الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إعالن
إىل مجيع الطالب املسجلني يف السنة التحضريية للكليات الطبية
يف اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية
للعام الدراسي 2016-2015
تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط ومواعيد التقدم إىل مفاضللة رلرز بلالب السلنة التحضلريية إىل إللدي الكليلات
الطبية (بل برلر  -بل اسسلنان – الصليدلة يف اامعلات شمرل  -للل  -ترلرين  -البعل  -الفلرات  -محلا –
بربوس (عام –مواز  ،ورقاً ملا يلي:

ألكام عامة:
-

يتقدم إىل هذه املفاضلة يعلا االبلامل املنيليفةا س االنيلت االت للعي الةدلام االد ا ل  2016-2015لاا تقلد اا إىل
ا ت اانت االنيت االت لعي أو مل يتقد اا أو قا اا إبيقاف تنييفعةهم.
الن يتم فرز أي طاالب إىل إحلد االلةعلات االبةعل س اعا دلات إ ا مل يللن قلد تقلدم إىل هلذه املفاضلة و ل الل س هلذه
احلاال تغعع قعده إىل كةع أخر غع االلةعات االبةع وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد.
يةتزم االباالب بتدوين  /10/غةات عةى األقل وحىت االدلد املتلال الل س بباقل املفاضلة وعمعلا أولااا املفاضلات و/3/
غةات عةى األقل الةمنييفةا عةى قاعد أبتا احملافظات االشرقع .
يتقدم االباالب برغةات إىل هذه املفاضة االلرتووعا س إحد املراكز احملد ة س هذا اإلعان.
يللدون االباالللب غةللات االدللام وامل لاازي بةباق ل فاضللة واحللدة وف ل للا يرغللب وميلللن أن تتللداخل غةللات االدللام وامل لاازي
ابالبريق االيت يرغب هبا.
ميلن الةباالب تدديل غةات ملرة واحدة فقط خال فرتة االتقدم الةمفاضة .
عتللد احتنيللامل املدللدل االتفاضللة االتهللاؤ الةفللرز يثخللذ ابالللرقم اال االل بدلد االفاصللة وبللدون تللدوير وس حللال تنيللاوي املدللدل
عتد احلد األ ىن اللل واا ن أوااا املفاضات يقةل يعا االبامل عتد هذا املددل.
ينيد االباالب االر ام اعا دع االاا ة س االقرا االازا ي قم  67الدام  2013وف واا االقةال بدد االفرز.
ال ينيللا وضللا االباالللب االللذي فلللت يعللا غةاتل املدوول س بباقل املفاضللة وال ينيللا وضللا االباالللب االللذي مل يتقللدم
بةباق فاضة و ال هبذه احلاال تغعع االقعد إىل كةع أخر غع االلةعات االبةع وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد.

 ينيمح ملن يرغب ن طلامل االنيلت االت للعي بتغعلع قعلدهم إىل كليلة أرلري لري الكليلات الطبيلة هملا كاولت وتعيفتل ابالنيلتاالت لعي وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد شريب أن ال يلان قد مت فرزه إىل أي اختصاص بتتعيف هذه املفاضة .

 ال الةباالب تغعلع غةتل ضلمن اخرتصاالات الطبيلة بدلد صلدو وتلاؤذ هلذه املفاضلة هملا كاولت األ لةامل و لال س االدام االتايل الةفرز تغعع قعده إىل أي اختصاص ن االختصاصات االبةع وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد.
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 ينيد االباالب االذي يدون أي غة خاص ابالتدةعم املاازي ةف االتدةعم املاازي وقد ها  /25000/ل.س اب ت تا االباالباالذي حد قةاال س االنيت االت لعي اازي (كاو د ها ابقا).

 ينيللمح فقللط الةبللامل املقة لاالا وللا ديت حةللب واالف لرات وفرععهللا (االرق ل  -احلنيللل ) بتتعيف ل االفللرز ابالللدوام س اعا دللاتاألخر س االلةعات املماثة الةدام االد ا .2017-2016

أوخً :الطال املسجل يف السنة التحضريية للقبول (عام – مواز
-

:

الةباالب تدوين غةات الةلةعات االبةع س أي جا د (عام و مواز ) وف ا يرغب اب ت تا االباالب احلاصلل عةلى

قةللال عللام للاب فعللدون غةات ل ابمل لاازي حص لرا (كللان قةاال ل س االنيللت االت ل لعي ح لد لاازي) عةللى أن ال تقللل عللد

