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 اجلمهورية العربية السورية                  

    والبحث العلمي وزارة التعليم العايل   
 

 ـــــالنـإع
 

لكليات  (الماجستير)قبول طلبات االنتساب لمفاضلة الدراسات العليا  عنوالبحث العلمي  تعلن وزارة التعليم العالي
المعهد العالي  – الهندسة المعمارية –الهندسة المعلوماتية  – التمريض –الصيدلة  -طب األسنان  -الطب البشري )

على المقاعد  2022 - 2021  للعام الدراسي الجمهورية العربية السوريةبجامعات  (اختصاص عمارة//اإلقليميللتخطيط 
خريجي السوريين ومن في حكمهم من  للطالبالمخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطالب العرب واألجانب 

والجامعة االفتراضية  والجامعات غير السوريةالسورية الخاصة الجامعات و موازي(  -)عام  الجامعات السورية الحكومية
 .)موازي(

 
 
 

 

 شروط التقدم إلى المفاضلة:
)وال يقبل الطالب الذي % 60أن يكون الطالب قد تقدم إىل االمتحان الوطين الكتايب املوحد وحصل على عالمة ال تقل عن   -1

ن تاريخ جناح الطالب يف م ربع سنواتألويعتمد النجاح يف االمتحان الوطين  ،يف االمتحان الوطين( ساعدةحصل على امل
وسيتم اعتماد معدل الدورة األعلى ( 2021 - 2020 – 2019 -2018األعوام )خالل االمتحانات اجلارية أي  ،االمتحان

 إذا كان قد تقدم الطالب إىل أكثر من دورة.

 .السوريةاجلامعات احلكومية بالنسبة خلرجيي على األقل  /جيد/ مبرتبة                                   يكون حاصال  على درجة اإلجازة املطلوبة أن   -2

%( بالنسبة خلرجيي اجلامعات  70) املعدل عنيقل  وأال على األقل /جيد/درجة اإلجازة املطلوبة مبرتبة أن يكون حاصال على   -3
 .يعتمد املعدل دون أي حسمو  واجلامعة االفرتاضيةاملعتمدة  اخلاصة السورية وخرجيي اجلامعات غري السورية

 إىلعلى األقل للتقدم  /جيد/يشرتط لطالب الطب البشري احلاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة أن يكون تقديره  -4
يف الطب البشري حتت  اإلجازة                                                      وأن يتقدم حصرا  هبذه الشهادة وال حيق له التقدم مبوجب درجة  التخصصات السريرية الفرعية

الصادرة عن اجلامعات غري السورية متت معادلتها  التخصصية العامة كون الشهادة، وأن تطائلة شطب قبوله يف حال ثبت ذلك
، وتقبل محلة الشهادة التخصصية الفرعية املسبوقة بإجازة يف يف القطر وأنه حيق للطالب احلاصل عليها ممارسة املهنة يف سورية

                               على أساس القبول الموازي حصرا .ة الطب البشري من إحدى اجلامعات اخلاصة السورية أو اجلامعات غري السوري
 

يمكن للطالب الحائز على االجازة في الطب البشري تدوين رغبة اختصاص /العلوم الطبية الحيوية/ الذي تم افتتاحه في  -5
 كلية الصيدلة لهذا العام.
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على أن الميضي ،                                                من أي معهد عال  للغات يف اجلامعات احلكومية السورية وثيقة اجتياز اللغة األجنبية للتقدم لدرجة املاجستري  -6
أو  /5مبعدل / ILETSأو شهادة الــ  /500شهادة التوفل مبعدل /)ثالث سنوات من تاريخ احلصول عليها أو عليها أكثر من 

شريطة أال يكون قد مر سنتان على تاريخ تقدمي االمتحان وأن تكون مصدقة من حيث صالحيتها  /3مبعدل / TCFشهادة 
حيث تطلب للحصول على درجة املاجستري  كلية الطب البشري  اختصاصاتباستثناء ) للغات يف اجلامعات،من املعاهد العليا 
 .وليس للقيد(

مخس وعشرون ألف لرية سورية  /25000/تسديد مبلغ  ين رغبة بالتعليم املوازي،الراغبني بتدو  على طالب اجلامعات احلكومية  -7
 على الرسوم اجلامعية وترد هذه السلفة يف حال عدم القبول بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي. ةسلف

