
1 

 

    الجمهورية العربية السورية        
  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   
 
 

 /7رقم/ النــــإعـــ
 2222لعام غير السورية  الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة  إلى الطالب السوريين ومن في حكمهم

  ( األدبي المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية السورية بفرعيها )العلمي أو
 

 :عن قبول  والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي
شهادة الدراسة الثانوية غير الحاصلين على في سورية غير المقيمين من ومن في حكمهم عدد من الطالب السوريين  -

  األدبي ( وأالسورية بفرعيها )العلمي العامة معادلة لشهادة الدراسة الثانوية ال  السورية
الشهادة الثانوية غير السورية من إحدى المدارس غير الحاصلين على ومن في حكمهم الطالب السوريين عدد من  -

 والتي تعد معادلة لشهادة الثانوية السورية بفرعيها )العلمي أو األدبي (  السورية المرخصة في الجمهورية العربية السورية
جامعات ب واالختصاصات األخرى الصيدلة(-ألسنانطب ا-)الطب البشري السنة التحضيرية لكليات فيللقبول 

 وفقاً لما يلي:بموجب مفاضلة خاصة بهم 2223 -2222ومعاىد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 
 .وفق الشروط الواردة يف ىذا اإلعالن ىذه ادلفاضلةإىل  بالتقدم من يف حكمهمجلميع الطالب السوريني و حيق  -1
سورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الال غير السوريةعلى شهادة الدراسة الثانوية العامة  أن يكون الطالب حاصالً  -2

 .حصراً  2222دورة عام  يف (بفرعيها )العلمي أو األدبي
جلامعات يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة( إىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة يف ا  -3

-أم-)أب كل منواحملافظات السورية، مصطحباً معو األوراق الثبوتية ادلطلوبة ،وديكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنو  
 .زوجة( مبوجب تفويض خطي من الطالب-زوج -جدة-جد-أخ-أخت

مهوريو العربية السورية وحيمل بتفويض أي شخص من ادلقيمني يف اجل/ ديكنو أن يقوم 3يف حال عدم حتقيق الطالب للبند رقم/ -4
الرقم  -)االسم الثالثي اجلنسية العربية السورية للتقدم بداًل عنو مبوجب تفويض خطي يتضمن البيانات الشخصية للمفوض 

 عنوان ادلفوض يف سوريو(. -رقم ىاتف/جوال -الوطين  

 جيب أن حيقق ما يلي : عربيةخارج اجلمهورية العلى الشهادة الثانوية غري السورية من  الب احلاصلالط -5

  ( خارج اجلمهورية العربية.)ثالث سنوات خالل مرحلة الدراسة الثانويةقامة الطالب إأن تكون 

، وأبناء أعضاء اذليئة التدريسية يف خارج القطر ويعفى الطالب من أبناء السلك الدبلوماسي السوري القائمني على رأس عملهم     
حدى اذليئات العربية أو إاخلارج سواء للتدريس أم للعمل يف ارين أو اجملازين بال أجر للعمل يف ادلع ةالسوري احلكومية اجلامعات

 الدولية، على أال تقل مدة إقامتهم خارج سورية عن عام دراسي واحد )ىو عام احلصول على شهادة الدراسة الثانوية(.  
 لفرع ادلطلوب على معدل ال يقل عن:أن يكون الطالب حاصاًل يف شهادة الدراسة الثانوية من ا 

 الصيدلة -طب األسنان  -الطب البشري  لكليات الطبية:للتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل السنة التحضريية   ٪ 82 -  
 بجميع اختصاصاتهالهندسة لتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل كليات: ا  ٪ 75 -  
 الكليات التطبيقية -التمريض -الطب البيطري  -الزراعة   بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل كليات: لتدوين رغبتو يف ٪ 62-  
 .  باقي الكليات والمعاىدلتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل   ٪ 52-  
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السةلوك  -بيةة الفنيةة وادلوسةيقية الي  -اليبيةة الرياضةية والعسةكرية  -بعد طي درجة ادلواد التاليةة إن وجةدت: )اليبيةة الدينيةة        
باسةةتثناءكليا الشةةريعة يتةةامعا دمشةةق وحلةةب وادلعهةةد ادلتوسةةي للعلةةوم الشةةرعية والعربيةةة بدمشةةق حيةة  سةةيتم احتسةةاب  وادلواظبةةة(

 درجةةة مةةةادة اليبيةةةة الدينيةةةة حةةني التفاضةةةل عليهةةةا، اضةةةافة لةةبعض الشةةةروط اخلاصةةةة بةةةبعض الكليةةات وادلعاىةةةد الةةةواردة يف  ايةةةة ىةةةذا
 اإلعالن.

