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 اجلمهىريت العربيت السىريت                  

    والبحث العلمي وزارة التعليم العايل   
 

 ـــــالنـإع
  .0226لعاـ  052بناًء على أحكاـ الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم اجلامعات الصادرة بادلرسـو رقم  
 نيادلتضمن، 4/00/0200تاريخ  77قرار رقم الو  وتعديالتو 02/6/0202/ تاريخ250وعلى أحكاـ قرار رللس التعليم العايل رقم / 

 .قواعد القبوؿ يف الدراسات العليا يف كليات الطب
 .وتعديالتو 07/8/0202تاريخ  092وعلى أحكاـ قرار رللس التعليم العايل رقم  
 .02/00/0204/ تاريخ 82وعلى أحكاـ القرار رقم / 
 .دلدة أربع سنوات اعتماد النجاح يف االمتحاف الوطين ادلتضمن 08/9/0206/ تاريخ 06رقم /وعلى أحكاـ قرار رللس التعليم العايل  
 .0206/ لعاـ 272وعلى أحكاـ ادلرسـو رقم / 
 . 02/5/0209تاريخ  /067/وعلى أحكاـ قرار رللس التعليم العايل رقم  
 .00/00/0209تاريخ  /65/وعلى أحكاـ قرار رللس التعليم العايل رقم  
 

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

        للعام الدراسي الجمهورية العربية السوريةبجامعات  (/اختصاص عمارة/اإلقليميالمعهد العالي للتخطيط 
على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطالب العرب واألجانب  0202 - 0202
الجامعات و موازي(  -)عام  خريجي الجامعات السورية الحكوميةالسوريين ومن في حكمهم من  للطالب
 .)موازي(والجامعة االفتراضية  والجامعات غير السوريةالسورية الخاصة 

 
 
 

 

 شروط التقدم إلى المفاضلة:
)وال يقبل الطالب % 62أف يكوف الطالب قد تقدـ إىل االمتحاف الوطين الكتايب ادلوحد وحصل على عالمة ال تقل عن   -2

ن تاريخ جناح م ربع سنواتألويعتمد النجاح يف االمتحاف الوطين  ،يف االمتحاف الوطين( اساعدةالذي حصل على ادل
وسيتم اعتماد ( 0202 – 0209 -0208 -0207خالؿ األعواـ )االمتحانات اجلارية أي  ،الطالب يف االمتحاف

 معدؿ الدورة األعلى إذا كاف قد تقدـ الطالب إىل أكثر من دورة.

 .الاسوريةاجلامعات احلكومية بالناسبة خلرجيي على األقل  /جيد/ مبرتبةيكوف حاصاًل على درجة اإلجازة ادلطلوبة أف   -0

%( بالناسبة خلرجيي  72) ادلعدؿ عنيقل  وأال على األقل /جيد/درجة اإلجازة ادلطلوبة مبرتبة أف يكوف حاصال على   -3
 .يعتمد ادلعدؿ دوف أي حاسمو  واجلامعة االفرتاضيةادلعتمدة  اجلامعات اخلاصة الاسورية وخرجيي اجلامعات غري الاسورية
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على األقل للتقدـ  /جيد/يشرتط لطالب الطب البشري احلاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة أف يكوف تقديره  -4
يف الطب البشري  اإلجازةوأف يتقدـ حصراً هبذه الشهادة وال حيق لو التقدـ مبوجب درجة  التخصصات الاسريرية الفرعية إىل

الصادرة عن اجلامعات غري الاسورية دتت  التخصصية العامة ، وأف تكوف الشهادةحتت طائلة شطب قبولو يف حاؿ ثبت ذلك
 معادلتها يف القطر وأنو حيق للطالب احلاصل عليها ممارسة ادلهنة يف سورية

