الجمهورية العربية السورية
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إعالن رقم/3/
لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع األدبي لعام 2019
تعلن وزارة التعليم العالي

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

واألقسام بجامعات الجمهورية العربية السورية (دمشق ،حلب ،تشرين ،البعث ،الفرات ،حماه ،طرطوس) وفروعها والمعاهد التقانية التابعة
للمجلس األعلى للتعليم التقاني للطالب السوريين ،ومن في حكمهم كما تعلن عن شروط التقدم لمفاضالت
(أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -المعاقين-المتفوقين رياضيا)
للعام الدراسي 9191 - 9102
األحـكام العـامة
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حيازة الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة من الفرع األديب أو الثانوية الشرعية السورية لعام .9102
يتق ّدم الطالب شخصياً ،أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة) إىل أحد مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات واحملافظات
السورية ،مصطحباً معه األوراق الثبوتية املطلوبة ،وميكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنه كل من (أب-أم-أخت-أخ-جد-
جدة) مبوجب تفويض خطي من الطالب.
القبول يف قسمي اللغة االنكليزية واللغة الفرنسية للعام الدراسي  9191/9102يتطلب التقدم الختبار واجتيازه بنجاح وجلميع أنواع
املفاضالت ،وذلك وفق الشروط واملواعيد احملددة يف إعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم /9/وحيق للطالب التقدم إىل كال االختبارين.
طي درجيت مادة الرتبية الدينية
جداول احلدود الدنيا امللحقة هبذا اإلعالن هي احلدود الدنيا للدرجات املعتمدة للتسجيل املباشر وذلك بعد ّ
وإحدى اللغتني األجنبيتني إضافة إىل الشروط األخرى املتعلقة ببعض الكليات واملعاهد ،باستثناء:
 كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق ،حيث مت إضافة مواد الرتبية الدينية معاجملموع العام للدرجات.
 كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد يف هذا اإلعالن هو للتقدم إلجراء االختبارفقط ،ويتم قبول الناجحني باالختبارات وفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن (مجع درجة االختبار منسوبة إىل النهاية
العظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني األجنبيتني مضروبة بـ  9مضافاً إليها جمموع
درجات الطالب بالشهادة الثانوية املعتمدة للتسجيل).
 كلييت الرتبية الرياضية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم إلجراء الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط. أقسام اللغة االنكليزية وأقسام اللغة الفرنسية يف كليات اآلداب ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم إلجراء االختبار فقط. مدرسة التمريض جبامعة حلب كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم إلجراء الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط. املعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم إلجراء فحص الرسم فقط. املعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم إلجراء املقابلة فقط.الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى النجاح في االختبارات المذكورة أعاله ،سيتم تحديد الحد األدنى المطلوب من
الدرجات للتسجيل المباشر النهائي  ،بعد صدور نتائج هذه االختبارات ،وعلى الطالب الذي يرغب بالتسجيل المباشر في احد
هذه االختصاصات التقدم إلجراء االختبار والنجاح فيه وذلك خالل المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي
رقم ،/9/واالنتظار لحين تحديد الحد األدنى المطلوب من الدرجات للتسجيل المباشر النهائي في هذه االختصاصات .
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 - 6خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية العامة السورية الفرع األديب أو الشرعية السورية اليت يرغب بالتسجيل هبا واللغة األجنبية اليت يرغب
بالتسجيل على أساسها (إنكليزي أو فرنسي) ،وبناء عليه حيسب اجملموع من /9911/بعد طي عالمة الرتبية الدينية ،ويسجل الطالب بناء
على هذا اجملموع يف إحدى االختصاصات (عام أو موازي) ،وللقسم املماثل للغة اليت اختارها ،وتضاف درجات مواد الرتبية الدينية إىل
جمموع درجاته إن رغب بالتسجيل يف كلية الشريعة أو املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق.
 - 7الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرع األديب ،يتم حسم نسبة ()٪01
طي درجة مواد (الرتبية الدينية ،الرتبية الرياضية والعسكرية ،الرتبية الفنية واملوسيقية ،السلوك واملواظبة) إن
من معدل الشهادة الثانوية بعد ّ
وجدت للتسجيل املباشر ،ويتقدم ملفاضلة السوري غري املقيم بدون حسم أي نسبه من معدل الشهادة الثانوية وفق الشروط الواردة يف
اإلعالن اخلاص به.
 - 8الطالب املسجل تسجيالً مباشراً وفق القبول العام مبوجب هذا اإلعالن ال حيق له التسجيل يف األعوام القادمة على القبول العام وإن
حصل على ثانوية جديدة وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقدم إىل باقي املفاضالت إن حقق شروطها.
 - 9كل من حصل على قبول يف املفاضلة العامة يف أحد األعوام الدراسية املاضية بدءاً من العام  9101-9112وما بعد لن يسمح له
بالتسجيل املباشر يف القبول العام وإن حصل على ثانوية جديدة ،وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقدم إىل باقي املفاضالت إن
حقق شروطها.
 - 11الطالب احلاصل على عالمة اختصاصية تساوي احلد األدىن املعلن للتسجيل املباشر يف أقسام اللغات (العربية-االنكليزية-الفرنسية) جيب
أن حيقق احلد األدىن املعلن جملموع الدرجات يف الشهادة الثانوية للتسجيل املباشر  ،وال ينظر إىل هذا اجملموع إذا كان الطالب حاصالً على
عالمة اختصاصية أعلى من العالمة االختصاصية املعلنة.
 - 11يشرتط بالطالب الراغبني بالتسجيل يف أحد املعاهد أن يكونوا من مواليد عام  0221وما بعد.
 - 12مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف قسم اللغة األملانية ويف املعاهد التقانية هي اللغة االنكليزية حصراً.
 - 13مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف قسم اللغة االسبانية هي اللغة الفرنسية حصراً.
 - 14القبول يف مدرسة التمريض حبلب لإلناث فقط ،ويقدم للطالبات املقبوالت العازبات فقط اإلقامة (املبيت) يف املدرسة ان وجدت.
 - 15الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية الشرعية الراغبني بالتسجيل يف املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية عليهم مراجعة إدارة املعهد
مباشرة  ،وال حيق هلم التسجيل مبوجب هذا اإلعالن.
 - 16على الطالب الراغبني بالتسجيل يف أحد أقسام ( اإلرشاد النفسي ،رياض األطفال) أو معهد اآلثار واملتاحف بدمشق واحملققني احلد
األدىن املطلوب للتسجيل ،مراجعة اجلهة املعنية بالكلية أو املعهد الذي يرغب بالتسجيل فيه إلجراء فحص املقابلة ولتزويده بإشعار معتمد
من قبل عميد الكلية أو مدير املعهد يثبت جناحه باملقابلة ومن مث التوجه ملركز التسجيل املعتمد الستكمال تسجيله.
 - 17على الطالب الراغبني بااللتحاق بكليات وأقسام (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الرتبية الرياضية – اللغة االنكليزية – اللغة