مخس وعشرون  /25000/تسديد مبلغ  ،واجلامعة االفرتاضية اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السوريةعلى طالب   -8
 .ل بنتيجة مفاضلة التعليم املوازييف حال عدم القبو  وترد هذه السلفةعلى الرسوم اجلامعية  ةألف لرية سورية سلف

على طالب اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضية الراغبني بتدوين رغبة على  -9
أو مايعادهلا باللرية السورية حسب نشرة سعر الصرف يف  دوالر أمريكي /500/ سلفة ماليةتسديد  ،شواغر العرب واألجانب

وترد هذه السلفة يف حال عدم القبول لرية سورية،  /2512بـــ / 2022-2021مصرف سورية املركزي والذي مت حتديده للعام 
 فاضلة.هذه املبنتيجة 

 تسديد سلفة للموازي وسلفة لشواغر العرب واألجانب.شواغر العرب واألجانب(  –ازي )املو على الطالب الراغبني بتدوين رغبة  -10
 –موازي  –)عام  وفق املتاح له يدون الطالب رغباته ببطاقة مفاضلة واحدة ويقوم برتتيب الرغبات حسب األولوية للطالب  -11

 شواغر العرب واألجانب(.

 أحكام عامة
% لعالمة 40و % ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل60نسبة  اجلامعات احلكومية السورية يف كليات الطب البشري يعطى خرجيو (1

                                                                                                                االمتحان الوطين الطيب الكتايب املوحد ويتم التفاضل بناء  على هذا املعدل وعند تساوي املعدل التفاضلي عند احلد األدىن للقبول، 
                                               ي نظر إىل عالمة االمتحان الوطين الطيب الكتايب املوحد.

 

              المعهد العالي    -                   الهندسة المعمارية   –                    الهندسة المعلوماتية    –         التمريض   –        الصيدلة    –          طب األسنان       كليات       خرجيو    عطى  ي (2
                                   % ملعـدل اإلجـازة اجلـامعيـة األوىل   70                             اجلـامعـات احلكوميـة الســــــــــــــوريـة نســــــــــــــبـة    يف                )اختصاااااااااااااص عمارة(         اإلقليمي        للتخطيط 

                                                                                                      % لعالمة االمتحان الوطين الكتايب املوحد ويتم التفاضــــل بناء  على هذا املعدل وعند تســــاوي املعدل التفاضــــلي عند احلد   30 و
      .                              االمتحان الوطين الكتايب املوحد               ي نظر إىل عالمة            األدىن للقبول 

 

 
 

 اختصاصات الدراسات العليا لكلياتللقبول يف الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية  خرجيو يتم تفاضل (3
المعهد العالي  - الهندسة المعمارية –الهندسة المعلوماتية  –التمريض  – الصيدلة –طب األسنان  -يالطب البشر )

ول على أساس ويتم القب، فقط االمتحان الوطني الكتابي الموحد على أساس نتائج (اختصاص عمارة//اإلقليميللتخطيط 
  .فقطالتعليم الموازي 
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ت )الهندسة للقبول يف اختصاصات الدراسات العليا لكلياالجامعة االفتراضية )اختصاص المعلوماتية(  يتم تفاضل خرجيو (4
 .على أساس نتائج االمتحان الوطني الكتابي الموحد فقط، ويتم القبول على أساس التعليم الموازي فقط المعلوماتية(

 

 واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضية )اختصاص املعلوماتية( الذي حيقق بنتيجةاجلامعات اخلاصة السورية  طالبيسدد  (5
احلد األدىن للقبول العام يف اجلامعات احلكومية يف ذات االختصاص الذي قبل فيه بنتيجة هذا اإلعالن رسوم هذه املفاضلة 

طب األسنان والصيدلة يف هذه الطب البشري و الب كليات التعليم العام وحيق له اسرتداد سلفة التعليم املوازي، وال يستفيد ط
 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.178احلالة من أحكام املادة )

 