على أف ، ٍؿ للغات يف اجلامعات احلكومية الاسوريةمن أي معهد عا وثيقة اجتياز اللغة األجنبية للتقدـ لدرجة ادلاجاستري  -5
 ILETS/ أو شهادة الػػ 522شهادة التوفل مبعدؿ /)ثالث سنوات من تاريخ احلصوؿ عليها أو الميضي عليها أكثر من 

/ شريطة أال يكوف قد مر سنتاف على تاريخ تقدًن االمتحاف وأف تكوف مصدقة من 2مبعدؿ / TCFأو شهادة  /5مبعدؿ /
حيث تطلب للحصوؿ  كلية الطب البشري  اختصاصاتباستثناء ) للغات يف اجلامعات،حيث صالحيتها من ادلعاىد العليا 
 .على درجة ادلاجاستري وليس للقيد(

مخس وعشروف ألف لرية  /05222/تاسديد مبلغ  الراغبني بتدوين رغبة بالتعليم ادلوازي، على طالب اجلامعات احلكومية  -6
 على الرسـو اجلامعية وترد ىذه الاسلفة يف حاؿ عدـ القبوؿ بنتيجة مفاضلة التعليم ادلوازي. ةسورية سلف

مخس  /05222/د مبلغ تاسدي ،واجلامعة االفرتاضية اجلامعات اخلاصة الاسورية واجلامعات غري الاسوريةعلى طالب   -7
 .ؿ بنتيجة مفاضلة التعليم ادلوازييف حاؿ عدـ القبو  وترد ىذه الاسلفةعلى الرسـو اجلامعية  ةوعشروف ألف لرية سورية سلف

على طالب اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة الاسورية واجلامعات غري الاسورية واجلامعة االفرتاضية الراغبني بتدوين رغبة  -8
وترد ىذه الاسلفة يف حاؿ عدـ القبوؿ بنتيجة  دوالر أمريكي /522/ سلفة ماليةتاسديد  العرب واألجانب،على شواغر 

 فاضلة.ىذه ادل

شواغر العرب واألجانب( تاسديد سلفة للموازي وسلفة لشواغر العرب  –على الطالب الراغبني بتدوين رغبة )ادلوازي  -9
 واألجانب.

 –)عاـ  وفق ادلتاح لو واحدة ويقـو برتتيب الرغبات حاسب األولوية للطالبيدوف الطالب رغباتو ببطاقة مفاضلة   -22
 شواغر العرب واألجانب(. –موازي 

 أحكام عامة
% 42و % دلعدؿ اإلجازة اجلامعية األوىل62ناسبة  اجلامعات احلكومية الاسورية يف كليات الطب البشري يعطى خرجيو (2

ويتم التفاضل بناًء على ىذا ادلعدؿ وعند تاساوي ادلعدؿ التفاضلي عند احلد لعالمة االمتحاف الوطين الطيب الكتايب ادلوحد 
 األدىن للقبوؿ، يُنظر إىل عالمة االمتحاف الوطين الطيب الكتايب ادلوحد.

المعهااد  - الهندسااة المعماريااة –الهندسااة المعلوماتيااة  – التمااريض –الصاايدلة  –طااب األساانان كليااات  خرجيػػويعطػػى  (0
    % دلعػدؿ اإلجػازة اجلامعيػة األوىل 72اجلامعػات احلكوميػة الاسػورية ناسػبة  يف  )اختصاص عمارة( اإلقليميالعالي للتخطيط 

% لعالمػػة االمتحػػاف الػػوطين الكتػػايب ادلوحػػد ويػػتم التفاضػػل بنػػاًء علػػى ىػػذا ادلعػػدؿ وعنػػد تاسػػاوي ادلعػػدؿ التفاضػػلي عنػػد 22و
 .     الكتايب ادلوحداالمتحاف الوطين  يُنظر إىل عالمةاحلد األدىن للقبوؿ 
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 للقبوؿ يف اختصاصات الدراسات العليا لكلياتالجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية  خرجيو يتم تفاضل (3
المعهد  - الهندسة المعمارية –الهندسة المعلوماتية  –التمريض  – الصيدلة –طب األسنان  -يالطب البشر )

