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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 ( 1إعالن رقم )
 2016عام ل الفرع العلميحلملة شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 
 تعلن وزارة التعليم العايل

د التابعة واملعاه محاه، طرطوس الفرات،، حلب، تشرين، البعث، دمشق السوريةاجلمهورية العربية  االلتحاق جبامعات أحكام وشروط عن
للعام الدراسي  2016لعام  العامة السورية الدراسة الثانويةطالب السوريني ومن يف حكمهم احلائزين شهادة لل تختل  واارات الدولةمل

 وفق اآليت: 2017- 2016
 

  وطب األسنان والصيدلةأجل القبول يف السنة التحضريية يف كليات الطب البشري من  التسجيل املباشراألحكام العامة وإجراءات 
 للقبول العام واملوااي.

  يف السنة التحضريية يف كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة ألبناء احملافظات  مفاضلة القبولوإجراءات التقدم إىل أحكام
 الشرقية.

  من أجل القبول يف السنة  لعلمي واألديبللفرعني اأحكام وإجراءات التقدم إىل مفاضليت أبناء أعضاء اهليئة التدريسية وذوي الشهداء
 .الطبيةغري األخرى يف االختصاصات  للقبولالتحضريية يف كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة و 

  الشرقية.احملافظات  وأبناء العام الطبية للقبول االختصاصات لغريالعامة  شروط التقدم إىل املفاضلةأحكام و 

   واألديب.للفرعني العلمي  جسميا  ملفاضلة اخلاصة ابلطالب املعاقني اأحكام وشروط التقدم إىل 
                         

أحكام التسجيل املباشر يف السنة التحضريية أواًل:  
ملوازياللقبول العام و  كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة  يف  

 .السنة التحضرييةللتسجيل يف  2016عام دورة الشهادة الثانوية )األوىل أو الثانية( ل بخيتار الطال -1
السججنة التحضججريية بلغججة أجنبيججة واحججدة انكليججزي أو  يف-العلمججي الفججر -يسجججل الطالججب احلاصججل علججة الشججهادة الثانويججة العامججة السججورية  -2

 / بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية.2400/ اجملمو  منفرنسي وعليه حيسب 

     تشجرين –حلجب  –لكليات الطجب البشجري وطجب األسجنان والصجيدلة يف جامعجات دمشجق يتقدم للتسجيل يف السنة التحضريية  -3

 السجورية بعجد/درججة يف الشجهادة الثانويجة العامجة  2280 حقجق حجد أدم مجن الجدرجات وقجدره / كجل طالجب  طرطوس-محاه –البعث 
 طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني األجنبيتني.

قيمني يف سورية الجنين ولجدوا فيهجا وأمضجوا مجدة مرحلجة التعلجيم األساسجي )احللقجة الثانيجة( واملرحلجة الثانويجة يف يسمح للطالب العرب امل -4
السججوريني مججن حيججث سججورية حججو حصججوهلم علججة الشججهادة العامججة السججورية ابلتسجججيل يف السججنة التحضججريية ويعججاملون معاملججة الطججالب 
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جيل املباشر يف السنة التحضريية لن ُيسمح له ابلتقدم اىل املفاضلة اخلاصة ابلعرب والطالب الذي خيتار التسالرسوم اجلامعية ، 
 أي أن للطالب اخليار بني التسجيل املباشر يف السنة التحضريية أو التقدم اىل املفاضلة اخلاصة به. واألجانب،

أو مجن يف حكمهجم( الجنين درسجوا مرحلجة التعلجيم  يسمح ألبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية املتزوجات من غجري )السجوريني -5
األساسي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية حو حصوهلم علة الشهادة العامة السورية وكانج  األم مقيمجة يف سجورية خجالل فجرتة دراسجة 

والطالب الذي خيتار التسجيل  ابنها ابلتسجيل يف السنة التحضريية ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية ،
أي أن للطالجب اخليجار بجني التسججيل املباشر يف السنة التحضريية لن ُيسمح له ابلتقدم اىل املفاضلة اخلاصةة ابلعةرب واألجانةب، 

 املباشر يف السنة التحضريية أو التقدم اىل املفاضلة اخلاصة به.

سب مصدر الشهادة الثانوية )وفق اجلدول املبجني يف اايجة هجنا انعجالن(، يوا  دوام الطالب يف السنة التحضريية علة اجلامعات ح  -6
فيتختججار الطالججب  اسججم اجلامعججة الججيت يرغججب  وادلججب الشججرقيةافظججات احمل إحججدىاصججلني علججة الشججهادة الثانويججة مججن ابسججتثناء الطججالب احل

 ابلدوام فيها. 

بعد مفاضلة الفرا  قبوله يف ااية السنة التحضريية اليعين أبنإن تسجيل الطالب يف السنة التحضريية ودوامه يف إحدى اجلامعات  -7
 سيكون يف هنه اجلامعة  .

 البعجث-تشجرين –حلجب  –دمشجق  –يتم التفاضل بني الطالب يف ااية السنة التحضريية للقبول علة الكليجات الطبيجة يف جامعجات  -8
/ من معدل الشهادة الثانوية بعد %50أساس مجع نسبة /موااي ( يف اجلامعات علة  –طرطوس وحتديد نو  القبول )عام  -محاه-

 / من معدل السنة التحضريية.  %50طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني األجنبيتني ونسبة /

 الطالب الني حصل علة قبول عام سابق مبوجب شهادة اثنوية أخرى سيتم قبوله يف السنة التحضريية يف التعليم املوااي حصرا . -9

 حصرا .مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف السنة التحضريية هي اننكليزية  -10

 ذلج،،يسجل أوالد حاملي وسام بطل اجلمهورية العربية السورية يف السنة التحضريية يف اجلامعة اليت خيتارواا بعد إبراا مجا يثبج   -11
  ونه.يرغبويكون قبوهلم يف ااية السنة التحضريية يف االختصاص الني 

يسدد الطالب رسجوم اخلجدمات اجلامعيجة علجة أسجاس القبجول العجام ابسجتثناء الطجالب احلاصجلني علجة قبجول عجام سجابق وسججلوا يف   -12
 السنة التحضريية مبوجب اثنوية جديدة فيسددون رسوم التعليم املوااي حصرا .

بيججة )قبججول مججوااي( يطالججب بتسججديد رسججم التعلججيم الطالججب الججني سججيتم فججراه يف اايججة السججنة التحضججريية إىل احججد االختصاصججات الط -13
 .(التحضرييةالسابقة )املوااي عن السنة 

ميكن للطالب الني يرغب ابلغاء تسجيله ابلسجنة التحضجريية التقجدم بطلبجه إىل راسجة اجلامعجة الجيت يتبجع هلجا املركجز املتخصج  لجنل،  -14
 تثبي .مرفقا  به إشعار التسجيل االصلي، مث يقوم مركز التسجيل بف، ال

 تصدر واارة التعليم العايل بعد انتهاء فرتة تقدمي الطلبات قوائم أبمساء الطالب املقبولني ابلتسجيل املباشر ابلسنة التحضريية. -15
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 مفاضلة القبول يف السنة التحضريية ألبناء احملافظات الشرقية أحكام :اثنياً 

 

مجججججن احجججججدى               –الفجججججر  العلمجججججي  -ة الثانويجججججة العامجججججة السجججججورية  يتقجججججدم إىل هجججججنه املفاضجججججلة الطجججججالب احلاصجججججلون علجججججة الشجججججهاد -1
دة والججنين حققججوا حججد أدم مججن الججدرجات يف الشججها واليشةة ا التسلسةةل الدراسةةي اةةذت احملافظةةات( احملافظةةات الشةةرقية) 

 / درجة بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني االجنبيتني .2172/ الثانوية وقدره

 خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية )األوىل أو الثانية(  واللغة األجنبية اليت يرغب ابلتفاضل عليها يف السنة  التحضريية. -2

الطالب الني حقق احلد األدم من الدرجات للتسجيل املباشر يف السنة التحضريية للقبول العجام واملجوااي يجرته لجه اخليجار بجني  -3
ويستبعد امسه من مفاضلة احملافظةات الشةرقية إ ا ااتةار التسةجيل املباشةر دم إىل هنه املفاضلة ، التسجيل املباشر أو التق

 واليستفيد من مقاعدها .
 يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة خاصة ابلسنة التحضريية ويدون اسم اجلامعة اليت يرغب ابلدوام فيها. -4

بعجد مفاضجلة امعجات اليعجين أبن قبولجه يف اايجة السجنة التحضجريية إن تسجيل الطالب يف السنة التحضريية ودوامه يف إحجدى اجل -5
 سيكون يف هنه اجلامعة  .الفرا 

