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يجب قراءة إعالن المفاضلة جيداً قبل التقدم إليها لمعرفة متطلبات القبول وشروطه.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم إلى مفاضلة الفرع العلمي ببطاقة مفاضلة واحدة فقط.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادة الثانوية العامةة االفةرع العلمةيه لهةلا العةام إلةى مفاضةلة المةواز الالختصاصةات اخخةر
عدا السنة التحضيريةه بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.
يتقدم الطالب من حملة الشهادة الثانوية للفةرعين العلمةي واخدبةي مةن االسةور يةر المقةيم – العةرب واخجانةب – المعةاقين جسةمياًه إلةى المفاضةلة
الخاصة بهم إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضالت اخخر التي يحق لهم التقدم إليها.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادة الثانوية العامة االفرع اخدبيه لهلا العام الةلين حققةوا شةرول القبةول االعةام – المةواز -
محافظات شرقيةه إلى التسجيل المباشر وفق اإلعالن الخاص بالتسجيل المباشر.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشةهادة الثانويةة العامةة االفةرع اخدبةيه لهةلا العةام مةن اأبنةاء أعضةاء الهي ةة التدريسةية – ذو
الشهداءه إلى المفاضلة الخاصة بهم إضافة إلى تقدمهم إلى التسجيل المباشر للفرع اخدبي.

مفاضالت الفرع العلمي:

 تتضمن بطاقة مفاضلة الفرع العلمي أنمال القبول التالية :االمفاضلة العامة – السنة التحضيرية اعام  /مواز ه  -محافظات شرقية – منح جامعات
خاصة االكليات الطبيةه – منح الجامعات الخاصة اللكليات الطبيةه للو الشهداء والجرحى والمفقودين– الهي ة التدريسية – ذو الشهداء والجرحى
والمفقودينه.
حةد اخدنةى مةن
حةد اخدنةى مةن الةدرجات للقبةول العةام وال ً
 يدرج الطالب ر بته بالسنة التحضيرية ضمن بطاقة المفاضلة كرغبة من الرغبات وسيعلن ال ً
الدرجات للقبول المواز للتقدم للمفاضلة للقبول بالسنة التحضةيرية ،وال تعةد الرغبةة قبةوالً إال بعةد صةدور نتةائج المفاضةلة ،ويكةون دوام الطةالب فةي
الجامعات وفقاً لمصدر الشهادة الثانوية.
 يحق لطالب المحافظات الشرقية تدوين رغبة السنة التحضةيرية قبةول اعةام – مةواز –شةرقي عةام – شةرقي مةواز ه ويقةوم بترتيةب رغباتةه بالطريقةة
التي ير ب بها وفي حال عدم تدوينه احد هله الرغبات ال يحق له تسوية الوضع عليها الحقاً حتى لو كان محقق لدرجة القبول فيها.
 إن قبول الطالب في إحد رغبات منح الجامعات الخاصة ااالختصاصات الطبيةه هو قبول نهائي وال يحق له االستنكاف عنه أو تعديل الرغبة مهما
كانت اخسباب ،وال يحق له التحويل أو تغيير القيد إلى الجامعات الحكومية أو منح الجامعات الخاصة.
 يتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة للفرع العلمي ويحق له إدراج  /45/رغبة في البطاقة بما فيها رغبة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصةة ويحةق
للطالةب ادراج رغباتةه بالطريقةة التةي ير بهةا ووفةق التسلسةل المطلةوب مثةال :اسةنة تحضةيرية عامةة –طةب بشةر جامعةة القلمةون امةنحه  -هندسةة
معلوماتية – سنة تحضيرية مواز  -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنحه  -هندسة مدنية.......ه.

 بالنسبة لطالب االفرع العلميه اللين يحق لهم التقدم إلى المفاضالت الخاصة امحافظات شرقية اعدا رغبة السنة التحضيريةه– أبناء أعضاء الهي ة
التدريسية – ذو الشهداءه تعتبر الرغبة التي تقدم بها للقبول العام هي نفسها ر بته في المفاضلة الخاصة ويقبل بالمفاضلة العامة إذا حقق الحد

العام أما إذا لم يحقق حد القبول العام يقبل في المفاضلة الخاصة به إذا حقق شروطها.
 يختار الطالب عند التقدم للمفاضلة نوع القبول الل ير ب به حسب حالته وفق الخيارات التالية:
 مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة /ذو الشهداء والجرحى والمفقودين مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة/أبناء أعضاء الهي ة التدريسية مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة /أبناء أعضاء الهي ة التدريسية مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة /ذو الشهداء والجرحى والمفقودينمالحظة - :بالنسبة للمفاضلة العامة تتضمن رغبة السنة التحضيرية اعام ومواز ه.
 يجوز للطالب اختيار نمط قبول واحد من الخيارات أعاله وادراج الرغبات وفقاً لللك. إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحد الجامعات ال يعني قبوله في هله الجامعة في نهاية السنة التحضيرية.
 إن قبول الطالب في السنة التحضيرية وفق القبول العام أو المواز ال يعني بانه سيستمر في هلا النوع من القبول عند الفرز وإنما يحدد قبولةه مةرة
أخر عند مفاضلة الفرز في نهاية السنة التحضيرية ،وعليه فإن الطالب الل كان قبول عام في السنة التحضيرية يمكن أن يفةرز فةي نهايتهةا إلةى
التعليم المواز حسب معدله ورغباته والعكس صحيح الطالب الل كةان قبةول مةواز فةي السةنة التحضةيرية يمكةن أن يفةرز فةي نهايتهةا إلةى التعلةيم
العام.
 يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية السورية لهلا العام للمفاضلة بلغة أجنبيةة واحةدة اإنكليةأ أو فرنسةي أو روسةيه يختارهةا ويسةجلها فةي
بنةاء علةى هةلا المجمةوع
بطاقة المفاضلة
وبناء عليه يحسب المجموع مةن  /2400/للفةرع العلمةي بعةد طةي عالمةة التربيةة الدينيةة ،ويفاضةل الطالةب ً
ً
لجميع الرغبات ،وللقسم المماثل للغة التي اختارها.
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 تحتسب عالمة التربية الدينية لل ار بين في التقدم إلى كليتي الشةريعة ،والمعهةد المتوسةط للعلةوم الشةراية والعربيةة مةع المجمةوع العةام للةدرجات عنةد
التفاضل عليهما.
 يتاه للطالةب أن يةدون فةي بطاقةة المفاضةلة  /45/رغبةة للفةرع العلمةي كحةد أقصةى ،منهةا  /35/رغبةة كحةد أقصةى للقبةول العةام والسةنة التحضةيرية
و /10/رغبات كحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة ايمكن للطالب في كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو أن ال يدون أ رغبة كةنن يختةار فقةط
قبول عام أو يختار فقط منح جامعات خاصة أو كال القبولينه.
 يحق للطالب الل َدون في بطاقة المفاضلة  /35/رغبة للقبول العام اعدا المنحه في الفةرع العلمةي ورفضةت جميةع رغباتةه أن يتقةدم بطلةب لتسةوية
وضعه وقبوله في الكلية أو المعهد الل ير ب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنةة للقبةول االعةامه والشةرول المطلوبةة ،وال يةتم تسةوية وضةعه إذا كةان
عدد الرغبات المدونة أقل مةن  /35/رغبةة وال يمكةن تسةوية الوضةع علةى رغبةة السةنة التحضةيرية أو إحةد مةنح الجامعةات الخاصةة أو المفاضةالت
الخاصة.
 الطالب الل حصل على قبول في المفاضلة العامة في إحد السنوات السابقة بدءاً من العام  2010-2009وما بعد في حال حصوله على ثانوية
حديثة لعام  2022لن يسمح له بالتقدم إلى المفاضلة العامة ويسمح له بالتقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطها.
 يجب االلتأام التام بالمواعيد المحددة في اإلعةالن إلجةراء المسةابقات والمقةابالت للكليةات والمعاهةد التةي يحتةاج القبةول فيهةا إلةى ذلةك ولجميةع أنةواع
المفاضالت.
 إن إعالنات القبول هي إعالنات نهائية للقبول الجامعي ولن يكون هناك فتح أ باب تسجيل مرة ثانية.
 القبول في قسمي اللغة االنكليأية والفرنسية يتطلب التقدم لالختبار الخاص بها ولجميع أنواع المفاضالت ،وذلك وفق الشرول والمواعيد المحددة في
اإلعالن رقم ا2ه من إعالنات المفاضلة ويحق للطالب التقدم إلى كال االختبارين.








على الطالب ال ار بين بالتقدم لمفاضلة قسمي اللغة اإلنكليأية والفرنسية في كليةات ادداب والعلةوم اإلنسةانية امةن الحاصةلين علةى  %60كحةد أدنةى
في عالمة اللغة في شهادة الدراسة الثانويةه اجتياز االختبار الخاص بهةله اللغةات ،ويةتم التفاضةل للنةاجحين باالختبةار علةى أسةاج درجةة اللغةة فةي
الشهادة الثانوية وعند التساو ينظر إلى المجموع التفاضلي.
على الطالب ال ار بين بالقبول في قسم اللغة الروسية في كلية ادداب والعلوم اإلنسانية للعام  2023-2022حيازتهم على معدل ال يقل عن /%60/
في مادة اللغة الروسية ويتم التفاضل بين الطالب المتقدمين على أساج عالمة اللغة الروسية ،وعند التساو عند الحد اخدنةى ينظةر إلةى المجمةوع
التفاضلي للطالب.
اختبةةارات االلغةةة اإلنكليأيةةة – اللغةةة الفرنسةةية – الهندسةةة المعماريةةة – الفنةةون الجميلةةة – كليةةات التمةةري – مةةدارج التمةةري – العلةةوم الصةةحية
بجامعةةة دمشةةق-التربيةةة الرياضةةية – معهةةد الفنةةون التطبيقيةةة – المعاهةةد التقانيةةة للعلةةوم السةةياحية والفندقيةةةه تجةةر لمةةرة واحةةدة فقةةط وتسةةر لكافةةة
المفاضالت بغ النظر إذا جرت هله المفاضالت في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة.
يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركأ تسجيل معتمد واحد فقط ،وفي حال تقدم إلى أكثر من مركأ تعتمد البطاقة اخولى وتلغى الثانية حكماً.