ول ويتم القب، فقط االمتحان الوطني الكتابي الموحد على أساس نتائج (عمارة//اختصاص اإلقليميالعالي للتخطيط 
  .على أساس التعليم الموازي فقط

 

ت      للقبوؿ 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  )الهندسة المعلوماتية(

 .الموازي فقط
 

اجلامعات اخلاصة الاسورية واجلامعات غري الاسورية واجلامعة االفرتاضية )اختصاص ادلعلوماتية( الذي حيقق  طالبياسدد  (5
ات احلكومية يف ذات االختصاص الذي قبل فيو بنتيجة ىذا احلد األدىن للقبوؿ العاـ يف اجلامعىذه ادلفاضلة  بنتيجة

طب األسناف الطب البشري و اإلعالف رسـو التعليم العاـ وحيق لو اسرتداد سلفة التعليم ادلوازي، وال ياستفيد طالب كليات 
 ( من الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم اجلامعات.078والصيدلة يف ىذه احلالة من أحكاـ ادلادة )

 

ياسددوف الرسـو ادلطلوبة من طالب للقبوؿ العاـ  األدىنالطالب ادلقبولني على شواغر العرب واألجانب والذين حيققوف احلد  (6
 ( من الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم اجلامعات.078من أحكاـ ادلادة )العرب واألجانب للدراسات العليا وال ياستفيدوف 

 
 

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

من أحكام المادة شواغر العرب واألجانب(  –الموازي  –أبناء األمهات السوريات )المقبولين على أساس العام 
 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.278)
 

 –)غري موظف دلطلوب واف يكوف متفرغاً للدراسة يتعهد الطالب ادلقبوؿ بنتيجة ادلفاضلة وفق شروط ىذا اإلعالف بالدواـ ا (8
 .التخصصية العامة أو الفرعية أو شهادة الدراسات ( خالؿ ادلدة الالزمة للحصوؿ على ادلاجاستريال يزاوؿ ادلهنة

 

وال جيوز للطالب ادلقبوؿ يف درجة ادلاجاستري يف أي من اجلامعات احدة من القيد يف درجة ادلاجاستري ياستفيد الطالب مرة و  (9
ويف حاؿ ادلخالفة ُيشطب قيده  اسات العليا سواء سجل أـ مل ياسجلاحلكومية سابقًا التقدـ مرة أخرى إىل مفاضلة الدر 

التخصصات الاسريرية  إىلالراغبني بالتقدـ  شهادة الدراسات التخصصية العامة، باستثناء الطالب احلاصلني على حكماً 
 .الفرعية حصراً 
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 إىل مفاضالت ذين ياستنكفوف عن التاسجيل بالتقدـال ياسمح للطالب ادلقبولني بنتيجة ادلفاضلة مبوجب ىذا اإلعالف وال (22
 القبوؿ يف ادلاجاستري يف األعواـ القادمة.

 

 .اإلعالفىذا  إىلالياسمح للطالب ادلقبولني سابقاً بالتخصصات الاسريرية الفرعية بالتقدـ  (22

ُياسمح ألبناء ادلواطنات الاسوريات ادلقيمات يف سورية ادلتزوجات من غري )الاسوريني أو من يف حكمهم( الذين درسوا مرحلة  (20
التعليم األساسي )احللقة الثانية( وادلرحلة الثانوية وادلرحلة اجلامعية األوىل يف اجلمهورية العربية الاسورية وكانت األـ مقيمة يف 

( خلرجيي وشواغر العرب واألجانب ىذه ادلفاضلة )عاـ وموازي إىل( بالتقدـ إقامةة ابنها )مبوجب سند سورية خالؿ فرتة دراس
)موازي  وفق األسس والشروط اخلاصة هبم من أبناء ادلواطنات الاسوريات اجلامعات احلكومية ويتقدـ خرجيي اجلامعات اخلاصة