الفرنسية ) ومدرسة التمريض جبامعة حلب واملعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق واملعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية واحملققني احلد
األدىن املطلوب إلجراء الفحص أو االختبار أو املقابلة ،إجراء االختبارات والمقابالت خالل المواعيد المحددة في إعـالن المفاضـلة
العامـة للفرع العلمي رقم  ، /9/وبعد صدور نتائج االختبارات واملقابالت سيتم حتديد احلد األدىن املطلوب من الدرجات للتسجيل
النهائي للناجحني باالختبارات وال حيق للطالب التسجيل إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح وحقق احلد األدىن املطلوب للتسجيل  ،ويف
حال عدم جناحه باالختبارات حيق له التسجيل يف إحدى الكليات واملعاهد األخرى وفق الشروط واحلدود الدنيا املعلنة للتسجيل املباشر.
 - 18يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكليات الفنون اجلميلة وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية عند التقدم لتسجيل امسه لالشرتاك باالختبار اسم
اجلامعة اليت يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي.
 - 91يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكلية الرتبية الرياضية عند التقدم لتسجيل امسه إلجراء الفحص اخلاص بالكلية ،اسم اجلامعة اليت يرغب
بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي  ،ويرفق الطالب الحائز على شهادة تفوق رياضي الوثيقة التي تثبت ذلك وفق الشروط الخاصة به
الواردة أدناه ويحدد الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها.
 - 21يدون الطالب الراغب بااللتحاق بأحد أقسام اللغة االنكليزية أو الفرنسية عند التقدم لتسجيل امسه لالشرتاك باالختبار اسم اجلامعة اليت
يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي ،وميكن للطالب التقدم لالختبارين.
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 - 21يدون الطالب الراغب بااللتحاق باملعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية عند التقدم لتسجيل امسه إلجراء املقابلة اسم احملافظة اليت يتواجد
فيها املعهد والذي يرغب بالتسجيل فيه بعد القبول النهائي.
 - 22كل طالب مل يتقدم إىل اختبارات ومقابالت كليات وأقسام (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الرتبية الرياضية– اللغة االنكليزية –
اللغة الفرنسية) ومدرسة التمريض واملعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق واملعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ضمن املواعيد احملددة
هلا يف إعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم  /9/أو تقدم اىل هذه االختبارات ورسب ،ال حيق له التسجيل فيها حتماً.
 - 23يسمح للطالب العرب املقيمني يف سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية يف سورية
حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية ،بالتسجيل املباشر بالقبول العام فقط ويسمح لهم بالتقدم الى مفاضلة المعاقين
فقط  ،ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية.
 - 24يسمح ألبناء المواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوجات من غري (السوريني أو من يف حكمهم) الذين درسوا مرحلة التعليم
األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خالل فرتة دراسة
ابنها ،بالتسجيل املباشر بالقبول العام أو الموازي ويسمح لهم بالتقدم الى مفاضلة المعاقين فقط ،ويعاملون معاملة الطالب السوريني
من حيث الرسوم اجلامعية.
 - 25ميكن للطالب العرب واألجانب التقدم إىل اإلعالن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يف إعالن مفاضلة الطالب العرب واألجانب وعليهم
إجراء املقابالت واالختبارات خالل املواعيد احملددة يف إعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم./9/
 - 26عند اختيار الطالب التسجيل يف إحدى الكليات واألقسام املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له بالتحويل املماثل فيما بينها حصراً يف
السنة التالية للتسجيل ،كما يسمح له بالتحويل املماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون حمققاً جملموع الدرجات املطلوب
للقبول يف اجلامعة اليت يرغب بالتحويل إليها يف العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثل.
 - 27عند اختيار الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية من إحدى احملافظات الشرقية التسجيل يف جامعة الفرات (دير الزور) ال يسمح له
بالتحويل املماثل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجاته يف سنة القبول ختوله االلتحاق باجلامعة املراد التحويل إليها.
يسجل أوالد حاملي وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة لعام  9102تسجيالً مباشراً يف الكلية أو
ّ - 82
القسم أو املعهد الذي يرغبون االلتحاق فيه شريطة حصوهلم على الشهادة الثانوية يف عام القبول نفسه من الفرع املطلوب وبغض النظر
عن الحد األدنى المعلن للتسجيل.
 - 29حيق للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة أجنبية التسجيل يف
أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة شريطة حصوله على الشهادة الثانوية لعام  9102وأال يقل معدله فيها
عن  ،٪01ويسجل تسجيالً مباشراً يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطالب املستجدين ،شريطة أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار
اللغة بنجاح بالنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية ( ،ويطالب بالرسوم املطلوبة من الطالب املقبولني مبفاضلة السوريني غري املقيمني
ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله االلتحاق بنف االختصاص وفق احلد األدىن املعلن للتسجيل املباشر بالقبول العام).
 - 31يتم تسوية أوضاع الطالب الذين مت تعديل درجاهتم أو تغيري نتيجتهم يف الشهادة الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبية ويتم تسجيلهم وفق
الشروط واحلدود الدنيا املعلنة للتسجيل وال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد اليت تتضمن اختبار ما مل يكن ناجحاً يف االختبارات
املطلوبة ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تغيري نتيجتهم أو تعديل درجاهتم يف الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجاهتم
ختوهلم االشرتاك يف االختبارات املطلوبة وسيتم إجراء هذه االختبارات من قبل جلان خاصة هبم يف الكلية أو املعهد املراد القبول فيه.
 - 31يسمح فقط للطالب الذين اختاروا التسجيل يف الكليات املفتتحة بادلب وفرع الرقة ألبناء احملافظات الشرقية بالدوام يف الكليات املماثلة يف
اجلامعات األخرى للعام الدراسي .9191/9102
 - 32ال حيق للطالب املقبولني يف املفاضالت اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعات أو املعاهد ،التقدم إىل التسجيل املباشر العام ،وحيق هلم التقدم
للتسجيل املباشر املوازي واملفاضالت األخرى.
 - 33الطالب املقبولني بالتسجيل املباشر قبول عام مبوجب هذا اإلعالن ،ال حيق هلم التقدم اىل مفاضالت معاهد وزارة الرتبية للقبول العام وحيق
هلم التقدم لباقي املفاضالت.
 - 43إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير للقبول الجامعي ،ولن يكون هناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية ،ويجب على الطالب التقيد
التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات والمقابالت.
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المفاضالت الخاصة

