
  
  الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

                                                                                                                  وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي    
  مديرية شؤون الطالبمديرية شؤون الطالب  

  الطالب العرب واألجانة قبول
 

  ة أدناه:إعالن مفاضلة الطالب العرب واألجانب ووفق الشروط المذكور مع بداية كل عام دراسي تصدر وزارة التعليم العالي 
 من  السورية أو غير السورية التي تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية السورية أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية

 في سنة القبول نفسها أو في السنة التي تسبقها.)علمي أو أدبي( الفرع المطلوب 

 مطلوبة على معدل ال يقل عنوية الأن يكون الطالب حاصالً في شهادة الدراسة الثان: 

 08 % لصيدلة.ا -طب األسنان -الطب: لتدوين رغبتو في بطاقة المفاضلة باالنتساب إلى كليات 
  57 % الهندسة بفروعها كافة لتدوين رغبتو في بطاقة المفاضلة باالنتساب إلى كليات.     
 08 %  التمريض.-الطب البيطري -ةالزراعلتدوين رغبتو في بطاقة المفاضلة باالنتساب إلى كليات 
 78.لتدوين رغبتو في بطاقة المفاضلة باالنتساب إلى باقي الكليات والمعاىد %    

 طي درجة المواد التالية إن وجدت يحتسب معدل شهادة الدراسة الثانوية بعد              
 ( ...السلوك والمواظبة -الفنية والموسيقيةالتربية  -التربية الرياضية والعسكرية -التربية الدينية)                       
   السنوية المطلوبةالسنوية المطلوبة  رسوم الخدمات الجامعية رسوم الخدمات الجامعية  

الطالالالالب الفلسالالالطينيون القالالالادمون مالالالن األراضالالالي المحتلالالالة الحالالالا زون شالالالهادات مالالالن 
 أراضي الدولة الفلسطينية

 باقي الفئات )عرب وأجانب(

 الصيدلة.  –طب األسنان  –دوالر أمريكي لكليات الطب  7888- الصيدلة. –طب األسنان  –لكليات الطب دوالر أمريكي  0788-

 ةالطالالب البيطالالري والهندسالال -دوالر أمريكالالي مالالن طالالالب كليالالات  0578-
 بمختلف فروعها وكلية الفنون الجميلة.

بمختلالف  ةالطب البيطري والهندس -من طالب كليات دوالر أمريكي  0788-
 فروعها وكلية الفنون الجميلة.

 والمعاىد العليا األخرى. دوالر أمريكي لباقي الكليات 0888- والمعاىد العليا األخرى. باقي الكلياتدوالر أمريكي ل 0888-
 / دوالر أمريكي وذلك عند تسجيلو للمرة األولى بالجامعة.588يسدد الطالب رسم تسجيل لمرة واحدة فقط وقدره / 

 
 :مالحظات

دوالر  خمسالالما ة /788/وقالالدره  اً مبلغالالالالالواردة أعالالاله  شالالروطالقالالدم إلالالى مفاضالاللة الطالالالب العالالرب واألجانالالب وفالالق بالت يسالالدد الطالالالب الراغبالالون  -0 
فالي حالال قبالول الطالالب  وال ترد ىالذه الساللفو ،تحتسب من رسوم الخدمات الجامعية عند استكمال الطالب لمراحل تسجيلو بعد قبولو  كسلفوأمريكي  

 إذا كانت رغباتو جميعها مرفوضة.و أو استنكافو عن التسجيل وتعاد إلي
يعامالالل علالالى أسالالاس أنالالو سالالوري مالالن جميالالع الوجالالوه وال يحالالق لالالو التقالالدم إلالالى ىالالذه نسالالية ومالالن بينهالالا الجنسالالية السالالورية كالالل طالالالب يحمالالل أكثالالر مالالن ج  -0

 تحت طا لة إلغاء طلبو إذا ثبت أنو يحمل الجنسية السورية. المفاضلة
 

  األوراق المطلوبةاألوراق المطلوبة    
 تصدق من الجهات التالية:العامة السورية أو غير السورية الدراسة الثانوية  صورة عن وثيقة شهادة-0

 .ها الشهادةنوزارة الخارجية في الدولة الصادرة ع -أ           
 سفارة الجمهورية العربية السورية من الدولة الصادرة عنها الشهادة. -ب         
 السورية.وزارة الخارجية في الجمهورية العربية  -ج         

 ) ترفق ترجمة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة األجنبية(                   
 صورة عن جواز السفر مصدقة من سفارة الدولة التي يتبع لها الطالب في دمشق أو شهادة الميالد أو إخراج القيد. -0
 
 

        