مججوااي(  علججة  –يججتم التفاضججل بججني الطججالب يف اايججة السججنة التحضججريية للقبججول يف الكليججات الطبيججة وحتديججد نججو  القبججول )عججام  -6
 من معدل السنة التحضريية  . /%50/ من معدل الشهادة الثانوية  ونسبة /%50أساس مجع نسبة /

يلتزم الطالب املقبولني يف هنه الكليات ابخلدمة يف احملافظة اليت قبلوا علة أساسها بعد خترجهم مجدة التقجل عجن مجدة الدراسجة  -7
 . 19/8/1979/ اتريخ 39وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم /

 اننكليزية حصرا  . مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف السنة التحضريية هي -8

 الطالب الني حصل علة قبول عام سابق مبوجب شهادة اثنوية أخرى سيتم قبوله يف السنة التحضريية يف التعليم املوااي حصرا . -9

يسدد الطالب رسوم اخلدمات اجلامعية علة أساس القبول العام ابستثناء الطالب احلاصلني علة قبجول عجام سجابق وسججلوا   -10
 ية مبوجب اثنوية جديدة فيسددون رسوم التعليم املوااي حصرا .يف السنة التحضري 

الطالب الني سيتم فراه يف ااية السنة التحضريية إىل احد االختصاصات الطبية )قبول موااي( يطالب بتسديد رسجم التعلجيم  -11
 .(التحضرييةالسابقة )املوااي عن السنة 

إىل راسجة اجلامعجة الجيت يتبجع هلجا املركجز سنة التحضجريية التقجدم بطلبجه لتقدمه اىل مفاضلة االني يرغب ابلغاء  ميكن للطالب -12
 ، مث يقوم مركز التسجيل بف، التثبي .نستخة بطاقة املفاضلة  مرفقا  به املتخص  لنل،

 قوائم أبمساء الطالب املقبولني بنتيجة هنه املفاضلة .واارة التعليم العايل تصدر  -13
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  يف السنة التحضريية قبول العام واملوازي والتقدم ملفاضلة احملافظات الشرقيةإجراءات التسجيل املباشر لل  
 

صورة عن البطاقة يتقّدم الطالب شتخصيا ، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( للتسجيل يف السنة التحضريية ،مصطحبا  معه  -1
ديثا  للطالب الفلسطيين السوري اخلاضع ألحكام الشتخصية للطالب السوري، وصورة عن القيد  يف السجل املدين مستتخرجا  ح

 وما قبل. 26/7/1956ينكر فيه أبن عائلة الطالب من الالجئني بتاريخ  1956/ لعام 260القانون رقم /

 خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية اليت يرغب ابلتسجيل علة أساسها. -2

لبياانت الطالب}رقم االكتتاب، ودورة الشهادة ومصدرها، واللغة األجنبية،ونو  القبجول يقوم موظ  التسجيل ابندخال االلكرتوين  -3
ورقججم  وفةةم مةةاهو مبةةني يف ذايةةة هةةذت ا عةةالن،حمافظججات شججرقية مبوجججب مفاضججلة"، واجلامعججة الججيت سججيكون دوامججه فيهججا  –"مباشججر 

 اهلات ، واجلوال، والعنوان، والرقم الوطين للطالب{.

من صحة إدخال بياانته يقوم موظ  اندخال بتثبي  البياانت ابلنقر علة )أرغب ابلتسجيل يف السنة بعد أتكد الطالب  -4
التحضريية للكليات الطبية( ومن مث يقوم بطباعة التقرير الني يثب  أبن الطالب مت تسجيله تسجيال  مباشرا  أو مت تقدمه إىل 

 علة ثالث نسخ أصلية. مفاضلة احملافظات الشرقية 

الطالب علة النسخ الثالث ويلصق الطوابع املطلوبة علة نستختني منها ، ويقوم املوظ  ابلتوقيع عليها وتسجيلها وختمها  يوقع -5
 ابألختام الرمسية.

يسلم املوظ  للطالب نستخة ملصقا  عليها الطوابع املطلوبة إشعارا  ابلتسجيل املباشر يف السنة التحضريية أو االشرتاه مبفاضلة  -6
الشرقية للقبول يف السنة التحضريية وحيتفظ الطالب هبنه النستخة نبرااها عند الضرورة. وترسل النستخة الثانية إىل احملافظات 

  الواارة مرفقة بصورة عن البطاقة الشتخصية للطالب أو إخراج القيد، وحيتفظ ابلنستخة بدون طوابع لدى اجلامعة.
الطلبات قوائم أبمساء الطالب املقبولني ابلسنة التحضريية مبفاضلة احملافظات  تصدر واارة التعليم العايل بعد انتهاء فرتة تقدمي -7

 الشرقية.
 و وي الشهداء التقدم إىل مفاضليت أبناء أعضاء اايئة التدريسيةأحكام وشروا : اثلثاً 

 للفرعني العلمي واألديب غري الطبية للقبول يف السنة التحضريية للكليات الطبية واالاتصاصات األارى
  العامة:األحكام 

 .2016خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية العامة السورية )األوىل أو الثانية( لعام   -1
 دورة الشهادة الثانوية اليت خيتارها الطالب تعتمد ذاهتا للتقدم جلميع أنوا  املفاضالت حكما .  -2

بيجة واحجدة )إنكليجزي أو فرنسجي( خيتارهجا ويسججلها يف بطاقجة يتقدم الطالجب احلاصجل علجة الشجهادة الثانويجة العامجة السجورية بلغجة أجن  -3
الرتبيجججة الدينيجججة،  درججججة مجججادة/ للفجججر  األدع بعجججد طجججي 2200/ للفجججر  العلمججي و/2400املفاضججلة، وبنجججاء عليجججه حيسجججب اجملمجججو  مجججن /

ريية لكليجات )الطجب البشجري   للقبجول يف السجنة التحضجالطالجب بنجاء علجة هجنا اجملمجو   لويفاضج وللقسم املماثل للغة اليت اختارها،
 طب األسنان   الصيدلة ( واالختصاصات األخرى ابستثناء:

كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار إىل احتساب مواد  -
 الرتبية الدينية مع اجملمو  العام للدرجات عند التفاضل عليها.

اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية حيث سيتم القبول فيها وفق اجملمو  التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن كليات الفنون  -
)مجع درجة االختبار منسواب  إىل النهاية العظمة للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني 

 ا جممو  درجات الطالب ابلشهادة الثانوية املعتمدة للمفاضلة(.مضافا  إليه 2جججج األجنبيتني مضروبة ب
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واملعادلجة للشجهادة الثانويجة العامجة السجورية إىل  2016تقدم الطالب احلاصل علة الشهادة الثانوية العامة غري السجورية لعجام ي   -4
الرتبيججة الدينيجة، الرتبيججة الرايضججية ( مججن معجدل الشججهادة الثانويجة بعججد طجّي درجججة مجواد )٪10املفاضججلة، بعجد حسججم نسجبة )  هجنه 

 .والعسكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوه واملواظبة( إن وجدت
الصجيدلة( أن يجدون اسجم اجلامعجة  -طجب األسجنان -علة الطالب الراغب ابلتقدم للسنة التحضجريية لكليجات )الطجب البشجري  -5

 ملفاضلة.اليت يرغب ابلدوام فيها، يف القسم املتخص  هلا ببطاقة ا

بعججد مفاضججلة قبججول الطالججب يف السججنة التحضججريية ودوامججه يف إحججدى اجلامعججات اليعججين أبن قبولججه يف اايججة السججنة التحضججريية    -6
 يف الكليات الطبية سيكون يف هنه اجلامعة.الفرا 

الصججيدلة( يف  -طججب األسججنان  -يججتم التفاضججل بججني الطججالب يف اايججة السججنة التحضججريية للقبججول علججة كليججات )الطججب البشججري -7
محجاه للحاصجلني علجة الشجهادة الثانويجة السجورية علجة أسجاس مججع  -طرطجوس –البعث  -تشرين  -حلب  -معات دمشقجا

/ مججن معججدل السججنة التحضججريية، أمججا ابلنسججبة للشججهادة الثانويججة غججري %50/ مججن معججدل الشججهادة الثانويججة ونسججبة /%50نسججبة /
 ة التحضريية فقط.السورية فيتم التفاضل علة أساس معدل السن

 مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف السنه التحضريية هي اللغة االنكليزية حصرا . -8

 وما بعد. 1993يشرتط للطالب الراغب ابلتفاضل علة أحد املعاهد ان يكون من مواليد عام   -9

 ./2رقم / ّددة هلا يف انعجالنرى الفحوصات واملقابالت اخلاصة ببع  الكليات واملعاهد خالل املواعيد احملجت   -10
 -الفنون اجلميلة  -التمري   -يتقدم الطالب النين دونوا يف بطاقة املفاضلة  رغبتهم  يف إحدى كليات )اهلندسة املعمارية    -11