التسجيل المباشر للفرع األدبي
-

يتقدم الطالب من حملة الشهادة الثانويةة العامةة مةن الفةرع اخدبةي لعةام  ،2022والةلين حققةوا شةرول القبةول العةام والمةواز إلةى إعةالن التسةجيل
المباشر للفرع اخدبي وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتسجيل بما فيهم أبناء المحافظات الشرقية.
يمكن للطالب االطالع على الرغبات المتاحة و ير المتاحة للتسجيل المباشر من خالل الرابط المخصص ضمن موقع المفاضلة.
يمكن للطالب تعديل االختصاص الل سجل عليه خكثر من مرة وذلك خالل المدة المحددة للتسجيل المباشر وال يجوز التعديل بعد ذلك.
يتقدم الطالب بالوثائق المطلوبة من أمثالهم عند التسجيل النهائي حسب نوع القبول اعام  -مواز  -محافظات شرقيةه.
في االختصاصات التي يتم القبول فيها وفق العالمة االختصاصية سةينظر إلةى المجمةوع العةام للةدرجات فةي الشةهادة الثانويةة بعةد طةي درجةة مةادة
التربية الدينية وإحد اللغتين عند تساو العالمة االختصاصية عند الحد اخدنى.
في االختصاصات التي يحتاج القبول فيها إلى إجراء اختبار يتوجب على الطالب أوالً التقدم علةى االختبةارات والنجةاه بهةا ثةم يتوجةب علةى الطالةب
مراجعة المركأ الخاص لتسجيل الرغبة بعد النجاه في االختبار وال يعد النجاه في االختبار كافياً بل يجب مراجعة المركأ لتثبيت الرغبة الكترونياً.
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السنة التحضيرية
تعريف بالسنة التحضيرية
تهدف السنة التحضيرية المعتمدة كنساج للقبول في كليات االطب البشر  -طب اخسنان -الصيدلةه إلى:
 تهي ة طالب متميأ قادر على التفوق وخدمة المجتمع بمهنية عالية. قياج قدرات الطالب وتوجيهه إلى االختصاص الل يتناسب مع ميوله. تهي ة الطالب للتواصل المباشر مع الوسط الجامعي. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.تعد السنة التحضيرية من السنوات الدراسية للطالب.





نظام الدراسة واالمتحانات في السنة التحضيرية
تعد السنة التحضيرية سنة من سنوات الدراسة المقررة للكليات الطبية.
اللغة اخجنبية المعتمدة للدراسة في السنة التحضيرية هي اللغة اإلنكليأية حص اًر.
يتقدم الطالب في الفصل اخول إلى امتحانات مقررات هلا الفصل ويتقدم في الفصل الثاني إلى امتحانات مقررات الفصل الثاني.
يحسب معدل الطالب من أجل تحديد فرزه في نهاية الس نة التحضيرية علةى أسةاج نتائجةه فةي مقةررات الفصةل اخول التةي تقةدم إليهةا فةي الفصةل اخول فقةط
اء نجح بها أو رسب بها أو لم يتقدم إلى امتحاناتهاه.
ومقررات الفصل الثاني التي تقدم إليها في الفصل الثاني فقط اسو ً
يعد الطالب ناجح ًا في المقرر إذا حصل فيه على عالمة قدرها  ٪60على اخقل.
يعد الطالب مترفعاً إلى السنة الثانية إذا كان عدد المقررات التي يحملها ال يأيد عن أربعة مقررات ،ويطالب بإعادة المقررات الراسب فيها فقط.
يعد الطالب راسباً في السنة التحضيرية إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات ،ويطالب بإعادة المقررات الراسب فيها قبل التسجيل في السنة الثانية ،وفي حال
الرسوب في السنة التحضيرية للمرة الثانية يعد مستنفداً.
يخضع الطالب في السنة التحضيرية إلى االمتحانات العملية للمقررات التي تتطلب ذلك.
ال يحق للطالب الدخول إلى االمتحانات النظرية للمقررات التي لها جأء عملي وجأء نظر ما لم يكن ناجحاً في الجأء العملي ،ويعد الطالةب ناجحةاً فةي الجةأء
العملي للمقرر إذا حصل فيه على عالمة قدرها  ٪40من عالمة الجأء العملي على اخقل.

-

تغيير القيد في نهاية السنة التحضيرية

أ-

يحق للطالب تغيير قيده إلى اختصاص آخر من ير اختصاصات السنة التحضيرية في نهايتها مهما كانت نتيجته بالسنة التحضيرية وشريطة عدم

ب-

يحق للطالب في العام الل يلي عام القبول في االختصاص الل فرز إليه بنتيجة السنة التحضيرية تغيير قيده إلى أحد اختصاصات السنة التحضيرية

ت-

حصوله على أ اختصاص في إحد الكليات الطبية وفق اخسس المعتمدة لتغيير القيد اوالطالب ال ار ب بتغيير قيده في نهاية السنة التحضيرية يتوجب
عليه عدم التقدم لمفاضلة الفرز أو أن تكون نتيجته بمفاضلة الفرز رغبات مرفوضةه.
االطب البشر  -طب اخسنان -الصيدلةه إذا كان محقق ًا شرول القبول فيه في عام القبول وفي عام تغيير القيد.
الطالب المستنفد االراسب للمرة الثانية بالسنة التحضيريةه يحق له تغيير قيده إلى كلية أدنى خارج الكليات الطبية االطب البشر – طب اخسنان –
الصيدلةه وفق شرول وقواعد تغيير القيد.
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القبول الجامعي والوثائق المطلوبة
أوالً :المفاضلة العامة (الفرع العلمي) :
يتقدم إليها:

 جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية االفرع العلميه في العام .2022
 جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية ير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية االفرع العلميه بعد
طي درجات مواد االتربية الدينية  -التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسيقية  -السلوك والمواظبة إن وجدته وحسم  % 10من معدل
الشهادة الثانوية ير السورية في سنة القبول نفسها.
 الطالب العرب المقيمون في سورية اللين ولدوا فيها ،ودرسوا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية منل الصف السادج وحتى حصولهم على
الشهادة الثانوية العامة السورية بشكل متسلسل ،ويعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة فقط.
 الطالب العرب واخجانب من أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية ،المتأوجات من ير السوريين أو من في حكمهم واللين درسوا داخل
أراضي الجمهورية العربية السورية منل الصف السادج وحتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة السورية بشكل متسلسل وكانت اخم مقيمة في
سورية خالل فترة دراسة ابنها ،ويعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة والمواز وفي الرسوم الجامعية.
يختار الطالب نمط القبول امفاضلة عامة – منح جامعات خاصةه ويدرج رغباته ببطاقة مفاضلة واحدة تتضمن رغبات الفرع العلمي ومنح الجامعات الخاصة
اإن ر به وفق درجاته ورغباته ووفق الشرول الخاصة بها.
يتم اإلعالن عن االحد اخدنى من الدرجات للقبول العام والحد اخدنى من الدرجات للقبول المواز ه للتقدم إلى المفاضلة للقبول في السنة التحضيرية وال تعد
الرغبة قبوالً إال بعد صدور نتيجة المفاضلة ،وفي نهاية السنة التحضيرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق ادلية المعتمدة ويدرج رغباته بالكليات الطبية
للقبولين العام والمواز  ،ويتم تحديد نوع القبول النهائي اعام – مواز ه في نهاية السنة التحضيرية ،فقد يقبل الطالب بالسنة التحضيرية وفق القبول العام
ولكن يفرز بنهايتها إلى القبول المواز حسب رغباته ومعدله ،والعكس صحيح بنن يقبل الطالب في السنة التحضيرية بالقبول المواز ثم يفرز في نهايتها
إلى القبول العام .
تم زيادة نسبة  %10للقبول في السنة التحضيرية عن العدد المقرر قبوله فيها للعاام الدراساي  2023-2022علا ن يصاار للا اساتبعاد ذا الزياادة بنتيجاة
مفاضلة الفرز في نهاية السنة التحضيرية لل اختصاصات نخرى غير االختصاصات الطبية وفق الشروط والقواعد الناظمة لتغيير القيد.
يوزع دوام الطالب في السنة التحضيرية على الجامعات وفق مصدر الشهادة الثانوية باستثناء محافظات ادير الأور -الحسكة-الرقة-ادلبه ومفاضلة ذو
الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية فيترك للطالب اختيار جامعة الدوام.
يسدد الطالب رسوم الخدمات الجامعية على أساج القبول العام أو المواز حسب نوع قبوله في السنة التحضيرية بعد صدور نتائج المفاضلة.