  السوريةية على الشهادة الثانوية غري السورية من إحدى ادلدارس غري السورية ادلرخصة يف اجلمهورية العرب الطالب احلاصل -6
 جيب أن حيقق ما يلي : الثانوية السورية بفرعيها )العلمي أو األديب (والا تعد معادلة لشهادة 

 نوية من الفرع ادلطلوب على معدل ال يقل عن:أن يكون الطالب حاصاًل يف شهادة الدراسة الثا 
 الصيدلة -طب األسنان  -الطب البشري  لكليات الطبية:للتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل السنة التحضريية   ٪ 75 -  
 بجميع اختصاصاتهالهندسة لتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل كليات: ا  ٪ 62 -  
 .  باقي الكليات والمعاىدلتدوين رغبتو يف بطاقة ادلفاضلة للتقدم إىل   لناجحينجميع ا -    

 السةلوك وادلواظبةة( -اليبيةة الفنيةة وادلوسةيقية  -اليبيةة الرياضةية والعسةكرية  -بعد طي درجةة ادلةواد التاليةة إن وجةدت: )اليبيةة الدينيةة 
توسةةي للعلةةوم الشةةرعية والعربيةةة بدمشةةق حيةة  سةةيتم احتسةةاب درجةةة مةةادة باسةةتثناءكليا الشةةريعة يتةةامعا دمشةةق وحلةةب وادلعهةةد ادل

 اليبية الدينية حني التفاضل عليها، اضافة لبعض الشروط اخلاصة ببعض الكليات وادلعاىد الواردة يف  اية ىذا اإلعالن.
 أحـكام عاّمـة

اجلامعةة الةا يرغةب اسةم  دوني ةالصةيدلة( أن -ناناألسةطةب -البشةري )الطةب على الطالب الراغب بالتقدم للسنة التحضريية لكليةات -1
 .ادلخصص ذلا ببطاقة ادلفاضلة القسمبالدوام فيها، يف 

اذا كانت الرغبة التي سيقبلون فيها بنتيجة ، من ىذه المفاضلةالطالب الذين تقدموا الى اعالن المفاضلة العامة سيتم استبعاد  -2
 .المفاضلة العامة ب لتي قبلوا فيهان مماثلة للرغبة امفاضلة السوريين غير المقيمي

سيكون يف مفاضلة الفرز  بنتيجةالتحضريية الطالب يف السنة التحضريية ودوامو يف إحدى اجلامعات اليعين بأن قبولو يف  اية السنة  قبول -3
 -طب األسنان -يتم التفاضل بني الطالب يف  اية السنة التحضريية للقبول على كليات )الطب البشريحي  س، ىذه اجلامعة
 على أساس معدل السنة التحضيرية فقطككتلة واحدة  ،طرطوس – محاه  -البع  -تشرين -حلب -جامعات دمشقيف الصيدلة( 

 وبغض النظر عن مصدر الشهادة الثانوية.

الذي وبالتسلسل مع الرغبات االخرى الصيدلة( -طب األسنان-)الطب البشري الطالب رغبة السنة التحضريية لكليات يدون -4
 .اسم اجلامعة الا يرغب بالدوام فيهاخيتار و  يرغبو

، وذلك وفق الشروط وادلواعيد احملددة يف ب التقدم الختبار واجتيازه بنجاحيتطلة واللغة الفرنسية القبول يف قسمي اللغة االنكليزي -5
 / وحيق للطالب التقدم إىل كال االختبارين.2إعالن ادلفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/

وادلعاىد اللغة االدلانية  وقسم الكليات التطبيقيةو  والكليات الطبية السنو التحضرييةمادة اللغة األجنبية ادلعتمدة للدراسة يف  -6
 .التقانية ىي اللغة االنكليزية حصراً 

 .بعد حذف ادلواد ادلذكورة أعاله يتم قبول الطالب مبوجب ىذه ادلفاضلة وفق معدالهتم بالشهادة الثانوية -7
 .وما بعد 9111من مواليد عام أن يكونوا  يشيط بالطالب الراغبني يف تدوين رغبة أحد ادلعاىد -8
يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفرع العلمي رغباتو يف بطاقة ادلفاضلة وفق ادلعدل ادلئوي ادلطلوب من الدرجات لكل   -9

 / رغبة كحد أقصى.33ي يرغبو وديكنو تدوين /كلية أو معهد )ادلشار إليها سابقاً( ووفق التسلسل الذ
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وفق ادلعدل ادلطلوب من الدرجات لكل كلية أو يدرج الطالب احلائز الشهادة الثانوية من الفرع األديب رغباتو يف بطاقة ادلفاضلة   -12
 / رغبة كحد أقصى.25/وديكنو تدوين معهد )ادلشار إليها سابقاً( 

 خالل ادلواعيد احملّددة ذلا يف ىذا اإلعةالن.ت وادلعاىد اخلاصة ببعض الكليااالختبارات رى ت   -11

–والفنون اجلميلة التطبيقية-الفنون اجلميلة -التمريض  -على الطالب الراغبني بااللتحاق بكليات وأقسام )اذلندسة ادلعمارية -12
عهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق اللغة الفرنسية ( وادل –اللغة االنكليزية  –اليبية الرياضية -العلوم الصحية يتامعة دمشق 