للعلوم  ةالتقاني هدامدرسة التمري ( واملعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق  واملع -الرتبية الرايضية  -والفنون اجلميلة التطبيقية 
   فيه.ووفق الشروط الواردة /2رقم / يف انعجالنالسياحية والفندقية إىل االختبارات اخلاصة هبا خالل املواعيد احملّددة هلا 

كل طالب اختار ضمن رغباته كلية  أو معهدا  أو مدرسة متري  حيتاج القبول فيها إىل النجاح  يف فح ، اختبار،     -12
 م إليها ضمن املواعيد احملددة هلا، فإن هنه الرغبة تعّد ملغاة حكما . مقابلة،  ومل يتقد

رايض أطفال( ويف معهد النفط والغاا ابلرميالن  -إرشاد نفسي  -تتم املقابالت للمقبولني يف كليات الرتبية )معلم ص     -13
خالل املواعيد احملددة لتسجيل الطالب واملعهد التقاين للتخطوط احلديدية حبلب يف الكلية أو املعهد الني قبل فيه الطالب 

املقبولني، ويف معهد اآلاثر واملتاح  يف األسبوعني األولني من بدء التسجيل. ويعد مستنكفا  عن التسجيل من مل جير املقابلة 
يت حيق له التسجيل الشتخصية يف امليعاد احملدد هلا ومن يُرف  بنتيجة املقابلة اليت جترى بعد القبول، يقبل يف الرغبة التالية ال

 فيها وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراا وثيقة خطية من الكلية املعنية أو املعهد أبنه غري الئق بنتيجة فح  املقابلة الشتخصية. 

ابلدوام يف اجلامعات واملقبولني يف كليات فر  تدمر يسمح فقط للطالب املقبولني جبامعيت حلب والفرات وفروعهما    -14
 .2016/2017ت واملعاهد املماثلة للعام الدراسي األخرى يف الكليا

 

يتقةةدم الطةةالب مةةن شلةةة الشةةهادة الثانويةةة املهنيةةة ببطاقةةة املفاضةةلة ضةةمن االعةةالن اخلةةا  ابلثةةانو ت املهنيةةة الةةذي  -
 سيصدر الحقاً.
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  العلمي واألديب(  غري الطبية مفاضلة القبول يف السنة التحضريية واالاتصاصات األارى شروا(
 ويتقدم إليها: اء أعضاء اايئة التدريسيةألبن

أبناء أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات احلكومية وأبناء أعضجاء هيئجة البحجث العلمجي يف مركجز الدراسجات والبحجوث العلميجة، وأبنجاء  
ن قضججوا عشججر سججنوات علججة األقججل يف أعضججاء هيئججة التججدريع يف املعاهججد العليججا املرتبطججة بججواير التعلججيم العججايل، احلججاليني أو السججابقني الججني

 اخلدمة عضوية هيئة التدريع أو البحث العلمي النين تركوا العمل ألسباب غري أتديبية، أو النين تُوفوا وهم علة رأس 

 التقدم اىل هنه املفاضلة بعد ابراا ما يثب  ذل،. أبناء أعضاء اهليئة التدريسيةجيب علة مجيع الطالب من   -1

ه املفاضجججلة حتقيجججق حجججد أدم مجججن الجججدرجات يف الشجججهادة الثانويجججة ابسجججتثناء كليجججة الفنجججون اجلميلجججة والفنجججون اليتطلجججب التقجججدم هلجججن  -2
 ./2رقم / انعالن يفاجلميلة التطبيقية وبع  االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بع  الشروط الواردة 

لتحضريية يف القسم املتخص  هلا يف بطاقة املفاضلة ويف اجلامعة يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفر  العلمي رغبته ابلسنة ا  -3
 / رغبة كحد أقصة.25اليت خيتارها، ويدرج رغباته لباقي االختصاصات يف القسم الثاين من البطاقة وميكنه تدوين /

 بعججد مفاضججلة الفججراة التحضججريية إن قبججول الطالججب يف السججنة التحضججريية ودوامججه ابجلامعججة الججيت اختارهججا اليعججين أبن قبولججه يف اايججة السججن  -4
 -طجب األسجنان -سيكون بنفع اجلامعة، ويتم التفاضل بني الطالب يف ااية السنة التحضجريية للقبجول علجة كليجات )الطجب البشجري

علة مقاعد كل جامعة علة حدة )اجلامعة الجيت يتبجع هلجا طرطوس  –محاه  –البعث -تشرين -حلب -جامعات دمشق الصيدلة( يف
/ مجن معجدل الشجهادة %50ئة التدريسية(، ويتم التفاضل للحاصلني علة الشهادة الثانوية السورية علة أسجاس مججع نسجبة /عضو اهلي

/ مججن معججدل السججنة التحضججريية، أمججا ابلنسججبة للشججهادة الثانويججة غججري السججورية فيججتم التفاضججل علججة أسججاس معججدل %50الثانويججة  ونسججبة /
 السنة التحضريية فقط.

 جنبية املعتمدة للدراسة يف السنه التحضريية هي اللغة االنكليزية حصرا .مادة اللغة األ  -5

 / رغبة كحد أقصة.20يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفر  األدع رغباته يف بطاقة املفاضلة وميكنه تدوين/  -6

النججاح  يف فحج ، اختبجار، مقابلجة، كل طالب اختار ضمن رغباته كلية  أو معهدا  أو مدرسجة متجري  حيتجاج القبجول فيهجا إىل   -7
 .  /2رقم/ احملددة هلا يف انعالن الشروط واملواعيد عليه التقدم اليها ضمن 

التقجدم نعجالن التسججيل املباشجر  ، الني اليرغب ابلتقدم اىل مفاضلة أبناء أعضاء اهليئجة التدريسجية،حيق لطالب الفر  العلمي  -8
 املباشجججر  طجججب األسجججنان  الصجججيدلة( اذا حقجججق احلجججد األدم املطلجججوب للتسججججيلللسجججنة التحضجججريية لكليجججات )الطجججب البشجججري 

إن رغججب بججنل،، وال يججتم تسججوية وضججعه أبي  أوالتقججدم نعججالن املفاضججلة العامججة لبججاقي االختصاصججات وفججق الشججروط الججوارده فيججه
 حال من األحوال علة املقاعد املتخصصة ألبناء أعضاء اهليئة التدريسية.

 التقجدم نعجالن التسججيل املباشجر ، الني اليرغب ابلتقدم اىل مفاضلة أبناء أعضاء اهليئجة التدريسجية،األدع حيق لطالب الفر    -9
وال يتم تسوية وضعه أبي حال مجن األحجوال علجة املقاعجد املتخصصجة ألبنجاء أعضجاء  إن رغب بنل،. وفق الشروط الوارده فيه

 اهليئة التدريسية.

 أبمساء الطالب املقبولني بنتيجة هذت املفاضلة. قوائم وزارة التعليم العايلتصدر   -10

يتقدم الطالب من شلة الشهادة الثانوية املهنية ببطاقة املفاضلة ضمن االعالن اخلا  ابلثانو ت املهنيةة الةذي  -
 ويتم قبوام على املقاعد الشاغرة يف الكليات واألقسام املماثلة الاتصاصاهتم.سيصدر الحقاً، 
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    لذوي  غري الطبية ) العلمي واألديب( بول يف السنة التحضريية واالاتصاصات األارىمفاضلة القشروا

 الشهداء ويتقدم إليها:
 

أبنججاء وأشججقاء وأاواج شججهداء احلججرب والعمليججات احلربيججة، وأبنججاء وأشججقاء وأاواج شججهداء أحججداث األمججن الججداخلي وأبنججاء مقعججدي احلججرب     
األمججن الججداخلي ملججن كججان عجججزه كليججا  ، ويججتم إثبججات احلالججة بوثيقججة صججادرة عججن مكتججب شجج ون  والعمليججات احلربيججة وأبنججاء مقعججدي أحججداث

 الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة أو من الفرو  يف احملافظات.
 
التسجججيل  جيججب علججة مجيججع الطججالب مججن ذوي الشججهداء التقججدم اىل هججنه املفاضججلة بعججد ابججراا مججا يثبجج  ذلجج،، والطالججب الججني اختججار  -1

وفجق احلجد األدم املعلجن لجن ُيسجمح لجه ابلتقجدم اىل لكليات )الطجب البشجري   طجب األسجنان  الصجيدلة( املباشر يف السنة التحضريية 
 هنه املفاضلة.