-

-

الوثائق المطلوبة للمفاضلة العامة:
-

-

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطةالب السةوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدني
مستخرج ًا حديث ًا يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
الطالب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحد الدول العربية واخجنبية يتقدمون بصورة عن الشهادة الثانويةة مصةدقة مةن وزارة الخارجيةة
في الدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها ،وكللك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق اخجنبية.
أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية :يتقدمون بوثيقة تثبت جنسيتهم ،ووثيقة تسلسةل دراسةي تثبةت بةنن الطالةب درج داخةل أراضةي الجمهوريةة
العربية السورية منل الصف السادج وحتى حصوله على الشهادة الثانوية بشكل متسلسل ،وصورة عن البطاقةة الشخصةية لةوم وسةند إقامةة لهةا خةالل مةدة
دراسة ابنها في سورية.
الطالب العرب المقيمون في سورية والمولودون فيها يتقدمون بوثيقة تثبت جنسيتهم ،باإلضافة إلى شهادة ميالد سةورية ووثيقةة تسلسةل د ارسةي تثبةت بةنن
الطالب درج داخل أراضي الجمهورية العربية السورية منل الصف السادج وحتى حصوله على الشهادة الثانوية بشكل متسلسل.
ن
إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية قيمتهةا ا  100000ألةف ليةرة سةورية ه فةي الفةرع المصةرفي المعتمةد فةي المحافظةات لمةن دو رغبةة السةنة التحضةيرية
/مواز  /وتحتسب من قيمة رسوم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله ،وال ترد هله السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل .

ثانياً :مفاضلة التعليم الموازي (الفرع العلمي) عدا الكليات الطبية :


يتقدم إليها حص اًر الطالب السوريون ومن في حكمهم ،وأبناء المواطنات السوريات اللين تنطبق عليهم الشرول السةابقة مةن الحاصةلين علةى شةهادة الدراسةة الثانويةة

العامة السورية االفرع العلميه في العام  ، 2022ويتم اإلعالن عنها بعد المفاضلة العامة.

الوثائق المطلوبة:

 صورة عةن البطاقةة الشخصةية بالنسةبة للطةالب السةوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدنيمستخرجاً حديثاً يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والل يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
 أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية :يتقدمون بوثيقةة تثبةت جنسةيتهم ،ووثيقةة تسلسةل دراسةي تثبةت بةنن الطالةب درج داخةل أراضةي الجمهوريةةالعربية السورية منل الصف السادج وحتى حصوله على الشهادة الثانوية بشكل متسلسل وصورة عن البطاقة الشخصية لوم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة

ابنها في سورية.
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ثالثاً :مفاضلة المحافظات الشرقية (الفرع العلمي) للطالب السوريين ومن في حكمهم:



-

-

-

خصصت محافظات ادير الأور – الحسكة – الرقةه بة  %70من العدد المقرر قبوله في جميع كليات جامعة الفرات وفرعيها.

يتقدم إليها جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية لعام  2022من إحد محافظات ادير الأور – الحسكة –الرقةه.

يتقدم الطالب برغباته ضمن بطاقة مفاضلة واحدة بما فيها رغبة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه تحديد نوع القبول وفق الخيار اعام -
محافظات شرقية  -منح جامعات خاصةه.

يتم قبول أبناء المحافظات الشرقية في السنة التحضيرية وباقي االختصاصات بموجب هله المفاضلة وذلك وفق مصدر الشهادة الثانوية فقط ادير الأور –
الحسكة – الرقةه.
يتم اإلعالن عن االحد اخدنى من الدرجات للقبول العام والحد اخدنى من الدرجات للقبول المواز ه للتقدم إلى مفاضلة القبول في السنة التحضيرية محافظات
شرقية وال تعد الرغبة قبوالً إال بعد صدور نتيجة المفاضلة ،وفي نهاية السنة التحضيرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق ادلية المعتمدة ويدرج رغباته
بالكليات الطبية للقبولين العام والمواز ويتم تحديد نوع القبول النهائي اعام – مواز ه في نهاية السنة التحضيرية ،فقد يقبل الطالب بالسنة التحضيرية وفق
القبول العام ولكن يفرز بنهايتها إلى القبول المواز حسب رغباته ومعدله ،والعكس صحيح بنن يقبل الطالب في السنة التحضيرية بالقبول المواز ثم يفرز
في نهايتها إلى القبول العام .
يدون الطالب الل حقق الحد اخدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي ير ب بالدوام فيها في السنة التحضيرية.
الطالب الل اختار التقدم لرغبة السنة التحضيرية في المفاضلة االعامة-مواز ه وقبل بنتيجتها ولم يتقدم إلى رغبة السنة التحضيرية على مقاعد المحافظات
الشرقية ال يحق له الحق ًا تعديل قبوله إلى مقاعد المحافظات الشرقية.
الطالب ال ار ب بالقبول في إحد منح الجامعات الخاصة إدراج ر بته ضمن بطاقة المفاضلة نفسها وال يحق له االستنكاف بعد القبول أو التعديل.
يتم قبول الطالب وفق اخعداد المحددة للمحافظات الشرقية وبقوائم تصدر عن الوزارة.
يتعهد الطالب المقبولون في السنة التحضيرية للكليات الطبية بموجب هله المفاضلة باال لتأام بخدمة هله المحافظات بعد تخرجهم مدة ال تقل عن مدة الدراسة
وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  /39/تاريخ .1979/8/19

الوثائق المطلوبة:

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدني
مستخرج ًا حديث ًا يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والل يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل .

رابعاً :المفاضلة الخاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية:

 يتقدم إليها أبناء أعضاء الهي ة التدريسية الحةاليين فةي الجامعةات الحكوميةة وأبنةاء أعضةاء هي ةة البحةث العلمةي فةي مركةأ الدراسةات والبحةو العلميةة ،وأبنةاء
أعضاء هي ة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي ،الحاليين أو السابقين اللين قضوا عشر سنوات على اخقل في عضوية هي ة التدريس أو
البحث العلمي اللين تركوا العمةل خسةباب يةر تنديبيةة ،أو الةلين توفةوا وهةم علةى رأج الخدمةة ،ويتقةدم الطالةب ببطاقةة المفاضةلة الخاصةة بةه فةي أحةد الم اركةأ
المعتمدة الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام .2022
 يجب على الطالب من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية التقدم إلى هله المفاضلة بعد إبراز ما يثبت ذلك ،ووفق الحدود الخاصة بهم. يتقدم الطالب االفرع العلميه برغباته ضمن بطاقة مفاضلة واحدة بما فيها رغبة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه تحديد نوع القبول وفق الخيار اعام -منح جامعات خاصة – أبناء أعضاء الهي ة التدريسيةه.
 إذا كان الطالب من أبناء المحافظات الشرقية وأيضًا من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية فعليه تحديد نوع الخيار اعام – محافظات شرقية – منح جامعات خاصة – أبناءأعضاء الهي ة التدريسيةه ويختار الطالب أولوية القبول اشرقي – أبناء أعضاء هي ة تدريسيةه أو بالعكس.
 تعتبر رغبة القبول العام هي نفسها رغبة القبول بالمفاضلة الخاصة به ويتم التفاضل أو ًال وفق القبول العام في حال حقق الطالب الرغبة يعتبر قبوله اهي ة تدريسية حدعامه وفي حال عدم تحقيق الرغبة بالقبول العام يتم التفاضل وفق المفاضلة الخاصة به.
 ال تعتبر رغبة السنة التحضيرية امواز ه هي نفسها رغبة العام بالنسبة خبناء أعضاء الهي ة التدريسية. الطالب الل اختار خيار ال يتضمن نوع قبول "أبناء أعضاء الهي ة التدريسية" لن يصار إلى تسوية وضعه وفقاً للمفاضلة الخاصة به. الطالب الحاصل على قبول في إحد منح الجامعات الخاصة ال يحق له االستنكاف عنه وتعديل القبول. يتقدم إليها الطالب من حملة الشهادة الثانوية لعام  2022ويختار الطالب اللغة اخجنبية التي ير ب بالتفاضل عليها ويلتأم بها لجميع أنواع المفاضالت. يدون الطالب اسم الجامعة التي ير ب بالدوام فيها في السنة التحضيرية في القسم المخصص لها في بطاقة المفاضلة. تصدر الو ازرة قوائم بنسماء الطالب المقبولين بالمفاضلة وفق اخعداد المحددة لكل جامعة. يداوم الطالب المقبولون في الجامعة التي ير بون بها بعد إبراز ما يثبت ذلك. يحق لطالب الفرع اخدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هله المفاضلة. مالحظة :يتقدم الطالب من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية الكترونياً ضمن المركأ المخصص لهم في إعالن الثانويات المهنيةوفي المواعيد المحددة لها ويتم قبولهم على المقاعد الشا رة ا بعد قبول طالب الفرع العلمي ه في الكليات واخقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم
الوثائق المطلوبة:
 صورة عن البطاقة الشخصية بالنسةبة للطةالب السةوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدنيمستخرجاً حديثاً يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
 وثيقة خاصة بعضو هي ة التدريس بالجامعات الحكومية السورية وعضو هي ة البحث العلمي في مركأ الدراسات والبحو العلمية ،وعضو هي ة التدريس فةيالمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي  ،ويحصل عليها الطالب من ذاتية الجامعةة أو مةن المركةأ أو المعهةد ممهةورة بالخةاتم الرسةمي تبةين وضةع والةده
أو والدته ومدة خدمته أو خدمتها على أال يمضي على استخراجها أكثر من شهر.
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خامساً :مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين:
 وهةةي خاصةةة ابنبنةةاء وأشةةقاء وأزواج الشةةهداء ،جرحةةى العجةةأ الكلةةي والجأئةةي ،جرحةةى العجةةأ بنسةةبة ال تقةةل عةةن  %30وال تأيةةد علةةى  %35مةةن العسةةكريين المجنةةدين
واالحتياطيين ،أبناء جرحى العجأ الكلي والجأئي الل ال يقل عن  ،%70أبناء المفقودين وأزواجهم،ه من العسكريين في الجيش والقوات المسةلحة وقةو اخمةن الةداخلي
ال لين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسةبب الحةرب أو العمليةات الحربيةة أو علةى أيةد عصةابات إرهابيةة أو عناصةر معاديةة ،ومةن أصةيب وهةو يقاتةل تحةت أمةرة الجةيش
العربي السور بنسةبة عجةأ  %40بسةبب الحةرب أو العمليةات الحربيةة أو علةى أيةد عصةابات إرهابيةة أو عناصةر معاديةة ،مةن الحاصةلين علةى الشةهادة الثانويةة لعةام
 2022يتم إثبات الحالة بوثيقة صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حص اًر وفق القوانين واخنظمة المعتمدة لديها
 بالنسبة للطالب الممنوحين بطاقة جريح الوطن يتقدمون بصورة عن بطاقة جريح الوطن بعد إبراز البطاقة اخصلية للمطابقة.
 يجب على الطالب من ذو الشهداء والجرحى والمفقودين التقدم إلى هله المفاضلة بعد إبراز ما يثبت ذلك ،وذلك وفق الحدود الخاصة بهم. يتقدم الطالب االفرع العلميه برغباته ضمن بطاقة المفاضلة العامة بما فيها رغبة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه اختيار نوع القبول الصحيح اعام  -منحجامعات خاصة – ذو الشهداء والجرحى والمفقودينه.
 إذا كان الطالب من أبناء المحافظات الشرقية باإلضافة إلى ذو الشهداء والجرحى والمفقودين يختار نوع القبول اعام – محافظات شرقية – منح الجامعات الخاصة – ذوالشهداء والجرحى والمفقودينه ويختار الطالب أولوية القبول اشرقي – ذو الشهداء والجرحى والمفقودينه أو بالعكس.
 منح الجامعات الخاصة تتضمن أيضاً المنح الخاصة بلو الشهداء والجرحى والمفقودين ويتم التفاضل أوالً على المنح الخاصة وفي حال عدم القبول يتم التفاضل على المنحالخاصة بلو الشهداء والجرحى والمفقودين.
 تعتبر رغبة القبول العام هي نفسها رغبة القبول بالمفاضلة الخاصة به ويتم التفاضل أو ًال وفق القبول العام في حال حقق الطالب الرغبة يعتبر قبوله اعام ذو الشهداءوالجرحى والمفقودينه وفي حال عدم تحقيق الرغبة بالقبول العام يتم التفاضل وفق المفاضلة الخاصة به.
 ال تعتبر رغبة السنة التحضيرية امواز ه هي نفسها رغبة العام بالنسبة للو الشهداء والجرحى والمفقودين. الطالب الل اختار خيار ال يتضمن نوع قبول "ذو الشهداء والجرحى والمفقودين" لن يصار إلى تسوية وضعه وفقاً للمفاضلة الخاصة به. يتقدم إليها الطالب من حملة الشهادة الثانوية لعام  2022ويختار الطالب اللغة اخجنبية التي ير ب بالتفاضل عليها ويلتأم بها لجميع أنواع المفاضالت. يدون الطالب اسم الجامعة التي ير ب بالدوام فيها في السنة التحضيرية في القسم المخصص لها في بطاقة المفاضلة. تصدر الو ازرة قوائم بنسماء الطالب المقبولين بالمفاضلة وفق اخعداد المحددة للو الشهداء والجرحى والمفقودين. يحق لطالب الفرع اخدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هله المفاضلة.مالحظة :يتقدم الطالب من ذو الشهداء والجرحى والمفقودين الحاصلين على شهادة الثانوية المهنية الكترونياً ضمن المركأ المخصص لهم في إعال ن الثانويات المهنية وفي
المواعيد المحددة لها ويتم قبولهم على المقاعد الشا رة ا بعد قبول طالب الفرع العلمي ه في الكليات واخقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم.
-

