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  النـــإع

الجامعات الخاصة للعام  منحمفاضلة التقدم إلى 
  2012 - 2011الدراسي 

ــــات ــــول طلب ــــيم العــــالي عــــن قب ــــن وزارة التعل لطــــالب ل المفاضــــلة تعل
الســوريين ومــن فــي حكمهــم، الحاصــلين علــى شــهادة الثانويــة العامــة 

ـــ) األدبـــي -العلمـــي(هـــا يعبفر فقـــط الســـورية  لعـــام ل 2011 دورة عـــامل
المقدمـة مـن  المـنحالراغبين باالستفادة من و  2012-2011الدراسي 
دراســــة لــــوزارة التعلــــيم العــــالي لالتابعــــة الخاصــــة  الســــورية الجامعــــات

ول افـــي االختصاصـــات الـــواردة فـــي الجـــد رحلـــة الجامعيـــة األولـــىلما
   .وفق الشروط المبينة أدناهوذلك  ةالمرفق

تهم الكترونيـًا على الراغبين في التقـدم إلـى هـذه المفاضـلة تقـديم طلبـا
 –حلــــب  –دمشــــق (إلــــى مراكــــز التســــجيل المعتمــــدة فــــي جامعــــات 

 25/9/2011األحـــد  يـــوم اعتبـــارًا مـــن )الفـــرات –البعـــث  –تشـــرين 
مرفقــــــــة بالوثــــــــائق الثبوتيــــــــة  .4/10/2011 ثالثــــــــاءاليــــــــوم  ولغايــــــــة
   .المطلوبة

  ليوزير التعليم العا                                                   
  عبد الرزاق شيخ عيسىالدكتور 
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  المفاضلة الخاصة بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة 

  إلى وزارة التعليم العالي
  شروط الترشيح

  :يشترط في المتقدم ما يلي
  .أن يكون من الجنسية السورية أو من في حكمه - 1
) و شـرعيةأ العلمـي أو األدبـي(أن يكون حاصًال على شهادة الثانوية العامـة السـورية  - 2

يحسـب ( في الجداول المرفقـةلكل شريحة  المطلوب األدنى محققًا للحدو  2011لدورة 
واختيـــار إحـــدى اللغتـــين  بعـــد طـــي عالمـــة التربيـــة الدينيـــة لجميـــع المتقـــدمين المجمـــوع

 )االنكليزية أو الفرنسية

علــــى الطــــالب النــــاجحين فــــي هــــذا اإلعــــالن موافــــاة وزارة التعلــــيم العــــالي بمــــا يشــــعر  - 3
خــالل  وذلــك ،الخاصــة التــي حصــلوا علــى مقعــد فيهــا جيلهم أصــوًال فــي الجامعــةبتســ

يعــد  خــالل هــذه المــدة ومــن ال يتقــدم بهــذا اإلشــعار، إعــالن النتــائجمــن تــاريخ  أســبوع
  .حكماً  مستنكفاً 

علــى النــاجحين فــي هــذا اإلعــالن والــراغبين باالســتنكاف التقــدم بطلــب خطــي مســجل  - 4
 .إعالن النتائجمن تاريخ  أسبوعقصاها في ديوان الوزارة خالل مدة أ

ــــات أو االعتــــراض عليهــــا بعــــد تســــليمها للموظــــف المخــــتص  - 5 اليســــمح بتعــــديل الرغب
 .والحصول على رقم اشتراك في المفاضلة مهما كانت األسباب

النـاجح فـي و السـورية  الحكوميـة يشطب قيد الطالب المسـجل فـي إحـدى الجامعـات -6
الطـالب علمـًا أن أسـماء  ،المسـجل بهـا حكمـاً  الحكوميـة هذا اإلعالن مـن الجامعـة

ســـوف تعمـــم علـــى جميـــع الـــذين لـــم يتقـــدموا بطلـــب اســـتنكاف رســـمي  النـــاجحين
إلجـراء وذلـك  إعـالن النتـائجمـن تـاريخ  أسـبوعخالل الجامعات الحكومية السورية 

  .الشطب
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-2011للعــام الدراســي مقاعــد التبــادل الثقــافي مفاضــالت  إحــدى يحــق للنــاجحين فــي ال - 7
 .لهذا اإلعالن التقدم 2012

  الوثائق المطلوبة
 .صدقة عن الشهادة الثانوية العامة السوريةصورة م - 1

 .أو إخراج قيد مدني صورة عن الهوية الشخصية - 2

  .التعاد الوثائق المقدمة في هذه المفاضلة إلى أصحابها: مالحظة
  

  )ملحقال )ب(و ) أ(ين انظر الجدول( مقاعد الجامعات السورية الخاصةشروط 
  

  :إجراءات التقدم إلى المفاضلة
بــــثالث ) بموجـــب وكالــــة قانونيـــة رســـمية(يتقـــدم الطالـــب شخصـــيًا أو وكيلــــه القـــانوني  - 1