لجججة اليتطلجججب التقجججدم هلجججنه املفاضجججلة حتقيجججق حجججد أدم مجججن الجججدرجات يف الشجججهادة الثانويجججة ابسجججتثناء كليجججة الفنجججون اجلميلجججة والفنجججون اجلمي  -2
 . /2رقم / التطبيقية وبع  االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بع  الشروط الواردة يف انعالن

يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفر  العلمي رغبته ابلسنة التحضريية يف القسم املتخص  هلا يف بطاقة املفاضلة ويف اجلامعة   -3
 / رغبة كحد أقصة.25تصاصات يف القسم الثاين من البطاقة وميكنه تدوين /اليت خيتارها ، ويدرج رغباته لباقي االخ

إن قبول الطالب يف السنة التحضريية ودوامه ابجلامعة اليت اختارها اليعين أبن قبوله يف ااية السنة التحضريية سيكون بنفع اجلامعة،   -4
الصجيدلة( يف جامعجات  -طجب األسجنان -ت )الطجب البشجريويتم التفاضل بجني الطجالب يف اايجة السجنة التحضجريية للقبجول علجة كليجا

/ مجن %50محاه، للحاصلني علة الشهادة الثانوية السجورية علجة أسجاس مججع نسجبة / – طرطوس -البعث -تشرين -حلب -دمشق
م التفاضجل علجة / من معدل السنة التحضريية ، أمجا ابلنسجبة للشجهادة الثانويجة غجري السجورية فيجت%50معدل الشهادة الثانوية  ونسبة /
 فقط. أساس معدل السنة التحضريية

 مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف السنه التحضريية هي اللغة االنكليزية حصرا .  -5

 / رغبة كحد أقصة.20يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفر  األدع رغباته يف بطاقة املفاضلة وميكنه تدوين/  -6

غباتججه كليجة  أو معهججدا  أو مدرسججة متجري  حيتججاج القبججول فيهجا إىل النجججاح  يف فحجج ، اختبجار، مقابلججة، عليججه كجل طالججب اختجار ضججمن ر   -7
 /.2روط واملواعيد احملددة هلا يف انعجالن رقم /ضمن الشالتقدم اليها 

باشججر للسججنة التحضججريية حيججق لطالججب الفججر  العلمججي، الججني اليرغججب ابلتقججدم اىل مفاضججلة ذوي الشججهداء، التقججدم نعججالن التسجججيل امل  -8
أوالتقججدم نعججالن املفاضجججلة لكليججات )الطججب البشججري  طججب األسجججنان  الصججيدلة( اذا حقججق احلججد األدم املطلججوب للتسججججيل املباشججر 

إن رغججب بججنل،، وال يججتم تسججوية وضججعه أبي حججال مججن األحججوال علججة املقاعججد  العامججة لبججاقي االختصاصججات وفججق الشججروط الججوارده فيججه
 لشهداء.املتخصصة لنوي ا

الشجروط الجوارده  التقجدم نعجالن التسججيل املباشجر وفجق ، الجني اليرغجب ابلتقجدم اىل مفاضجلة ذوي الشجهداء،حيق لطالجب الفجر  األدع  -9
 ، وال يتم تسوية وضعه أبي حال من األحوال علة املقاعد املتخصصة لنوي الشهداء.فيه إن رغب بنل،

 .الب املقبولني بنتيجة هذت املفاضلةتصدر وزارة التعليم العايل قوائم أبمساء الط  -10
  يتقدم الطالب من شلة الشهادة الثانوية املهنيةة ببطاقةة املفاضةلة ضةمن االعةالن اخلةا  ابلثةانو ت املهنيةة الةذي سيصةدر

 الحقاً، ويتم قبوام على املقاعد الشاغرة يف الكليات واألقسام املماثلة الاتصاصاهتم.



 8 

 

ء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداءإجراءات التقدم لمفاضلتي أبنا  

 

 يتقّدم الطالب شتخصيا ، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية(. -1

 خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية اليت يرغب ابلتفاضل علة أساسها. -2

، رقم االكتتاب، دورة الشهادة الثانوية ومصدرها، يقوم موظ  التسجيل ابالدخال االلكرتوين لبياانت الطالب }فر  الشهادة الثانوية -3
 . }اللغة األجنبية اليت اختارها الطالب

اىل القسم األول من بطاقة املفاضلة واملتخص  للسنة التحضريية حيث يبدي الطالب يتم االنتقال  إذا كان الطالب من الفر  العلمي -4
السنة التحضريية للكليات الطبية ( وخيتار اسم اجلامعة اليت يرغب  رغبته ابلتفاضل علة السنة التجضريية )أرغب ابلتفاضل علة

 ابلدوام فيها، أو )ال أرغب ابلتفاضل علة السنة التحضريية للكليات الطبية (،ويتم النقر علة ار متابعة لالنتقال اىل القسم الثاين من
خرى إن رغب الطالب بنل،، مث ينقر علة حفظ البطاقة جيث يقوم موظ  التسجيل إبدخال رغبات الطالب يف االختصاصات األ

 الرغبات واملتابعة للتثبي .

مباشرة اىل صفحة اختيار الرغبات جيث يقوم موظ  التسجيل إبدخال رغبات طالب من الفر  األدع يتم االنتقال إذا كان ال -5
 الطالب، مث ينقر علة حفظ الرغبات واملتابعة للتثبي .

ي بياانت الطالب}رقم اهلات ، واجلوال، والعنوان، والرقم الوطين للطالب واسم عضو هيئة التدريع يقوم موظ  التسجيل إبدخال ابق -6
د ودرجة واجلامعة اليت يتبع هلا ابلنسبة ملفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية، واالسم الثالثي للشهيد ورتبته واالسم الثالثي لوالدة الشهي

 . }اءالقرابة ابلنسبة ملفاضلة ذوي الشهد

 بعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته ورغباته يقوم موظ  اندخال ابلتثبي  وطباعة بطاقة املفاضلة علة ثالث نسخ أصلية.  -7

يوقع الطالب علة النسخ الثالث ويلصق الطوابع املطلوبة علة نستختني منها ، ويقوم املوظ  ابلتوقيع عليها وتسجيلها وختمها  -8
 ابألختام الرمسية.

إشعارا  ابنشرتاه ابملفاضلة وحيتفظ الطالب هبنه النستخة نبرااها عند املطلوبة عليها الطوابع  ا  م املوظ  للطالب نستخة  ملصقيسل -9
الضرورة. وترسل النستخة الثانية إىل الواارة  مرفقة بصورة عن البطاقة الشتخصية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة اخلاصة بعضو اهليئة 

 .اجلامعةالوثيقة اخلاصة بنوي الشهداء وفق املفاضلة املتقدم اليها الطالب، وحيتفظ ابلنستخة الثالثة بدون طوابع لدى التدريسية أو 
 

 

 

 مالحظة هامة :

عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته ، ملرة واحدة فقط خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذل، مبركز 
 بنفع اجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة يف أحد مراكزها وذل، وفق اآليت:  تعديل البياانت

يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسيا  إىل راسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املتخص  لنل، مرفقا  به بطاقة املفاضلة  -
 الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.

عديل الرغبات الكرتونيا  وتسلم النستخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ ابلنستخة األخرى يقوم املركز املتخص  بت -
 مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.

  ترسل البطاقات املعدلة ومرفقاهتا إىل الواارة ضمن مغل  خاص مرفق بقائمة امسية.  -
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:لشهداءاء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة ذوي ااألوراق المطلوبة للتقدم إلى مفاضلتي أبن  
 

صورة عن البطاقة الشتخصية ابلنسبة للطالب السوريني، أما الطالب الفلسطينيون املقيمون يف سورية فيتقدمون بصورة عجن القيجد   -1
 وما قبل. 26/7/1956يف السجل املدين مستتخرج حديثا  ينكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب والني جيب أن يكون بتاريخ 

مجن يتقجدمون بصجورة مصجدقة عنهجا  ،إحجدى الجدول العربيجة أو األجنبيجة علة شهادة الدراسة الثانوية العامجة مجن احلاصلونالطالب   -2
كججنل، مججن واارة اخلارجيججة السججورية مججع ترمجججة و واارة اخلارجيججة يف الدولججة الججيت صججدرت عنهججا ومججن سججفارة اجلمهوريججة العربيججة السججورية فيهججا 

 ، للواثئق األجنبيةة أصولي

الوثيقججة اخلاصججة أببنججاء أعضججاء اهليئججة التدريسججية صججادرة مججن ذاتيججة اجلامعججة أو مركججز الدراسججات والبحججوث العلميججة، أو املعهججد العججايل،   -3
 ممهورة ابخلامت الرمسي تبني وضع والد الطالب أو والدته ومدة اخلدمة مستتخرجة حديثا  .

