الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
إعـالن

شروط التقدم لمفاضلة الطالب العرب واألجانب للقبول في السنة التحضيرية
لكليات (الطب البشري-طب األسنان-الصيدلة) واالختصاصات األخرى
بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2017-2016
تعلن وزارة التعليم العايل عن قبول عدد من الطالب من أبناء البالد العربية واألجنبية من محلةة هةدادة الدرا ةة الواةواةة الةةوراة أو
غَت الةوراة اليت تعد معادلة لشدادة الدرا ة الواةواة العامة الةوراة بفرعيدةا االعليةو واألد) يف ج جامعةات ومعااةد اجيدوراةة العربيةة
الةوراة للعام الدرا و  2017 / 2016دبوجب مفاضلة خاصة هبم وفق اآليت :
 -1أن اكون الطالب حاصالً على هدادة الدرا ة الواةواة العامة الةوراة االعليو أو األد)يف أو غَت الةةوراة اععادلةة ةا مةن الفةر
اعطلوب في إحدى دورتي العامين  2015أو .2016
 -2أن ال اقل معدل الطالب ج الشدادة الواةواة عن :
 : 88 -لتدوان رغبته ج بطاقة اعفاضلة للتقدم إىل الةنة التحضَتاة لكليات  :الطب البشري  -طب األسنان  -الصيدلة

  : 75لتدوان رغبته ج بطاقة اعفاضلة للتقدم إىل كليات  :الهندسة بفروعها كافة : 68 -لتدوان رغبته ج بطاقة اعفاضلة للتقدم إىل كليات:الزراعة – الطب البيطري – التمريض -الكليات التطبيقية

  : 58لتدوان رغبته ج بطاقة اعفاضلة للتقدم إىل باقي الكليات والمعاهد .بعد طي درجة المـواد التاليـة إن وجـدت( :التربيـة الدينيـة – التربيـة الرياضـية والعسـكرية – التربيـة الفنيـة والموسـيقية –
الســلوك والمواةبــة) باســتجنااكلية الش ـريعة بجــامعتي دمش ـ وحلــب والمعهــد المتوســع للعلــوم الشــرعية والعربيــة
بدمشـ حيــت ســيتم احتســاب درجــة مــادة التربيــة الدينيــة حــين التفاضـ عليهــا  ،اضــافة لــبعض الشــروط ال اصــة
ببعض الكليات والمعاهد الواردة في نهاية هذا اإلعالن.
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عامـة
أحـكام ّ

ك طالـب يحمـ أكجـر مـن جنسـية ومـن بينهـا الجنسـية السـورية يعامـ علـس أسـاس أنـع سـوري مـن جميـل الوجـو وال يحـ لـع
التقدم إلس هذ المفاضلة.
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الطــالب العــرب المقيمــون فــي ســورية وأبنــاا األمهــات الســوريات الحــايزين الشــهادة الجانويــة الســورية مــن الفــرا العلمــي لعــام