 .شواغر عرب وأجانب( –
 

      التخصػػػػا يف اجلامعػػػػات للعػػػػاـ الدراسػػػػيوماجاسػػػػتريات الت ىيػػػػل و مفاضػػػػلة دبلومػػػػات ياسػػػػمح للطػػػػالب الػػػػذين تقػػػػدموا إىل  (23
التقػػػػدـ إىل ىػػػػذه ادلفاضػػػػلة وعلػػػػى أف يصػػػػار إىل شػػػػطب أملػػػػاء ادلقبػػػػولني بنتيجػػػػة ىػػػػذه ادلفاضػػػػلة مػػػػن دبلومػػػػات  0202-0200

 وماجاستريات الت ىيل والتخصا إذا كانوا قد قبلوا فيها.
 

 للفئات التالية: كل كليةمن ادلقاعد يف  % 0ختصا ناسبة  (24

 .الشهداء وأزواج وأشقاء أبناء -

 .واجلزئي الكلي العجز جرحى -

 .واالحتياطيني اجملندين العاسكريني من% 25 على والتزيد% 22 عن التقل بناسبة العجز جرحى -

 .%72 عن اليقل الذي واجلزئي الكلي العجز جرحى أبناء -

 .وأزواجهم ادلفقودين أبناء -

 % على األقل.42حتت إمرة اجليش العريب الاسوري بناسبة عجز من أصيب وىو يقاتل  -

 احلرب باسبب فقدوا أو جرحوا أو استشهدوا الذين الداخلي األمن وقوى ادلاسلحة والقوات اجليش يف العاسكريني من
 القيادة عن تصدر بوثيقة احلاالت ىذه وتثبت) ،معادية عناصر أو إرىابية عصابات أيدي على أو احلربية العمليات أو

 (لديها ادلعتمدة واألنظمة القوانني وفق حصراً  ادلاسلحة والقوات للجيش العامة

والموازي للقبول العام وذوي الشهداء  واحدة تتضمن رغباتهم مفاضلةرغباتهم ببطاقة  ىؤالء الطالب  ويدرج
ككتلة واحدة وفق   لمفاضلة ذوي الشهداء العدد المخصص التفاضل على وسيتموشواغر العرب واألجانب 

ويتم التفاضل أواًل وفق القبول العام وفي حال عدم تحقيق الرغبة يتم التفاضل وفق مفاضلة ، المعدل األعلى
 . ذوي الشهداء لنفس الرغبات

 

ت يف حاؿ كانت الرغبارغبة على األكثر  وعشروفعلى الطالب ادلتقدـ إىل ىذه ادلفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل  (25
 .رغبة عشرينأكثر من ادلتاحة 
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وفق  ببطاقة مفاضلة واحدة وشواغر العرب واألجانب( العامة وادلوازي) مرغباهت وايدرجاجلامعات احلكومية أف  ميكن لطالب (26
 ويتم القبوؿ وفق ادلعدؿ التفاضلي وتاسلاسل الرغبات.بو التاسلاسل الذي يرغبوف 

 

)ادلوازي وشواغر  رغباهتم وايدرجأف  الاسورية واجلامعة االفرتاضيةطالب اجلامعات اخلاصة الاسورية واجلامعات غري ميكن ل (27
اسل وتاسل ادلعدؿ التفاضليويتم القبوؿ وفق بو  يرغبوفيف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التاسلاسل الذي العرب واألجانب( 

 .الرغبات
 

 على شواغر العرب واألجانب وفق االختصاصات ادلتوفرة ذلم. مالاسورية بتدوين رغباهت ُياسمح لطالب اجلامعات احلكومية (28

تدوين رغباهتم على شواغر العرب  اجلامعات اخلاصة الاسورية واجلامعات غري الاسورية واجلامعة االفرتاضيةميكن لطالب   (29
يف االختصاصات ادلتوفرة من شواغر الطالب العرب حصرًا  يكوف االختياروفق ادلقاعد احملددة ذلم على أف  واألجانب