ء وأبنججاء مقعججدي احلججرب وأحججداث األمججن ملججن كججان عجججزه كليججا ، صججادرة عججن مكتججب شجج ون الوثيقججة اخلاصججة مبفاضججلة ذوي الشججهدا  -4
  الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة أو من الفرو  يف احملافظات مستتخرجة حديثا .

 
 

التحضريية حسب   السنة جدول يبني احملافظات الصادرة عنها الشهادات الثانوية واجلامعة اليت يتم التسجيل فيها يف
 كل حمافظة

 

حضرييةاجلامعة اليت حيم للطالب الدوام فيها يف السنة الت احملافظة الصادرة عنها الشهادة الثانوية  

القنيطرة-درعا –السويداء  -ري  دمشق  -دمشق  جامعة دمشق 

 جامعة حلب حلب

 جامعة تشرين الالذقية

 جامعة البعث مح 

 جامعة محاه محاه

ة  طرطوسجامع طرطوس  

ادلب  -احملافظات الشرقية   اجلامعة اليت خيتارها الطالب 

 اجلامعة اليت خيتارها الطالب مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية 

 اجلامعة اليت خيتارها الطالب مفاضلة ذوي الشهداء
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 الشرقية احملافظات  أبناءومفاضلة : أحكام وشروا التقدم إىل املفاضلة العامة رابعاً 
 لغري االاتصاصات الطبية )الفرع العلمي(

 ة:ام  ةالعكام ةاألح 
 

 اليت يرغب ابلتقدم للمفاضلة مبوجبها. 2016لعام خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية )األوىل أو الثانية(   -1

 ع أنوا  املفاضالت حكما .للتقدم جلمي دورة الشهادة الثانوية اليت خيتارها الطالب للتقدم للمفاضلة العامة تعتمد ذاهتا  -2

خيتارها )إنكليزي أو فرنسي( بلغة أجنبية واحدة  ةالعام املفاضلةيتقدم الطالب احلاصل علة الشهادة الثانوية العامة السورية إىل   -3
الطالب بناء  لويفاض الدينية،الرتبية  درجة مادةبعد طي  /2400وبناء عليه حيسب اجملمو  من / املفاضلة،ويسجلها يف بطاقة 

 .وللقسم املماثل للغة اليت اختارها الرغبات،علة هنا اجملمو  جلميع 
 ../2رقم / انعجالنواملقابالت املقّررة لبع  االختصاصات، وفق ما هو حمّدد يف  االختباراتيتم التقّدم للمفاضلة، وإجراء   -4
 تدوينرغباهتم بنتيجة هنه املفاضلة املرفوضة طالب أوضا  ال يشرتط ملعاجلةو  أقصة،كحد   / رغبة 25/ تدوين لطالب ميكن ل  -5

 .وفق الشروط واحلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفاضلة العامة كحد أدم  / رغبة20/
حيث ،  ةالعام املفاضلةيتقدم الطالب احلاصل علة الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية إىل   -6

بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، الرتبية الفنية ( من معدل الشهادة الثانوية ٪10يتم حسم نسبة )
بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية قيم املويتقدم ملفاضلة السوري غري واملوسيقية، السلوه واملواظبة( إن وجدت، 

وفق الشروط بدون حسم أي نسبه من معدل الشهادة الثانوية سكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوه واملواظبة( إن وجدت، والع
 .الواردة يف انعالن اخلاص به 

ال خيتارها ومادة اللغة األجنبية اليت تتم املفاضلة علة أساس جممو  درجات الشهادة الثانوية، بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية   -7
واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار إىل جبامعيت دمشق وحلب  ابستثناء كلييت الشريعة ،الطالب
، وكليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية حيث  لدرجات عند التفاضل عليهاامو  تساب مادة الرتبية الدينية مع جماح

ق اجملمو  التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن )مجع درجة املسابقة منسوبة إىل النهاية العظمة للشهادة سيتم القبول فيها وف
 مضاف إليها جممو  درجات الطالب يف 2الثانوية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى اللغتني األجنبيتني مضروبة بجج 

 الشهادة الثانوية املعتمدة للمفاضلة( .

 حيق له التقدم للمفاضلة العامة يف األعوام القادمة وإن حصل علة اثنوية جديدة. هلنا العام الملقبول بنتيجة املفاضلة العامة االطالب   -8

لن  وما بعد 2010-2009يف أحد األعوام املاضية بدءا  من العام الدراسي كل من حصل علة قبول بنتيجة املفاضلة العامة   -9
     .حقق شروطهاابقي املفاضالت إن  إىلامة وإن حصل علة شهادة اثنوية جديدة وحيق له التقدم يسمح له ابلتقدم للمفاضلة الع

أبناء مقعدي احلرب الشهداء و  ذوو-ئة التدريسية أبناء أعضاء اهليلطالب النين حيق هلم التقدم للمفاضالت اخلاصة )ميكن ل  -10
 إضافة إىل املفاضلة اخلاصة هبم. للمفاضلة العامةالتقدم  (جسميا   املعاقون-كليا  وأحداث األمن ملن كان عجزه  

قررات يف الشهادة الثانوية بع  امل درجةاحلد األدم للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل  عندالتفاضلي  مو اجملتساوي  يف حال  -11
 .من حاا علة الدرجة األعلة / ويقبل2يف اجلدول الوارد ابنعالن رقم / ما هو مبنيوفق 

 الدرجةأساس يف االختصاصات اليت يتم القبول فيها علة االختصاصية  الدرجة لقبول علةل حلد األدما تساوي يف حال  -12
 األعلة. مو ويقبل من حاا علة اجملدرجات ال مو جمينظر إىل االختصاصية 
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ومل أو فح  مقابلة أو اختبار  النجاح يفكل طالب اختار ضمن رغباته كلية  أو معهدا  أو مدرسة متري  حيتاج القبول فيها إىل   -13
 فإن هنه الرغبة تعّد ملغاة حكما . ،/2رقم / انعالنضمن املواعيد احملددة له يف  يتقدم إليه

الثانية( واملرحلة الثانوية يف  )احللقة يف سورية النين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي لطالب العرب املقيمنييسمح ل  -14
ويعاملون معاملة الطالب السوريني  ،فقط ملفاضلة العامةاابلتقدم إىل  السورية،دة الثانوية العامة سورية حو حصوهلم علة الشها

  اجلامعية.من حيث الرسوم 
النين درسوا مرحلة التعليم  حكمهم(أو من يف  )السورينييسمح ألبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية املتزوجات من غري   -15

ل نية( واملرحلة الثانوية حو حصوهلم علة الشهادة الثانوية العامة السورية وكان  األم مقيمة يف سورية خالالثا )احللقةاألساسي 
 اجلامعية.ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم للمفاضلة العامة ابلتقدم  ابنها،فرتة دراسة 

ألقسام املفتتحة يف فرو  اجلامعات ابحملافظات ألبناء هنه من األعداد املقررة للقبول يف بع  الكليات وا %70خصص  نسبة   -16
 .وفق مصدر الشهادة الثانويةوذل، احملافظات ابملفاضلة العامة 

يسمح له ابلتحويل املماثل فيما بينها حصرا  يف السنة التالية لب يف إحدى الكليات املفتتحة يف فرو  اجلامعات عند قبول الطا  -17
شريطة أن يكون حمققا  جملمو  الدرجات املطلوب الرئيسية احلكومية امعات اجلحويل املماثل إىل كما يسمح له ابلت  للتسجيل،

 للقبول يف اجلامعة اليت يرغب ابلتحويل إليها يف العام الدراسي الني قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثل.

يسمح هلم  ال الشرقية افظاتاحمل إحدىحلاصلني علة الشهادة الثانوية من امن  )دير الزور( قبولون يف جامعة الفراتاملالطالب   -18
 .إال إذا كان  درجاهتم يف سنة القبول ختوهلم االلتحاق ابجلامعة املراد التحويل إليهاإىل اجلامعات األخرى ابلتحويل املماثل 

يف  مباشرا  تسجيال   2016عام لادة الثانوية العامة علة الشه مهورية العربية السورية احلاصلونوسام بطل اجل حاملي أوالديسّجل   -19
 .الثانويةحبسب فر  شهادة الدراسة  هاللتحاق فياب الني يرغبونالكلية أو القسم أو املعهد 

الني درس أكثر من نص  مواد تل، الشهادة  -العلمي  الفر -  الشهادة الثانوية العامة غري السورية احلاصل علة حيق للطالب  -20
شريطة حصوله علة الشهادة الثانوية التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منح  فيها تل، الشهادة  يةبلغة أجنب

لطالب املقبولني ا تسجيليف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيال  مباشرا  ، ويسجل ٪50وأال يقل معدله فيها عن  2016يف دورة عام 
ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله  ة من الطالب املقبولني مبفاضلة السوريني غري املقيمنياملطلوبرسوم ل)ويطالب اب، ابملفاضلة

 االلتحاق بنفع االختصاص وفق شروط ونتيجة املفاضلة العامة(.