لالشتراك في هذه المفاضلة حسب الشروط والقواعد المنصوص عليه فـي هـذا  رغبات
  .اإلعالن

ـــ - 2 ـــبُي إلـــى بطاقـــة  الـــثالث دخل الموظـــف المخـــتص فـــي مركـــز التســـجيل رغبـــات الطال
ويمكــن للطالــب أن يقــوم بإدخــال الرغبــات بنفســه مــن أي مكــان , مفاضــلة االلكترونيــةال

علـــى أن يـــتم اعتمـــاد ذلـــك فـــي أحـــد مراكـــز , وطباعـــة بطاقـــة المفاضـــلة علـــى نســـختين
 .التسجيل حصراً 

يطبــع الموظــف المخــتص نســختين مــن البطاقــة االلكترونيــة بعــد االنتهــاء المبــدئي مــن  - 3
 .إدخال رغبات الطالب إليها

علــى الطالــب أن يتأكــد بنفســه مــن صــحة إدخــال رغباتــه وتسلســلها قبــل تثبيتهــا بشــكل  - 4
 .له تعديل رغباته أو تسلسلها بعد ذلك مهما كانت األسباب قوال يحنهائي 

يقوم الطالب بالتوقيع على كلتا النسختين الورقيتين وٕالصاق الطوابع عليهما قبل  - 5
 بوضع األختام الرسمية عليهما وعلى ثم يقوم الموظف , تثبيت البطاقة بشكل نهائي

 

  



  
  الجمھورية العربية السورية  

                          

 
وزارة التعليم العالي               

  
  

 

 

  
بعد التأكد من شخصية الطالب وبيانات , النسخة المصدقة عن الوثيقة الثانوية
ويسلم نسخة إلى , ويثبت البيانات المدخلة, شهادته الثانوية وبطاقته الشخصية

 .الطالب ويحتفظ باألخرى إشعارًا باالشتراك في المفاضلة

ثر من مرة واحدة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل اليحق للطالب التقدم بأك - 6
 .شطب طلبيهالمحددة تحت طائلة 

التقدم إلى هذا اإلعالن سواء  2010/2011اليحق للناجحين في إعالن منح العام  - 7
ان حاصًال على الشهادة الثانوية عن الدراسة أو استمر بها ولو كالطالب استنكف 

 . 2011لعام في ا

جامعة : ( المخصصة للوزارة في جامعات المنطقة الشرقية يتقدم إلى المقاعد -8
 –فرع القامشلي : للعلوم والتكنولوجياجامعة المأمون الخاصة  –الجزيرة الخاصة 

 –دير الزور  –الرقة (  أبناء محافظات) فرع الرقة :جامعة االتحاد الخاصة
 –أول ثانوي (  الطالب بالتسلسل الدراسي للمرحلة الثانويةويتقدم فقط، ) الحسكة

يحصل عليها الطالب من مديرية التربية في المحافظة ) ثالث ثانوي –ثاني ثانوي 
  .التي حصل منها الطالب على شهادة الدراسة الثانوية

  
  :مالحظات عامة

للمفاضـــلة بلغـــة ) نظـــام حـــديث(يتقـــدم الطالـــب الحـــائز علـــى الشـــهادة الثانويـــة العامـــة  -
وبنــــاء عليــــه يحســــب المجمــــوع , الطالــــب يختارهــــا) إنكليزيــــة أو فرنســــية(أجنبيــــة واحــــدة

للفـرع األدبـي بعـد طـي عالمـة التربيـة الدينيـة / 220/درجـة للفـرع العلمـي و/ 240/من
وللقســم المماثــل للغــة التــي , لجميــع الرغبــات ويفاضــل الطالــب بنــاء علــى هــذا المجمــوع

 . اختارها

الفــرع  -الســورية تعامــل الشــهادة الثانويــة الســورية الشــرعية فقــط معاملــة الثانويــة العامــة -
 .األدبي
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 ولكن في جامعات مختلفـة نفسهفي االختصاص  أكثر من رغبة تسجيليحق للطالب  -
 )ب(و ) أ(ين فــــــي الجــــــدول ةمبينــــــالواالختصاصــــــات المتــــــوفرة  المقاعــــــدوفــــــق  وذلــــــك
 . ينالملحق

ينظر إلى تسلسل الرغبات المقدمـة مـن الطالـب حيـث اليحـق لمـن حصـل علـى منحـة  -
ــــى ختصــــاص آخــــر فــــي ا منحــــة فــــي إحــــدى االختصاصــــات كأصــــيل أن يحصــــل عل

 .كاحتياطي

يخضع الطالب الذين اختاروا رغبات تتعلق بالدراسة في كلية الفنون الجميلة أو كلية  -
  .لمعمارية إلى فحص قبول يحدد موعده من الجامعة المعنية الحقاً الهندسة ا