 2016والذين يعاملون معاملة الطالب السوريين بالقبول الجامعي والذين اختـاروا التسـجي المباشـر فـي السـنة التحضـيرية
للكليات الطبية وف الحد األدنس المعلن بإعالن السنة التحضيرية  ،لن يُسمح لهم بالتقدم الس هذ المفاضلة.
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علةى الطالةب الراغةب بالتقةدم للةةنة التحضةَتاة لكليةات االطةب البشةر -طةب األ ةنان-الصةيدلةيف أن اةدون ا ةم اجامعةة الةيت
ارغب بالدوام فيدا ،ج القةم اعخصص ا ببطاقة اعفاضلة.
قبةةول الطالةةب ج الةةةنة التحض ةَتاة ودوامةةه ج إحةةدب اجامعةةات الاعةةٍت بةةتن قبولةةه ج ااةةة الةةةنة التحض ةَتاة ،بعةةد مفاضةةلة الفةةرز
ةيكون ج اةه اجامعةةة ،ويــتم التفاضـ بــين الطــالب فـي نهايــة السـنة التحضــيرية للقبــول علـس كليــات االطةةب البشةر  -طةةب
األ نان -الصةيدلةيف فـي جامعـات دمشـ  -حلـب -تشـرين -البعـت– حمـا –طرطـوس علـس أسـاس معـدل السـنة التحضـيرية
فقع.
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مادة اللغة األجنبية اععتيدة للدرا ة ج الةنه التحضَتاة او اللغة االةكليزاة حصراً.
اتم قبول الطالب دبوجب اه اعفاضلة وفق معدالهتم بالشدادة الواةواة.
تقبل طلبات الراغبُت ج تدوان رغبة أحد اععااد أن اكوةوا من مواليد عام  1990وما بعد.
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اةةدرج الطالةةب ا ةةاهز الشةةدادة الواةواةةة مةةن الفةةر العليةةو رغبتةةه بالةةةنة التحض ةَتاة ج القةةةم اعخصةةص ةةا ج بطاقةةة اعفاضةةلة وج
اجامعة اليت خيتاراا ،وادرج رغباته لباقو االختصاصات ج القةم الواين من البطاقة وفق اععةدل اعئةو اعطلةوب مةن الةدرجات لكةل
كلية أو معدد ااعشار إليدا ابقاًيف وديكنه تدوان  /02/رغبة كحد أقصى.
ادرج الطالب ا اهز الشدادة الواةواة من الفر األد) رغباته ج بطاقة اعفاضلة وفق اععدل اعئو اعطلوب من الدرجات لكةل كليةة
أو معدد ااعشار إليدا ابقاًيف وديكنه تدوان  /51/رغبة كحد أقصى.

ُذبرب الفحوصات واعقابالت واالختبارات اخلاصة ببعض الكليات واععااد خالل اعواعيد احمل ّددة ا ج اها اإلعةالن.
اتقدم الطالب الهان دوةوا ج بطاقة اعفاضلة رغبتدم ج إحدب كليات اا ند ة اععياراة – التيراض  -الفنةون اجييلةة -والفنةون
اجييل ةةة التطبيقي ةةة -الًتبي ةةة الرااض ةةيةيف واععد ةةد التق ةةاين للفن ةةون التطبيقي ةةة بدمش ةةق واععاا ةةد التقاةي ةةة للعل ةةوم الة ةةياحية والفندقي ةةة إىل
العام ةةة للفةةر العلي ةو
االختبةةارات اخلاصةةة هبةةا خةةالل اعواعيةةد احمل ة ّددة ةةا ج اةةها اإلعةةالن ووفةةق الشةةروض ال ةواردة ج إعةةالن اعفاض ةةلة ّ
اله يصدر الحقاً.
دون ج بطاقة اعفاضلة رغبته ج كلية أو معدد حيتاج القبول فيدا إىل النجاح ج فحص ،اختبةار  ،مقابلةة ومل اتقةدم إليدةا
كل طالب ّ
ضين اعواعيد احملددة ا ،فإن اه الرغبة تع ّد ملغاة حتياً.
تتم اعقابالت لليقبولُت ج كليات الًتبية امعلةم صة  -إرهةاد ةفةةو  -راةا أطفةاليف وج معدةد الةنفل والغةاز بةالرميالن واععدةد
التقاين للخطوض ا داداة حبلةب ج الكليةة أو اععدةد الةه قبةل فيةه الطالةب خةالل اعواعيةد احملةددة لتةةجيل الطةالب اعقبةولُت ،وج
معدد اآلثار واعتاح ج األ بوعُت األولُت من بدء التةجيل .واعد مةتنكفاً عن التةجيل من مل جير اعقابلة الشخصية ج اعيعةاد
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احملدد ا ومن اُرفض بنتيجة اعقابلة اليت ذبرب بعد القبول  ،اقبل ج الرغبة التالية اليت حيق له التةجيل فيدا وفق بطاقة مفاضلته بعد
إبراز وثيقة خطية من الكلية اععنية أو اععدد بتةه غَت الهق بنتيجة فحص اعقابلة الشخصية.