 - 9مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد:

 يتقدم الطالب من  ( :أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء  ،جرحى العجز الكلي واجلزئي ،جرحى العجز بنسبة التقل عن%01وال تزيدعن%00من العسكريني اجملندين واالحتياطيني ،أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن ،%01أبناء 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 عصابات إرهابية أو عناصر معادية ،إىل املفاضلة اخلاصة هبم وفق احلدود الدنيا والشروط الواردة أدناه وضمن املواعيد احملددة هلا
 ،باستثناء بعض االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بعض الشروط ،ويتم إثبات احلاالت بوثيقة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء
واجلرحى واملفقودين يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً.

 - 8مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد:
 -يتقدم الطالب من أبناء أعضاء هيئة التدري يف اجلامعات السورية اخلاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  /1/لعام ،9111

وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية ،وأبناء أعضاء هيئة التدري يف املعاهد العليا املرتبطة بوزير التعليم
العايل ،احلاليني أو السابقني الذين قضوا عشر سنوات على األقل يف عضوية هيئة التدري أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب
غري تأديبية ،أو الذين ُتوفوا وهم على رأس اخلدمة ،إىل املفاضلة اخلاصة هبم وفق احلدود الدنيا والشروط الواردة أدناه وضمن املواعيد احملددة
هلا  ،باستثناء بعض االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بعض الشروط عدا اإلعالم والشريعة .ويتقدمون بالوثيقة اخلاصة هبم

صادرة من ذاتية اجلامعة أو مركز الدراسات والبحوث العلمية ،أو املعهد العايل ،ممهورة باخلامت الرمسي تبني وضع والد الطالب أو
والدته ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.

جدول يبين الحدود الدنيا المطلوبة من الدرجات للتقدم إلى مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة ذوي
الشهداء والجرحى والمفقودين للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد
الحد األدنى المطلوب من الدرجات
الكليات
0011
جميع المتقدمين