طلبهم ملغة ويعد العامة  فاضلةاملإىل  لتقدماب أو املعاهد اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعاتاملفاضالت ال حيق للطالب املقبولني يف   -21
 ابقي املفاضالت، وحيق هلم التقدم إىل حكما  

 انعالن.التام ابملواعيد احملددة يف هنا  التقيدالطالب  علةجيب   -22

 

   واألوراق املطلوبة العامةفاضةلة املإىل  التقدمشةروا: 
بعد طّي درجة مادة   درجات مبجمو )األوىل أو الثانية( / 2016عام / يف إحدى دوريتأن يكون حاصال  علة الشهادة الثانوية   -1

رقم  يف انعجالنالوارد اجلدول )أ( ال يقل عن احلد األدم املقّرر يف الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني )االنكليزية أو الفرنسية( 
 . فيهالشروط املطلوبة  وتوفر./2/

عادلة للشهادة الثانوية العامة السورية للطالب ( من معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة غري السورية امل٪10نسبة ) يتم حسم  -2
السوريني ومن يف حكمهم بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوه 

  .(واملواظبة إن وجدت
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 األوراق املطلوبة: 
يف سورية فيتقدمون بصورة عن القيد  ا الطالب الفلسطينيون املقيمونالسوريني، أمصورة عن البطاقة الشتخصية ابلنسبة للطالب   -1

 وما قبل  26/7/1956 يكون بتاريخأن جيب  والنييف السجل املدين مستتخرج حديثا  ينكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب 

ووثيقة  يةشهادة ميالد سور فة إىل ابنضا متثب  جنسيته ةالسورية بوثيقعلة الشهادة الثانوية  احلاصلون العرب بالطاليتقدم   -2
  .يف سورية ومرحلة التعليم الثانوي / احللقة الثانية رحة التعليم األساسي /مل تسلسل دراسي

ة التعليم لوثيقة تسلسل دراسي ملرح إىلتثب  جنسيتهم ابنضافة  ةبوثيقيتقدم أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية   -3
وصورة عن البطاقة الشتخصية لألم وسند إقامة هلا خالل مدة دراسة يف سورية ومرحلة التعليم الثانوي  ة(الثاني )احللقةاألساسي 

  ابنها يف سورية.
من بصورة مصدقة عنها  يتقدمون ،إحدى الدول العربية أو األجنبية علة شهادة الدراسة الثانوية العامة من ناحلاصلو الطالب   -4

كنل، من واارة اخلارجية السورية مع ترمجة و درت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها واارة اخلارجية يف الدولة اليت ص
 .الشتخصيةفة إىل صورة عن البطاقة ، إضاللواثئق األجنبيةأصولية 

 التقدم الرايضي للطالب، للراغبني يفتثب  التفوق  االحتاد الرايضي العام عن رئيعصادرة  لتفوق الر ضياخلاصة ابوثيقة ال  -5
   كلية الرتبية الرايضية علة أساس التفوق الرايضي وذل، وفق األسع واملعايري املعتمدة يف اللوائح واألنظمة املعمول هبا  ملفاضلة
 يت:اآلوفق أسع التفوق الرايضي وحتّدد 
                                                                                                              بطولة العامل أو الدورات األوملبية. يف 8-1احلائزون علة املراكز من   -
 بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. يف 4-1احلائزون علة املراكز من   -

 بطولة املتوسط أو دورة ألعاب املتوسط. يف 4-1احلائزون علة املراكز من   -

 والت العربية أو الدورات العربية.البط يف 3-1احلائزون علة املراكز من   -

 والعربية.  العبو املنتتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية النين يشاركون يف البطوالت الدولية وانقليمية   -

 األلعاب املعتمدة. اجلمهورية يفول يف البطولة علة مستوى األ حققوا املركز العبو منتتخب احملافظة أو النادي النين  -

 األلعاب املعتمدة. اجلمهورية يفاحملافظة أو النادي النين حققوا املركز الثاين يف البطولة علة مستوى العبو منتتخب  -

 علة مستوى اجلمهورية. ةاحلائزون علة املركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب القو   -

أو كلية الرتبية الرايضية  جامعة تشرينيف الرتبية الرايضية  بدنية يف كليةخيضع الطالب املتفوقون رايضيا  إىل فح  طيب ولياقة  -
، ويُقبل الطالب الناجحون ضمن العدد املقرر مبوجب مفاضلة خاصة ./2رقم / يف انعجالنخالل املواعيد احملددة  جبامعة محاه

 جُترى فيما بينهم.

علة وثيقة  صولحلواملقاعد املتخصصة للمتفوقني رايضيا  لتدوين امسه لالستفادة من امراجعة االحتاد الرايضي العام علة الطالب  -
تضاف إىل درجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت انهلا لبتحديد الرايضي االحتاد  يقومسحيث  الرايضي،لتفوق خاصة اب
 يف كلييت الرتبية الرايضية.علة أساسها يتم القبول لالتفاضلي للطالب اجملمو  

 ثيقة إىل مركز التقدم للمفاضلة نرفاقها مع نستخة بطاقة املفاضلة اليت سرتسل للواارة الحقا .يقوم الطالب بتسليم الو  -
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  املكفوفني(مبن فيهم  بصرية – حركية-)مسعية  ابعاقات ملفاضلة اخلاصة ابلطالب املعاقنيا-اامساً 
 

فرع الثانوية وشروا  أو املعهد والقسم الكلية
 إضافية

ري  ومكان إجراء الفح  الطيات نوع ا عاقة ونسبتها  

      أدع-علمي اللغة العربية
 يف اللغة العربية 50٪ 

 
 
 

 (٪80)ال تزيد عن  مسعية -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان   بصرية -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان   حركية -

الواقةةةةةة  يف  الةةةةةةثالاثءاعتبةةةةةةاراً مةةةةةةن يةةةةةةوم 
وحىت ذايةة الةدوام الرمسةي 6/9/2016

يف  الواقةةةةةةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةةةةةوم 
24/9/2016 
 جامعة دمشم: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة شات :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 ( امعةمبىن رائسة اجلدير الزور  ) 

 أدع-علمي اللغة اننكليزية
 يف اللغة اننكليزية50٪

     أدع-علمي اللغة الفرنسية
 يف اللغة الفرنسية 50٪

     أدع-علمي اللغة األملانية
ة حصرالغة التفاضل االنكليزي  

    أدع-علمي اللغة الفارسية
أدع – علمي اللغة انسبانية  

ا  حصر ةلغة التفاضل الفرنسي   

 أدع فقط التاريخ
أدع – علمي الفلسفة  

أدع – علمي علم االجتما   

أدع – علمي املكتبات واملعلومات  

 (٪30)ال تزيد عن بصرية  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  مسعية  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
مهما كان  درجة حركية سفلية ) -

 انعاقة(
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

)مهما كان  درجة  وظيفي
 انعاقة(

 أدع – علمي - العلوم السياسية
 (٪80ال تزيد عن )مسعية  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  بصرية  -
 (ةدرجة انعاقمهما كان  )حركية  –

 أدع – علمي - احلقوق

 أدع – علمي الشريعة
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فرع الثانوية وشروا  أو املعهد والقسم الكلية
 إضافية

ري  ومكان إجراء الفح  الطيات نوع ا عاقة ونسبتها  

 علمي االقتصاد

 (٪30عن  بصرية ) ال تزيد -
 (٪50مسعية ) ال تزيد عن  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

)مهما كان  درجة  وظيفي
 انعاقة(

الواقةةةةةة  يف  الةةةةةةثالاثءاعتبةةةةةةاراً مةةةةةةن يةةةةةةوم 
وام الرمسةي وحىت ذايةة الةد6/9/2016

الواقةةةةةةةةةةةةةة  يف  السةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةةةةةوم 
24/9/2016 
 جامعة دمشم: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة شات :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 ( احلسكة ) املشفى الوطين
 ( مبىن رائسة اجلامعةدير الزور  ) 

 علمي العلوم اندارية

 الفنون اجلميلة
 والفنون اجلميلة التطبيقية

يف الشهادة  %50معدل 
الثانوية وجلميع فرو  
الشهادات شريطة النجاح 
يف االختبارات الواردة يف 

 ./2رقم / انعجالن

 (٪50مسعية) ال تزيد عن  -
 حركية سفلية  -

 (ةدرجة انعاق)مهما كان  
 

 
 الرايضيات العلوم

 علمي
يف مادة الرايضيات 60٪  

 (٪50مسعية)ال تزيد عن  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

)مهما كان  درجة  وظيفي
 انعاقة(

حصاء ان
 (٪50مسعية)ال تزيد عن  - الرايضي

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
مهما كان  درجة حركية سفلية ) -