يسددون الرسوم املطلوبة من طالب للقبول العام  األدىنالطالب املقبولني على شواغر العرب واألجانب والذين حيققون احلد  (6
 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.178من أحكام املادة )سات العليا وال يستفيدون العرب واألجانب للدرا

 
 

من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة يستفيد طالب كليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة ال (7
وكذلك أبناء األمهات  شواغر العرب واألجانب أو المقبولين على أساس التعليم الموازي السورية والجامعات غير السورية

( من الالئحة 178من أحكام المادة )شواغر العرب واألجانب(  –الموازي  –السوريات )المقبولين على أساس العام 
 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

ال  –)غري موظف                      يكون متفرغا  للدراسة ملطلوب وان يتعهد الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام ا (8
 .التخصصية العامة أو الفرعية( خالل املدة الالزمة للحصول على املاجستري أو شهادة الدراسات يزاول املهنة

 

وال جيوز للطالب املقبول يف درجة املاجستري يف أي من اجلامعات احدة من القيد يف درجة املاجستري يستفيد الطالب مرة و  (9
،                                 ويف حال املخالفة ي شطب قيده حكما   اسات العليا سواء سجل أم مل يسجل                                      سابقا  التقدم مرة أخرى إىل مفاضلة الدر  احلكومية

 .                                التخصصات السريرية الفرعية حصرا   إىلالراغبني بالتقدم  شهادة الدراسات التخصصية العامةباستثناء الطالب احلاصلني على 
 

إىل مفاضالت القبول  ذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدمفاضلة مبوجب هذا اإلعالن والال يسمح للطالب املقبولني بنتيجة امل (10
 يف املاجستري يف األعوام القادمة.

 

 .اإلعالنهذا  إىل                                                              اليسمح للطالب املقبولني سابقا  بالتخصصات السريرية الفرعية بالتقدم  (11

                                                                                                               ي سمح ألبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوجات من غري )السوريني أو من يف حكمهم( الذين درسوا مرحلة التعليم  (12
ل فرتة األساسي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف اجلمهورية العربية السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خال

( خلرجيي اجلامعات احلكومية وشواغر العرب واألجانب هذه املفاضلة )عام وموازي إىل( بالتقدم إقامةة ابنها )مبوجب سند دراس
 .شواغر عرب وأجانب( –)موازي  وفق األسس والشروط اخلاصة هبم من أبناء املواطنات السوريات ويتقدم خرجيي اجلامعات اخلاصة

 

   -    2021                                         التخصـــ  يف اجلامعات للعام الدراســـي                    وماجســـتريات التلهيل و                مفاضـــلة دبلومات                            يســـمح للطالب الذين تقدموا إىل  (13
                                                                                                       التقدم إىل هذه املفاضلة وعلى أن يصار إىل شطب أمساء املقبولني بنتيجة هذه املفاضلة من دبلومات وماجستريات التلهيل       2022

                                 والتخص  إذا كانوا قد قبلوا فيها.
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 للفئات التالية: كل كليةمن املقاعد يف  % 2ختص  نسبة  (14
 .الشهداء وأزواج وأشقاء أبناء -
 .واجلزئي الكلي العجز جرحى -
 .واالحتياطيني اجملندين العسكريني من% 35 على والتزيد% 30 عن التقل بنسبة العجز جرحى -
 .%70 عن اليقل الذي واجلزئي الكلي العجز جرحى أبناء -
 .وأزواجهم املفقودين أبناء -
 أو احلرب بسبب فقدوا أو جرحوا أو استشهدوا الذين الداخلي األمن وقوى املسلحة والقوات اجليش يف العسكريني من

 .معادية عناصر أو إرهابية عصابات أيدي على أو احلربية العمليات
% فما فوق بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على يد عصابة إرهابية أو 40جريح الوطن للمصابني بنسبة عجز  -

معادية من عسكريو اجليش والقوات املسلحة، وعسكريو قوى األمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة عناصر 
 اجليش العريب السوري.

 املعتمدة واألنظمة القوانني وفق       حصرا   املسلحة والقوات للجيش العامة القيادة عن تصدر بوثيقة احلاالت هذه تثبت  -
 لديها.