االرغةات املدوو عن  /10/غةات.
 يتم االتفاضل بلا االبلامل عةلى أ لاس يلا ونيلة ( )%50لن املدلدل االتفاضلة الةشلها ة اال اوايل االلذي قةلل فعل ابالنيلتاالت للعي وونيللة ( )%50ملدللدل االنيللت االت للعي وبتللاتذ املدللدل االتفاضللة االتهللاؤ يثخللذ ابالللرقم اال االل بدللد االفاصللة
بدون تدوير.
 االبللامل االللذين تقللد اا إىل فاضللة أبتللا أعلللا ائع ل االتد ينيللع و وي االشللهدا الةنيللت االت ل لعي واالللذين مت إضللافتهم(تشللمعةهم) إىل االقةللال االدللام يتقللد ان إىل فاضللة االفللرز (االدللام – امل لاازي) وينيللمح ئللم بدللد فللرزهم س حللال مل صللةاا
عةللى االختصللاص املرغللامل فع ل (الدللدم ققللعقهم احلللد األ ىن) بتنيللاي أوضللاعهم وقةللائم وف ل احلللدو االللدوعا االتا ل عللن
فاضلة االفلرز }هع ل تد ينيلع (اعا دل االليت يتةلا ئلا عللا ائع ل االتد ينيلع ) – وي شلهدا { ووفل تنيةنيلل غةللا م س
بباقل املفاضللة وااللليت تنيللة االرغةل االليت فللرزوا إالعهللا بتتعيفل هللذه املفاضللة واللن يصللا إىل تنيللاي وضللدهم الرغةل مل يللدوواها
بةباق املفاضة .
 ينيمح ألبتا أعلا ائع االتد ينيع بدد االقةال ابالت ايل إىل االختصاص املماثل س أي جا د يرغةاهنا.اثنياً:الطال املسجل يف السنة التحضريية (حمارظات شرقية /الرقة  -احلسكة  -شير الزور( /عام – مواز :
الةباالب تدوين غةات الةلةعات االبةع س اامعة الفرات ورروعها لصراً (علام و ملواز ) وفل لا يرغلب اب لت تا
-

االباالللب احلاصللل عةللى قةللال عللام للاب (حمافظللات شللرقع ) فعللدون غةاتل لاازي حصلرا (كللان قةاالل س االنيللت االت للعي
حد اازي) عةى أن ال تقل عد االرغةات املدوو عن  /3/غةات.

 يتم االتفاضل بلا االبلامل عةلى أ لاس يلا ونيلة ( )%50لن املدلدل االتفاضلة الةشلها ة اال اوايل االلذي قةلل فعل ابالنيلتاالت للعي وونيللة ( )%50ملدللدل االنيللت االت للعي وبتللاتذ املدللدل االتفاضللة االتهللاؤ يثخللذ ابالللرقم اال االل بدللد االفاصللة
بدون تدوير.

 يةتزم االبلامل املقةااللان س هلذه االلةعلات ابخلد ل س احملافظل االليت قةةلاا عةلى أ ا لها بدلد ختلرجهم لدة ال تقلل علن لدةاالد ا وف أحلام املر ام االتشريد قم  /39/ات يخ .1979/8/19

اثلثاً :الطال املسجل يف السنة التحضريية على مقاعد ذو الرهداء:

 ل الةباالللب تللدوين غةات ل الةلةعللات االبةع ل س أي جا د ل وف ل للا يرغللب (عللام) فقط عةللى أن ال تقللل عللد االرغةللاتاملدوو عن  /10/غةات.
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 يتم االتفاضل بلا االبلامل عةلى أ لاس يلا ونيلة ( )%50لن املدلدل االتفاضلة الةشلها ة اال اوايل االلذي قةلل فعل ابالنيلتاالت للعي وونيللة ( )%50ملدللدل االنيللت االت للعي وبتللاتذ املدللدل االتفاضللة االتهللاؤ يثخللذ ابالللرقم اال االل بدللد االفاصللة
بدون تدوير.
 ينيمح الةبامل االذين مت إضافتهم إىل ف طامل االدام ومل صةاا عةى االختصاص املرغلامل فعل بدلد صلدو وتلاؤذ االفلرزالةقةللال االدللام (الدللدم ققللعقهم احلللد األ ىن) بتنيللاي أوضللاعهم وقةللائم وف ل احلللدو االللدوعا االتا ل عللن فاضللة فللرز وي
االشهدا ووف تنيةنيل غةا م س بباق املفاضة وااليت تنية االرغة االيت فرزوا إالعهلا بتتعيفل هلذه املفاضلة واللن يصلا إىل
تنياي وضدهم الرغة مل يدوواها بةباق املفاضة .