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

 يتطلب التقدم لبعض االختصاصات حتقيق بعض الشروط اخلاصة هبا والنجاح باالختبارات واملقابالت خالل املواعيد احملددة هلاباعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي رقم  ،/9/ويستثىن أبناء أعضاء اهليئة التدريسية من الشروط االضافية اخلاصة بكلييت االعالم
والشريعة فقط.
 بشرتط للتقدم إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية (اإلنكليزية أو الفرنسية) حيازة الطالب على  %11يف مادة اللغة االنكليزية أوالفرنسية يف الشهادة الثانوية ويدون الطالب الناجح باالختبار ببطاقة املفاضلة رغبة أحد القسمني ،ويتم تفاضل الطالب الناجحني باالختبار
على أساس عالمة اللغة األجنبية املقابلة للرغبة املدونة يف بطاقة املفاضلة ،ويف حال تساوي العالمة االختصاصية عند احلد األدىن للقبول
ينظر إىل اجملموع التفاضلي للطالب.
 يدرج الطالب رغباته في بطاقة المفاضلة ويمكنه تدوين  /31/رغبة كحد أقصى. كل طالب يرغب بتدوين رغبه في كلية أو معهد يحتاج القبول فيها إلى النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) ولم يتقدم إليهاضمن المواعيد المحددة لها ،أو رسب بنتيجة االختبار ،فال يحق له تدوين هذه الرغبة.
 اذا كانت الرغبة التي سيقبل فيها الطالب بنتيجة مفاضلته الخاصة (شهداء/هيئة تدريسية) متاحه له بإعالن التسجيل المباشربالقبول العام فقط ،سيصار إلى استبعاده من مفاضلته الخاصة  ،ويصبح قبوله (عام ذوي الشهداء /عام أبناء أعضاء الهيئة
التدريسية)
 تصدر وزارة التعليم العالي قوائم بأسماء الطالب المقبولين بنتيجة هاتين المفاضلتين. يسمح للطالب بعد القبول بالتحويل إلى االختصاص المماثل في أي جامعة يختارونها.4

إجراءات التقدم لمفاضلتي أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين
)0
)9
)3
)4
)5
)6
)7
)8

يتقدم الطالب بذات دورة الشهادة الثانوية اليت اختارها للتسجيل املباشر للفرع األديب وخيتار اللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل مبوجبها .
يقوم املوظف املختص باالدخال االلكرتوين لبيانات الطالب والرغبات اليت اختارها.
تضاف البيانات اخلاصة بأبناء أعضاء اهليئة التدريسية ( اسم عضو اهليئة التدريسية واجلامعة اليت يتبع هلا ).
تضاف البيانات اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين (االسم الثالثي للشهيد أو اجلريح أو املفقود ورتبته واالسم الثالثي لوالدة الشهيد
ودرجة القرابة . )........
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم موظف االدخال بتثبيت البطاقة االلكرتونية وطباعتها على نسختني أصليتني.
يوقع الطالب على النسختني ويلصق الطوابع املطلوبة عليهما  ،ويقوم املوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.
يسلم املوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع املطلوبة إشعاراً باإلشرتاك باملفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلبرازها عند الضرورة.
ترسل النسخة الثانية من بطاقة املفاضلة اىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة اخلاصة بعضو اهليئة
التدريسية أو الوثيقة اخلاصة بذوي الشهداء وفق املفاضلة املتقدم اليها الطالب.
مالحظة هامة :
عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته  ،الكثر من مرة خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذلك مبركز تعديل البيانات
وبنف اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة اليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العالقة أو من ينوب عنه بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك مرفقاً به بطاقةاملفاضلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.

 يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ بالنسخة األخرى مرفقةبطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.

 -ترسل البطاقات املعدلة ومرفقاهتا إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية.

األوراق المطلوبة للتقدم إلى مفاضلتي أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة ذوي الشهداء
والجرحى والمفقودين:

0

 -صــورة عــن البطاقــة الشخصــية بالنســبة للطــالب الســوريني ،أمــا الطــالب الفلســطينيون املقيمــون يف ســورية فيتقــدمون بصــورة عــن القيــد يف

السجل املدين مستخرجاً حديثاً يذكر فيه تاريخ اللجـوء لعائلـة الطالـب والـذي جيـب أن يكـون بتـاريخ  0201/0/91ومـا قبـل وال تقبـل الوثيقـة

املؤقتة (البطاقة الشخصية).

9

 -الطالب احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبيـة ،يتقـدمون بصـورة مصـدقة عنهـا مـن وزارة اخلارجيـة

0

 -الوثيقــة اخلاصــة بأبنــاء أعضــاء اهليئــة التدريســية صــادرة مــن ذاتيــة اجلامعــة أو مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة ،أو املعهــد العــايل ،ممهــورة

يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها وكذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة أصولية للوثائق األجنبية.

باخلامت الرمسي تبني وضع والد الطالب أو والدته ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.
 - 4الوثيقــة اخلاصــة مبفاضــلة ذوي الشــهداء واجلرحــى واملفقــودين  ،صــادرة عــن مديريــة شــؤون الشــهداء واجلرحــى واملفقــودين يف القيــادة العامــة
للجيش والقوات املسلحة حصراً.

5

- 3المفاضــلة الخاصــة بــالطالب المعــاقين بإعاقــات (ســمعية -حركيــة – بص ـرية بمــن فــيهم المكفــوفين) للقبــول بكليــات
الجامعات الحكومية والمعاهد:
الكلية والقسم أو المعهد

الشروط المطلوبة

اللغة العربية

 ٪01يف اللغة العربية

اعتبـ ــارا مـ ــن يـ ــوم االثنـ ــين الواقـ ــع فـ ــي

اللغة اإلنكليزية

٪11يف اللغة اإلنكليزية

الرس ــمي م ــن ي ــوم األربع ــاء الواق ــع ف ــي

اللغة الفرنسية

يشرتط لتدوين الرغبة النجاح
باالختبار الوارد يف اإلعـالن
رقم /9/
 ٪11يف اللغة الفرنسية
يشرتط لتدوين الرغبة النجاح
باالختبار الوارد يف اإلعـالن رقم

نوع اإلعاقة ونسبتها

 9102/2/9وحتـ ـ ـ ــى نهايـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدوام

