الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إعـ ـالن
القبول اجلامعي ملفاضلة منح وزارة التعليم العايل يف اجلامعات
اخلاصة السورية للعام الدراسي
1027 -1026

لذوي الشهداء وأبناء مقعدي احلرب والعمليات احلربية وجرحى
اجليش العريب السوري والقوات املسلحة

بناءً على قرار جملس التعليم العايل رقم  /422/اتريخ .4102/4/42
تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم لالستفادة من املنح اجملانية املقدمة
من اجلامعات اخلاصة السورية لصاحل وزارة التعليم العايل للعام الدراسي -4102
 4102للطالب السوريني من ذوي الشهداء وأبناء مقعدي احلرب والعمليات
احلربية وجرحى اجليش العريب السوري والقوات املسلحة ,احلاصلني على شهادة
الثانوية العامة السورية بفروعها (العلمي -األديب -الشرعية) عام  4102لدراسة
املرحلة اجلامعية األوىل يف االختصاصات الواردة يف اجلداول ()2-5-2-3-4-0
املرفقة.
وزير التعليم العايل
الدكتور عاطف النداف
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المفاضلة الخاصة بالمنح المجانية المقدمة من الجامعات
الخاصة إلى وزارة التعليم العالي
أولا :الشروط الواجب توافرها في المتقدم إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة:

 .0أن يكون الطالب متمتعاً ابجلنسية العربية السورية.
 .4أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة السورية يف إحدى
دوريت عام ( 4102العلمي أو األديب أو الشرعية) فقط.
اثنياً  -الواثئق املطلوبة:
 .0صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين.
 .2وثيقة صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
أو من فروع مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات حص ار.

مالحظة  :ال تعاد الوثائق المقدمة في هذه المفاضلة إلى أصحابها.
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ثالثا – أحكام عامة:

مقدمه:

أ-

أبناء وأشقاء وأزواج شهداء احلرب والعمليات احلربية.

ب-

أبناء مقعدي احلرب والعمليات احلربية وجرحى اجليش العريب السوري والقوات املسلحة الذين ال
تقل نسبة االعاقة لديهم عن .%00

ج-

يتم إثبات احلالة يف الفقرتني أ و ب بوثيقة صادرة عن مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة
للجيش والقوات املسلحة أو من الفروع يف احملافظات.

 .2جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط القبول وإجراءات التقدم
للمفاضلة.
 .1جيب على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن.
 .3تُعامل شهادة الثانوية الشرعية السورية معاملة شهادة الثانوية العامة السورية  -الفرع األديب.

 .0مدة الدراسة مبوجب املنحة 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 ,وال يطالب الطالب خالل مدة احلد األدىن الالزمة للحصول على

الدرجة العلمية أبي رسم أو قسط دراسي حىت لو رسب ابملقررات.

 .5يتضمن احلصول على منحه يف إحدى اجلامعات اخلاصة وفق هذا اإلعالن إعفاء من الرسوم واألقساط
الدراسية فقط.
 .6مع عدم اإلخالل بشروط املنحة ,يكون طالب املنحة طالب نظامياً يف اجلامعة اخلاصة اليت قُبلت
رغبته للتسجيل فيها ويتمتع جبميع احلقوق وخيضع جلميع االلتزامات والواجبات اجلامعية املنصوص
عليها يف القوانني واألنظمة النافذة من حيث نظام الدراسة والتأجيل واالنقطاع وغريه.
سواء سجل فيها أم مل يسجل ,وال حيق له
 .7كل طالب يقبل يف املنحة يرقن قيده يف اجلامعة احلكومية ً
سواء سجل يف اجلامعة اخلاصة أم مل يسجل.
إعادة قيده فيها ً

 .8تتم املفاضلة للطالب املتقدمني من ذوي الشهداء على أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية
احلاصل عليها الطالب إبحدى دوريت عام  1026بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (انكليزي -فرنسي)
وبناء عليه حيسب اجملموع من /1000/درجة للفرع العلمي
وطي درجة مادة الرتبية الدينية,
ً
2

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
و / 1100/للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء على هذا اجملموع جلميع الرغبات ,وللقسم املماثل للغة
اليت اختارها .ويشرتط أن يكون الطالب حاصالً على معدل ال يقل عن ( )%50يف الشهادة الثانوية
جبميع فروعها بعد طي عالمة الرتبية الدينية.

