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إعـ ـالن رقم /2/
مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة السورية

ماعدا الكليات الطبية للعام الدراسي  2022ـ 2023
تُعلنُوزارةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُعنُشروطُالتقدمُلالستفادةُمنُاملنحُ
الدراسية ُاملجانية ُاملقدمةُمنُالجامعاتُالخاصة ُالسورية ُلصالحُوزارةُالتعليمُ
العاليُُوالبحثُ العلميُُللعامُ الدراس يُُُُ2022ــُُُُ2023للطالبُ السوريينُُومنُ فيُ
حكمهم ُالحاصلينُعلىُشهادةُالثانويةُالعامةُالسورية ُالفرع ُ(العلمي ُُ -األدبي ُُ-
الشرعي)ُللعامُُ2022لدراسةُاملرحلةُالجامعيةُاألولىُفيُاالختصاصاتُالواردةُفيُ
الجدا ُو ُلُاملرفقةُباألرقامُ(ُ .ُ )5ُ-ُ4ُ-ُ3ُ–ُ2ُ- 1

وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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أوالً  -أحكام عامة:

 .1جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط القبول وإجراءات التقدم
للمفاضلة.
 .2جيب على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن.
 .3يتم حساب مدة الدراسة مبوجب املنحة ملدة تعادل احلد األدىن الالزم للحصول على الدرجة العلمية يف
الكلية املقبول فيها الطالب ،وفقاً لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات املعتمدة مهما كان النظام
الدراسي الذي تعتمده اجلامعة اخلاصة ،مضافاً إليها عام دراسي واحد ،وال يطالب الطالب خالل تلك
املدة أبي رسم أو قسط دراسي حىت لو رسب ابملقررات.
 .4يتضمن احلصول على منحة يف إحدى اجلامعات اخلاصة السورية وفق هذا اإلعالن إعفاء من الرسوم
واألقساط الدراسية وأجور النقل والسكن اجلامعي أو بدالً منه ،وال تتضمن املنحة املقدمة من جامعة بالد
الشام للعلوم الشرعية السكن اجلامعي أو بدالً عنه وأجور النقل.
 .5يكون طالب املنحة طالباً نظامياً يف اجلامعة اخلاصة السورية اليت قُبل فيها ويتمتع جبميع احلقوق وتسري

