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 إعالن
 مفاضلة الجامعات الخاصة السورية

ات تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شروط التقدم إلى مفاضلة الجامع

للعام  صيدلة(ال –سنان األطب  –بشري الطب اللالختصاصات ) السورية الخاصة

  2023 - 2022الدراسي 
 

 األحكام العامة: -أوالً 

  ل وشروطه.اإلعالن جيداً قبل التقدم إلى المفاضلة لمعرفة متطلبات القبويجب على الطالب قراءة 

 وما  2022 عوام الدراسيةلأل)الفرع العلمي( هادة الثانوية العامة يختار الطالب إحدى دورتي الش

 والتي يرغب بالتفاضل عليها )الدورة األولى أو الثانية(. قبل

 حدة.يتقدم الطالب برغباتهم ضمن بطاقة مفاضلة وا 

 مفاضلته  غير وفي حال تقدم الطالب بأكثر من ثانوية تعتبر يتقدم الطالب بثانوية واحدة فقط ال

 ملغاة حكماً.

 ع )الفرالشهادة الثانوية السورية  لة على مجموع درجات على أساس مجموع درجاتضتتم المفا

مادة  وطي درجةأجنبية واحدة )اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية(  العلمي( بعد اختيار لغة

ذا هعلى  درجة ويفاضل الطالب بناءً  /2400المجموع من /عليه يحسب  التربية الدينية وبناءً 
 .المجموع لجميع الرغبات

 ة، ويمكنشخصياً، أو وكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاص ةيتقدم الطالب إلى هذه المفاضل 

 -زوج  - جدة - جد -أخت  -أخ  -أم  - أن يتقدم عن الطالب في حال عدم وجوده كل من )أب

 زوجة( بموجب تفويض خطي من الطالب.

 ،مكنه أن يفي حال عدم تحقيقه للبند السابق  الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية غير السورية

ية يقوم بتفويض أي شخص من المقيمين في الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية العرب

 لثالثيالسورية للتقدم بدالً عنه بموجب تفويض خطي يتضمن البيانات الشخصية للمفوض )االسم ا
 عنوان المفوض في سورية(. -الجوال  / رقم الهاتف -الرقم الوطني  -

 لمبدأ تكافؤ الفرصالحد األدنى للتق ً ع بين جمي دم إلى مفاضلة الجامعات الخاصة السورية تحقيقا

 (./1رقم / وفق )الجدول المرفق اإلعالنالطالب المتقدمين لهذا 

 

 قراراتلاب حدودها العليا المحددة واألقساط الدراسية الخاصة الرسوم السورية تتقاضى الجامعات 

مكن )ية المقبولين وفق هذه المفاضلمن الطالب  ذات الصلة ن مجلس التعليم العاليعالصادرة 

 الدخول إلى الموقع الرسمي لكل جامعة عن طريقاالطالع على الرسوم واألقساط الدراسية 

 .(ذاتها أو مراجعة الجامعة الخاصة للجامعة الخاصة
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  ي أو من فيعامل أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات بغير السوريين

لطالب معاملة ا )الفرع العلمي( حكمهم الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية
 السوريين لجهة تسديد الرسوم في الجامعات الخاصة السورية إذا توفر الشرطان اآلتيان:

 منذ الصف السادس الجمهورية العربية السورية داخل أراضين يكون الطالب قد درس أ -أ 

 .تى حصوله على الشهادة الثانوية بشكل متسلسلوح
اسة جنسية األم عربية سورية ومقيمة في الجمهورية العربية السورية خالل در أن تكون -ب 

 ابنها )بموجب سند إقامة(.

 كورة يحق للطالب العرب واألجانب أبناء المواطنات السوريات ممن تنطبق عليهم الشروط المذ

الليرة السوريين وتسديد الرسوم واألقساط الدراسية بفي الفقرة السابقة التقدم إلى مفاضلة 

دراسية السورية, وفي حال تقدم الطالب إلى مفاضلة العرب واألجانب يسدد الرسوم واألقساط ال

 دوالر األمريكي.بال

 كز تعتمد التسجيل المعتمد، وفي حال تقدم إلى أكثر من مر يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركز

 الثانية حكماً.البطاقة البطاقة األولى وتلغى 

  سبة تحدد نسب قبول الطالب )السوري غير مقيم، الطلبة العرب واألجانب( وبما ال يتجاوز ن

توزع هذه هذا اإلعالن، ومن الكليات الواردة في كلية %( من األعداد المحددة للقبول في كل 40)
 عنالمقاعد حسب مصدر الشهادة بحيث ال تزيد نسبة الشهادات الصادرة من البلد الواحد 

 ويتم ملء الشواغر في كل نسبة من البلدان األخرى.%(، 50)

  ب( في حال وجود شاغر في أحد المقاعد المخصصة )السوري غير مقيم، الطلبة العرب واألجان

 يتم ملء الشاغر من باقي المتقدمين للمفاضلة حسب تسلسل الدرجات.