رابعاً :الطال املسجل يف السنة التحضريية على مقاعد أبناء أعضاء اهليئة التدريسية:
-

ل الةباالللب تللدوين غةات ل الةلةعللات االبةع ل س أي جا د ل وف ل للا يرغللب (عللام) فقللط عةللى أن ال تقللل عللد االرغةللات

املدوو عن  /10/غةات.
 يتم االتفاضل بلا االبلامل عةلى أ لاس يلا ونيلة ( )%50لن املدلدل االتفاضلة الةشلها ة اال اوايل االلذي قةلل فعل ابالنيلتاالت للعي وونيللة ( )%50ملدللدل االنيللت االت للعي وبتللاتذ املدللدل االتفاضللة االتهللاؤ يثخللذ ابالللرقم اال االل بدللد االفاصللة
بدون تدوير أ ا إ ا كاوت االشها ة اال اواي غع ا ي فعتم االتفاضل وف ددل االنيت االت لعي فقط.

 يللتم فللرز االبللامل عةللى قاعللد كللل جا د ل عةللى حللده (اعا د ل االلليت يتةللا ئللا علللا ائع ل االتد ينيللع ) وميلللن أن يفللرزاالبامل عةى قاعد اعا دات األخر س حال تافر االشاغر.
 ينيللمح الةبللامل االللذين لت إضللافتهم إىل ف ل طللامل االدللام ومل صللةاا عةللى االختصللاص املرغللامل فعل بدللد صللدو وتللاؤذاالفرز الةقةال االدام (الددم ققعقهم احلد األ ىن) بتنياي أوضاعهم وقةائم وف احلدو االدوعا االتا عن فاضة فلرز أبتلا
أعلا ائع االتد ينيع (اعا د االيت يتةا ئا علا ائع االتد ينيع ) ووف تنيةنيل غةا م س بباقل املفاضلة واالليت تنيلة
االرغة االيت فرزوا إالعها بتتعيف هذه املفاضة والن يصا إىل تنياي وضدهم الرغة مل يدوواها بةباق املفاضة .
 -ينيمح ألبتا أعلا ائع االتد ينيع بدد االقةال ابالت ايل إىل االختصاص املماثل س أي جا د يرغةاهنا.

رامساً :الطال املسجل يف السنة التحضريية للكليات الطبية مبفاضلة السوريني ري املقيمني:

الةباالب تدوين غةات الةلةعات االبةع س أي جا د وف ا يرغب عةى أن ال تقل عد االرغةلات املدوول علن /10/
غةات.
 -يتم االتفاضل با االبامل عةى أ اس ددل االنيت االت لعي فقط.

ساشساً :الطال املسجل يف السنة التحضريية للكليات الطبية مبفاضلة الطلبة العرب واساان :

الةباالب تدوين غةات الةلةعات االبةع س أي جا د وف ا يرغب عةى أن ال تقل عد االرغةلات املدوول علن /10/
غةات.
 ي ل للتم االتفاض ل للل ب ل للا االب ل للامل عة ل للى أ ل للاس د ل للدل االني ل للت االت ل ل لعي فق ل للط ل لاا كاو ل للت االش ل للها ة اال اواي ل ل ل للا ي أمغع ا ي .
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اسوراق املطلوبة للتقدم للمفاضلة

صا ة عن االةباق االشخصع ابالتنية الةبامل االنيا يا أ ا االبامل االفةنيبعتعان املقعمان س ا ي فعتقد ان بصا ة عن
االقعد س االنييفل املدين نيتخرجا حدي ا يذكر فع ات يخ االةيفا الداؤة االباالب واالذي جيب أن يلان بتا يخ 1956/7/26
و ا قةل .
وثعق ت ةت جتنيع االباالب (شها ة عا أو صا ة جااز فر) الةبةة االدرمل واألجاوب.
تنيديد ةف االتدةعم املاازي وقد ها  /25000/ل.س ملن يدون ضمن غةات أي غة خاص ابالتدةعم املاازي وتر ال االنيةف
س حال مل صل عةى قةال ابالتدةعم املاازي.
ال يباالب االباالب املنييفل ابالنيت االت لعي بتتعيف فاضةيت االنيا ي غع املقعم واالدرمل واألجاوب بتنيديد االنيةف كاو
د ها ابقا.
ال يباالب االباالب االذي يفل ابالنيت االت لعي ( اازي) بتنيديد االنيةف كاو د ها ابقا.