 .9تتم املفاضلة للطالب املتقدمني من أبناء مقعدي احلرب والعمليات احلربية وجرحى اجليش العريب
السوري بعد اضافة نسبة االعاقة اىل جمموع درجات الشهادة الثانوية احلاصل عليها الطالب إبحدى
دوريت عام  1026بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (انكليزي -فرنسي) وطي درجة مادة الرتبية الدينية.
 .20ابلنسبة للمتقدمني لالختصاصات يف معهد الشام العايل بفروعه الثالثة يتم حساب اجملموع
للمتقدمني من ذوي الشهداء ابختيار لغة أجنبية واحدة (انكليزي -فرنسي) دون حذف درجة مادة
وبناء عليه حيسب اجملموع من /1600/درجة للفرع العلمي و /1000/للفرع األديب
الرتبية الدينيةً ,
ويفاضل الطالب بناء على هذا اجملموع جلميع الرغبات ,وللقسم املماثل للغة اليت اختارها ,على أال

يقل معدل الطالب عن  %50يف مادة الرتبية الدينية .أما الطالب املتقدمني من أبناء مقعدي احلرب
والعمليات احلربية والطالب املتقدمني من جرحى اجليش العريب السوري والقوات املسلحة فيتم اتباع
نفس االجراء بعد اضافة نسبة االعاقة اىل جمموع التفاضل.
 .22حيق للطالب املقبول أو املسجل يف اجلامعة احلكومية (عام أو موازي) يف العام الدراسي
 1027/1026التقدم إىل مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة .ومهما كان قبوله ابجلامعة احلكومية (عام
أو موازي)
 .21ال حيق لطالب املنحة تغيري االختصاص املقبول فيه ابجلامعة اليت قُبل فيها على أساس املنحة أو
االنتقال إىل جامعة أُخرى خالل مدة دراسته مبوجب هذه املنحة.
 .23ال حيق للطالب الذين مل جيتازوا امتحان مسابقة هندسة العمارة أو الفنون اليت أُجريت يف اجلامعات
احلكومية ,التقدم للمفاضلة على رغبة هندسة العمارة أو رغبة الفنون يف مفاضلة منح اجلامعات
اخلاصة ,وتعترب هذه الرغبة ملغاة ُحكماً.
 .20يُعد العنوان وأرقام اهلواتف (األرضي واخللوي) وعنوان الربيد اإللكرتوين املذكورة على طلب
الرتشيح هي املعتمدة رمسياً للتبليغ واالتصال ابملتقدمني عند احلاجة.

 .25يف حال وجود شاغر إبحدى املقاعد املخصصة للطلبة ذوي الشهداء أو أبناء مقعدي احلرب
والعمليات احلربية أو جرحى اجليش العريب السوري والقوات املسلحة يتم ملء الشاغر من ابقي
املتقدمني للمفاضلة حسب تسلسل الدرجات.
3

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

 .26يُعد اإلعالن عن صدور النتائج يف الشريط اإلخباري يف التلفزيون العريب السوري والصحف الرمسية
وموقع الوزارة االلكرتوين  www.mohe.gov.syوصفحة الوزارة على الفيسبوك مبثابة اإلعالن الرمسي.

سادس ا -مواعيد التقدم للمفاضلة:

يتم تقدمي الطلبات الكرتونياً إىل أي من مراكز التسجيل املعتمدة واحملددة يف هذا اإلعالن يومياً اعتبارا من

بداية الدوام الرمسي يوم االحد يف  1027/ 0 /9ولغاية هناية الدوام الرمسي من يوم اخلميس يف
. 1027/ 0 /23
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-1

سابع ا -إجراءات التقدم إلى المفاضلة:

يتقدم الطالب شخصياً أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة قانونية رمسية ) ببطاقة مفاضلة ويدون عشر

رغبات 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(– )0(– )3(– )1( - )2
(- )6امللحقة.

 -2يُدخل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية ويطبع
املوظف املختص نسختني من البطاقة االلكرتونية بعد االنتهاء املبدئي من إدخال رغبات الطالب إليها نسخة
للطالب ونسخة للوزارة ,واالسم الثالثي للشهيد أو املقعد أو اجلريح ورتبته.
-3
-4

على الطالب أو وكيله القانوين أن يتأكد بنفسه من صحة إدخال رغباته وتسلسلها قبل تثبيتها.
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.
-5

يقوم الطالب أو وكيله القانوين ابلتوقيع على النسختني من التعهد املرفق ببطاقة املفاضلة ,وإلصاق

الطوابع عليها ,مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليها بعد التأكد من شخصية الطالب او وكيله
القانوين وبطاقته الشخصية ,ويسلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى.
-6
-7

يتأكد املوظف املختص من إرفاق كافة الواثئق املطلوبة مع طلب االشرتاك يف املفاضلة والتعهد.
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.
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ثامن ا-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 ,ويف حال تساوي