واملوازي وشواغر العرب للقبول العام وذوي الشهداء  واحدة تتضمن رغباهتم مفاضلةرغباهتم ببطاقة  ويدرج هؤالء الطالب
                  ويتم التفاضل أوال  ، ككتلة واحدة وفق املعدل األعلى  ملفاضلة ذوي الشهداء العدد املخص  التفاضل على وسيتمواألجانب 

 . فق مفاضلة ذوي الشهداء لنفس الرغباتوفق القبول العام ويف حال عدم حتقيق الرغبة يتم التفاضل و 
ت املتاحة يف حال كانت الرغبارغبة على األكثر  وعشرونعلى الطالب املتقدم إىل هذه املفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل  (15

 .رغبة عشرينأكثر من 

وفق  ببطاقة مفاضلة واحدة وشواغر العرب واألجانب( العامة واملوازي) مرغباهت وايدرجاجلامعات احلكومية أن  ميكن لطالب (16
 ويتم القبول وفق املعدل التفاضلي وتسلسل الرغبات.به التسلسل الذي يرغبون 

)املوازي وشواغر العرب  رغباهتم وايدرجأن  طالب اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية واجلامعة االفرتاضيةميكن ل (17
 .سل الرغباتوتسل املعدل التفاضليويتم القبول وفق به  يرغبونيف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي واألجانب( 

 على شواغر العرب واألجانب وفق االختصاصات املتوفرة هلم. مالسورية بتدوين رغباهت                           ي سمح لطالب اجلامعات احلكومية (18

 تدوين رغباهتم على شواغر العرب واألجانب السورية واجلامعة االفرتاضيةاجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري ميكن لطالب   (19
يف االختصاصات املتوفرة من شواغر الطالب العرب واألجانب خلرجيي       حصرا   يكون االختياروفق املقاعد احملددة هلم على أن 

وسيتم قبوهلم كتلة واحدة وفق العدد قبوهلا( )يف جدول األعداد املقرر ( واليت مت اإلشارة إليها بالرمز ) احلكومية اجلامعات 
 .يف احلقل اخلاص هبم احملدد هلم

 .بني اجلامعات يف الدراسات العليالالختصاص  التحويل املماثلال جيوز   (20

الرسوم الخاصة بالطالب العرب واألجانب يسددون  (ألجانباالعرب و  )مفاضلة الطالب الطالب المقبولين على شواغر  (21
بتاريخ أول يوم بالتسجيل أو مايعادله باللرية السورية حسب نشرة سعر الصرف يف مصرف سورية املركزي  األمريكيبالدوالر و 

 .من كل عام

            ( يف الكليات                 واجلامعة االفرتاضية                                           اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية )      خرجيي                         سيتم التفاضل بني الطالب من  (22
                    املعهد العايل للتخطيط    –        التمريض    –                اهلندســــــة املعمارية    –                  اهلندســــــة املعلوماتية    –        الصــــــيدلة    –       األســــــنان             لكليات( طب         املوافقة
                                 يف االختصــــــاصــــــات املتوفرة خلرجيي اجلامعات                  وفق املعدل األعلى   م    قبوهل     ويتم        واحدة      كتلة                      على املقاعد املخصــــــصــــــة هلم            االقليمي(

          الب واحد.                                 وعلى أن اليقبل يف االختصاص أكثر من ط                    احلكومية يف كل جامعة
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 :ية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوت
 .بالنسبة للطالب السوري                                                                     صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثا   -1

يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة               مستخرج حديثا          )حصرا ( بصورة عن القيد في السجل المدنيالفلسطيين السوري  الطالبيتقدم  -2
 المؤقتة )البطاقة الشخصية(. اإلقامةوثيقة  وال تقبل، وما قبل 26/7/1956الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ 

                                                       )من أبناء املواطنات السوريات حصرا ( بإخراج قيد وباألوراق  26/7/1956يتقدم الطالب الفلسطينيون الالجئون بعد تاريخ  -3
 .)وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم هذه األوراق( /4ة يف البند /املطلوبة الوارد

وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة التعليم  إىل باإلضافةيتقدم أبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم  -4
هلا  إقامةوسند األساسي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية األوىل يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم 

)وال  فرتة دراسة ابنها                                                                من املختار ي ذكر فيه أن األم مقيمة يف اجلمهورية العربية السورية خالل  خالل فرتة دراسة ابنها يف سورية
 تقبل الطلبات الشرطية على تقديم هذه األوراق(.

