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                                                                                                                  وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي    
  مديرية شؤون الطالبمديرية شؤون الطالب  

 مفاضلة الطالب السوريين غير المقيمين
 

وفق الشروط ن غير المقيمين الخاص بالطالب السورييمفاضلة الإعالن  بعد صدور نتائج المفاضلة العامةتصدر وزارة التعليم العالي 
 التالية:
 ة العربية السورية أو من يف حكمو.أن يكون الطالب حاماًل جنسية اجلمهوري 

 من الفرع  السوريةالعامة غري السورية اليت تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية  أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية
 سنة القبول نفسها.يف و )علمي أو أديب( ادلطلوب 

 وية ادلطلوبة على معدل ال يقل عنأن يكون الطالب حاصالً يف شهادة الدراسة الثان: 

 88 %  لصيدلة.ا -طب األسنان -الطب: لتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة باالنتساب إىل كليات 
  75اذلندسة بفروعها كافة % لتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة باالنتساب إىل كليات.     
 68 %  التمريض.-الطب البيطري -الزراعةلتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة باالنتساب إىل كليات 
 58 % .لتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة باالنتساب إىل باقي الكليات وادلعاىد   

الرتبيببة الفنيببة  -لرتبيببة الرياضببية والعسببكريةا -الرتبيببة الدينيببة) طببي درجببة ادلببواد التاليببة إن وجببدت حيتسببب معببدل شببهادة الدراسببة الثانويببة بعببد
 الطالب يف الشهادة.% من رلموع الدرجات احلائز عليها 08دون حسم  ( السلوك وادلواظبة -وادلوسيقية

 

  :األوراق الثبوتية المطلوبة 
 تالية:تصدق من اجلهات اليف سنة القبول نفسها  شهادة الدراسة الثانوية العامة غري السوريةصورة عن وثيقة  -0

 وزارة اخلارجية يف الدولة الصادرة عنها الشهادة. -أ          
 سفارة اجلمهورية العربية السورية من الدولة الصادرة عنها الشهادة. -ب         
 وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية. -ج         

 كانت باللغة األجنبية(  ) ترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إذا                   
صببورة عببن البطاقببة الشاصببية بالنسبببة للطببالب السببوريلف أمببا الطببالب الفلسببطينيل ادلقيمببل يف سببورية فيتقببدمون بصببورة عببن القيببد  يف  -2

  .وما قبل 26/7/0956السجل ادلدين مستارج حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب أن  يكون  بتاريخ 

  .تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية ودلدة ثالث سنوات يف بلد عريب أو أجنيب ف وال يشرتط أن تكون الدراسة يف بلد واحد وثيقة -3

يعفبى مبن التسلسبل الدراسبي أبنباء السببلو الدبلوماسبي السبوري القبائمل علبى رأس عملهبم وأبنبباء أعرباء اذليقبة التدريسبية وفبق الشببروط  -4
 ة .احملددة يف إعالن ىذه ادلفاضل

( يف الفبرع ادلصبريف ادلعتمبد يف احملاف بات  تسبب مبن قيمبة رسبوم اخلبدمات  ل.س25888إشعار مصريف بتسديد سبلفة ماليبة قيمتهبا )  -5
اجلامعية حل إجناز الطالب دلراحبل تسبجيلو يف الكليبة أو القسبم أو ادلعهبد البذي قهببل فيبو ف وال تهبرد ىبذه السبلفة للطالبب يف حبال قبولبو 

 التسجيل . واستنكافو عن

 

 السنوية المطلوبة رسوم الخدمات الجامعية 
 .الصيدلة –طب األسنان  –الطب البشري  كلياتمن طالب   دوالر أمريكي 3288   -
 وكليات الفنون اجلميلة.كليات اذلندسة بفروعها كافة الب  من ط دوالر أمريكي 2288  -
 ريمن طالب كليات الزراعة والطب البيط دوالر أمريكي 0288  -
 من طالب كليات العلوم  دوالر أمريكي  988  -
 .بأقسامها والشريعة والعلوم اإلنسانية دابمن طالب كليات اآل دوالر أمريكي  888  -
 وادلعاىد العليا األخرى من طالب باقي الكليات دوالر أمريكي 0888  -

 
الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية مالحظة: للطالب الخيار بين التسديد بالقطع األجنبي أو ما يعادله في 

 المركزي بتاريخ أول يوم في التسجيل.