مسعية (ال تزيد عن )٪01-بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

-حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة)

اللغة اإلسبانية

مادة اللغة االجنبية املعتمدة
للدراسة الفرنسية حصراً

التاريخ

-

الفلسفة

-

علم االجتماع

-

المكتبات والمعلومات

-

العلوم السياسية

-

الحقوق

-

الشريعة

-

الفنون الجميلة

معدل  %01يف الشهادة
الثانوية ويشرتط لتدوين الرغبة
النجاح يف االختبارات الواردة
يف اإلعـالن رقم /9/

 جامعة تشرين:كلية الطب البشري(قاعة السيمينار)

 -جامعة الفرات:

الحسكة ( المركز االسعافي بالحسكة)

دير الزور ( مبنى رئاسة الجامعة )

بصرية (ال تزيد عن )٪01مسعية (مهما كانت درجة اإلعاقة)حركية علوية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
 حركية سفلية (مهما كانت درجة اإلعاقة)حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي (مهما كانت درجة اإلعاقة)

والفنون الجميلة التطبيقية

 -جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي

 -جامعة طرطوس كلية الطب البشري

للدراسة االنكليزية حصرا

اللغة الفارسية

 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

 -جامعة حماه :كلية الطب البشري

مادة اللغة االجنبية املعتمدة
-

9102/2/08

-جامعة البعث :كلية الطب البشري

/9/

اللغة األلمانية

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

مسعية (ال تزيد عن )٪01 بصرية (مهما كانت درجة اإلعاقة)– حركية (مهما كانت درجة اإلعاقة

 مسعية( ال تزيد عن )٪01 حركية سفلية(مهما كانت درجة اإلعاقة)
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الكلية والقسم أو المعهد

الشروط المطلوبة

المناهج
التربية

التربية الخاصة

مسعية ( ال تزيد عن )٪01-

علم النفس
المعهد المتوسط للعلوم الشرعية
المعهد التقاني للخدمة

-

االجتماعية

المعهد التقاني

المعهد التقاني

إلدارة األعمال والتسويق

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

 %01يف اللغة األجنبية

 9102/2/9وحتـ ـ ـ ــى نهايـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدوام

الرس ــمي م ــن ي ــوم األربع ــاء الواق ــع ف ــي

9102/2/08

 -جامعة حلب :مشفى حلب الجامعي

مسعية (ال تزيد عن )٪01بصرية (ال تزيد عن )٪01-مسعية (ال تزيد عن )٪01

 %01يف اللغة األجنبية

اعتبـ ــارا مـ ــن يـ ــوم االثنـ ــين الواقـ ــع فـ ــي

 -جامعة دمشق :مشفى المواساة

-

والعربية

للعلوم المالية والمصرفية

نوع اإلعاقة ونسبتها

تاريخ ومكان إجراء الفحص الطبي

بصرية (ال تزيد عن )٪01حركية علوية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي(مهما كانت درجة اإلعاقة)

 -جامعة تشرين:كلية الطب البشري

(قاعة السيمينار)

-جامعة البعث :كلية الطب البشري

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

 -جامعة الفرات:

الحسكة ( المركز االسعافي بالحسكة)
دير الزور ( مبنى رئاسة الجامعة )

حركية سفلية وعلوية بطرف واحدوظيفي (مهما كانت درجة اإلعاقة)

المعهد التقاني للفنون التطبيقيةبدمشق

يشرتط لتدوين الرغبة النجاح

-مسعية (ال تزيد عن )٪01

يف فحص الرسم الوارد يف
اإلعـالن رقم ./9/

 حركية سفلية(مهما كانت درجة اإلعاقة)

مالحظات هامة لمفاضلة المعاقين جسميا:
-

-

-

على الطالب املعاقني واملكفوفني الراغبني بالتقدم هلذه املفاضلة إجراء الفحص الطيب ضمن املواعيد واألماكن احملددة أعاله ولن يصار إىل قبول
أي طالب مل خيضع للفحص الطيب ومل يتقدم ببطاقة املفاضلة اخلاصة باملعاقني  ،مرفقة بوثيقة الفحص الطيب الصادرة عن اللجنة الطبية
املخصصة لذلك واملعتمدة من الطبيب املختص ورئي اللجنة الطبية واحملدد فيها اسم الطالب ونوع اإلعاقة ونسبتها.
يشرتط للتقدم إىل اختباري قسمي اللغة األجنبية (اإلنكليزية أو الفرنسية) حيازة الطالب على  %11يف مادة اللغة االنكليزية أو الفرنسية يف
الشهادة الثانوية  ،ويدون الطالب الناجح باالختبار ببطاقة املفاضلة رغبة أحد القسمني ،ويتم تفاضل الطالب الناجحني باالختبار على
أساس عالمة اللغة األجنبية املقابلة للرغبة املدونة يف بطاقة املفاضلة ويف حال تساوي العالمة االختصاصية عند احلد األدىن للقبول ينظر اىل
اجملموع التفاضلي للطالب.
يدرج الطالب رغباته في بطاقة المفاضلة ويمكنه تدوين  /31/رغبة كحد أقصى.
كل طالب يرغب بتدوين رغبه في كلية أو معهد يحتاج القبول فيها إلى النجاح في( فحص ،اختبار  ،مقابلة) ولم يتقدم إليها ضمن
المواعيد المحددة لها ،أو رسب بنتيجة االختبار ،فال يحق له تدوين هذه الرغبة ببطاقة المفاضلة.
اذا كانت الرغبة التي سيقبل فيها الطالب بنتيجة مفاضلة المعاقين متاحه له بإعالن التسجيل المباشر بالقبول العام فقط ،سيصار إلى
استبعاده من مفاضلته الخاصة .
يسمح ألبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية املتزوجات من غري (السوريني أو من يف حكمهم) الذين درسوا مرحلة التعليم
األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خالل فرتة دراسة
ابنها ،بالتقدم الى مفاضلة المعاقين  ،ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية ،على أن يتقدموا باألوراق الثبوتية
المطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة المعاقين ،وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم الوئاثق المطلوبة.
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 يسمح للطالب العرب املقيمني يف سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية يف سورية حىتحصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية ،بالتقدم الى مفاضلة المعاقين  ،ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية،
على أن يتقدموا باألوراق الثبوتية المطلوبة وترفق مع بطاقة مفاضلة المعاقين ،وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم الوئاثق المطلوبة.
 تتم املفاضلة بني الطالب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية بعد طي درجةمادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني (االنكليزية أو الفرنسية) ووفق تسلسل رغباهتم.
 -تصدر وزارة التعليم العالي قوائم بأسماء الطالب المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة.