وسيتم قبوذلم  )يف جدوؿ األعداد ادلقرر قبوذلا( ( واليت مت اإلشارة إليها بالرمز ) احلكومية واألجانب خلرجيي اجلامعات 
 .يف احلقل اخلاص هبم كتلة واحدة وفق العدد احملدد ذلم

 تغيري القيد يف الدراسات العليا. أو أو التحويل ادلماثل ال جيوز حتويل االختصاص  (02

الرسوم الخاصة بالطالب العرب يسددون  (ألجانباالعرب و  )مفاضلة الطالب الطالب المقبولين على شواغر  (02
 .بالدوالر األمريكيو واألجانب 

      الطالب المقبولين في كلية الطب البشري بجامعة البعث سيكون دوامهم للعام الدراسي  (00
 .الجامعة التي يرغب بها الطالبفي  0202-0202

والجامعاااة  الجامعاااات الخاصاااة الساااورية والجامعاااات غيااار الساااورية) لخريجاااي المخصصاااة اذا كاااان عااادد المقاعاااد (03
 –الهندساة المعمارياة  –الهندساة المعلوماتياة  –الصايدلة  –طاب األسانان (لكلياات  ( في الكليات الموافقاةاالفتراضية
 بياانهم التفاضاال يااتم المفتتحااة بالجامعااةيقاال عاان عاادد االختصاصااات  المعهااد العااالي للتخطاايط االقليمااي( –التمااريض 

 وفق المعدل األعلى وعلى أن اليقبل في االختصاص أكثر من طالب واحد. القبولويتم  واحدة كتلة

 
 

 :ية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوت -ثانياً 
 .بالناسبة للطالب الاسوري صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف الاسجل ادلدين ماستخرج حديثاً  -0

يذكر فيو تاريخ اللجوء ماستخرج حديثاً  )حصرًا( بصورة عن القيد في السجل المدنيالفلاسطيين الاسوري  الطالبيتقدـ  -0
المؤقتة )البطاقة  اإلقامةوثيقة  وال تقبل، وما قبل 06/7/0956لعائلة الطالب والذي جيب أف يكوف بتاريخ 

 الشخصية(.
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)من أبناء ادلواطنات الاسوريات حصراً( بإخراج قيد  06/7/0956يتقدـ الطالب الفلاسطينيوف الالجئوف بعد تاريخ  -2
 .)وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم ىذه األوراق( /4وباألوراؽ ادلطلوبة الواردة يف البند /

وثيقة تاسلاسل دراسي دلرحلة  إىل باإلضافةيتقدـ أبناء ادلواطنات الاسوريات ادلقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جناسيتهم  -4
وسند التعليم األساسي )احللقة الثانية( وادلرحلة الثانوية وادلرحلة اجلامعية األوىل يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألـ 

من ادلختار يُذكر فيو أف األـ مقيمة يف اجلمهورية العربية الاسورية خالؿ فرتة  ها يف سوريةذلا خالؿ فرتة دراسة ابن إقامة
 )وال تقبل الطلبات الشرطية على تقديم ىذه األوراق(. دراسة ابنها

معتمد من اجلامعة أو إشعار خترج  ،والتقدير تتضمن ادلعدؿ ادلئوي اجلامعية لإلجازة صورة مصدقة عن وثيقة التخرج -5
 .متضمناً ادلعدؿ والتقدير من اجلامعات الاسورية 0202للطالب الذين مل تصدر وثائق خترجهم لعاـ 

، أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة ادلئوي والتقدير صورة مصدقة عن شهادة الدراسات التخصصية العامة تتضمن ادلعدؿ -6
 .متضمناً ادلعدؿ والتقدير من اجلامعات الاسورية 0202للطالب الذين مل تصدر شهاداهتم لعاـ 

اذلندسة  –التمريض –الصيدلة  -طب األسناف)لكليات  ادلاجاستريلدرجة اللغة األجنبية للتقدـ  امتحاف اجتياز وثيقة -7
 .(اإلقليميادلعهد العايل للتخطيط  - اذلندسة ادلعمارية –ادلعلوماتية 

 ادلصارؼ ادلعتمدة ادلذكورة أدناه بالناسبة للمتقدمني دلفاضلة ادلوازي.إشعار مصريف بتاسديد الاسلفة ادلالية يف  -8

إشعار مصريف بتاسديد الاسلفة ادلالية يف ادلصارؼ ادلعتمدة ادلذكورة أدناه بالناسبة للمتقدمني دلفاضلة شواغر العرب  -9
 واألجانب.