عالمة املواد يُنظر للعمر واألولوية لألصغر سناً (سنة– شهر– يوم).
اسم الكلية

املواد اليت سينظر هلا
املادة األوىل

املادة الثانية

املادة الثالثة

الطب البشري -طب األسنان -الصيدلة-
التجميل

علوم

كيمياء

لغة أجنبية

اهلندسة املعلوماتية

رايضيات

لغة أجنبية

فيزايء

اهلندسة الكيميائية وهندسة البرتول

رايضيات

كيمياء

لغة أجنبية

اهلندسة الطبية

رايضيات

فيزايء

علوم

رايضيات

فيزايء

لغة أجنبية

رايضيات

لغة أجنبية

-

لغة أجنبية

رايضيات

-

لغة عربية

لغة أجنبية

-

التسويق-تسويق الكرتوين وجتارة الكرتونية-التمريض

لغة أجنبية

لغة عربية

احلقوق – العالقات الدولية والدبلوماسية

ثقافة قومية

لغة أجنبية

-

الرتبية الدينية

لغة عربية

-

لغة عربية

لغة أجنبية

-

اهلندسة الكهرابئية -اهلندسة املدنية-هندسة

احلاسوب-هندسة حاسبات-هندسة االتصاالت

هندسة معمارية -اقتصاد– متويل وبنوك-
علوم مالية ومصرفية
لوجستيات النقل الدويل
الدعوة واإلعالم-الرتبية-إدارة األعمال-
األعمال اإلدارية-إدارة املشايف

الشريعة-أصول الدين-القانون والشريعة-
دراسات إسالمية
الفنون-التاريخ واحلضارة
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تاسع ا :المفاضلة الخاصة بالطالب جرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة
المصابين بإعاقات (سمعية – حركية – بصرية).
الكلية أو القسم

فرع الثانوية

اللغة االنكليزية

علمي-أدبي

نوع العاقة ونسبتها

وشروط اضافته

 -سمعية

%05

(ال تزيد عن )%05

الحقوق

في اللغة االنكليزية

 -بصرية

(مهما كانت درجة االعاقة)

علمي – أدبي

 -حركية

(مهما كانت درجة االعاقة)

الشريعة

علمي – أدبي

االقتصاد

علمي

 -بصرية

(ال تزيد عن )%05

العلوم اإلدارية

علمي  -أدبي

 -سمعية

(ال تزيد عن )%05

الهندسة

علمي

-

حركية

-

حركية

علوية بطرف علوي واحد وظيفي

(مهما كانت درجة االعاقة)

-

سفلية بطرف واحد وظيفي (مهما
كانت درجة االعاقة)

حركية

سفلية وعلوية بطرف واحد

وظيفي (مهما كانت درجة االعاقة)

-

كانت درجة االعاقة)

المعلوماتية
هندسة تكنولوجيا

حركية

علوية بطرف واحد وظيفي (مهما

 -حركية

علمي

المعلومات

-

واالتصاالت

سفلية بطرف سفلي (مهما كانت

حركية

درجة االعاقة)
سفلية وعلوية بطرف واحد

وظيفي (مهما كانت درجة االعاقة)

7

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
عاش ار :مراكز التسجيل المعتمدة لمفاضلة منح الجامعات الخاصة:
جامعة دمشق:
 -المعهد العالي للرصد الزلزالي

جامعة حلب:

 -مركز كلية العلوم -حلب

جامعة تشرين:

 -المكتبة المركزية

جامعة البعث:

 -مديرية شؤون الطالب المركزية

جامعة حماة:

 -كلية الطب البيطري (مخبر الحاسوب)

جامعة الفرات:

 دير الزور (رئاسة الجامعة) -الحسكة

جامعة طرطوس:
 -مركز كلية السياحة.

 -مركز كلية الهندسة التقنية.
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صورة إىل :
م .اخلاص يف رائسة اجلمهورية – رجاء االطالع .
م  .اخلاص يف رائسة جملس الوزراء – رجاء االطالع .
القيادة القطرية – رجاء االطالع .
فرع جامعة دمشق حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع جامعة حلب حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع جامعة تشرين حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع جامعة البعث حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع دير الزور حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع محاه حلزب البعث العريب االشرتاكي
فرع طرطوس حلزب البعث العريب االشرتاكي
املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني
االحتاد الوطين لطلبة سورية
جامعة دمشق يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة حلب يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة تشرين يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة البعث يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة الفرات يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة محاه يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
جامعة طرطوس يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
املعهد الوطين لإلدارة العامة
املعهد العايل إلدارة األعمال
املعهد العايل للدراسات والبحوث السكانية
املكتب الفرعي لنقابة املعلمني – جامعة دمشق
اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش
اجلهاز املركزي للرقابة املالية
الوكالة العربية السورية لألنباء – ساان
م  .السيد الوزير  -السادة معاونو الوزير – السيد مدير الشؤون اإلدارية -املكتب اخلاص
املديرايت املركزية مع صورة عن اإلعالن – قيادة الفرقة احلزبية
املوقع االلكرتوين رجاء النشر.
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