إاراءات التقدم للمفاضلة
يتق ّدم االباالب شخصعا أو وكعة االقاواين (مباجب وكاال مسع ) الاشرتاك س فاضة فرز طامل االنيت االت لعي إىل
أحد راكز االتنييفعل املدتمدة س اعا دات واحملافظات االنيا ي .
املختص إب خال قم االكتتامل واحملافظ أو صد االشها ة فتظهر بعاانت االباالب مث يدخل از االرغةات
يقام املاظف
ّ
االيت اختا ها االباالب مث يقام حبفظ االةعاانت.
بدد أتكد االباالب ن ص إ خال بعاانت وتنيةنيل غةات يقام اظف اإل خال بت ةعت االةباق االاللرتووع وطةاع
ثاث ونيخ أصةع .
ياقا االباالب عةى االتنيخ اال اث األصةع ويةص االباابا املبةاب عةى ونيختا تها .
ياقا اظف اإل خال عةى االتنيخ اال اث األصةع .
يلا املاظف املختص ابالتنييفعل األختام االرمسع عةى االتنيخ اال اث األصةع و تفظ بتنيخ س املركز إلحاالتها إىل
االازا ة عةى أن تةقى االتنيخ االحتعاطع بدون طاابا س اعا د .
ينيةّم اظف االتنييفعل الةباالب ونيخ ةص عةعها االباابا إشدا ا ابالشرتاك س املفاضة و تفظ االباالب هبذه االتنيخ
إلبرازها عتد االلرو ة.
ميكن للطال تعديل ر باته ،ملرة والدة رقط رالل ررتة التقدم للمفاضلة وذلك يف نفس املركز الذ سب وتقدم
ببطاقة املفاضلة إليه وذلك ور اآليت:
 يتقدم اال العالقة بطل التعديل رمسياً إىل رائسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك مررقاً بهبطاقة املفاضلة الرا بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.
 مث يقوم املركز املخصص بتعديل الر بات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطال ور اآللية املعتمدة وحيتفظابلنسخة اسرري مررقة بطل الطال وبطاقة املفاضلة السابقة.
 -وترسل البطاقات املعدلة إىل الوزارة ضمن مغلف راص مرر بقائمة امسية.
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ماللظات هامة:
 يةتزم االباالب بتدوين  /10/غةات عةى األقل وحىت االدد املتال ال س بباق املفاضة وعمعا أوااا املفاضات و/3/
غةات عةى األقل الةمنييفةا عةى قاعد أبتا احملافظات االشرقع ويتم االفرز وف تنيةنيل غةات االباالب ووفقا
الةمددل اعديد املدتمد.
 ال ينيللا وضللا االباالللب االللذي فلللت يعللا غةاتل املدوول س بباقل املفاضللة وال ينيللا وضللا االباالللب االللذي مل يتقللدم
بةباق فاضة و ال هبذه احلاال تغعع االقعد إىل كةع أخر غع االلةعات االبةع وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد.
 ال الةباالب تغعع غةت ضمن االختصاصات االبةع بدد صدو وتلاؤذ هلذه املفاضلة هملا كاولت األ لةامل و ل الل
س االدام االتايل الةفرز تغعع قعده إىل أي اختصاص ن االختصاصات االبةع وف االشروط اخلاص بتغعع االقعد.
الةباالب االتقدم الةمفاضة س أي ركز تنييفعل دتمد وس حال تقدم إىل أك ر ن ركز تدتمد االةباق األوىل

وتةغى اال اوع حلما.