معتمد من اجلامعة للطالب أو إشعار خترج  ،والتقدير تتضمن املعدل املئوي اجلامعية لإلجازة صورة مصدقة عن وثيقة التخرج -5
 .                      متضمنا  املعدل والتقدير من اجلامعات السورية 2021الذين مل تصدر وثائق خترجهم لعام 

، أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة املئوي والتقدير صورة مصدقة عن شهادة الدراسات التخصصية العامة تتضمن املعدل -6
، باإلضافة إىل صورة مصدقة                       متضمنا  املعدل والتقدير من اجلامعات السورية 2021للطالب الذين مل تصدر شهاداهتم لعام 

 لإلجازة اجلامعية. عن وثيقة التخرج

اهلندسة املعلوماتية  –التمريض –الصيدلة  -طب األسنان)لكليات  املاجستريلدرجة اللغة األجنبية للتقدم  امتحان اجتياز وثيقة -7
 .(اإلقليمياملعهد العايل للتخطيط  - اهلندسة املعمارية –

 أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة املوازي.إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة  -8

 إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة شواغر العرب واألجانب. -9

لرغبات شواغر العرب واألجانب ملن تقدم ضمن بطاقته  سلفة مصريف بتسديد وإشعارمصريف بتسديد سلفة املوازي  إشعار -10
 موازي وشواغر عرب وأجانب.

وان  كان الكشف صادر عن دولة أجنبية،  إذا                             غري السورية مصدق ومرتجم أصوال   اإلجازةلشهادة كشف درجات مفصل  -11
 تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة.

 عن دولة أجنبية، ةصادر  الشهادة تكان  إذا                       غري السورية ومرتمجة أصوال   شهادة الدراسات التخصصية العامةصورة مصدقة عن  -12
، باإلضافة إىل صورة مصدقة عن وثيقة مرفقة بصورة عن قرار املعادلة السورية وصورة عن وثيقة الرتخي  ملزاولة املهنة يف سورية

 .التخرج لإلجازة اجلامعية

للمتقدمني بالنسبة ى واملفقودين( )مكتب شؤون الشهداء واجلرح                                                   وثيقة من القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصرا   -13
 .وفق الشروط املذكورة أعاله واجلرحى واملفقودينالشهداء ذوي ملفاضلة 

                                                                                   أي وثيقة يعترب الطلب الغ  حكما  وال ي صار إىل تسوية وضع الطالب وال ي نظر إىل بطاقته.يف حال نق -14
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 :                            إجراءات التقد م إلى المفاضلة
ّ                           يتقّدم الطالب شــــــخصــــــيا ، أو وكيله  -1                راكز التســــــجيل يف                                                         القانوين )مبوجب وكالة رمسية خاصــــــة( لالشــــــرتاإ يف املفاضــــــلة إىل أحد م   

    (.    محاه   –       البعث   –      تشرين  -    حلب    -            جبامعات )دمشق                الكليات املعنية
ّ                 ي دِخل املوظف املختّ  يف مركز التسجيل  -2              ِ                     بعد التلكد من شخصية                             إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية        الطالب             اليت اختارها       رغبات  ال   

  .                             الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية
                            نسختني من البطاقة اإللكرتونية.                 بالتثبيت وطباعة       املوظف                                                         بعد تلكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم -3
             انه مل يقبل يف                                  يوقع على تعهد ضــــــــــمن بطاقة املفاضــــــــــلة    كما              بع عليهما                                            يوقع الطالب على النســــــــــختني الورقيتني ويلصــــــــــق الطوا -4

                                     الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.
      وحيتفظ      ّ                                           ويســّلم نســخة إىل الطالب إشــعارا  باالشــرتاإ يف املفاضــلة   ،                            ضــع األختام الرمسية على النســختني   وو        توقيع              يقوم املوظف بال -5

  .       يف املركز        باألخرى
           على أن يتم             باملرة األوىل        الطالب                                               ضـــمن فرتة تقدمي الطلبات يف ذات املركز الذي تقدم به             ألكثر من مرة                    يســـمح بتعديل الرغبات  -6