 -14عنةةد قبةةول الطالةةب ج إحةةدب الكليةةات اعفتتحةةة ج فةةرو اجامعةةات اةةةيث لةةه بالتحواةةل اعياثةةل فييةةا بيندةةا حصةراً ج الةةةنة
التالية للتةجيل  ،كيا اةيث له بالتحوال اعياثل إىل اجامعات ا كوميةة الرهيةةية هةراطة أن اكةون ًققةاً ايةو الةدرجات

اعطلةةوب للقبةةول ج اجامعةةة الةةيت ارغةةب بالتحواةةل إليدةةا ج العةةام الدرا ةةو الةةه قبةةل فيةةه الطالةةب مة مراعةةاة هةةروض وقواعةةد
التحوال اعياثل.
 -15الطالب اعقبولون ج جامعة الفرات ادار الةزوريف مةن ا اصةلُت علةى الشةدادة الواةواةة الةةوراة مةن إحةدب ًافةةات االرقةة –
ا ةةةكة -داةةر الةةزوريف ال اةةةيث ةةم بالتحواةةل اعياثةةل إىل اجامعةةات األخةةرب إال إ ا كاةةةب درجةةاهتم ج ةةنة القبةةول زبةةو م
االلتحاق باجامعة اعراد التحوال إليدا.
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على الطالب الراغب ج التقدم إىل مفاضلة الطالب العرب واالجاةب وفق هروض اها اإلعالن تةداد لفة مالية وقييتدا
 /588/خمسمئة دوالر أمريكي ج أحد اعصارف اعهكورة ج اها اإلعالن  ،وربتةب اه الةلفة من قيية ر م اخلدمات
اجامعية حُت إجناز الطالب عراحل تةجيله ج الكلية أو القةم أو اععدد اله قُبل فيه بنتيجة اه اعفاضلة ،وال تُرد اه
الةلفة للطالب ج حال قبوله وفق تةلةل رغباته اعةجلة ج بطاقة اعفاضلة وا تنكافه عن التةجيل خالل الفًتة اليت تحدد
للتةجيل النداهو ،وتعاد اه الةلفة للطالب إ ا كاةب مجي رغباته مرفوضة.
ال التزم الطالب العرب واألجاةب باخلدمة ج اععااد اليت التزم خرجيواا خبدمة الدولة.
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حيق للطالب ا اصل على الشدادة الواةواة العامة غَت الةوراة اله درس أكور من ةص مواد تلك الشدادة بلغة أجنبية
التةجيل ج أقةام اللغات األجنبية اعوافقة للغة اليت منحب فيدا تلك الشدادة تةجيالً مباهراً ضين مواعيد تةجيل الطالب
اعقبولُت هبه اعفاضلة هراطة حصول الطالب على الشدادة الواةواة ج نة القبول أوالةنة اليت بقتدا على أال اقل اععدل
فيدا عن  ، %12واطالب بالر وم اعياثلة للطالب اعقبولُت دبفاضلة العرب واألجاةب.
اةيث فقل للطالب اعقبولُت جبامعيت حلب والفرات وفروعديا بالدوام ج اجامعات األخرب ج الكليات واععااد اعياثلة للعام
الدرا و . 2017/2016