مراكز التسجيل املعتمدة ملفاضلة ررز بالب السنة التحضريية إىل الكليات الطبية
اجلامعة
شمر

املركز
كلية ب اسسنان – خمرب اخنرتنت
كلية الط البرر – بناء املدراات – خمرب اخنرتنت

لل

كلية الزراعة – ضمن احلرم اجلامعي

تررين

كلية الط البرر – خمرب احلاس – الطاب اسرضي

البع

كلية الط البرر – خمرب اخنرتنت

محا
بربوس

اإلشارة املركزية – مديرية شؤون الطالب – النارذة الوالدة
كلية الط البرر

مكان ومواعيد تقدمي الطلبات
ي للتم تق للدمي بلب للات مفاض لللة الف للرز للكلي للات الطبي للة (بل ل بر للر – بل ل اسس للنان – الص لليدلة إىل املراك للز املعتم للدة يف
اجلامعللات اعتبللاراً مللن اللبا يللوم اخثنللني الواقللع يف  2016/8/22ولغايللة يللوم اخثنللني الواقللع يف  ،2016/8/29ويللتم

استقبال الطالب ضمن ررتة التسجيل احملدشة أعلال يوميلاً ملن السلاعة التاسلعة البالاً وللا السلاعة الثانيلة والنصلف هلراً
ابستثناء يومي اجلمعة والسبت.
ميكن للطال اخبالع على هذا اإلعالن ومعررة كارة املعلومات املتعلقة برروط التقدم إليها ومعلومات أرري عن بري :
موقع وزارة التعليم العالي

موقع المفاضلة

www.mohe.gov.sy

www.mof.sy

وزير التعليم العايل
الدكتور عابف النداف
5

الرمز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الكلية
االبب االةشري  -ش (عام)
االبب االةشري  -حةب (عام)
االبب االةشري  -االا قع (عام)
االبب االةشري  -طرطاس (عام)
االبب االةشري  -محص (عام)
االبب االةشري  -محاة (عام)
االبب االةشري  -ير االزو (عام)
طب األ تان  -ش (عام)
طب األ تان  -حةب (عام)
طب األ تان  -االا قع (عام)
طب األ تان  -محص (عام)
طب األ تان  -محاة (عام)
طب األ تان  -احلنيل (عام)
االصعدال  -ش (عام)
االصعدال  -حةب (عام)
االصعدال  -االا قع (عام)
االصعدال  -محص (عام)
االصعدال  -محاة (عام)
االصعدال  -طرطاس (عام)
االصعدال  -االرق (عام)

الكليات الطبية ورموز الر بات
الرمز
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ماللظة هامة:

 ميكن للطال تدوين ر باته يف بطاقة املفاضلة ور ما يرالعام واملواز ابلطريقة اليت ير بها الطال .

مثال 1

الكلية
الرمز
االبب االةشري  -ش (عام)
1
 21االبب االةشري  -ش ( اازي)
طب األ تان  -ش (عام)
8
 28طب األ تان  -ش ( اازي)
 14االصعدال  -ش (عام)
 34االصعدال  -ش ( اازي)
االبب االةشري  -االا قع (عام)
3

مثال 2

الكلية
االبب االةشري  -ش ( اازي)
االبب االةشري  -حةب ( اازي)
االبب االةشري  -االا قع ( اازي)
االبب االةشري  -طرطاس ( اازي)
االبب االةشري  -محص ( اازي)
االبب االةشري  -محاة ( اازي)
االبب االةشري  -ير االزو ( اازي)
طب األ تان  -ش ( اازي)
طب األ تان  -حةب ( اازي)
طب األ تان  -االا قع ( اازي)
طب األ تان  -محص ( اازي)
طب األ تان  -محاة ( اازي)
طب األ تان  -احلنيل ( اازي)
االصعدال  -ش ( اازي)
االصعدال  -حةب ( اازي)
االصعدال  -االا قع ( اازي)
االصعدال  -محص ( اازي)
االصعدال  -محاة ( اازي)
االصعدال  -طرطاس ( اازي)
االصعدال  -االرق ( اازي)

وخ يررتط التسلسل املذكور وميكن أن تتدارل ر بات

الكلية
الرمز
االبب االةشري  -ش (عام)
1
طب األ تان  -ش (عام)
8
 14االصعدال  -ش (عام)
 21االبب االةشري  -ش ( اازي)
 28طب األ تان  -ش ( اازي)
 34االصعدال  -ش ( اازي)
االبب االةشري  -حةب (عام)
2

6

الرمز
14
15
1
8
9
2

مثال 3

الكلية
االصعدال  -ش (عام)
االصعدال  -حةب (عام)
االبب االةشري  -ش (عام)
طب األ تان  -ش (عام)
طب األ تان  -حةب (عام)
االبب االةشري  -حةب (عام)