  .                                                                        تسليم نسخة الطالب السابقة ملركز املفاضلة واحلصول على نسخة من البطاقة املعدلة
              بة على األكثر.  رغ        وعشرون                                                                                ملء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم ، وميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل  -7
                                                  للطالب التقدم بلكثر من مرة واحدة للمفاضـــلة يف أي من       ال حيق                                                   حيق للطالب التقدم للمفاضـــلة يف أي مركز تســـجيل معتمد، و  -8

                                                     مراكز التسجيل احملددة حتت طائلة إلغاء طلبه من املفاضلة. 
 

 هامة:  مالحظات
 عند استالم الطلبات بأن تكون األوراق الثبوتية للطالب ظف المكلف باستالم طلبات المفاضلة، توخي الدقة و             ي طلب من الم

                                      ، وال ي سمح باستقبال أي طلب إذا لم تكن                                                                        كاملة والتأكد بعدم وجود أي نقص فيها تالفيا  ألي تأخير تحت طائلة المسؤولية
 المفاضلة.، ويدون اسم الموظف وتوقيعه الذي دقق الوثائق على بطاقة الوثائق كاملة

 ولن ي صار إلى غير محقق للشروط في حال نقص أي وثيقة ويتحمل الطالب والموظف المسؤولية  طلب سيتم استبعاد أي              
                                                           تسوية وضع الطالب في حال نقص الوثائق ويعتبر طلبه الغ  حكما .

 :الرسوم الجامعية 

350000 
 الصيدلة( –طب األسنان  -)الطب البشري رسوم التعليم املوازي لكليات 

 الدراسات التخصصية العامة الطبية أو الفرعيةباإلضافة اىل 

300000 
املعهد  –التمريض  -اهلندسة املعمارية  –اهلندسة املعلوماتية رسوم التعليم املوازي لكليات )

 العايل للتخطيط اإلقليمي/اختصاص عمارة/(
6000  
 دوالر امريكي

 الصيدلة( – طب األسنان -)الطب البشري رسوم شواغر العرب واألجانب لكليات 
 باإلضافة اىل الدراسات التخصصية العامة الطبية أو الفرعية

4000  
 دوالر امريكي

التمريض  -اهلندسة املعمارية  –اهلندسة املعلوماتية رسوم شواغر العرب واألجانب لكليات )
 املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي/اختصاص عمارة/( –
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 ومواعيد التسجيلالجهة التي تقدم إليها الطلبات 
  (.    حماه   –     البعث   –      تشرين  -    حلب    -     )دمشق         بجامعات                 الكليات المعنية                                           تقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة في   

الواقع في   الخميسحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم  28/12/2021الواقع في  الثالثاءمن صباح يوم             وذلك بدءا  
  .خالل أيام الدوام الرسمي 6/1/2022
 .ترسل البطاقات إلى وزارة التعليم العالي كل يومين وخالل فترة التقدم ليصار إلى التدقيق 

 

 
 

   مفاضلةالأسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك ب
 

اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة شواغر العرب 
 واألجانب

 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة الموازي

حساب جامعة دمشق رقم: /11التجاري السوري الفرع / املصرف
006- 100190- 0111  

 املصرف العقاري رقم احلساب
/CKI10169193/ 

 دمشق

رقم:  حلبحساب جامعة /2املصرف التجاري السوري الفرع /
900- 027278- 202  

رقم احلساب حبلب املصرف العقاري  
/CKI10344100/ حلب 

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرف التجاري 
رسوم عرب  –الالذقية حساب جامعة تشرين  /4السوري فرع /

/0304 – 502798 – 005وأجانب رقم احلساب /  

مجيع املصارف التجارية يف سورية لصاحل املصرف التجاري 
بالالذقية    /4السوري فرع /  

/0304-093912-001رقم احلساب /   
 تشرين

/3املصرف التجاري السوري حبم  الفرع /  
 حساب جامعة البعث

0403 -030582 -002: احلساب رقم   
رقم احلساب حبم  املصرف العقاري  

/CK1-10170174/ البعث 
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