-17

-19

األوراق المطلوبة للتق ّدم إلس المفاضلة
-1

-2
-3

صورة مصدقة عن الوثيقة األصلية للنجاح ج هدادة الدرا ة الواةواة العامة الةوراة ،وا ا كاةب الشدادة الواةواة غَت وراة
اتصدق اه الوثيقة من وزارة اخلارجية ج الدولة اليت صدرت عندا ومن فارة اجيدوراة العربية الةوراة ج اه الدولة ومن
وزارة خارجية اجيدوراة العربية الةوراة ج دمشق ،وترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إ ا كاةب باللغة األجنبيةيف.
صورة عن جواز الةفر مرفقة بًتمجة إىل اللغة العربية إ ا كاةب باللغة األجنبية أو هدادة ميالد أو إخراج قيد .
إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية وقيمتها  /588/خمسمئة دوالر أمريكي في المصارف المذكورة في هذا االعالن.
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إجرااات التق ّدم إلس المفاضلة
اتق ّدم الطالب هخصياً ،أو وكيله القاةوين ادبوجب وكالة رمسيةيف لالهًتاك ج اه اعفاضلة إىل أحد مراكز التةجيل
-1
اععتيدة ج اجامعات واحملافةات الةوراة.
 -2اقوم موظ التةجيل باالدخال االلكًتوين لبياةات الطالب {فر الشدادة الواةواة ،رقم االكتتاب ،دورة الشدادة الواةواة
ومصدراا ،اللغة األجنبية اليت اختاراا الطالب{.
 -3طالب الفر العليو اتم االةتقال اىل القةم األول من بطاقة اعفاضلة واعخصص للةنة التحضَتاة حيث ابد الطالب رغبته
بالتفاضل على الةنة التحضَتاة اأرغب بالتفاضل على الةنة التحضَتاة للكليات الطبية يف وخيتار ا م اجامعة اليت ارغب بالدوام
فيدا ،أو اال أرغب بالتفاضل على الةنة التحضَتاة للكليات الطبية يف،واتم النقر على زر متابعة لالةتقال اىل القةم الواين من البطاقة
ح يث اقوم موظ التةجيل بإدخال رغبات الطالب ج االختصاصات األخرب إن رغب الطالب بهلك ،مث انقر على حفظ
الرغبات واعتابعة للتوبيب.
 -4طالب الفر األد) اتم االةتقال مباهرة اىل صفحة اختيار الرغبات حيث اقوم موظ التةجيل بإدخال رغبات الطالب ،مث
انقر على حفظ الرغبات واعتابعة للتوبيب.
 -5اقوم موظ التةجيل بإدخال باقو بياةات الطالب{رقم ا ات  ،واجوال ،والعنوان ،والرقم الوطٍت للطالب {.
 -6بعد تتكد الطالب من صحة إدخال بياةاته ورغباته اقوم موظ اإلدخال بالتوبيب وطباعة بطاقة اعفاضلة على ثالث ةةخ
أصلية
بالتوقي عليدا وتةجيلدا وختيدا

 -7اوق الطالب على النةخ الوالث والصق الطواب اعطلوبة على ةةختُت مندا  ،واقوم اعوظ
باألختام الرمسية.
 -8اةلم اعوظ للطالب ةةخة ملصقاً عليدا الطواب اعطلوبة إهعاراً باإلهًتاك باعفاضلة وحيتفظ الطالب هبه النةخة إلبرازاا عند
الضرورة ،وتر ل النةخة الواةية إىل الوزارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد وصورة الشدادة الواةواة غَت
الةوراة وصور التةلةل الدرا و ،وحيتفظ بالنةخة الوالوة بدون طواب لدب اجامعة.

مالحظة هامة :

عنةةد حةةدوث خطةةت ج التقةةدم إىل اعفاضةةلة ديكةةن للطالةةب تعةةدال رغباتةةه  ،عةةرة واحةةدة فقةةل خةةالل فةةًتة التقةةدم لليفاضةةلة و لةةك
دبركز تعدال البياةات بنفس اجامعة اليت بق وتقدم ببطاقة اعفاضلة ج أحد مراكزاا و لك وفق اآليت:

 اتقةدم صةةاحب العالقةة بطلةةب التعةدال رمسيةاً إىل رها ةة اجامعةةة الةيت اتبة ةا اعركةةز اعخصةص لةةهلك مرفقةاً بةةه بطاقةة اعفاضةةلة
الراغب بتعدالدا واعيدورة من مركز التةجيل.