عليه مجيع االلتزامات والواجبات اجلامعية املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة النافذة من حيث نظام
الدراسة والتأجيل واالنقطاع وغريه ،مع عدم اإلخالل بشروط املنحة.
 .6تعترب رغبة منح اجلامعات اخلاصة السورية (املنح العامة) هي نفسها رغبة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين
ويفاضل الطالب أوالً على املنح العامة ويف حال عدم قبوله فيها يتم التفاضل على أساس املفاضلة
اخلاصة به.
 .7يتم القبول يف املنح ابملفاضلة بني املتقدمني على أساس مبدأ تكافؤ الفرص ،ويتقدم هلذه املفاضلة كل طالب
يتمتع ابجلنسية العربية السورية أو من يف حكمه ،احلاصل على شهادة الثانوية العامة السورية لعام .2022
 .8تتم املفاضلة على أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية العامة السورية للعام  2022بعد اختيار لغة
أجنبية واحدة (اإلنكليزية  -الفرنسية  -الروسية) وطي درجة مادة الرتبية الدينية ،وبناءً عليه حيسب اجملموع
من  /2400/درجة للفرع العلمي و  /2200/درجة للفرع األديب ويفاضل الطالب بناءً على هذا اجملموع
جلميع الرغبات وللقسم املماثل للغة اليت اختارها.
 .9تتم املفاضلة للمتقدمني إ ىل جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية بفروعها الثالثة وكلية الالهوت ابختيار لغة
أجنبية واحدة (اإلنكليزية  -الفرنسية  -الروسية) دون حذف درجة مادة الرتبية الدينية ،وبناءً عليه حيسب
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اجملموع من  /2600/درجة للفرع العلمي و /2400/درجة للفرع األديب ويفاضل الطالب بناءً على هذا
اجملموع جلميع الرغبات.
 .10تعامل الشهادة الثانوية الشرعية السورية ُمعاملة الشهادة الثانوية العامة السورية الفرع األديب من حيث
شروط التقدم للمفاضلة.
 .11ال حيق للطالب الذين مل جيتازوا امتحان مسابقة هندسة العمارة أو الفنون اجلميلة واللغة اإلنكليزية
والرتمجة اليت أُجريت يف اجلامعات احلكومية ،التقدم للمفاضلة على رغبة هندسة العمارة أو رغبة الفنون
اجلميلة واللغة اإلنكليزية والرتمجة يف مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة السورية ،وتعترب هذه الرغبة ملغاة
ُحكماً.
ُُ .12تدد الرغبات يف بطاقة املفاضلة بـ  /10/رغبات من الرغبات املتاحة على األكثر.
 .13حيق للطالب املسجل يف إحدى اجلامعات احلكومية (عام) يف العام الدراسي  2023-2022التقدم
إىل مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة ،ويف حال قبوله يف هذه املفاضلة يرقن قيده حكماً من اجلامعة احلكومية
وال حيق له إعادة قيده فيها سواءً سجل يف اجلامعة اخلاصة أم مل يسجل.
 .14حيق للطالب املسجل يف إحدى اجلامعات احلكومية (عام وموازي) يف األعوام السابقة ،التقدم إىل منح
اجلامعات اخلاصة السورية مبوجب حصوله على شهادة اثنوية عامة جديدة يف عام  ،2022وحصل على
منحة ويرقن قيده يف اجلامعة احلكومية مهما كان نوع قبوله.
 .15ال حيق للطالب املقبول احلاصل على منحة يف اجلامعات اخلاصة ابالختصاصات الطبية للعام الدراسي
 2023-2022ابلتقدم إىل هذه املفاضلة.
 .16حيق للطالب االستفادة من منح اجلامعات اخلاصة مرة واحدة فقط ،وال جيوز للناجحني سابقاً سواءً يف
إعالن املنح للعام  2022-2021أو األعوام اليت سبقته ،التقدم إىل هذه املفاضلة سواءً استنكف
الطالب عن الدراسة أو استمر هبا ،ولو حصل على شهادة اثنوية عامة جديدة يف العام .2022
 .17ال حيق لطالب املنحة تغيري االختصاص املقبول فيه ابجلامعة اليت قُبل فيها على أساس املنحة أو االنتقال
إىل جامعة أُخرى خالل مدة دراسته مبوجب هذه املنحةُ ،تت طائلة إلغاء املنحة وشطب قيده يف اجلامعة
اخلاصة.
 .18ال حيق للطالب املقبول واملخصص مبقعد  -أصيل أو احتياط  -يف املفاضلة املخصصة ملقاعد التبادل
الثقايف للعام الدراسي  2023 - 2022واملقبول أصيل يف األعوام املاضية التقدم هلذه املفاضلة.
 .19حيق للطالب املستنكف قبل صدور هذا اإلعالن عن املقعد احلاصل عليه مبوجب املفاضلة املخصصة
ملقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي  2022ـ  2023التقدم هلذه املفاضلة.
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 .20يعامل اخلريج من اجلامعة اخلاصة املقبول مبوجب منحة وفق هذا االعالن ،معاملة خرجيي اجلامعات
اخلاصة من حيث القبول يف الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص.
 .21ال حيق للطالب املقبول يف املنحة العودة إىل اجلامعة احلكومية يف أي حال من األحوال وعلى الطالب أن
يتقدم بتعهد أبنه اطلع على الشروط املتعلقة بذلك يف اإلعالن.
 .22يُعد العنوان وأرقام اهلواتف (األرضي واخلليوي) وعنوان الربيد اإللكرتوين املذكورة على طلب الرتشيح هي
املعتمدة رمسياً للتبليغ واالتصال والتواصل ابملتقدمني عند احلاجة.
 .23يُعد اإلعالن عن صدور النتائج يف الشريط اإلخباري يف التلفزيون العريب السوري والصحف الرمسية
وموقع الوزارة االلكرتوين
مبثابة التبليغ الرمسي.

www.mohe.gov.sy

وصفحة الوزارة على الفيس بوك وقناة الوزارة على التلغرام

ثانياًً:الشروطًالواجبًتوافرهاًفيًالمتقدمًإًلىًمفاضلةًمنحًالجامعاتًالخاصةًالسوريةًً ً:
 -1أن يكون الطالب متمتعاً ابجلنسية العربية السورية أو من يف حكمه.
 -2أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة السورية يف العام ( 2022العلمي – األديب -
الشرعي) فقط.
 -3أن يكون الطالب حمققاً للحد األدىن املطلوب كما هو وارد يف اجلداول املرفقة ابألرقام (- 3 – 2 -1
.)5 - 4