-

الوثائق المطلوبة:

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسةبة للطةالب السةوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدني مسةتخرجاً
حديثاً يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
بيان عائلي.
الوثيقة اإلضافية الخاصة بالمفاضة.

سادساً :مفاضلة السوري غير المقيم:




يتقدم إليها الطالب السوريون ومن في حكمهةم الةلين أنهةوا المرحلةة الثانويةة كاملةة خةارج القطةر وحصةلوا علةى الشةهادة الثانويةة العامةة يةر السةورية المعادلةة للشةهادة الثانويةة
العامة السورية من الفرع المطلوب في سةنة القبةول نفسةها ،وال يحسةم مةن معةدلهم أ درجةة بعةد طةي درجةات مةواد االتربيةة الدينيةة-التربيةة الرياضةية والعسةكرية  -التربيةة الفنيةة
والموسيقية -السلوك والمواظبةه إن وجدت ،ويتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة الخاصة به في أحد المراكأ المعتمدة.
يتقدم إليها الطالب السوريين ومن في حكمهم والحاصلين على شهادة ثانوية ير سورية من إحد المدارج ير السورية المرخصةة فةي الجمهوريةة العربيةة السةورية فةس سةنة
القبول نفسها والتي تعد معادلة للشهادة الثانوية العامة السورية.
يتقدم الطالب السوريين الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية ير السورية إلى اإلعالن الخاص بهم.

 يدرج الطالب ر بته بالسنة التحضيرية ضمن بطاقة المفاضلة كرغبة من الرغبات وفق الحدود الدنيا والشرول الواردة في اإلعالن الخاص. إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحد الجامعات ال يعني قبوله في هله الجامعة بنتيجة مفاضلة الفرز بنهاية السنة التحضيرية ،ويتم فرز الطالب بنهايةالسنة التحضيرية ككتلة واحدة بغ النظر عن مصدر الشهادة.
 يحق للطالب التقدم للمفاضلة العامة ،وسيتم استبعاد الطالب اللين تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة وقبلوا بنتيجتها للرغبة المطلوبة نفسها من هله المفاضلة. يدون الطالب الل حقق الحد اخدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي ير ب بالدوام فيها في السنة التحضيرية. يتم قبول الطالب وفق اخعداد المحددة وتصدر الو ازرة قوائم بنسماء الطالب المقبولين. يسدد الطالب رسوم الخدمات وفق الرسوم المحددة لمفاضلة السور ير المقيم. يتم اإلعالن عن النتائج بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.مالحظة :في حال تساو معدل درجات الطالب للشهادة الثانوية السعودية عند الحد اخدنى للقبول في أ اختصاص ينظر إلى المعدل التراكمي المدون في الشهادة الثانوية.
-

الوثائق المطلوبة:

صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة ير السورية في سنة القبول نفسها مصدقة من وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنهةا ومةن سةفارة الجمهوريةة العربيةة السةورية فةي
تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق اخجنبية.
صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين ،أما الطالب الفلسطينيون المقيمون في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني مستخرجاً حديثاً يلكر فيةه تةاريخ
اللجوء لعائلة الطالب والل يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية ولمدة ثال سنوات في بلد عربي أو أجنبي ،وال يشترل أن تكون الدراسةة فةي بلةد واحةد ويسةتثنى مةن ذلةك الحاصةلون علةى الشةهادة الثانويةة مةن
المدارج ير السورية المرخصة في سورية.
يعفى من التسلسل الدراسي أبناء السلك الدبلوماسي السور القائمين على رأج عملهم وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية وفق الشرول المحددة في إعالن هله المفاضلة.
إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية قيمتها ا  200000ألف ليرة سورية ه في الفرع المصرفي المعتمد في المحافظات تحتسب مةن قيمةة رسةوم الخةدمات الجامعيةة حةين إنجةاز الطالةب
لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الل قبل فيه  ،وال ترد هله السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل
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سابعاً :مفاضلة الطالب العرب واألجانب:






-

يتقدم إليها الطالب العرب واخجانب اللين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو شهادة ثانوية معادلة لها في سنة القبول نفسها ،أو في السنة التي سبقتها ،وفي حال
الشهادة الثانوية ير السورية يتم طي درجات مواد االتربية الدينية  -التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسيقية  -السلوك والمواظبةه إن وجدت ،وال يحسم من معدلهم
أ درجة ،وذلك وفق الشرول المبينة في اإلعالن الخاص بهم ،ويتقدمون بطلباتهم إلى مركأ التسجيل المعتمد في كل جامعة.
كل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية يعامل على أساج أنه سور من جميع الوجوه وال يحق له التقدم لهله المفاضلة وعلى مسؤوليته.
يتقدم الطالب العرب واخجانب الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية السورية أو ير السورية إلى اإلعالن الخاص بهم.
يدرج الطالب ر بته بالسنة التحضيرية ضمن بطاقة المفاضلة كرغبة من الرغبات وفق الحدود الدنيا والشرول الواردة في اإلعالن الخاص.
إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحد الجامعات ال يعني قبوله في هله الجامعة بنتيجة مفاضلة الفرز بنهاية السنة التحضيرية ،ويتم فرز الطةالب ككتلةة واحةدة بغة
النظر عن مصدر الشهادة.
يدون الطالب الل حقق الحد اخدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي ير ب بالدوام فيها في السنة التحضيرية.
االطالب العرب المولودون في سورية – الطالب العرب واخجانب من أبناء اخمهات السورياته اللين يعاملون معاملة الطالب السوريون واختاروا التقدم للمفاضلة العامة يحق لهم
التقدم لهله المفاضلة ،وسيتم استبعاد الطالب اللين تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة وقبلوا بنتيجتها للرغبة المطلوبة نفسها من هله المفاضلة.
يتم قبول الطالب وفق اخعداد المحددة وتصدر الوزارة قوائم بنسماء الطالب المقبولين.
يسدد الطالب رسم الخدمات الجامعية للسنة التحضيرية وفق الرسوم المحددة في المفاضلة للكليات الطبية لمفاضلة الطالب العرب واخجانب.
يتم اإلعالن عن النتائج بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.