 اقوم اعركز اعخصص بتعدال الرغبات الكًتوةياً وتةلم النةخة اععدلة للطالب وفق اآللية اععتيةدة وحيةتفظ بالنةةخة األخةرب
مرفقة بطلب الطالب وبطاقة اعفاضلة الةابقة.
 تر ل البطاقات اععدلة إىل الوزارة ضين مغل خاص مرفق بقاهية امسية.
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مالحظات:
 ملء مجي الرغبات ج بطاقة اعفاضلة غَت ملزم وديكن للطالب تدوان رغبة واحدة على األقل وحىت  /02/رغبة للفر
العليو  ،و  /51/رغبة للفر األد)  ،واتم القبول وفق معدل الدرجات وتةلةل الرغبات والشروض األخرب.
 حيق للطالب التقدم لليفاضلة ج أ مركز تةجيل معتيد ،وج حال تقدم إىل أكور من مركز تعتيد البطاقة األوىل وتلغى الواةية حكياً.

 تعلن وزارة التعليم العايل أمساء اعقبولُت بنتيجة اعفاضلة والاعترب الطالب مةجالً إالّ بعد تةداد الر وم اعطلوبة للتةجيل.

مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميل رغباتهم بنتيجة مفاضلة العرب واألجانب:
 ديكن للطالب الهان رفضب مجي رغباهتم بنتيجة مفاضلة العرب واألجانب وكاةوا قد دوةوا ج بطاقة اعفاضلة  /15/رغبةللفرا العلمي و /18/رغبات للفرا األدبي كحد أدىن وارغبون بتةواة أوضاعدم التقدم بطلباهتم إىل مداراة هؤون الطالب
اعركزاة ج إحدب اجامعات لتحداد كلية أو معدد ارغبون التةجيل فيه وفق الشروض و ا دود الدةيا للدرجات اععلنة لنتاهج
مفاضلة العرب واألجاةب  ،على أن اتم تقدًن الطلبات خالل فًتة تةجيل الطالب اعةتجدان اعقبولُت بنتيجة اه اعفاضلة ،
ولن اصار إىل تةواة وض أ طالب ما مل اكن مدوةاً لعدد الرغبات اعهكورة أعال  ،وتتم معاجة الطلبات اعقدمة باجامعات
وإصدار قواهم اعقبولُت من قبل وزارة التعليم العايل.

 ال اةوب وض الطالب ج الةنة التحضَتاة. ال اةوب وض الطالب ج كليات الفنون اجييلة والفنون اجييلة التطبيقية كوةه اشًتض فيدا أن تكون الرغبة مدرجة جبطاقة اعفاضلة ضين الرغبات األربعة األوىل
 -ال اةوب وض الطالب ج الكليات واععااد اليت تشًتض اختبارات ،ما مل اكن ةاجحاً ج االختبارات اعطلوبة.

الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع الجانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس
المطلوب المحدد في هذا اإلعالن

الكلية والقسم أو المعهد الذي

الشروط المطلوبة

يرغب الطالب بالتفاض عليع

العلوم (الرياضيات – االحصاا الرياضي)

حيازة الطالب على  / %68 /ج مادة الرااضيات

العلوم (الكيمياا)

حيازة الطالب على  / % 68 /ج مادة الكييياء

العلوم (الفيزياا)

حيازة الطالب على  / %68 /ج مادة الفيزااء

كلية اإلعالم
كلية الشريعة

حيازة الطالب على / %68 /ج مادة اللغة األجنبية و / %88 /ج مادة اللغة العربية للفرعُت العليو واألد)

حيازة الطالب على /%68/ج مادة الًتبية الدانية و /%68/ج مادة اللغة العربية للفرعُت العليو واألد)
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع الجانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس
المطلوب المحدد في هذا اإلعالن