 انعاقة(
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كان  درجة انعاقة( وظيفي
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فرع الثانوية وشروا  أو املعهد والقسم الكلية
 إضافية

ري  ومكان إجراء الفح  الطيات نوع ا عاقة ونسبتها  

اهلندسة 
اختصاص  املعلوماتية

 برجميات
 علمي

درجة / بعد طي  1800/
نية دة الرتبية الديدرجة ما

يتنيوإحدى اللغتني األجنب  

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
مهما كان  درجة حركية سفلية ) -

 انعاقة(
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

)مهما كان  درجة  وظيفي
 انعاقة(

الواقةةةةةة  يف  الةةةةةةثالاثءاعتبةةةةةةاراً مةةةةةةن يةةةةةةوم 
لرمسةي وحىت ذايةة الةدوام ا6/9/2016

الواقةةةةةةةةةةةةةة  يف  السةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةةةةةوم 
24/9/2016 
 جامعة دمشم: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة شات :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 ( مبىن رائسة اجلامعةر الزور  ) دي
 
 
 

هندسة 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 
 بطرطوس

اختصاص 
 برجميات

اهلندسة 
امليكانيكية 
 والكهرابئية

هندسة  -
 االتصاالت

هندسة  -
 االلكرتونيات

 واالتصاالت

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كان  درجة انعاقة()
وظيفي  حركية سفلية بطرف واحد -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كان  درجة انعاقة( وظيفي

 الرتبية
 املناهج

 أدع – علمي

 (٪80مسعية ) ال تزيد عن  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  بصرية  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  حركية  -

 الرتبية اخلاصة

 علم النفع

 علمي اين للتعويضات السنيةاملعهد التق
 يف اللغة األجنبية 50%

 (٪50مسعية)ال تزيد عن  -
 حركية سفلية  -

 )مهما كان  درجة انعاقة(

املعهد املتوسط للعلوم الشرعية 
 أدع – علمي والعربية

 (٪80مسعية)ال تزيد عن  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  بصرية  -
 (ةدرجة انعاق)مهما كان  حركية  -

يةةةةةةةةوم الةةةةةةةةثالاثء الواقةةةةةةةة  يف  اعتبةةةةةةةةاراً مةةةةةةةةن
وحىت ذاية الدوام الرمسةي مةن 6/9/2016

 24/9/2016يوم السب  الواق  يف 
 جامعة دمشم: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 البشري جامعة شات :كلية الطب -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 ( مبىن رائسة اجلامعةدير الزور  ) 

 

 (٪50مسعية )ال تزيد عن  - أدع فقط املعهد التقاين للتخدمة االجتماعية
 (٪50يد عن بصرية )ال تز  -

املعهد التقاين 
 الطيب

اختصاص 
 معاجلة فيزايئية

 علمي

 (٪50مسعية )ال تزيد عن  -
 (٪30بصرية )ال تزيد عن  -

 
 
 
 

املعهد التقاين 
 الصحي
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فرع الثانوية وشروا  أو املعهد والقسم الكلية
 إضافية

ري  ومكان إجراء الفح  الطيات نوع ا عاقة ونسبتها  

 علمي املعهد التقاين للحاسوب
 يف اللغة األجنبية 50%

 (٪50مسعية )ال تزيد عن  -
 (٪30بصرية )ال تزيد عن  -
 د وظيفيحركية علوية بطرف واح -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كان  درجة انعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كان  درجة انعاقة( وظيفي

الواقةةةةةة  يف  الةةةةةةثالاثءاعتبةةةةةةاراً مةةةةةةن يةةةةةةوم 
وحىت ذايةة الةدوام الرمسةي 6/9/2016

الواقةةةةةةةةةةةةةة  يف  السةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةةةةةوم 
24/9/2016 
 جامعة دمشم: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
ن:كلية الطب البشري  جامعة تشري -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة شات :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 ( مبىن رائسة اجلامعةدير الزور  ) 

  علمي انحصائي(-املعهد التقاين )املايل

 املعهد التقاين
 للعلوم املالية واملصرفية

 أدع – علمي
 ألجنبيةيف اللغة ا 50%

 املعهد التقاين
 ندارة األعمال والتسويق

 أدع فقط
 يف اللغة األجنبية 50%

املعهد التقاين للفنون التطبيقية  -
 بدمشق

 أدع  – علمي
شريطة النجاح يف فح  

 يف انعجالنالرسم الوارد 
 ./2رقم /

 (٪50مسعية )ال تزيد عن  -
 حركية سفلية -
 )مهما كان  درجة انعاقة(  

الراغبني ابلتقدم هلنه املفاضلة إجراء الفح  الطيب ضمن املواعيد واألماكن احملددة أعاله واملكفوفني علة الطالب املعاقني : الحظةم
الصادرة مرفقة بوثيقة الفح  الطيب ابملعاقني اصة اخلفاضلة املببطاقة يتقدم ولن يصار إىل قبول أي طالب مل خيضع للفح  الطيب ومل 

 . ونسبتها انعاقةنو  اسم الطالب و  فيها واحملددالطبية  واملعتمدة من الطبيب املتخت  ورئيع اللجنة املتخصصة لنل،لطبية االلجنة  عن
 :والتقدم ملفاضلة املعاقني جسمياً  الفح  الطي إجراءآلية 
 الطالب املتقدمنيويدون امسه يف سجل  نعالنيف هنا اواحملدد يراجع الطالب املكان املتخص  نجراء الفح  الطيب  .1

 .الفح  الطيب وثيقةوحيصل علة 
 .لهحسب نو  انعاقة نجراء الفح  الطيب  اللجنة املتختصةاللجنة إبحالة الطالب إىل رئيع قوم ي .2

اليت تتضمن اسم الطالب الثالثي  الفح  الطيب وثيقةوتدون علة ، من الطبيب املتخت ونسبتها انعاقة  نو يتم حتديد  .3
 للمعاقني.إىل مركز املفاضلة املتخص  الطالب  ويقدمهاالطبية مث تعتمد من رئيع اللجنة  سبتهاونو  انعاقة ون

 .   األعلةيف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة انعاقة  .4

 للفر  العلمي أو التسجيل املباشر للفر  يتقدم الطالب بنات دورة الشهادة الثانوية اليت اختارها للتقدم للمفاضلة العامة .5
دون  له،يتقدم ببطاقة مفاضلة املعاقني يف املراكز االلكرتونية املتخصصة لتدوين رغباته ابالختصاصات املتاحة و األدع 

 وإعالن التسجيل./2رقم / يف انعجالنواحملددة للفر  العلمي التقيد ابحلدود الدنيا للدرجات املطلوبة للمفاضلة العامة 
 التطبيقية.والفنون اجلميلة  ات الفنون اجلميلةكلي  األدع ابستثناءاملباشر للفر  

وثيقة ونسبة العجز احملددة يف  يقوم املوظ  املتختّ  ابندخال االلكرتوين للبياانت اليت اختارها الطالب ولرموا الرغبات .6
 .الحقا  للواارة اليت سرتسل املفاضلة بطاقة نستخة  مع مث يرفق الوثيقةالفح  الطيب 

بعد  إىل الواارةونسبتها انعاقة أبمساء الطالب املعاقني مع نو  ملشكلة من قبل الواارة إبرسال قوائم الطبية ا تقوم اللجنة .7
 الطيب.وذل، بعد انتهاء املواعيد احملددة نجراء الفح  أصوال  اعتمادها 

بية مع درجة الشهادة تتم املفاضلة بني الطالب علة أساس اجملمو  الناتج عن مجع درجة انعاقة اليت حددهتا اللجنة الط .8
 تسلسل رغباهتم. ووفق الفرنسية(أو  )االنكليزيةالثانوية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني 
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 العامة إجراءات التقدّم إلى المفاضلة 

 
معي إىل أحد مراكز يتقّدم الطالب شتخصيا ، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( لالشرتاه يف مفاضلة القبول اجلا  -1

 السورية.التسجيل املعتمدة يف اجلامعات واحملافظات 

بطاقة رغباته يف مسودة  ا معويدوا مبوجبهمااللغة األجنبية اليت يرغب ابلتفاضل دورة الشهادة الثانوية و الطالب خيتار   -2
 .أحد مراكز التسجيل املعتمدة ويراجع املفاضلة

  دواا يف مسودة املفاضلة رموا الرغبات اليت للبياانت اليت اختارها الطالب و ل لكرتويناال ابندخاليقوم املوظ  املتختّ    -3

بعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته وتسلسل رغباته يقوم موظ  اندخال بتثبي  البطاقة االلكرتونية وطباعة   -4
 ثالث نسخ أصلية.

