصلية والتأكد من المطابقة بينهما

هالحظت :ال تعاد الوثائق المقدمة في ىذه المفاضلة إلى أصحابها.
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الموادًالتيًينظرًإليهاًعندًتساويًمجموعًالدرجاتًفيًالشهادةًالثانوية:
 في حال تساوي الحد األدنى للدرجات المعلن للقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى مقرراتالطالب في الشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد بالجدول أدناه ،ويقبل من حاز الدرجة األعلى ،وفي
حال تساوي عالمة المواد ينظر للعمر واألولوية لألصغر سناً (سنة– شهر– يوم).
اسم الكلية

المواد التي سينظر لها

المادة األولى

المادة الثانية

المادة الثالثة

علوم

كيمياء

لغة أجنبية

الطب البشري -طب األسنان -الصيدلة
ً
مواعيدًالتقدمًللمفاضلةً :

يتقدم الطالب برغباتو ضمن بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي وبنفس المراكز المحددة لها اعتباراً
من صباح يوم األحد الواقع في  2222 / 9 /4وحتى نهاية الدوام الرسـمي من يوم األحد الواقـ ــع في
 2222 / 9 / 25ويتم استقبال الطالب يومياً ضمن فترة التسجيل المحددة أعاله من الساعة التاسعة
صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً ،عدا يوم الجمعة .

يمكن للطالب االطالع على إعالنات مفاضلة القبول الجامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة المعلومات
المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عن طريق:
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

موقع المفاضلة

www.mohe.gov.sy

www.mof.sy

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراىيم
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