الواثئق املطلوبة:
 صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري ،أما الطالب الفلسطيين فيتقدم إبخراج قيدمستخرج حديثاً يذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب أن تكون قبل اتريخ  1956/7/26وما قبل.
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المفاضلةًالخاصةًبذويًالشهداءًوالجرحىًوالمفقودينً ً
يتقدم إليها:
 (أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء  ،جرحى العجز الكلي واجلزئي ،جرحى العجز بنسبة ال تقل عن ()%30وال تزيد عن ( )%35من العسكريني اجملندين واالحتياطيني ،أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي ال
يقل عن ( ،)%70أبناء املفقودين وأزواجهم) من العسكريني يف اجليش والقوات املسلحة وقوى األمن
الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي
عصاابت إرهابية أو عناصر معادية.
 املصاب بنسبة عجز ( )%40فما فوق بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على يد عصابة إرهابية أوعناصر معادية من عسكريو اجليش والقوات املسلحة ،وعسكريو قوى األمن الداخلي ،وكل من أصيب
وهو يقاتل إبمرة اجليش العريب السوري.

شروط التقدم ملفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين:
 -1يتقدم إليها الطالب من محلة اجلنسية العربية السورية فقط.
 -2تتم املفاضلة بني الطالب من ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين ُتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص ويكون على
أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية العامة السورية احلاصل عليها الطالب لعام  2022إبحدى
الدورتني (األوىل أو الثانية) بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (اإلنكليزية  -الفرنسية ـ الروسية) وطي درجة
مادة الرتبية الدينية ،وبناءً عليه حيسب اجملموع من  /2400/درجة للفرع العلمي و  /2200/درجة
للفرع األديب ويفاضل الطالب بناءً على هذا اجملموع جلميع الرغبات وللقسم املماثل للغة اليت اختارها.
 -3تتم املفاضلة ل لمتقدمني إىل جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية بفروعها الثالثة وكلية الالهوت ابختيار
لغة أجنبية واحدة (اإلنكليزية  -الفرنسية  -الروسية) دون حذف درجة مادة الرتبية الدينية ،وبناءً عليه
حيسب اجملموع من  /2600/درجة للفرع العلمي و  /2400/درجة للفرع األديب ويفاضل الطالب
بناءً على هذا اجملموع جلميع الرغبات.
 -4جيب أن يكون الطالب حمققاً للحد األدىن املطلوب كما هو وارد وفق اجلدولني رقم (.)4 - 3
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 -5تعترب رغبة منح اجلامعات اخلاصة السورية (املنح العامة) هي نفسها رغبة ذوي الشهداء واجلرحى
واملفقودين ويفاضل الطالب أوالً على املنح العامة ويف حال عدم قبوله فيها يتم التفاضل على أساس
املفاضلة اخلاصة به.
 -6فيما عدا ما ذُكَِر أعاله من شروط ،تطبق على الطالب املتقدمني ملفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى
واملفقودين كافة الشروط املذكورة يف هذا اإلعالن.

الواثئق املطلوبة:

 -صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري.

 الوثيقة اخلاصة مبفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين الصادرة عن مكتب شؤون الشهداء يفالقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً ،أما ابلنسبة للطالب املمنوح بطاقة جريح الوطن فيتقدم
بصورة عن هذه البطاقة بعد إبرازه للبطاقة األصلية والتأكد من املطابقة بينهما.

مالحظةً:ال تعاد الواثئق املقدمة يف هذه املفاضلة إىل أصحاهبا.
ً
ً
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رابعاً -املفاضلة اخلاصة ابلطالب من ذوي اإلعاقة (مسعية  -حركية  -بصرية مبن فيهم
املكفوفني):

 .1على الطالب الراغب ابلتقدم هلذه املفاضلة أن يكون قد خضع لفحص اللجان الطبية اليت شكلت يف

اجلامعات احلكومية.
 .2تتم املفاضلة بني الطالب من ذوي اإلعاقة وفق تسلسل الرغبات ُتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص ويكون على
أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية العامة
السورية احلاصل عليها الطالب إبحدى دوريت عام  2022بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (اإلنكليزية -
الفرنسية  -الروسية) وطي درجة مادة الرتبية الدينية ،ابستثناء التقدم لالختصاصات املوجودة يف جامعة
بالد الشام للعلوم الشرعية وكلية الالهوت حيث حيسب اجملموع بعد اختيار لغة أجنبية واحدة
(اإلنكليزية  -الفرنسية  -الروسية) دون طي درجة مادة الرتبية الدينية ،على أال يقل معدل الطالب
الذي يرغب ابلتفاضل على االختصاصات احملددة يف جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية بفروعها الثالثة
وكلية الالهوت عن .%50
 .3يف حال حددت اللجنة الطبية أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.
 .4حيق للطالب من ذوي اإلعاقة التقدم ملفاضلة منح اجلامعات اخلاصة السورية وفق األحكام العامة
ويفاضل على مقاعدها ،أو وفق الشروط اخلاصة بذوي اإلعاقة ويفاضل على مقاعدها.
 .5جيب أن يكون الطالب حمققاً للحد األدىن املطلوب للتفاضل وفق اجلدول رقم (.)5
 .6يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة ذوي اإلعاقة يف املراكز اإللكرتونية املخصصة لتدوين رغباته وفق
االختصاصات املتاحة واحملددة يف اجلدول رقم (.)5
 .7فيما عدا ما ذُكَِر أعاله من شروط ،تطبق على الطالب املتقدمني ملفاضلة ذوي اإلعاقة كافة الشروط