-

-

-

-

الوثائق المطلوبة:

صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ير السورية وتصدق الشهادة الثانوية ير السورية مةن وزارة الخارجيةة للدولةة التةي صةدرت عنهةا ومةن سةفارة الجمهوريةة
العربية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثةائق اخجنبيةة للحاصةلين علةى الشةهادة الثانويةة مةن خةارج القطةر ،ويطةالبون بإشةعار مصةرفي بتسةديد سةلفة
مالية قدرها ا 500دوالره في الفرع المصرفي المعتمد ،وتحتسب هله السلفة من قيمة رسوم الخدمات الجامعية المحددة لهم باإلعالن حين إنجاز الطالةب لمراحةل تسةجيله فةي الكليةة أو
القسم أو المعهد الل قبل فيه ،وال ترد هله السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل.
صورة عن جواز السفر أو شهادة الميالد أو إخراج القيد.
يسدد الطالب مبلغاً قدره ا 700دوالره رسم تسجيل لمرة واحدة إذا قبل في كلية أو قسم ويسدد مبلغاَ وقدره ا 500دوالره إذا قبل في معهد إضافة إلى رسم الخدمات الجامعية المحدد في
اإلعالن عند استكمال مراحل تسجيله في الكلية أو المعهد.

ثامناً :المفاضلة الخاصة بالمعاقين جسميا








يتقدم إليها الطالب المعاقون من السوريين ومن في حكمهم للتفاضل على المقاعد المخصصة لهم في الكليات التي ستحدد في إعالن المفاضلة.
يتم اإلعالن عن هله المفاضلة والتقدم إليها ضمن إعالن المفاضلة العامة وبلات المواعيد.
يحق للطالب العرب وأبناء اخمهات السوريات المحققين الشرول الملكورة أعاله في المفاضلة العامة التقدم إلى هله المفاضلة.
الطالب المكفوفون يتقدمون إلى المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين.
على جميع الطالب المعاقين والمكفوفين ال ار بين بالتقدم لهله المفاضلة إجراء الفحص الطبي الخاص بهم ضمن المواعيد المحددة لهم في إعالن المفاضلة العامة.
على هؤالء الطالب االطالع على آلية التقدم إلجراء الفحص الطبي ومواعيده واخماكن المخصصة له ضمن إعالن المفاضلة العامة في البند الخاص بمفاضلة الطالب المعاقين جسمياً.
يحق لطالب الفرع العلمي التقدم إلى المفاضلة العامة ويحق لطالب الفرع اخدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هله المفاضلة.
الوثائق المطلوبة:

-

وثيقة الفحص الطبي ويحصل عليها الطالب من اللجنة الطبية المختصة بعد إجةراء الفحةص الطبةي مةدون فيهةا نةوع اإلعاقةة ونسةبتها ويتقةدم بهةا مةع بطاقةة المفاضةلة
في المركأ المخصص لللك في إعالن المفاضلة.
بطاقة اإلعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتمااية والعمل.
صورة عن البطاقة الشخصية بالنسةبة للطةالب السةوريين ،أمةا الطةالب الفلسةطينيون المقيمةون فةي سةورية فيتقةدمون بصةورة عةن القيةد فةي السةجل المةدني مسةتخرجاً
حديثاً يلكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والل يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل .



تخص السوريين المقيمين في بالد اال تراب اللين أقاموا فيها عشر سنوات على اخقل وحصلوا على الشهادة الثانوية منها ،ولم يم عليها أكثر من سنتين ،ممن
ادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة وكللك من يتحدرون من أصول سورية وولدوا في بلدان اال تراب واكتسبوا جنسيتها يتقدمون بوثائقهم إلى
سفارات الجمهورية العربية السورية في بلدان اال تراب للدراسة في الجامعات والمعاهد السورية الحكومية.

-

صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة ير السورية من بلد اال تراب من الفرع المطلوب ولم يم عليها أكثر من سنتين مصدقة من وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها
ومن سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق اخجنبية.
 وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية في بلد اال تراب مصدقة أصو ًالصورة عن جواز السفر اخجنبي
شهادة من التنظيم اال ترابي السور معتمدة من وزارة الخارجية والمغتربين  -وثيقة من بلد اال تراب تثبت إقامة الطالب فيه عشر سنوات على اخقل ،مصدقة أصو ًال
أن يجتاز الطالب امتحاناً في اللغة العربية في معهد تعليم اللغات في جامعة دمشق

-

-

تاسعاً :مفاضلة المغتربين

-

-

الوثائق المطلوبة:

عاشراً :المفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية:
-

خاصة بالطالب السوريين ومن في حكمهم والطالب العرب المقيمين في سورية وأبناء المواطنات السوريات اللين تنطبق عليهم الشرول الواردة في بنةد المفاضةلة العامةة ،الحاصةلين علةى الشةهادة الثانويةة
المهنية السورية في عام  2022الرا بين في االلتحاق بالكليات والمعاهد المبينة في إعالن الثانويات المهنية ،أو الحاصلين على الشهادة الثانوية ير السورية المعادلةة للشةهادة الثانويةة العامةة السةورية
من الفرع المطلوب في سنة القبول نفسها ،بعد حسم  %10من المعدل وطي درجات مواد االتربية الدينية-التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسيقية -السلوك والمواظبةه إن وجدت .

مالحظات ذامة

-

-

يتقدم الطالب من ذو الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية ضمن المواعيد المحددة في هلا اإلعالن لالستفادة من المقاعد المخصصة لهم
ويتم قبولهم على المقاعد الشا رة ابعد قبول طالب الفرع العلميه في الكليات واخقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم.
يتقدم الطالب الرا بون بااللتحاق بكليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وطرطوج وفق شرول إعالن الثانويات المهنية الل يصدر عن الوزارة.
يتقدم الطالب الرا بون بااللتحاق بمعاهد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الرياضية التابعة لوزارة التربية وكللك مفاضلة أبناء أعضاء نقابة المعلمةين إلةى المفاضةلة التةي سةيتم
اإلعالن عنها من قبل وزارة التربية.
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إجراءات التقدم للمفاضالت والتسجيل المباشر
يتقدم الطالب شخصياً أو وكيله القانوني ابموجب وكالة عامة أو خاصةه ويمكةن أن يتقةدم عةن الطالةب فةي حةال عةدم وجةوده كةل مةن اأب-أم – أخ -أخةت – جةد-

جدةه بموجب تفوي

خطي من الطالب ،أو المفوض بالنسبة للشهادات الثانوية ير السورية.

يختار الطالب دورة الشهادة الثانوية التي اختارها وحصل عليها واللغة اخجنبية التي ير ب بالتسجيل على أساسها.
يقوم موظةف التسةجيل باإلدخةال االلكترونةي لبيانةات الطالةب افةرع الشةهادة الثانويةة ،رقةم االكتتةاب  ،دورة الشةهادة الثانويةة ومصةدرها  ،اللغةة اخجنبيةة التةي اختارهةا
الطالبه.
يقوم موظف التسجيل بإدخال رغبات الطالب ،ثم يضغط على زر حفظ الرغبات والمتابعة للتثبيت.
يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب ارقم الهاتف ،الجوال ،العنوان ،الرقم الوطني للطالبه والبيانات الخاصة بكل مفاضلة.
بعد تنكد الطالب من صحة إدخال بياناته ورغباته يقوم موظف اإلدخال بالتثبيت وطباعة بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين
يوقع الطالب على النسختين اخصليتين ويلصق الطوابع المطلوبة عليهما ،ويقوم الموظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باخختام الرسمية
يسلم الموظف للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعا اًر باالشتراك في المفاضلة ويحتفظ الطالب بهله النسخة إلبرازها عند الضرورة.
يحتفظ بالنسخة الثانية للمفاضلة العامة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.

تحفظ النسخة الثانية من بطاقة المفاضلة العامة للطالب العرب وأبناء المواطنات السوريات في الجامعة.
ترسةةل النسةةخة الثانيةةة مةةن بطاقةةة المفاضةةلة الخاصةةة بنبنةةاء أعضةةاء الهي ةةة التدريسةةية  ،وذو الشةةهداء والجرحةةى والمفقةةودين ،المعةةاقين جسةةمياً إلةةى الةةوزارة مرفقةةة
بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة الخاصة بعضةو الهي ةة التدريسةية أو الوثيقةة الخاصةة بةلو الشةهداء والجرحةى والمفقةودين ،أو وثيقةة

الفحص الطبي.

بالنسبة لبطاقة مفاضلة الفرع العلمي:
يتاه للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة  /45/رغبة للفرع العلمةي كحةد أقصةى ،منهةا  /35/رغبةة كحةد أقصةى للقبةول العةام والمحافظةات الشةرقية ومفاضةلتي ذو
الشهداء وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية وفق ما هو متاه له ،و /10/رغبات كحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة.

يمكن للطالب في كل نوع منها أن يدون رغبةة أو أكثةر أو أال يةدون أ رغبةة كةنن يختةار فقةط قبةول عةام أو يختةار فقةط مةنح جامعةات خاصةة أو كةال القبةولين وفةق

الخيارات التالية االخيارات الموجودة في برنامج التقدم للمفاضلةه:


المفاضلة العامةة

مةنح الكليةات الطبيةة جامعةات خاصةة ،مثةال :سةنة تحضةيرية عامةة –طةب بشةر جامعةة القلمةون امةنحه -هندسةة معلوماتيةة – سةنة

تحضيرية مواز -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنحه -هندسة مدنية.......