 تصاص جالً في االخيعدّ الطالب الذي حصل على إحدى الرغبات المدونة في بطاقة المفاضلة مس

الل المقبول فيه بالجامعة الخاصة بنتيجة المفاضلة، ويطالب باستكمال إجراءات التسجيل خ

 أسبوع من تاريخ صدور نتائج المفاضلة.

 وله يعتبر قب وفق هذا اإلعالن الطالب الذي يحصل على قبول بإحدى الجامعات الخاصة السورية

ة الخاص السورية لقبول باختصاص آخر في الجامعاتنهائي وال يحق له االستنكاف أو تغيير ا

 لباقي االختصاصات إال بعد دراسة فصل دراسي على األقل.

 

 

 :ساوي مجموع الدرجات في الشهادة الثانويةتالمواد التي ينظر إليها عند 
في حال تساوي الحد األدنى للدرجات المعلنة للقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى مقررات 

في الشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد بالجدول أدناه ويقبل من حاز على الدرجة الطالب 
 :يوم( -شهر  -, وفي حال تساوي عالمة المواد يُنظر للعمر واألولوية لألصغر سناً )سنة األعلى

 اسم الكلية
 المواد التي سينظر لها

 المادة الثالثة المادة الثانية المادة األولى

 اللغة األجنبية الكيمياء العلوم الصيدلة -طب األسنان  - الطب البشري
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 :مفاضلة السوريين المقيمين - 1
 طالب  المفاضلة كل هيتم قبول الطالب بين المتقدمين على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، ويتقدم لهذ

 يةمة السورالحاصلين على الشهادة الثانوية العا يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه
 يار لغةبعد اخت( واختيار )الدورة األولى أو الثانية ,وما قبل 2022عوام لأل )الفرع العلمي( 

ه علي بناءً ووطي درجة مادة التربية الدينية أجنبية واحدة )اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية( 

 .على هذا المجموع لجميع الرغبات درجة ويفاضل الطالب بناءً  /2400المجموع من /يحسب 
 

 :مفاضلة السوريين غير المقيمين - 2
  الحاصلين على شهادة الدراسة يتقدم إليها حصراً الطالب السوريون ومن في حكمهم

 الفرع) العامة السوريةالعامة غير السورية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية  الثانوية
جات ، وال يحسم من معدلهم أي درجة بعد طي دروما قبل 2022 عوام الدراسيةلأل العلمي(

السلوك  -قية التربية الفنية والموسي - التربية الرياضية والعسكرية -مواد )التربية الدينية 

 والمواظبة إن وجدت(.

 بول في قفي حال تساوي معدل درجات الطالب للشهادة الثانوية السعودية عند الحد األدنى لل

 أي اختصاص ينظر إلى المعدل التراكمي المدون في الشهادة الثانوية.

 ن خارج يتم معادلة الشهادات الثانوية غير السورية الصادرة عن الجهات العامة والخاصة م

 ته.سورية من قبل وزارة التربية في سورية وال يتم قبول أي طالب من دون معادلة شهاد

 
 

 

 :واألجانب مفاضلة الطلبة العرب -3
  لسوريةشهادة الثانوية العامة االيتقدم إليها الطالب العرب واألجانب الذين حصلوا على 

ألعوام ل العلميمن الفرع معادلة لها الغير السورية ثانوية الشهادة الأو  )الفرع العلمي(

ياضية الرالتربية  - بعد طي درجات مواد )التربية الدينية وذلك ،وما قبل 2022 الدراسية

ن موال يحسم  السلوك والمواظبة إن وجدت(، - التربية الفنية والموسيقية - والعسكرية
 معدلهم أي درجة.

  ي يعامل على أساس أنه سوركل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية

 من جميع الوجوه وال يحق له التقدم لهذه المفاضلة وعلى مسؤوليته.