املذكورة يف هذا اإلعالن.
 .8سيتم التفاضل بني الطالب املتقدمني من ذوي االعاقة ،من الفرعني العلمي واألديب على املقاعد
املخصصة هلم كتلة واحدة ويتم قبوهلم وفق املعدل األعلى.
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الواثئق املطلوبة:
 −صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري ،أما الطالب الفلسطيين فيتقدم
إبخراج قيد مستخرج حديثاً يذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب ان تكون قبل اتريخ
0 1956/7/26
 −وثيقة الفحص الطيب تثبت حالة اإلعاقة الواردة من اللجان الطبية اليت شكلت يف اجلامعات
احلكومية ابلنسبة للمتقدمني على مقاعد ذوي االعاقة 0
مالحظة  :ال تعاد الواثئق املقدمة يف هذه املفاضلة اىل أصحاهبا.
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إجراءات التقدم إلى المفاضلة:

 -1يتقدم الطالب شخصياً أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة قانونية رمسية) ببطاقة مفاضلة ويدون ( )10رغبات

على األكثر لالشرتاك يف هذه املفاضلة حسب الشروط والقواعد املنصوص عليها يف هذا اإلعالن .وميكن أن
تكون الرغبات اليت خيتارها الطالب حمددة ضمن جامعة واحدة أو موزعة على عدة جامعات وفقاً لرغبة الطالب
وحسب املقاعد واالختصاصات املتوفرة واملبينة يف اجلداول ( )5( ، )4( - )3( - )2( - )1امللحقة.

 2ـ يُدخل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب إىل بطاقة املفاضلة اإللكرتونية ويطبع املوظف
املختص نسختني من البطاقة اإللكرتونية بعد االنتهاء من إدخال رغبات الطالب ويسلم نسخة للطالب ونسخة
للوزارة ،واالسم الثالثي للشهيد ورتبته ابلنسبة ملفاضلة أبناء الشهداء.
 3ـ ميك ن للطالب تعديل رغباته ،ألكثر من مرة خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذلك يف املركز اخلاص بتعديل
الرغبات بنفس اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة اليها وذلك وفق االيت:
▪ يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسيا اىل رائسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصصة لذلك مرفقاً
به بطاقة املفاضلة الراغب بتعديلها واملهورة من مركز التسجيل.
▪ يقوم املركز املختص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ
ابلنسخة الثانية مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة يف اجلامعة.
 4ـ يقوم الطالب أو وكيله القانوين ابلتوقيع على كلتا النسختني الورقيتني وإلصاق الطوابع عليهما قبل تثبيت
البطاقة بشكل هنائي ،مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليهما وعلى النسخة املصدقة عن الوثيقة الثانوية،
بعد التأكد من شخصية الطالب أو وكيله القانوين وبياانت شهادته الثانوية وبطاقته الشخصية ،ويثبت البياانت
املدخلة ,ويسلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى إشعاراً ابالشرتاك يف املفاضلة.
 5ـ يتأكد املوظف املختص من إرفاق كافة الواثئق املطلوبة مع طلب االشرتاك يف املفاضل.

 6ـ ال حيق للطالب التقدم أبكثر من مرة واحدة للمفاضلة يف أي من مراكز التسجيل احملددة ،ويف حال تقدم

ألكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية حكماً.
7ـ ـ ابلنسبة للطالب املتقدمني على مفاضلة ذوي اإلعاقة (الذين مل يتقدموا سابقاً اىل مفاضلة املعاقني يف

اجلامعات احلكومية) :يُدخل املوظف املختص الكرتونياً البياانت اليت اختارها الطالب ورموز رغباته ونسبة العجز
احملددة يف وثيقة الفحص الطيب مث يُرفق هذه الوثيقة مع نسخة بطاقة املفاضلة بعد طباعتها.
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 8ـ الطالب املتقدمني ملفاضلة ذوي الشهداء :يدخل املوظف املختص الكرتونياً البياانت اليت اختارها ورموز

رغباته ،مث يرفق وثيقة االستشهاد مع نسخة بطاقة املفاضلة بعد طباعتها.