منح الكليات الطبيةة جامعةات خاصةة ،مثةال :سةنة تحضةيرية اعامةة ومحافظةات شةرقيةه – طةب بشةر



المفاضلة العامة

مفاضلة المحافظات الشرقية



المفاضةةلة العامةةة

مةةنح الكليةةات الطبيةةة جامعةةات خاصةةة



المفاضلة العامة

منح الكليات الطبية جامعات خاصة



المفاضلة العامة

جامعة القلمون امنحه -هندسة مدنية اعامة ومحافظات شرقيةه – سنة تحضيرية مواز -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنحه......

مفاضةةلة ذو الشةةهداء ،مثةةال :سةةنة تحضةةيرية اعامةةة وذو شةةهداءه – طةةب بشةةر جامعةةة

القلمون امنح ومنح ذو شهداءه -هندسة معلوماتية اعامة وذو شهداءه – سنة تحضيرية مواز -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنح وذو شهداءه

مفاضلة ابناء اعضاء الهي ة التدريسية ،مثال :سةنة تحضةيرية اعامةة وهي ةة تدريسةيةه – طةب

بشر جامعة القلمون امنحه -هندسة معلوماتية اعامة وهي ة تدريسيةه – سنة تحضيرية مواز -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنحه......
مفاضلة المحافظات الشرقية

منح الكليات الطبية جامعةات خاصةة

مفاضةلة ذو الشةهداء ،ويختةار الطالةب أولويةة القبةول اشةرقي

– ذو الشهداءه أو بالعكس مثال :سنة تحضيرية اعامة ومحافظات شرقية وذو شهداءه – طب بشةر جامعةة القلمةون امةنح وذو شةهداءه -هندسةة

معلوماتيةةة اعامةةة وذو شةةهداءه – هندسةةة مدنيةةة بالحسةةكة اعامةةة ومحافظةةات شةةرقية وذو شةةهداءه – سةةنة تحضةةيرية م ةواز -صةةيدلة جامعةةة الشةةام
الخاصة امنح وذو شهداءه ......



المفاضةةلة العامةةة

مفاضةةلة المحافظةةات الشةةرقية

مةةنح الكليةةات الطبيةةة جامعةةات خاصةةة

مفاضةةلة ابنةةاء اعضةةاء الهي ةةة التدريسةةية ،ويختةةار الطالةةب

أولويةةة القبةةول اشةةرقي – ابنةةاء اعضةةاء الهي ةةة التدريسةةيةه أو بةةالعكس مثةةال :سةةنة تحضةةيرية اعامةةة ومحافظةةات شةةرقية وهي ةةة تدريسةةيةه – طةةب بشةةر

جامعة القلمون امنحه -هندسة معلوماتية اعامة وهي ة تدريسيةه – سنة تحضيرية مواز -صيدلة جامعة الشام الخاصة امنحه.....
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مالحظات خاصة بتعديل بطاقة المفاضلة خالل فترة المفاضلة:
يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خالل فترة التقدم للمفاضلة وذلك في المركأ الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي سبق وتقدم فيهةا وذلةك
بعد تقديم طلب التعديل من قبل صاحب العالقة أو من ينوب عنه إلى رئيس الجامعة وبعد حصوله على الموافقة يتم مراجعة مركأ التعديل مرفقاً ببطاقة

المفاضلة السابقة والممهورة من مركأ التسجيل.

يقوم المركأ المختص بتعديل الرغبات الكترونياً وتسةليم النسةخة المعدلةة للطالةب وفةق ادليةة المعتمةدة أعةاله ويحةتفظ بالنسةخة اخخةر مرفقةة بالطلةب
وبطاقة المفاضلة السابقة في المركأ.

شروط تسوية األوضاع للطالب المرفوضة رغباتهم في المفاضالت
( العامة -الموازي -السوري غير مقيم -العرب واألجانب )







الطالب اللين رفضت جميع رغباتهم بنتيجة المفاضالت :االعامة -المواز  -السور ير مقيم -العةرب واخجانةبه ممةن دونةوا عةدد الرغبةات المحةددة
لتسوية اخوضاع والواردة في إعالن كل مفاضلة يتقدمون بطلب يحدد موعده الحقاً للقبول في الكلية أو المعهد الةل ير بةون إذا حققةوا الحةدود الةدنيا
المعلنة للقبول والشرول المطلوبة.
يتقدم هؤالء الطالب بطلباتهم الكترونياً في مديرية شؤون الطالب المركأية في إحد الجامعات وضمن المواعيد التي ستحدد بإعالن النتائج.
ال يجوز تسوية أوضاع الطالب المرفوضة رغباتهم بنتيجة مفاضلتي العامة والمواز على الحةدود الةدنيا المعلنةة للقبةول فةي النسةب المخصصةة خبنةاء
المحافظات في كليات فروع الجامعات وكليات جامعة الفرات.
ال يتم تسوية أوضاع الطالب على رغبات منح الجامعات الخاصة أو المفاضالت الخاصة اذو الشهداء – أبناء أعضاء الهي ة التدريسيةه.
ال يسةةو وضةةع الطالةةب فةةي الكليةةات والمعاهةةد ومةةدارج التمةةري التةةي تتضةةمن اختبةةار أو مسةةابقة مةةا لةةم يكةةن ناجح ةاً فةةي االختبةةارات أو المسةةابقات
المطلوبة ويستثنى من هلا الشرل اللين تم تعديل درجاتهم في الشهادة الثانوية السورية بقرار من وزارة التربية ولم تكن درجاتهم تخةولهم االشةت ارك فةي
االختبارات أو المسابقات المطلوبة وسيتم إجراء هله االختبارات أو المسابقات من قبل لجان خاصة بهم في الكلية أو المعهد المراد القبول فيه.

المفاضالت الخاصة غير المركزية
بجامعة البعث :االتربية الموسيقيةه كليات االعلوم الرياضيات بتدمر – معلم صف بتدمر – العلوم الكيمياء بتدمره.
معهد العلوم الشراية والعربية بدمشق للثانوية الشراية
معاهد وزارة التربية االتربية الرياضية – التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية – التربية الموسيقيةه ويتم اإلعالن عن شروطها من قبل وزارة التربية.
ال يحق للطالب المقبولين في هله المفاضالت بالتقدم إلى المفاضلة العامة والتسجيل المباشر للفرع اخدبي ويعد طلبهم ملغى حكماً ويحق لهم
التقدم إلى باقي المفاضالت.

-

القبول المباشر
 أقسام اللغات اخجنبية:




يحق للطالب السور و ير السور الحاصل علةى الشةهادة الثانويةة العامةة يةر السةورية الةل درج أكثةر مةن نصةف مةواد تلةك الشةهادة بلغةة
أجنبية التسجيل في أقسام اللغات اخجنبية الموافقة للغة التي منحت فيها تلك الشهادة تسجيالً مباش اًر ضمن مواعيةد تسةجيل الطةالب المقبةولين
بالمفاضلة شريطة حصول الطالب السور على الشهادة الثانوية في سنة القبول والطالب ير السور الحاصل على الشهادة الثانوية في سنة
القبول والسنة التي سبقتها على أال يقل المعةدل عةن  %50ويشةترل للطةالب الة ار بين بةالقبول فةي قسةمي اللغةة اإلنكليأيةة أو الفرنسةية اجتيةاز
االختبار الخاص.
يطالب الطالةب السةور بةلات رسةوم الطةالب المقبةولين بموجةب مفاضةلة السةور يةر المقةيم مةا لةم تكةن درجاتةه فةي الثانويةة تخولةه االلتحةاق
باالختصاص نفسه وفق شرول ونتيجة المفاضلة العامة.
يطالب الطالب العرب واخجانب بالرسوم المماثلة للطالب المقبولين بمفاضلة العرب واخجانب.

 أوالد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية:

يحق لهم القبول في الكلية أو القسم أو المعهد الل ير بون في االلتحاق به حسب نوع الشهادة الثانوية وفي سنة القبول نفسها .
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المواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد األدنى للقبول (للفرع العلمي)
آلية القبول عند التساو في الحد اخدنى لدرجات القبول في المفاضلة العامة والمواز :
-

-

كل طالب حصل على مجموع أعلى من الحد اخدنى المعلن للقبول في أ اختصاص ومحققاً لشروطه يقبل دون النظر إلى الحد اخدنى للمواد الملكورة.

كل طالب حصل على الحد اخدنى المعلن للقبول في أ اختصاص يتم النظر إلى المواد وفق التسلسل الوارد في الجدول وعلى النحو التالي:
إذا كان الطالب حاصالً على عالمة أعلى من الحد اخدنى المعلن للمادة اخولى يقبل دون النظر إلى باقي المواد.
إذا كان الطالب حاصالً على الحد اخدنى المعلن للمادة اخولى فيتم النظر إلى المادة الثانية وإذا كان حاصالً على عالمة أعلى فةي هةله المةادة ال ينظةر
إلى المادة الثالثة وهكلا....