, إعفاءات تحدد الحقاً في إحدى الجامعات الخاصة  منحهالحصول على تضمن ي -
  .عليها قبل التقدم لهذه المفاضلة يرجى اإلطالع

 على طلب الترشيح هما المعتمدان رسميًا للتبليغ انيعد العنوان والهاتف المذكور  -
 .بالمتقدمين عند الحاجةالتصال وا

يعد اإلعالن عن صدور النتائج في الشريط اإلخباري في التلفزيون العربي السوري  -
 .يبمثابة اإلعالن الرسم الوزارة موقعو وٕاحدى الصحف الرسمية 

ع الـــــوزارة فـــــي وزارة التعلـــــيم العـــــالي وعلـــــى موقـــــ تعلـــــن النتـــــائج فـــــي لوحـــــة اإلعالنـــــات -
 .www.mhe.gov.syاإللكتروني 

 

  :المواد التي ينظر إليها عند تساوي مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية
عنــد تســاوي المجمــوع العــام للــدرجات فــي الثانويــة العامــة فــي الحــد األدنــى للقبــول فــي أي 

   :اختصاص ينظر إلى مايلي
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يقبـل مـن حـاز الدرجـة األعلـى فـي عالمات مقـررات الطالـب فـي الشـهادة الثانويـة و  - 1

المقــــرر المحــــدد وفــــق التسلســــل الــــوارد فــــي الجــــدول الملحــــق ليــــتم قبولــــه فــــي هــــذا 
  .) 2(وفي حال التعادل يؤخذ ماهو وارد في البند  االختصاص

 .)يوم –شهر  –سنة ( العمر واألولوية لألصغر سناً  - 2
 

سلســل عنــد تســاوي المــواد التــي ســينظر إليهــا بالت  االخـتـصـاص - الكـليـة      
  المجموع العام

  لغة أجنبية  – كيمياء  - علوم   التجميل –العلوم الصحية  –الصيدلة  -طب األسنان 
  لغة أجنبية  –رياضيات   اهلندسة املعمارية
  فيزياء  –لغة أجنبية  –رياضيات   هندسة حاسوب -هندسة كمبيوتر  - اهلندسة املعلوماتية
  لغة أجنبية  –يزياء ف –رياضيات   اهلندسة املدنية
  لغة أجنبية –فيزياء  -رياضيات    علوم احلاسب
 - تسويق -األعمال واإلدارة  -إدارة األعمال  –العلوم اإلدارية 

  تسويق إلكرتوين وجتارة إلكرتونية
  رياضيات  -لغة أجنبية 

 - نظم معلومات إدارية  - حماسبة –مصارف ومتويل إلكرتوين 
  .علوم مالية ومصرفية – إدارة مالية ومصرفية

  لغة أجنبية -رياضيات  

  لغة أجنبية  فنون تطبيقية -الفنون 
  لغة أجنبية –كيمياء   –رياضيات   هندسة برتول

  لغة أجنبية  -ثقافة قومية   عالقات دولية وعالقات دبلوماسية
  كيمياء  –رياضيات  –علوم   علوم تطبيقية

نظم  - برجميات احلاسوب -االتصاالت  –نظم حاسوب 
  هندسة الكهرباء - املعلومات احلاسوبية 

  لغة أجنبية –فيزياء  –رياضيات 

  لغة عربية+ لغة أجنبية   لغة انكليزية –اللغات احلية والعلوم اإلنسانية 
  /.التصميم الغرافيكي -التصميم الداخلي /اآلداب والعلوم 
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  :صورة إلى 

  .الع رجاء االط –الخاص في رئاسة الجمهورية  .م 
  .رجاء االطالع  –الخاص في رئاسة مجلس الوزراء . م 

  .رجاء االطالع  –القيادة القطرية 
  المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين 

  االتحاد الوطني لطلبة سورية 
  فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي االشتراكي 
  فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي االشتراكي

  البعث العربي االشتراكيفرع جامعة تشرين لحزب 
  فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي االشتراكي
  فرع دير الزور لحزب البعث العربي االشتراكي

  جامعة دمشق يرجى اإلعالن في الكليات التابعة لجامعتكم 
  جامعة حلب يرجى اإلعالن في الكليات التابعة لجامعتكم

  لجامعتكم جامعة تشرين يرجى اإلعالن في الكليات التابعة
  جامعة البعث يرجى اإلعالن في الكليات التابعة لجامعتكم
  جامعة الفرات يرجى اإلعالن في الكليات التابعة لجامعتكم

  المعهد الوطني لإلدارة العامة 
  عمادة المعهد العالي لإلدارة 

  المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية
  شق جامعة دم –المكتب الفرعي لنقابة المعلمين 
  الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
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