المواد التي ينظر إليها عند تساوي مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية:

 يف حال تساوي احلد األدىن للدرجات املعلن للقبول يف أي اختصاص يتم النظر إىل مقررات الطالب يفالشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد ابجلدول أدانه ،و يُقبل من حاز الدرجة األعلى.
 يف حال تساوي عالمة املواد يُنظر للعمر واألولوية لألصغر سناً (سنة  -شهر  -يوم).اسم الكلية

املواد اليت سينظر هلا

املادة األوىل

املادة الثانية

املادة الثالثة

جتميل ـ ـ عالج وظيفي  -عالج فيزايئي

علوم

كيمياء

لغة أجنبية

اهلندسة املعلوماتية

رايضيات

لغة أجنبية

فيزايء

اهلندسة الكيميائية وهندسة البرتول

رايضيات

كيمياء

لغة أجنبية

اهلندسة الطبية

رايضيات

فيزايء

علوم

اهلندسة الكهرابئية  -اهلندسة املدنية  -هندسة
احلاسوب  -هندسة حاسبات  -هندسة
االتصاالت  -هندسة امليكاترونكس

رايضيات

فيزايء

لغة أجنبية

اهلندسة املعمارية – اقتصاد – متويل وبنوك -
علوم مالية ومصرفية

رايضيات

لغة أجنبية

-

لوجستيات النقل الدويل

لغة أجنبية

رايضيات

-

إدارة األعمال  -األعمال اإلدارية  -إدارة املشايف

لغة عربية

لغة أجنبية

-

التسويق  -تسويق إلكرتوين وجتارة إلكرتونية -
التمريض

لغة أجنبية

لغة عربية

احلقوق  -العالقات الدولية والدبلوماسية

ثقافة قومية

لغة أجنبية

-

الفنون

لغة عربية

لغة أجنبية

-

االختصاصات الشرعية يف جامعة بالد الشام
للعلوم الشرعية – كلية الالهوت

الرتبية الدينية

لغة عربية

-
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مراكز التسجيل المعتمدة لمفاضلة منح الجامعات الخاصة:
اجلامعة
دمشق

مركز التسجيل املعتمد
 -كلية اهلندسة املدنية

 -كلية اهلندسة املعلوماتية

 -كلية العلوم-التوسع

 -كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية

 -كلية طب األسنان

-كلية الزراعة

 -كلية الرتبية الثانية ابلسويداء

 -كلية الرتبية الثالثة بدرعا

 -كلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة

 -املعهد التقاين الطيب ابلنبك

 املعهد العايل للرصد الزلزايل مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني )حلب

 -كلية اهلندسة املدنية

 -كلية اهلندسة املعلوماتية

 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية – .مديرية املكتبات (املكتبة املركزية)مركز احلاسب – تصحيح البياانت.

-كلية الزراعة

مديرية شؤون الطالب املركزية:أبناء املواطنات السورايت (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني)تشرين

 -املكتبة املركزية

 -مركز احلاسب –تعديل البياانت – أبناء املواطنات السورايت

 مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقنيطرطوس

 كلية (اهلندسة التقنية – كلية السياحة – كلية االقتصاد  -مركز احلاسب  :تصحيح البياانت وتعديل الرغبات. -مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني

البعث

 كلية اهلندسة املدنية  -كلية اهلندسة املعلوماتية – ادارة الشبكات  :تصحيح البياانت -مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني

محاه

 كلية العلوم (مصياف)  -كلية الطب البيطري -الكلية التطبيقية – كلية الصيدلة -كلية اهلندسة املعمارية –سلمية –االدارة املركزية مديرية شؤون الطالب  :تصحيح البياانت-

الفرات

مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني
احلسكة  :كلية احلقوق

دير الزور :املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية

مديرية شؤون الطالب املركزية (منح ذوي الشهداء – األديب – منح املعاقني

ً
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مواعيدًالتقدمًإلىًالمفاضلةً ً:
ً

تقدم الطلبات اعتباراً من صباح يوم األحد الواقع يف  2022/10/16وحىت هناية الدوام الرمسي
ليوم األحد الواقع يف  2022/10/23ويتم استقبال الطالب يومياً ضمن فرتة التسجيل احملددة

أعاله من الساعة التاسعة صباحاً وحىت الساعة الثانية والنصف ظهراً عدا يومي اجلمعة
والسبت.

ً
ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة
بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عن طريق:
موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

موقع املفاضلة

www.mohe.gov.sy

www.mof.sy
ً
ً
ً
ً

وزيرًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميً ً
ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالدكتورًبسامًإبراهيم ً
ً
ً
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