 . املطلوبة علة نستختني منها الطوابع األصلية، ويلصقعلة النسخ الثالث الطالب  وقعي  -5

  .األصلية اندخال علة النسخ الثالثوظ  م يوقع  -6

ة يف املركز نحالتها إىل بنستخوحيتفظ  األصليةالثالث  النسخعلة  األختام الرمسيةلتسجيل املتخت  اب يضع املوظ   -7
  أن تبقة النستخة االحتياطية بدون طوابع يف اجلامعة.   الواارة علة

وحيتفظ الطالب  إشعارا  ابالشرتاه يف املفاضلةاملطلوبة عليها الطوابع  ا  صقنستخة ملللطالب  التسجيلوظ  ميسّلم    -8
 هبنه النستخة نبرااها عند الضرورة

خالل فرتة التقدم للمفاضلة فقط ملرة واحدة  رغباته،ميكن للطالب تعديل عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة    -9
 وفق اآليت:وذل،  ديل الرغبات ابجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليهابتعوذل، يف املركز اخلاص 

بطاقة ه املركز املتخص  لنل، مرفقا  براسة اجلامعة اليت يتبع هلا رمسيا  إىل بطلب التعديل العالقة  يتقدم صاحب -
 .املمهورة من مركز التسجيلو  الراغب بتعديلهااملفاضلة 

وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ ابلنستخة وتسلم النستخة املعدلة للطالب  الكرتونيا  ل الرغبات يقوم املركز املتخص  بتعدي -
 .مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة األخرى

 امسية.بقائمة  ة إىل الواارة ضمن مغل  خاص مرفقترسل البطاقات املعدل  -
 :مالحظات هامة

 ويتم القبول وفق جممو  الدرجات أقصة رغبة كحد/ 25و /ميكن للطالب تدوين رغبة واحدة علة األقل وح ،
 .والشروط األخرى وتسلسل الرغبات

  رغباته  املرفوضةويف هنه احلالة لن يصار إىل تسوية وضع الطالب  ملزم،ملء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري
دم للقبول يف أي اختصاص بنتيجة املفاضلة وحمققا  للحد األأدم  رغبة كحد/ 20/ما مل يكن مدوان   بنتيجة املفاضلة
 .والشروط األخرى

   تسجيل معتمد، ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغة  للمفاضلة يف أي مركزحيق للطالب التقدم
 الثانية حكما .

  األخرى  اجلامعاتابلدوام يف تدمر كليات   والطالب املقبولني يفا موفروعه حلب والفراتيسمح فقط للطالب املقبولني جبامعيت
 .2016/2017يف الكليات واملعاهد املماثلة للعام الدراسي 

 
 

 مالحظات هامة للطالب الذين ترفض مجي  رغباهتم بنتيجة املفاضلة العامة:
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/ رغبة 20/ة دونوا يف بطاقة املفاضلوكانوا قد  العامة املفاضلةالنين رفض  مجيع رغباهتم بنتيجة ميكن للطالب  -
التقدم بطلباهتم الكرتونيا  إىل مديرية ش ون الطالب املركزية يف إحدى اجلامعات كحد أدم ويرغبون بتسوية أوضاعهم 

لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفاضلة العامة لفئة 
كليات الفنون اجلميلة   علة ، كما الجيوا التسويةتسوية األوضا  علة احلد األدم لفئة األبناءوال جيوا احملافظات حصرا ، 
، يشرتط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات األربعة األوىل،  هالتطبيقية كونوالفنون اجلميلة 

العامة، ولن يصار إىل  املقبولني بنتيجة املفاضلة خالل فرتة تسجيل الطالب املستجدين علة أن يتم تقدمي الطلبات
وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة  ،تسوية وضع أي طالب ما مل يكن مدوان  لعدد الرغبات املنكور أعاله 

 ابجلامعات وإصدار قوائم املقبولني من قبل واارة التعليم العايل.
مدارس التمري  اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن انجحا  يف ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد و  -

االختبارات املطلوبة، ويستثىن من هنا الشرط النين مت تعديل درجاهتم يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة 
الختبارات املطلوبة، وجترى يف ا هاحملددة للمسابقات واالختبارات وبقرار من واارة الرتبية ومل تكن درجاهتم ختوهلم االشرتا

 هلم االختبارات واملسابقات واملقابالت من قبل جلان خاصة ت ل  هلنا الغرض يف هنه الكليات واملعاهد.
 
 

  تعلن لديهااليت املعايري والشروا  اجلامعات وفميف  ْعلن وُُترىتةُ املفاضالت اخلاصة اليت 
ملقاعد املتخصصة مبا فيها ا الرتبية املوسيقية جبامعة البعثكلية 

 ملفاضلة املعاقني هبنه الكلية وفق الشروط احملددة لنل،
كيمياء( يف   -رايضيات)الثانية  م(، والعلو /غري ملتزممعلم الص )الرتبية كليتا 

 تدمر لقبول النسبة املتخصصة ألبناء منطقة تدمر فقط.

ويعد أو التسجيل املباشر للفرع األديب العلمي  عامة للفرعالالت ابلتقدم إىل املفاضلة حيم للطالب املقبولني يف هذت املفاض ال
 لباقي املفاضالت.وحيم ام التقدم  طلبهم ملغى حكماً 

 

 

 HIASTاملفاضلة اخلاصة اليت جيريها املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  

 : مدة الدراسة مخس سنوات –هندسات تطبيقية 
  يف حلب( -)هندسة الطريان موعلوم املواد( بدمش  –امليكاترونيكس   –النظم االلك ونية   –املعلوميات   –االتصاالت  )

احلد األدىن املطلوب 
 للمفاضلة

 )الفرع العلمي(
 الدورة األوىل

 أو 2400/  2246 
 الثانية الدورةيف 
بعد طي 2263/2400

ال بية الدينية  درجة مادة
 واحدى اللغتني األجنبيتني

 مقرت الكائن: ابملفاضلة اخلاصة ابملعهد العايل يف يتم التسجيل
 

اول طريق قاسيون   – خل  مشفة الشهيد أمحد حاميش  – مسبق الصنع-: مساكن براة يف دمشم
 011/  5140520لالستعالم 
 2622192/021/ 4/3 كلية اهلندسة امليكانيكية لالستعالم:جانب   -: جامعة حلبيف حلب

  19/9/2016لغاية التسجيل 
 من الساعة العاشرة صباحاً وحىت الساعة الثالثة بعد الظهر )عدا يومي اجلمعة والسب (.

 www.hiast.edu.syكما ميكن التسجيل عرب اااتف أو عرب املوق  االلك وين للمعهد 
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 م إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قدّ الجهة التي ت  
 

أو لالشرتاه يف مفاضلة احملافظات الشرقية ملباشر يف السنة التحضريية للتسجيل ايتقّدم الطالب السوريون ومن يف حكمهم  -1
 المعتمدة . لوإلى أحد مراكز التسجي /2في اإلعـالن رقم /الجدولين ) أ وب( المذكورين املفاضلة العامة وفق و 

بق عليهم الشروط الواردة أعاله ممن تنط ذوي الشهداء وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية الطالب الراغبني ابلتقدم ملفاضليتيتقدم  -2
 بطلباهتم إىل املركز املعتمد اخلاص هبم ابجلامعة مصطحبني معهم األوراق الثبوتية املطلوبة منهم.

يتقدم الطالب العرب وأبناء املواطنات السورايت املقيمون يف سورية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة أعاله بطلباهتم إىل املركز  -3
 هبم ابجلامعة مصطحبني معهم األوراق الثبوتية املطلوبة منهم.املعتمد اخلاص 

يتقّدم الطالب املعاقون جسميا  لالشرتاه يف املفاضلة اخلاصة هبم إىل املركز املعتمد هلم ابجلامعة وخالل مواعيد التقدم هلنه  -4
  املفاضلة.

الواقةةةة   السب وحو ااية الدوام الرسجمي من يوم  2016/  9/  6الواق  يف    الثالاثءيوم  الطلبات اعتبارا  من صباح  تقدم
ويتم استقبال الطالب يوميا  ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحا  وحو  2016/  9/  24يف  

 .24/9/2016والسب  والعطل الرمسية ابستثناء يوم السب  الواقع يف يومي اجلمعة  ماعداالساعة الثانية والنص  ظهرا ، 
 يستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبولني. 

 

ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعةها ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة بشروا التقدم 
 :عن طريم إليها ومعلومات أارى

 

                                    املفاضلةموق                          ايلموق  وزارة التعليم الع
  .gov.syohewww.m                    www.mof.sy                                                     

 
 التعليم العايلوزير 

 الدكتور عاطف النداف                                                                                                   
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