شواغر العرب واألجانب دلن تقدـ ضمن بطاقتو  سلفة مصريف بتاسديد وإشعارمصريف بتاسديد سلفة ادلوازي  إشعار -02
 لرغبات موازي وشواغر عرب وأجانب.

 كاف الكشف صادر عن دولة أجنبية،  إذا غري الاسورية مصدؽ ومرتجم أصوالً  اإلجازةلشهادة كشف درجات مفصل  -00
 واف تكوف الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة.

عن دولة  ةصادر  الشهادة تكان  إذاغري الاسورية ومرتمجة أصواًل  ية العامةشهادة الدراسات التخصصصورة مصدقة عن  -00
 مرفقة بصورة عن قرار ادلعادلة الاسورية وصورة عن وثيقة الرتخيا دلزاولة ادلهنة يف سورية. أجنبية،

اسبة بالن)مكتب شؤوف الشهداء واجلرحى وادلفقودين( وثيقة من القيادة العامة للجيش والقوات ادلاسلحة حصرًا  -02
 .وفق الشروط ادلذكورة أعاله واجلرحى وادلفقودينالشهداء ذوي للمتقدمني دلفاضلة 

 يف حاؿ نفا أي وثيقة يعترب الطلب الٍغ حكماً وال ُيصار إىل تاسوية وضع الطالب وال يُنظر إىل بطاقتو. -04
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 إجراءات التقّدم إلى المفاضلة -رابعاً 
)مبوجػػب وكالػػة رمليػػة خاصػػة( لالشػػرتاؾ يف ادلفاضػػلة إىل أحػػد مراكػػز التاسػػجيل يف يتقػػد ـ الطالػػب شخصػػياً، أو وكيلػػو القػػانوين  -0

 (.  محاه – البعث –تشرين -حلب  -الكليات ادلعنية  جبامعات )دمشق
ل ادلوظػػػف ادلخػػػتا  يف مركػػػز التاسػػػجيل  -0 بعػػػد الت كػػػد مػػػن  إىل بطاقػػػة ادلفاضػػلة االلكرتونيػػػة الطالػػػب الػػػيت اختارىػػػا رغبػػاتاليُػػدخ 

 .شخصية الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية
 ناسختني من البطاقة اإللكرتونية. بالتثبيت وطباعة ادلوظف بعد ت كد الطالب من صحة إدخاؿ بياناتو وتاسلاسل رغباتو يقـو -2
انػػو مل يقبػػل يف  يوقػػع علػػى تعهػػد ضػػمن بطاقػػة ادلفاضػػلةكمػػا   بػػع عليهمػػايوقػػع الطالػػب علػػى الناسػػختني الػػورقيتني ويلصػػق الطوا -4

 الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.
 ،  وياسػػػل م ناسػػػخة إىل الطالػػػب إشػػػعاراً باالشػػػرتاؾ يف ادلفاضػػػلةضػػػع األختػػػاـ الرمليػػػة علػػػى الناسػػػختنيوو  توقيعيقػػػـو ادلوظػػػف بػػػال -5

 .يف ادلركز وحيتفظ باألخرى
علػى أف  بػادلرة األوىل الطالػب ضػمن فػرتة تقػدًن الطلبػات يف ذات ادلركػز الػذي تقػدـ بػو ألكثر من مرةياسمح بتعديل الرغبات  -6