آلية إجراء الفحص الطبي والتقدم لمفاضلة المعاقين جسميا:

 .9يراجع الطالب املكان املخصص إلجراء الفحص الطيب واحملدد يف هذا اإلعالن ويدون امسه يف سجل الطالب املتقدمني وحيصل على وثيقة
الفحص الطيب.
 .8يقوم رئي اللجنة بإحالة الطالب إىل اللجنة املختصة حسب نوع اإلعاقة إلجراء الفحص الطيب له.
 .4يتم حتديد نوع اإلعاقة ونسبتها من الطبيب املختص ،وتدون على وثيقة الفحص الطيب اليت تتضمن اسم الطالب الثالثي ونوع اإلعاقة ونسبتها
مث تعتمد من رئي اللجنة الطبية ويقدمها الطالب إىل مركز املفاضلة املخصص للمعاقني.
 .3يف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.
 .5يتقدم الطالب بذات دورة الشهادة الثانوية اليت اختارها للتسجيل املباشر للفرع األديب وخيتار اللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاضل مبوجبها ويتقدم
ببطاقة مفاضلة املعاقني يف املراكز االلكرتونية املخصصة لتدوين رغباته باالختصاصات املتاحة له ،دون التقيد باحلدود الدنيا للدرجات املطلوبة
بإعالن التسجيل املباشر للفرع األديب باستثناء كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية وقسمي اللغة االنكليزية والفرنسية.
 .6يقوم املوظف املختص باالدخال االلكرتوين لبيانات الطالب والرغبات اليت اختارها.
 .7تضاف نوع االعاقة ودرجتها احملددة يف وثيقة الفحص الطيب .
 .2بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته ورغباته يقوم موظف التسجيل بالتثبيت وطباعة بطاقة املفاضلة على نسختني أصليتني.
 .1يوقع الطالب على النسختني ويلصق الطوابع املطلوبة عليهما  ،ويقوم املوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.
 .91يسلم املوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع املطلوبة إشعاراً باإلشرتاك باملفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلبرازها عند الضرورة.

 .99ترسل النسخة الثانية من بطاقة املفاضلة اىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد وصورة مصدقة عن بطاقة
االعاقة والوثيقة اخلاصة بالفحص الطيب.
 .98إذا كان الطالب من الطالب العرب املولودون يف سورية أو أبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوجات من غري (السوريني أو من
يف حكمهم) يتم إرفاق الوثائق الثبوتية املطلوبة منه مع بطاقة املفاضلة إضافة لوثيقة الفحص الطيب.
 .94تقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الوزارة بإرسال قوائم بأمساء الطالب املعاقني مع نوع اإلعاقة ودرجتها إىل الوزارة بعد اعتمادها أصوالً
وذلك بعد انتهاء املواعيد احملددة إلجراء الفحص الطيب.
مالحظة هامة :
عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته  ،الكثر من مرة خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذلك مبركز تعديل البيانات
وبنف اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة اليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العالقة أو من ينوب عنه بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك مرفقاً به بطاقة املفاضلةالراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.
 يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ بالنسخة األخرى مرفقة بطلبالطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.
 -ترسل البطاقات المعدلة ومرفقاتها إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة اسمية.
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مفاضلة الطالب المتفوقين رياضيا :

الطالب الراغبني يف التقدم ملفاضلة كلية الرتبية الرياضية على أساس التفوق الرياضي وفق األس واملعايري املعتمدة يف اللوائح واألنظمة
املعمول هبا الواردة أدناه ،مراجعة االحتاد الرياضي العام لتدوين أمساؤهم لالستفادة من املقاعد املخصصة للمتفوقني رياضياً وللحصول على
وثيقة خاصة بالتفوق الرياضي ،حيث سيقوم االحتاد الرياضي بتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت ناهلا لتضاف إىل
اجملموع التفاضلي للطالب ليتم القبول على أساسها يف كلييت الرتبية الرياضية ،ثم يقوم الطالب بمراجعة كلية التربية الرياضية لتسجيل
اسمه إلجراء الفحص الخاص بها ويحدد اسم الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها ويجري الفحوصات خالل المواعيد المحددة
لها ،ويرفق الوثيقة الخاصة بالتفوق الرياضي صادرة عن رئي االحتاد الرياضي العام تثبت التفوق الرياضي للطالب ،وذلك وفق األس
واملعايري املعتمدة يف اللوائح واألنظمة املعمول هبا وحت ّدد أس التفوق الرياضي وفق اآليت:
احلائزون على املراكز من  0-0يف بطولة العامل أو الدورات األوملبية .احلائزون على املراكز من  4-0يف بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية.احلائزون على املراكز من  4-0يف بطولة املتوسط أو دورة ألعاب املتوسط.احلائزون على املراكز من  0-0يف البطوالت العربية أو الدورات العربية.العبو املنتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية الذين يشاركون يف البطوالت الدولية واإلقليمية والعربية.العبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا املركز األول يف البطولة على مستوى اجلمهورية يف األلعاب املعتمدة.العبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا املركز الثاين يف البطولة على مستوى اجلمهورية يف األلعاب املعتمدة.-احلائزون على املركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب القوة على مستوى اجلمهورية.