الكلية والقسم أو المعهد الذي

الشروط المطلوبة

يرغب الطالب بالتفاض عليع
اللغة العربية

حيازة الطالب على  / %75 /ج مادة اللغة العربية للفرعُت العليو واألد)

اللغة االنكليزية

حيازة الطالب على  / %75 /ج مادة اللغة االةكليزاة للفرعُت العليو واألد)

اللغة الفرنسية

حيازة الطالب على  / %65 /ج مادة اللغة الفرةةية للفرعُت العليو واألد)

اللغة االسبانية

ان تكون اللغة االجنبية للطالب ج الشدادة الواةواة الفرةةية حصراً للفرعُت العليو واألد)

اللغة األلمانية

ان تكون اللغة االجنبية للطالب ج الشدادة الواةواة االةكليزاة حصراً للفرعُت العليو واألد)
 تدرج ضين الرغبات األربعة األوىل ج بطاقة اعفاضلة.
 حيازة الطالب على معدل  /%58/ج الشدادة الواةواة للفرعُت العليو واألد)

كلية الفنون الجميلة
وكلية الفنون الجميلة التطبيقية

 موعد التسجي لالشتراك باالختبار من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 8

كلية الهندسة المعمارية

 موعد التسجي لالشتراك باالختبار من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 19

كلية التمريض

كلية التربية الرياضية

المعهد التقاني للفنون التطبيقية
المعهد التقاني للعلوم السياحية

والفندقية

المعهد التقاني للنق البحري بطرطوس

 موعد إجراا االختبار األول بتاريخ  2816 /9/18والناجح فيع يتقدم لالختبار الجاني
بتاريخ . 2816/9/21
 حيازة الطالب على معدل  /%75/ج الشدادة الواةواة للفر العليو
 موعد إجراا االختبار بتاريخ . 2816/9/28

 حيازة الطالب على معدل  /%68/ج الشدادة الواةواة للفر العليو

 موعد التسجي لالشتراك بالفحص الطبي من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24
 مواعيد إجراا الفحص من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية 2816/ 9 / 24

 حيازة الطالب على معدل  /%58/ج الشدادة الواةواة للفرعُت العليو واألد)

 موعد التسجي لالشتراك بالفحص الطبي من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

 مواعيد إجراا الفحص من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

 حيازة الطالب على معدل  /%58/ج الشدادة الواةواة للفرعُت العليو واألد)

 موعد التسجي لالشتراك بفحص الرسم من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 19
 مواعيد إجراا الفحص يومي  28و 2816/9/21

 حيازة الطالب على معدل  / %68/ج مادة اللغة األجنبية للفرعُت العليو واألد)

 موعد التسجي لالشتراك بالمقابلة من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24
 مواعيد إجراا المقابلة من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

مادة اللغة األجنبية اععتيدة للدرا ة ج اععدد او اللغة االةكليزاة حصراً.
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الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتع الجانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنس
المطلوب المحدد في هذا اإلعالن

الكلية والقسم أو المعهد الذي

الشروط المطلوبة

يرغب الطالب بالتفاض عليع
المعهد المتوسع للعلوم الشرعية والعربية
المعهد التقاني لطب األسنان (تعويضات)

المعهد التقاني للحاسوب

معهد اآلثار والمتاحف
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
المعهد التقاني الدارة االعمال والتسوي

حيازة الطالب على / %68/ج مادة الًتبية الدانية للفرعُت العليو واألد)
حيازة الطالب على  / %58/ج مادة اللغة األجنبية للفر العليو.
حيازة الطالب على  / %58/ج مادة اللغة األجنبية للفرعُت العليو واألد)
حيازة الطالب على  / %58/ج مادة اللغة األجنبية للفر األد).

رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:
  5888دوالر أمريكي للسنة التحضيرية لكليات الطب – طب األسنان – الصيدلة.  3588دوالر أمريكي لكليات الهندسة بفروعهاكافة – الزراعة – الطب البيطري وكليات الفنون الجميلة.  2888دوالر أمريكي لباقي الكليات.  1288دوالر أمريكي للمعاهد التقانية (لطب األسنان (تعويضات سنية) – الطبية  -الصحية – الحاسوب – العلوم السياحية والفندقية).  1888دوالر أمريكي لباقي المعاهد.

يسدد الطالب عند التسجي للمرة األولس في الجامعة رسم تسجي لمرة واحدة فقع وقدر  /788/دوالر أمريكي



يسدد الطالب عند التسجي للمرة األولس في المعهد رسم تسجي لمرة واحدة فقع وقدر  /588/دوالر أمريكي



يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة الحاصلون علس الشهادة الجانوية من أراضي الدولة
الفلسطينية نسبة  :58من قيمة الرسوم المقررة أعال في الكليات والمعاهد المماثلة.

مالحظــة :يمكــن للطالــب المقبــول علــس أســاس الشــهادة الجانويــة الســورية ال يــار بــين التســديد بــالقطل األجنبــي أو مــا يعادلــع
بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجي .
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مراكـز التسـجي والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة لمفاضلة الطالب العرب واألجانب
اسم الجامعة

مركز التسجي المعتمد للفرعين
العلمي واألدبي

دمش

 مقص ةقابة اععليُت -كلية ا ند ة اعدةية اتصحيث البياةاتيف

حلب

مداراة هؤون الطالب اعركزاة

تشرين

 اعكتبة اعركزاة -مركز ا ا ب اتصحيث بياةاتيف

البعت

 مداراة هؤون الطالب-ادارة الشبكات اتصحيث بياةاتيف

الفرات
حما
طرطوس

المصرف المعتمد لتسديد السلفة
اعصرف التجار الةور الفر /55/حةاب جامعة دمشق رقم :
2555-522502-220
اعصرف التجار الةور الفر /55/حةاب جامعة دمشق رقم :
2555-522502-220
 مجي فرو اعصارف التجاراة بةوراة لصاحل اعصرف التجار الةور فر /4/الال قية حةاب جامعة تشران – ر وم طالب عرب وأجاةب
رقم ا ةاب /2024-209021-221 /
اعصرف التجار الةور حبيص الفر  /0/حةاب جامعة البعث
رقم ا ةاب /2420-202120-220 /مفاضلة العرب واألجاةب

 -دير الزور :مبٌت رها ة اجامعة

اعصرف التجار الةور
حةاب جامعة الفرات رقم /886-762288 /

 -الحسكة :كلية ا قوق

اعصرف التجار الةور ج محا الفر /5/
حةاب جامعة محا للطلبة العرب واألجاةب
رقم ا ةاب /8581-824447-881 /

اإلدارةاعركزاة  +تصحيث بياةات

اعصرف التجار الةور
فر طرطوس رقم  5ةاب جامعة طرطوس /تعليم مواز /
رقم ا ةاب /86818851118811/

كلية ا ند ة التقنية

مكان ومواعيد تقديم الطلبات
يتم تقديم طلبات المفاضلة إىل اعراكز اععتيدة ج اجامعات اعهكورة أعال اعتباراً من صباح اوم الجالثاا الواقل في

 2816/9/6وحىت ااة الدوام الر مسو من اوم السبت الواقل في  2816/9/24واتم ا تقبال الطالب ضين فًتة التةجيل

احملددة أعال اوميا من الةاعة التا عة صباحاً وحىت الةاعة الواةية والنص ظدراً ما عدا يومي الجمعة والسبت والعط
الرسمية باستجناا يوم السبت الواقل في .2816/9/24
ديكن االطال على هروض اإلعالن عن طراق:

موقة اعفاضةلة على هةةبكة االةتةرةب
موق وزارة التعليم العايل على هبكة االةًتةب

www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
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