 

 :الواردة في هذا اإلعالن الجامعي لقبولا لةلمفاض إجراءات التقدمثاً: ثال
 أو وكليه القانوني )بموجب وكالة عامة أو خاصة( ويمكن أن يالطالب  يتقدم ً تقدم شخصيا

( زوجة -زوج  - جدة - جد -أخت  -أخ  -أم  - )أبعن الطالب في حال عدم وجوده كل من 

 بموجب تفويض خطي من الطالب.
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  ابق يمكنه في حال عدم تحقيقه للبند الس الحاصل على الشهادة الثانوية غير السورية،الطالب

ة أن يقوم بتفويض أي شخص من المقيمين في الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسي
فوض العربية السورية للتقدم بدالً عنه بموجب تفويض خطي يتضمن البيانات الشخصية للم

 (.عنوان المفوض في سورية -الجوال  / رقم الهاتف -الوطني  الرقم - )االسم الثالثي

  لتي يرغبايختار الطالب دورة الشهادة الثانوية التي اختارها وحصل عليها واللغة األجنبية 

 بالتسجيل على أساسها.

 / ميع أعلى، وال يشترط تدوين ج كحدرغبة  /40يتاح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة

 .الرغبات

  ع اإلعالنة مالمتوافقوثائق الطالب نوع المفاضلة التي يريد أن يتقدم إليها بموجب اليختار. 

 ادة الشهنوع نوع المفاضلة، لكتروني لبيانات الطالب )يقوم موظف التسجيل باإلدخال اإل

ية دة الثانو، دورة الشهارقم االكتتابعام الشهادة، ، )الفرع العلمي( أو ما يعادلها الثانوية

يقوم الموظف المختّص باإلدخال  الطالب( ، اللغة األجنبية التي اختارهاومصدرها
 ولرموز الرغبات التي دونها في مسودة المفاضلة. لبيانات الطالبلكتروني اإل

  ثم يضغط على زر حفظ الرغبات والمتابعة الطالب،يقوم موظف التسجيل بإدخال رغبات 

 للتثبيت.

  لرقم رقم الهاتف، الجوال، العنوان، االطالب )يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات

، مقيمالسوري غير ال ،مالسوري المقيالوطني للطالب( والبيانات الخاصة بكل مفاضلة )

 .(ألجانباطلبة العرب و

 عة ابعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته ورغباته يقوم موظف اإلدخال بالتثبيت وطب

 بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين.

 وظف عليهما، ويقوم المألصليتين ويلصق الطوابع المطلوبة يوقع الطالب على النسختين ا

 .بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرسمية

 حتفظ يسلم الموظف للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعاراً باالشتراك في المفاضلة وي

 بهذه النسخة إلبرازها عند الضرورة.الطالب 

 طالب أو يحتفظ بالنسخة الثانية للمفاضلة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية لل

 .إخراج القيد

  ُة زارة مرفقإلى الولشهادات الثانوية غير السورية لرسل النسخة الثانية من بطاقة المفاضلة ت

ادة ، أو صورة عن جواز السفر أو شهج القيدللطالب أو إخرابصورة عن البطاقة الشخصية 
 الميالد.

 

 آلية تعديل الرغبات
لخاص افي المركز  كللمفاضلة وذلخالل فترة التقدم  ألكثر من مرةيمكن للطالب تعديل رغباته، 

 :التي سبق وتقدم ببطاقة المفاضلة إليها وذلك وفق اآلتي بنفس الجامعةبتعديل الرغبات 
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  إلى رئاسة الجامعة التي يتبع لها المريتقدم صاحب العالقة ً كز بطلب التعديل رسميا

 جيل.المخصص لذلك مرفقاً به بطاقة المفاضلة الراغب بتعديلها والممهورة من مركز التس

  ق اآللية لكترونياً وتسلم النسخة المعدلة للطالب وفإيقوم المركز المخصص بتعديل الرغبات

 ة.ي الجامعرفقة بطلب الطالب وبطاقة المفاضلة السابقة فالمعتمدة ويحتفظ بالنسخة الثانية م

  ُع نسخة مرسل فقط البطاقات المعدلة والمقدمة على أساس الشهادات الثانوية غير السورية ت

 البطاقة السابقة إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة اسمية.