 -يخضع الطالب المتفوقون رياضيا إلى فحص طبي ولياقة بدنية يف كلية الرتبية الرياضية يف جامعة تشرين أو كلية الرتبية الرياضية جبامعة

محاه خالل املواعيد احملددة يف اإلعـالن رقم  ./9/ويُقبل الطالب الناجحون ضمن العدد املقرر مبوجب مفاضلة خاصة ُُترى فيما بينهم ،وال
يجوز قبول أي طالب لم يجتاز االختبار بنجاح.

األوراق المطلوبة للتسجيل المباشر

 - 9صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريني ،أما الطالب الفلسطينيين فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني
مستخرج حديثا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  0256/7/96وما قبل ،وال تقبل صورة
وثيقة اإلقامة المؤقتة (البطاقة الشخصية).
 - 2يتقدم الطالب العرب الحاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل شهادة ميالد سورية ووثيقة تسلسل
دراسي ملرحة التعليم األساسي  /احللقة الثانية  /ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية للتسجيل بالقبول العام فقط.
 - 3يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية الحاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إىل
وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة التعليم األساسي (احللقة الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة
هلا خالل مدة دراسة ابنها يف سورية للتسجيل بالقبول العام أو الموازي .
 - 4الطالب احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبية ،يتقدمون بصورة مصدقة عنها من وزارة اخلارجية
يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها وكذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة أصولية للوثائق األجنبية،
إضافة إىل صورة عن البطاقة الشخصية.
 - 5اشعار النجاح بفحص املقابلة معتمد أصوالً للطالب الراغبني بالتسجيل يف أحد أقسام (اإلرشاد النفسي ،رياض االطفال) أو معهد اآلثار
واملتاحف بدمشق.
 - 6يتقدم الطالب الراغبون بالتسجيل المباشر في القبول الموازي بإشعار تسديد سلفة التعليم الموازي وقيمتها  /95111/خمسة
وعشرون ألف ليرة سورية في أحد المصارف المعتمدة المذكورة أدناه ويسددها الطالب لحساب الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها،
حتتسب هذه السلفة من قيمة رسم اخلدمات اجلامعية حني استكمال الطالب ملراحل تسجيله النهائية يف الكلية أو القسم أو املعهد الذي
اختاره للتسجيل املباشر ،وال تُرد هذه السلفة للطالب يف حال تقدم بطلبه للتسجيل املباشرومل يستكمل إجراءات تسجيله النهائية.
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إجراءات التقدم للتسجيل المباشر
-9

-8
-4
-3
-5
-6

يتق ّدم الطالب شخصياً ،أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة) إىل أحد مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات
واحملافظات السورية ،مصطحباً معه األوراق الثبوتية املطلوبة ،وميكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنه كل من (أب-أم-
أخت-أخ-جد-جدة) مبوجب تفويض خطي من الطالب
خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية السورية واللغة األجنبية اليت يرغب بالتسجيل على أساسها ونوع القبول (عام أو موازي).
يقوم موظف التسجيل باإلدخال االلكرتوين لبيانات الطالب {رقم االكتتاب،ودورة الشهادة ومصدرها وفرع الشهادة الثانوية
(أديب ـ شرعية)،واللغة األجنبية ونوع القبول (عام– موازي) الذي اختارمها الطالب.
تظهر للطالب الرغبات املتاحة له ،وخيتار رغبة واحدة فقط ،يقوم موظف التسجيل بإدخاهلا ويتم حفظ الرغبة واملتابعة للتثبيت.
يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب {رقم اهلاتف ،واجلوال ،والعنوان ،والرقم الوطين للطالب{ .
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته والرغبة اليت اختارها ،يقوم موظف التسجيل بالتثبيت وطباعة طلب التسجيل على
نسختني أصليتني.

 - 7يوقع الطالب على النسختني ،ويلصق الطوابع املطلوبة عليهما ،ويقوم املوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية.

 - 2يسلم املوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع إشعاراً بالتسجيل املباشر مرفقاً هبا األوراق الثبوتية اليت تقدم هبا الطالب،
وحيتفظ الطالب هبذه النسخة ومرفقاهتا إلبرازها عند الضرورة  ،وحيتفظ بالنسخة الثانية يف مديرية شؤون الطالب باجلامعة.