اسم الكلية /القسم

المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عند
تساوي المجموع العام
المادة
األولى

المادة
الثانية

اسم الكلية /القسم

المادة
الثالثة

المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عند تساوي
المجموع العام
المادة
األولى

المادة
الثانية

المادة
الثالثة

اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية  -اهلندسة
املدنية
هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بطرطوس
الكلية التطبيقية (ميكاترونكس -تقاانت
االتصاالت-التغذية الكهرابئية للمنشآت
الصناعية واملدن –تصنيع ميكانيكي-ميكانيك
مركبات-تقنيات الكرتونية-تدفئة وتكييف
وتربيد)

رايضيات

فيزايء

لغة أجنبية

اهلندسة املعلوماتية
الكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب)

رايضيات

لغة أجنبية

فيزايء

اهلندسة التقنية

علوم

رايضيات

كيمياء

هندسة معمارية -اقتصاد – علوم
إدارية-العلوم (رايضيات-إحصاء
رايضي)

رايضيات

لغة أجنبية

-

اهلندسة الكيميائية والبرتولية والبرتوكيميائية

رايضيات

كيمياء

لغة أجنبية

الزراعة  -العلوم ( علم احلياة – العلوم
البيئية)

علوم

كيمياء

-

اللغة الفارسية -املكتبات واملعلومات

لغة أجنبية

لغة عربية

-

العلوم (فيزايء)

فيزايء

رايضيات

-

العلوم ( كيمياء – جيولوجيا)

كيمياء

فيزايء

-

الشريعة

الرتبية الدينية

لغة عربية

-

السياحة

لغة أجنبية

-

-

الرتبية -اإلعالم

لغة عربية

لغة أجنبية

-

احلقوق

لغة عربية

-

-

الرتبية الرايضية

علوم

-

-

العلوم السياسية

ثقافة قومية

لغة أجنبية

-

اآلاثر

لغة أجنبية

علوم

-

الفلسفة

رايضيات

لغة عربية

-

(اللغة األملانية)

لغة انكليزية

لغة عربية

-

اجلغرافية

رايضيات

-

-

علم االجتماع

ثقافة قومية

لغة عربية

-

السنة التحضريية
لكليات (الطب – طب األسنان –
الصيدلة)
التمريض -الطب البيطري  -العلوم
الصحية

علوم

كيمياء

لغة أجنبية

االختصاصات التي يتم القبول فيها على أساج العالمة االختصاصية وآلية القبول عند تساو العالمة في المفاضلة العامة والمواز :
-

كل طالب حصل على درجة اختصاصية أعلى من درجة الحد اخدنى المعلنة للقبول للعالمة االختصاصية فال ينظر إلى المجموع.

كل طالب حصل على الحد اخدنى للقبول على أسةاج العالمةة االختصاصةية فةي أقسةام كليةات ادداب االلغةة العربيةة – اللغةة اإلنكليأيةة  -اللغةة الفرنسةية -اللغةة

الروسيةه وأقسام كلية العلوم االرياضيات – الفيأياء -الكيمياء – علم الحياة – اإلحصاء الرياضيه ينظةر إلةى المجمةوع العةام للةدرجات فةي الشةهادة الثانويةة بعةد
طي درجة مادة التربية الدينية وإحد اللغتين ،ويقبل من حاز على المجموع اخعلى.
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الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة ولجميع أنواع المفاضالت

أوال :االختبارات التي تجرى خالل المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة



كليات الهندسة المعمارية

كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية

كليات ادداب والعلوم اإلنسانية
أقسام االلغة اإلنكليأية – اللغة الفرنسيةه
تقويم الكالم واللغة

كلية العلوم الصحية
بجامعة دمشق

أ  -اختبار في الرسم تحدد عالمته بـ  /100/درجة:
 امتحان رسم حر لشكل محدد عالمته  /35/درجة.ويتضمن:
 امتحان رسم حر يدل على اإلنشاء والحركة عالمته  /35/درجة امتحان الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة عالمته  /30/درجة.ب -تجــرا اتختبــا ار فــي ودــي واحــد ويــتم اعتمــاد م ــدأ نــاج – ارســ ،و وي ــد ناجحــا مــن
يحوز على عالمة  /60/درجة فما فوق.
تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره  /2500/ليرة سورية.
أ -اتختبار األول :تمهيدي بقلم الرصاص نتيجته ناج – راس. ،
ب -اتختبار الثاني :يتقدم إليه الناجحون بنتيجة اتختبار األول ويتضمن:
 اختبار رسم لموضوع بقلم رصاص عالمته  /60/درجة. اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمته  /30/درجة. اختبار بالثقافة الفنية مؤتمي عالمته  /10/درجا .ج -تجمع عالمة اتختبا ار المحددة في الفقرة ب وي د ناجحا كل مـن حلـل علـى /50/
درجة فما فوق.
د -ســتكون درجــة التفاضــل النهاطيــة للطالــ ،ناتجــة عــن جمــع عالمــة الم ــابقة من ــو ة الــى
ال المــة ال ىمــى فــي الشــهادة الثانويــة مضــرو ة بـ ـ + 2مجمــوع الــدرجا التفاضــلي بالشــهادة
الثانوية .
هـ -إدراج الرغبة في بطادة المفاضلة ضمن األر ة األولى.
تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/2500/ليرة سورية.

اختبــار مؤتمــي ل يــاة مهــارة الطالــ ،فــي اللهــة تكــون نتيجتــه نــاج – ارســ ،ويتقــدم إليــه مــن حق ـ
 %60مـ ـن درج ــة الله ــة ف ــي الش ــهادة الثانوي ــة  -تسةةةديد رسةةةم االشةةةتراك باالختبةةةار وقةةةدره/1000/ليةةةرة
سورية.
اختبار يتضمن :فحص نطقي ولهوي ومقابلة شفهية د ل الق ول في المفاضلة

عالج نفس حركي

اختبار يتضمن :فحص ط ي ومقابلة شفهية د ل الق ول في المفاضلة

السمعيات

اختبار يتضمن :فحص سم ي ونطقي ومقابلة شفهية د ل الق ول في المفاضلة

التشخيص والعالج الشعاعي

اختبار يتضمن  :مقابلة شفهية

علم النفس السرير

اختبار يتضمن :مقابلة شفهية

اخطراف االصطنااية واخجهأة التقويمية

اختبار يتضمن  :مقابلة شفهية

 يتم تسديد رسم واحد لالشتراك وقدره /2500/ليرة سورية لجميع االختبارات .اختبار يتضمن :فحص ط ي وليادة بدنية  -تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/2500/ليرة سورية.

كليات التمري
كليتي التربية الرياضية
مدارج التمري

بجامعات دمشق وحلب وتشرين اإنا فقطه

اختبار يتضمن :فحص ط ي وليادة بدنية يتم اعتماد م دأ نـاج – ارسـ ،فـي نتيجـة اتختبـار يجريهـا
الطال ،بإحدا جام تي تشرين أو حماه
 تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/2500/ليرة سورية.اختبــار يتضــمن :مقابلــة للتحقـ مــن الليادــة اللــحية والنف ــية ويتقــدم إليهــا الطالبــا ال ــوريا ومــن فــي
حكمهن فقط

معهد الفنون التطبيقية بدمشق

اختبار يتضمن :فحص رسم

المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية

اختبــار يتضــمن :فحــص مقابلــة للتالكــد مــن ســالمة الج ــد والحـواة وتناســ ،الطــول مــع الــوزن والمىهــر
الالط .

ثانيا :المقابالت التي تجرى بعد صدور نتائج القبول بالمفاضلة
التربيةامعلم صفه
التربية اإرشاد نفسي  -رياض أطفاله
معهد ادثار والمتاحف بدمشق

اختبار يتضمن :فحص مقابلة شخلية في الكلية للتحق من الليادة اللحية والنف ية
يتم د ول حملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي فقط على أن يكون حاصال على  /%50/على األدل في مادة
 تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/1000/ليرة سورية.الرياضيا .
اختبار يتضمن :فحص مقابلة شخلية في الكلية للتحق من الليادة اللحية والنف ية
 تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/1000/ليرة سورية.اختبار يتضمن :فحص مقابلة للتث ي من سالمة الج د والحواة

المعهد التقاني للنفط والغاز بالرميالن

اختبار يتضمن :فحص مقابلة للتث ي من سالمة الج د والحواة

المعهد التقاني للخطول الحديدية بحلب-ملتأم اذكور فقطه

اختبار يتضمن :فحص ط ي
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الكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسي 2023-2022
القسم

الكلية

اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
اللغة الفارسية

اآلداب

اللغة الروسية
التاريخ
الجغرافية
الفلسفة
علم االجتماع
اآلثار
المكتبات والمعلومات

كلية اإلعالم
العلوم السياسية
االقتصاد
العلوم اإلدارية
التربية ( المناهج )
التربية الخاصة

التربية

التربية (علم نفس )
التربية ( إرشاد نفسي)
التربية(معلم صف) (غير ملتزم)

التربية ( رياض األطفال)

التربية الرياضية
الحقوق
السياحة
الشريعة
الزراعة

الزراعة (عام)

الصيدلة
الطب البشري
طب االسنان
الطب البيطري
التمريض
العلوم (رياضيات)
العلوم (فيزياء)
العلوم ( كيمياء)

العلوم

العلوم (جيولوجيا )
العلوم (إحصاء رياضي)
العلوم البيئية
العلوم /علم الحياة/

العلوم الصحية
الفنون الجميلة
الفنون الجميلة التطبيقية
الهندسة المدنية
الهندسة المساحية والجيوماتية

دمشق
دمشق

درعا

السويداء

حلب
القنيطرة

حلب

إدلب

تشرين

الالذقية

      
   
 

  


 



  


  


  


    
   






    
   
 

 



 


    
      


      

 

    


 


 


 



 
   
 
   


 


 


 



    


  

  


 


 


طرطوس

طرطوس

البعث
حمص

تدمر

محاه
حماه

مصياف

الفرات
السلمية

   
   
 


دير
الزور

الحسكة

الرقة
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الكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسي 2022-2022