 .يتم تاسليم ناسخة الطالب الاسابقة دلركز ادلفاضلة واحلصوؿ على ناسخة من البطاقة ادلعدلة
 بة على األكثر.رغ وعشروفملء مجيع الرغبات يف بطاقة ادلفاضلة غري ملـز ، وميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل  -7
للطالػب التقػدـ بػ كثر مػن مػرة واحػدة للمفاضػلة يف أي  ال حيػقحيق للطالػب التقػدـ للمفاضػلة يف أي مركػز تاسػجيل معتمػد، و  -8

 من مراكز التاسجيل احملددة حتت طائلة إلغاء طلبو من ادلفاضلة. 
 

 مالحظة ىامة: 
 عند استالم الطلبات بأن تكون األوراق الثبوتية ظف المكلف باستالم طلبات المفاضلة، توخي الدقة و يُطلب من الم

، وال ُيسمح باستقبال أي طلب للطالب كاملة والتأكد بعدم وجود أي نقص فيها تالفيًا ألي تأخير تحت طائلة المسؤولية
 .، ويدون اسم الموظف وتوقيعو الذي دقق الوثائق على بطاقة المفاضلة إذا لم تكن الوثائق كاملة

  ولن ُيصار إلى غير محقق للشروط في حال نقص أي وثيقة ويتحمل الطالب والموظف المسؤولية  أي طلبسيتم استبعاد
 تسوية وضع الطالب في حال نقص الوثائق ويعتبر طلبو الٍغ حكمًا.
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 الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل
  (.حماه –البعث –تشرين -حلب  -)دمشق بجامعات الكليات المعنيةتقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة في 

الواقع في  حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثالثاء  22/2/0202الواقع في  األثنينمن صباح يوم  وذلك بدءاً 
  .خالل أيام الدوام الرسمي 29/2/0202
 التدقيق. ترسل البطاقات إلى وزارة التعليم العالي كل يومين وخالل فترة التقدم ليصار إلى 

 

 
 

   مفاضلةالأسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك ب
 

اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة شواغر العرب 
 واألجانب

 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب لمفاضلة الموازي

/حاساب جامعة دمشق رقم: 00ادلصرؼ التجاري الاسوري الفرع /
226- 022092- 2000  

العقاري رقم احلاسابادلصرؼ   
/CKI02069092/ 

 دمشق

رقم:  حلب/حاساب جامعة 0ادلصرؼ التجاري الاسوري الفرع /
229- 207078- 020  

رقم احلاساب حبلب ادلصرؼ العقاري  
/CKI02244022/ حلب 

مجيع فروع ادلصارؼ التجارية باسورية لصاحل ادلصرؼ التجاري 
رسـو عرب  –/ الالذقية حاساب جامعة تشرين 4الاسوري فرع /

/2224 – 207985 – 225وأجانب رقم احلاساب /  

مجيع ادلصارؼ التجارية يف سورية لصاحل ادلصرؼ التجاري 
/ بالالذقية   4الاسوري فرع /  

/2224-292900-220رقم احلاساب /   
 تشرين

/2ادلصرؼ التجاري الاسوري حبما الفرع /  
 حاساب جامعة البعث

2422 -222580 -220: احلاساب رقم   
رقم احلاساب حبما ادلصرؼ العقاري  

/CK0-02072074/ البعث 

 ادلصرؼ التجاري –حاساب جامعة محاه 
 //220-204284-2520// 

//CK0-02990222//    ادلصرؼ العقاري  –حاساب جامعة محاه  
 حماه

                                                                       

 زيارةحلصوؿ على ماسودة بطاقة ادلفاضلة لالطالع وا: 
   www.mof.sy  ادلفاضلةموقع  أو   sy.www.mohe.gov موقع الوزارة  -

 
 

 وزير التعليم العالي     
 والبحث العلمي      

 
 بسام ابراىيمالدكتور 

http://www.mohe.gov/
http://www.mof.sy/