 

 :هامة ةمالحظ

طب  -بشري الطب اللالختصاصات الطبية )الجامعات الخاصة السورية عالن مفاضلة إن إ

 أي بابتح ولن يكون هناك ف فصلال االجامعي لهذللقبول  هو اإلعالن النهائي صيدلة(ال -سنان األ

 .مرة ثانية للقبول

 

 اتلالختصاص السوريةصة الخا تلمفاضلة الجامعا األوراق والوثائق المطلوبة للتقدم

 في هذا اإلعالن: ةالوارد صيدلة(ال –سنان األطب  –بشري الطب الالطبية )
  السورية العامة )الفرع العلمي(.الثانوية  الدراسةصورة مصدقة عن شهادة 

  صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب الفلسطينيون

ً حديثاً  ذكر يالمقيمون في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني مستخرجا

ال ووما قبل  26/7/1956تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ فيه 

يض صورة عن الوكالة أو التفو إلى، إضافة تقبل الوثيقة المؤقتة )البطاقة الشخصية(
 وصورة عن البطاقة الشخصية للمفوض لمن لم يتقدم شخصياً.

 رجية رية مصدقة من وزارة الخاصورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السو

 للدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة ومن
 .لسوري غير مقيم(ا) وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبية.

 شهادة صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو غير السورية وتصدق ال

هورية الثانوية غير السورية من وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجم

ألجنبية العربية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق ا

ميالد صورة عن جواز السفر أو شهادة ال ،للحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج القطر
 .طلبة العرب واألجانب(لا) قيد.أو إخراج ال

 فة إلى يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضا

 ,في سوريةمن الصف السادس وحتى حصوله على الشهادة الثانوية وثيقة تسلسل دراسي 

 سورية.وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في 

 إضافة إلى صورة عن الوكالة أو التفويض وصورة عن البطاقة الشخصية للمفوض لمن لم 

 يتقدم شخصياً.
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لدوام وحتى نهاية ا 2/10/2022تقدم الطلبات اعتباراً من صباح يوم األحد الواقع في 

ً ضمن  13/10/2022الخميس الواقع في الرسمي ليوم  ويتم استقبال الطالب يوميا

ً وحتى الساعة الثانية  فترة التسجيل المحددة أعاله من الساعة التاسعة صباحا

 والنصف ظهراً عدا يوم الجمعة.
 

ة بكافللجامعات الخاصة السورية يمكن للطالب االطالع على إعالن مفاضلة القبول الجامعي 
 :طريق نع أخرىأنواعـها ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات 

 

 

 والبحث العلمي موقع وزارة التعليم العالي                         المفاضلةموقع             

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

 

 

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 

 إبراهيمبسام الدكتور 

 

 

 

  

http://www.mof.sy/
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 2023 - 2022القبول الجامعي للجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي  مراكز التسجيل لمفاضلة

 

 جامعة دمشق

 (مبنى الصحافة)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية الهندسة المعلوماتية

لعرب امفاضلة  -م )مفاضلة السوري غير المقي ةبرامكال -مكتبة اللغة الفرنسية )تحت المكتبة المركزية( 
 واألجانب(

 )مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات( كلية السياحة

 جامعة حلب

 كلية الهندسة الميكانيكية كلية الحقوق

 كلية االقتصاد
+ معادلة  مفاضلة السوري غير المقيم) كلية الطب

 (لشهادات غير السوريةا

مفاضلة العرب )مديرية شؤون الطالب 
 (معادلة الشهادات غير السورية + واألجانب

)مركز تصحيح البيانات مركز الحاسب االلكتروني 
 وتعديل الرغبات(

 جامعة تشرين

 (المكتبة المركزية الطابق األرضي) /2مركز / (المكتبة المركزية الطابق األرضي) /1مركز /

 المكتبة المركزية الطابق األول
) مركز تصحيح البيانات وتعديل مركز الحاسب 

 الرغبات(

 األجانب(مفاضلة الطلبة العرب و -)مفاضلة السوري غير المقيم ( 6و  5المكتبة المركزية مركز )

 جامعة البعث

 (مخبر االنترنت)كلية الهندسة المدنية 

 مفاضلة العرب واألجانب( -)مفاضلة السوري غير المقيم  مديرية شؤون الطالب

 وتعديل الرغبات()مركز تصحيح البيانات مركز إدارة الشبكة 

 جامعة حماه
 (مركز خدمة الطالب) كلية الطب البيطري

)مفاضلة مديرية شؤون الطالب )مركز خدمات طالبية( 
 مفاضلة العرب واألجانب( -السوري غير المقيم 

 (تصحيح بيانات وتعديل رغبات) مديرية نظم المعلومات

 جامعة الفرات
 (جميع المفاضالت)دير الزور -المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية 

 (جميع المفاضالت)كلية الحقوق )الطابق األول( 

جامعة 

 طرطوس

 (جميع المفاضالت)مركز مديرية نظم المعلومات واالتصاالت 
 (تصحيح بيانات وتعديل رغبات)

 

 

 

 