الكلية

دمشق

القسم
الهندسة المعمارية
الهندسة المعلوماتية

دمشق درعا

السويداء




القنيطرة






هندسة نظم القدرة
الكهربائية
هندسة القيادة الكهربائية

هندسة الطاقة الكهربائية 
هندسة
الحواسيب واألتمتة 
االلكهربائية

حلب
حلب








هندسة التحكم اآللي واألتمتة
الصناعية

هندسة التحكم اآللي والحواسيب

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
هندسة االتصاالت

 
 
 



هندسة النظم اإللكترونية



هندسة الطاقة (الميكانيكية)

هندسة المعادن












 

الهندسة الطبية
هندسة ميكانيك الصناعات
النسيجية وتقاناتها



هندسة السيارات واآلليات الثقيلة








 

الهندسة البحرية

الهندسة التقنية /تكنولوجيا األغذية/










الهندسة التقنية /تقانة الهندسة
الحيوية/

 

علم المواد الهندسية
الهندسة الصناعية
هندسة الطيران
الهندسة النووية
هندسة اآلالت الزراعية
ميكانيك الغزل والنسيج
هندسة تقنية/تقانة الهندسة البيئية/




















الهندسة التقنية/المكننة الزراعية/

الهندسة التقنية/تقانة األغذية/
الهندسة التقنية/أتمتة صناعية/
الهندسة التقنية/معدات وآليات/
الهندسة التقنية /الطاقات المتجددة/

الهندسة البترولية



هندسة الصناعات البتروكيميائية


















الهندسة الكيميائية
الهندسة الغذائية
الهندسة البترولية

مدرسة التمريض






  







هندسة الغزل والنسيج
هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت







هندسة الميكاترونيك

الهندسة
الكيميائية
والبترولية

حماه

السلمية

مصياف

دير
الزور

الحسكة

الرقة

 

هندسة اإلنتاج

الهندسة
البتروكيميائية





هندسة التصميم واإلنتاج

الهندسة
التقنية

 




هندسة القوى الميكانيكية
الهندسة
الميكانيكية
والكهربائية




حمص

تدمر

محاه

 
 

هندسة الحواسيب

هندسة التصميم الميكانيكي

الالذقية

طرطوس



هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

هندسة الميكانيك العام

إدلب

الالذقية

طرطوس

البعث

الفرات
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الكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة للمجلس األعلى للتعليم التقاني والتي سيتم االعالن للقبول فيها







الكليات التطبيقية :أحدثت في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة ويقبل فيها حملةة الشةهادة الثانويةة العلميةة والمهنيةة الصةنااية
وتمنح إجازة بالعلوم التطبيقية ويتمتع خريجوها بلات المأايا التي يتمتع بها خريجو كليات الهندسة من حيث التعوي والتعيين فةي الجهةات
الحكومية.
مدة الدراسة في المعاهد سنتين دراسيتين ومدة الدراسة في الكليات التطبيقية أربعة سنوات.
يقبل في المعاهد الطالب من مواليد عام  1999وما بعد والعبرة لشرل السن تكون للعام وليس لليوم.
جميع المعاهد ير ملتأمة بخدمة الدولة باستثناء معاهد االخطول الحديدية بحلب – النفط والغاز بالرميالن– بحمص -طرطوج ابانياجهه
ريف دمشق

دمشق

جامعات دمشق -حلب -تشرين -،البعث -الفرات

درعا

السويداء









 



























  
  








































































املتوسط للعلوم الشرعية والعربية

وزارة العدل








التقاين القانوين



 



التقاين للخدمة االجتماعية

وزارة املالية
وزارة السياحة

















التقاين املايل

القنيطرة

وزارة األوقاف

حلب

وزارة الشؤون االجتماعية

إدلب

وزارة النقل

اآلاثر واملتاحف
املعهد التقاين للخطوط احلديدية

القامشلي

وزارة الثقافة

التقاين للفنون التطبيقية

الالذقية

وزارة النفط

التقاين للنفط والغاز

طرطوس

وزارة الصحة

التقاين الصحي









الرميالن

وزارة الصناعة

التقاين للصناعات الكيميائية
التقاين للصناعات التطبيقية
التقاين للصناعات النسيجية










حمص

وزارة اإلعالم

التقاين لإلعالم والطباعة





حماة

التقاين للحاسوب
التقاين للمكننة الزراعية
التقاين لشؤون البادية والتصحر
التقاين للطاقة الشمسية
التقاين للنقل البحري
التقاين اإلحصائي






   
   
    









تدمر

التقاين للعلوم املالية واملصرفية
التقاين إلدارة األعمال والتسويق
التقاين الزراعي
التقاين للزراعات املتوسطية
التقاين الطيب
التقاين للطب البيطري











دير الزور

التقاين اهلندسي
التقاين للهندسة امليكانيكية
والكهرابئية
التقاين لطب األسنان
















الحسكة

الكلية التطبيقية























الرقة

الجهة التي تتبع
لها الكلية أوالمعهد

الكلية أو المعهد









التقاين للعلوم السياحية والفندقية 
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مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2023/2022

جامعة
دمشق
وفروعها

كلية الهندسة المعمارية (الفرع األدبي)
المكتبة المركزية(الفرع األدبي)
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبنى الصحافة (الفرع األدبي)
المعهد التقاني للحاسوب بدرعا (الفرع األدبي)
كلية التربية الثالثة بدرعا (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية التربية الثانية بالسويداء (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية التربية الرابعة بالقنيطرة (الفرع العلمي  -الفرع األدبي)
المعهد التقاني الطبي بالنبك (الفرع العلمي – الفرع األدبي)

جامعة
حلب
وفرعها

كلية االقتصاد (الفرع األدبي)
كلية التربية (الفرع األدبي)
المعهد التقاني للحاسوب (الفرع األدبي)
كلية الحقوق (الفرع األدبي)
كلية العلوم (مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين)
مركز الحاسب االلكتروني ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )

جامعة
تشرين

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية– بناء اإلدارة (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
كلية العلوم  -التوسع (الفرع العلمي)
المعهد العالي للرصد الزلزالي (الفرع العلمي)
كلية الطب البشري  -المكتبة (الفرع العلمي)
كلية طب األسنان – المخبر (الفرع العلمي)
كلية الزراعة (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي  -الفرع األدبي)
مديرية شؤون الطالب المركزية (أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية)
مكتبة اللغة الفرنسية (تحت المكتبة المركزية) – برامكة (مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب)
كلية السياحة  -المعهد التقاني للحاسوب بدرعا  -كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  -كلية التربية الثانية بالسويداء
(مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)
كلية الهندسة المدنية – بناء المساحة ( مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين -مفاضلة المعاقين)
كلية الزراعة (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الميكانيكية (الفرع العلمي)
مديرية المكتبات (الفرع العلمي)
كلية الطب (مفاضلة المعاقين –مفاضلة السوري غير المقيم -للشهادات غير السورية)
مديرية شؤون الطالب المركزية (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات – عرب وأجانب)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
مديرية شؤون الطالب ( تعديل ثانويات غير سورية)

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الفرع العلمي)
المكتبة المركزية مركز (( )4-3-2-1الفرع األدبي)
المكتبة المركزية مركز ( 5و ( )6مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -مفاضلة المعاقين -مفاضلة السوري غير المقيم -
مفاضلة الطلبة العرب واألجانب  -أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية)

مركز الحاسب ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )

جامعة
البعث

كلية الهندسة الكيميائية والبترولية (الفرع األدبي)
كلية الهندسة الزراعية (الفرع األدبي)
إدارة الشبكة ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )

كلية الطب (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية االفرع العلميه
كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي)
مديرية شؤون الطالب (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين  -الطالب العرب وأبناء األمهات
السوريات  -للشهادات الثانوية غير السورية – مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب)

جامعة
حماه

مركز خدمة الطالب – الطب البيطري (الفرع األدبي)
كلية الصيدلة (الفرع العلمي)
كلية االقتصاد (الفرع األدبي)
كلية الطب البيطري (الفرع العلمي)
المعهد العالي للغات (الفرع األدبي)
كلية العمارة بالسلمية (الفرع العلمي)
كلية الزراعة بالسلمية (الفرع األدبي)
كلية العلوم (مصياف) (الفرعين العلمي واألدبي)
كلية التربية (مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين)
الكلية التطبيقية (الفرع العلمي  -الفرع األدبي)
جامعة حماه (اإلدارة المركزية )/مديرية شؤون الطالب – مديرية المعلوماتية (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -للشهادات الثانوية غير السورية  -تصحيح
بيانات وتعديل رغبات -مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب  - -أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية)

جامعة
الفرات
وفرعيها

جامعة
طرطوج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور (الفرع األدبي)
كلية الزراعة بدير الزور (الفرع العلمي)

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية (الفرع األدبيه

(مفاضلة المعاقين  -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات  -مفاضلة السوري غير المقيم  -مفاضلة العرب واألجانب -
مفاضلة الهيئة التدريسية)
كلية الحقوق بالحسكة (الفرع العلمي – الفرع األدبي  -مفاضلة المعاقين  -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة الهيئة التدريسية  -العرب واألجانب –
السوري غير المقيم  -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات)

كلية الهندسة التقنية (الفرع العلمي)
كلية السياحة (الفرع العلمي)
كلية االقتصاد (الفرع العلمي)
كلية اآلداب (الفرع األدبي)
مركز مديرية نظم المعلومات واالتصاالت مخبر ( 2تصحيح البيانات وتعديل الرغبات  -معادلة الشهادات غير السورية)
مركز مركز مديرية نظم المعلومات واالتصاالت مخبر ( 1مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين  -مفاضلة السوري غير
المقيم – مفاضلة العرب واألجانب  -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية
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