 - 1عند حدوث خطأ يف التسجيل ميكن للطالب تعديل رغبته ،ألكثر من مرة خالل فرتة التقدم هلذا اإلعالن وذلك يف املركز
الذي سبق وتقدم بطلب التسجيل إليه وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك مرفقاً به طلبالتسجيل املباشر الراغب بتعديل الرغبة فيه واملمهور من مركز التسجيل.
 يقوم املركز املخصص بتعديل رغبة الطالب الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظبالنسخة األخرى مرفقة بطلب الطالب وطلب التسجيل السابق يف مديرية شؤون الطالب باجلامعة.

 - 91تصدر وزارة التعليم العايل بعد انتهاء فرتة تقدمي الطلبات قوائم بأمساء الطالب املقبولني بالتسجيل املباشر.
 - 99تستوىف من الطالب رسوم اخلدمات اجلامعية الواردة يف القرارات الناظمة لذلك ووفق نوع تسجيل كل طالب.

رسوم الخدمات الجامعية للتعليم الموازي تسدد سنويا:
 /61111/ل.س لكليات اآلداب بأقسامها والشريعة.

 /81111/ل.س لباقي الكليات
 /61111/ل.س للمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية –المعهد التقاني للفنون التطبيقية-معهد اآلثار والمتاحف
 /51111/ل.س لباقي المعاهد

تنبيــه  :ال يعتبر الطالب مسجال إال بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.
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مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد سلفة التعليم الموازي
المصرف المعتمد لتسديد سلفة التعليم
الجامعة

مركز التسجيل المباشر المعتمد للفرع األدبي

الموازي ويسددها الطالب في حساب
الجامعة التي اختارها للتسجيل

مراكز جامعة دمشق وفروعها:

دمشق

حلب

تشرين

البعث

حماة

الفرات

كلية (اهلندسة املعمارية-اهلندسة املعلوماتية-اآلداب-الزراعة) املكتبة املركزية كلية السياحة (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات) كلية الرتبية الثالثة بدرعا (تسجيل -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات) كلية الرتبية الثالثة بدرعا -املعهد التقاين للحاسوب بدرعا(تسجيل وتصحيح بيانات) كلية الرتبية الثانية بالسويداء (تسجيل  -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرة (تسجيل  -تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)املعهد التقاين الطيب النبككلية اهلندسة املدنية( مفاضالت خاصة) كلية اهلندسة املعلوماتية -كلية اهلندسة املدنية مركز احلاسب االلكرتوين (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات) مفاضالت خاصة(معاقني بكلية الطب/ذوي شهداء بكلية العلوم /تدريسية يف شؤونالطالب املركزية)/

 املكتبة املركزيةمركز احلاسب (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)

مفاضالت خاصة(معاقني يف شؤون الطالب املركزية/ذوي شهداء وتدريسية باملكتبة
املركزية) ا

كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعةدمشق رقم
ck1-10169193

 كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعةحلب رقم
ck1-10344100

 مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرفالتجاري السوري فرع /4/الالذقية
جامعة تشرين – التعليم املوازي
رقم احلساب /1314-123209-110 /
مجيع فروع املصارف العقارية بسورية حساب جامعة البعث

كلية اهلندسة املدنية –كلية الزراعة مديرية شؤون الطالب املركزية (املفاضالت اخلاصة) -إدارة الشبكة (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)

رقم احلساب –ck1 / 01071074

مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حساب جامعة البعث
رقم احلساب/1413-131339-110 /

كلية االقتصاد –كلية الرتبية–كلية الزراعة  /السلمية/
كلية العلوم /مصياف/ كلية الرتبية(ذوي الشهداء-معاقني) مديرية شؤون الطالب املركزية (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات) هيئة تدريسيةدير الزور :كلية اآلداب والعلوم االنسانية
مديرية شؤون الطالب املركزية(مفاضالت خاصة)
الحسكة :ثانوية أيب ذر الغفاري باحلسكة
كلية احلقوق (مفاضالت خاصة)

 مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلسابجامعة محاه
/1510-194384-110 /
مجيع فروع املصرف العقاري يف محاهCK1-10991333
املصرف التجاري السوري وفروعه
حساب جامعة الفرات
رقم /769918 - 116 /

-كلية ( اآلداب)

املصرف التجاري السوري
فرع طرطوس رقم  /0/حلساب جامعة طرطوس
/تعليم موازي/

 مركز رئاسة اجلامعة (تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)طرطوس  -كلية السياحة (مفاضالت خاصة)

رقم الحساب /1610185000-100/
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الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل
يبدأ تقدمي طلبات التسجيل املباشر والتقدم ملفاضالت (أبناء أعضاء اهليئة التدريسية -ذوي الشهداء -املعاقني –
املتفوقني رياضياً) للطالب من محلة الشهادة الثانوية العامة من الفرع األديب والشهادة الثانوية الشرعية السورية لعام 9102
يف مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات وفروعها املذكورة أعاله اعتباراً من صباح يوم االثنني الواقع يف9102 / 2 /9

وحىت هناية الدوام الرسـمي من يوم األربعاء الواقع يف  9102 / 2 / 00ويتم استقبال الطالب يومياً ضمن فرتة التسجيل
احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحاً وحىت الساعة الثانية والنصف ظهراً بما فيها يوم السبت وعطلة عيد رأس
السنة الهجرية عدا يوم الجمعة .
مالحظة هامة :إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير للقبول الجامعي ،ولن يكون هناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية ،ويجب
على الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات والمقابالت.

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات واالطالع على الرغبات املتاحة للطالب عن طريق:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

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

وزير التعليم العالي
الدكتور بسام ابراهيم
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