، إجراء االختبارات خالل ادلواعيد ققني احلد األدىن ادلطلوب إلجراء االختباروادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية واحمل
 حيق للطالب تدوين أي / ، وال2احملّددة يف ىذا اإلعةالن ووفق الشروط الواردة يف إعةالن ادلفاضةلة العاّمةة للفرع العلمي رقم /

  .رغبة من ىذه الرغبات يف بطاقة ادلفاضلة إال إذا اجتاز الطالب االختبارات بنجاح
معهد النفي والغاز بالرميالن رياض أطفال( ويف  -إرشاد نفسي  -للمقبولني يف كليات اليبية )معلم صف  االختباراتتتم  -13

أو ادلعهد الذي قبل فيو الطالب خالل ادلواعيد احملددة لتسجيل الطالب  يف الكليةوادلعهد التقاين للخطوط احلديدية حبلب 
يف  االختبارالتسجيل من مل جير  . ويعد مستنكفًا عنمن بدء التسجيل يف األسبوع األولعهد اآلثار وادلتاحف ادلقبولني، ويف م
 الرغبة التالية الا حيق لو التسجيل فيها وفق بطاقة بعد القبول ، يقبل يف جيرى الذي االختبارومن ي رفض بنتيجة  ادليعاد احملدد لو

 . أنو غري الئق بنتيجة االختبارمفاضلتو بعد إبراز وثيقة خطية من الكلية ادلعنية أو ادلعهد ب

ة عند قبول الطالب يف إحدى الكليات ادلفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح لو بالتحويل ادلماثل فيما بينها حصرًا يف السنة التالي -14
للتسجيل ، كما يسمح لو بالتحويل ادلماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون حمققًا جملموع الدرجات ادلطلوب 
 للقبول يف اجلامعة الا يرغب بالتحويل إليها يف العام الدراسي الذي قبل فيو الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل ادلماثل.

ىل ادلعدل الياكمي إىل ىذه ادلفاضلة ينظر إ الطالب من محلة الشهادة الثانوية السعودية للمتقدمنيعند تساوي معدل درجات  -15
  ساسو.ويتم القبول على أ ادلدون يف الشهادة الثانوية

وقيمتها  سلفة ماليةتسديد وفق شروط ىذا اإلعالن  السوريني غري ادلقيمنيالتقدم إىل مفاضلة يف على الطالب الراغب  -16
رسم ، حتتسب ىذه السلفة من قيمة  في ىذا اإلعالنفي أحد المصارف المعتمدة المذكورة ألف ليرة سورية مئتا  /222222/

رد ىذه فاضلة، وال ت  ادل ىذه بل فيو بنتيجةالذي ق   أو ادلعهد اجلامعية حني إجناز الطالب دلراحل تسجيلو يف الكلية أو القسماخلدمات 
عن التسجيل خالل الفية الا ستحدد  واستنكافوفق تسلسل رغباتو ادلسجلة يف بطاقة ادلفاضلة السلفة للطالب يف حال قبولو و 

 تعاد ىذه السلفة للطالب إذا كانت مجيع رغباتو مرفوضة.، و للتسجيل النهائي

التسجيل يف  ،أجنبية الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة احلاصل على حيق للطالب -17
وأال يقل  2322حصولو على الشهادة الثانوية يف دورة عام ا منحت فيها تلك الشهادة، شريطة أقسام اللغات األجنبية ادلوافقة للغة ال

سجل ، وي بالنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية بنجاح اختبار اللغة أن يكون الطالب قد اجتازشريطة و  ٪53معدلو فيها عن 
ما مل تكن  ادلقيممفاضلة السوري غري تسجياًل مباشرًا يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطالب ادلقبولني بادلفاضلة، )ويطالب برسوم 

 (.الختصاص وفق شروط القبول العامدرجاتو يف الثانوية ختولو االلتحاق بنفس ا

 وفق الشروط الوارده فيو إن رغب بذلك.االختصاصات حيق لطالب الفرع العلمي التقدم إلعالن ادلفاضلة العامة لكافة  -18

                     إن ل ادلباشةةةةةر وفةةةةةق الشةةةةةروط الةةةةوارده يف إعةةةةةالن التسةةةةةجيل ادلباشةةةةةر للفةةةةةرع األديبحيةةةةق لطالةةةةةب الفةةةةةرع األديب التقةةةةةدم إلعةةةةالن التسةةةةةجي -19
 .بذلكرغب 

 علىيجب ن يكون ىناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية، و ىو اإلعالن األخير لمفاضلة السوريين غير المقيمين، ول ىذا اإلعالنإن  -22
 والمقابالت.التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات  التقيدالطالب 



4 

 

 

  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة 
السةةورية ادلعادلةةة للشةةهادة الثانويةةة العامةةة  صةةورة مصةةدقة أصةةواًل عةةن الوثيقةةة األصةةلية للنجةةاح يف شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة غةةري  -1

السورية  )تصدق ىذه الوثيقةة مةن وزارة اخلارجيةة يف الدولةة الةا صةدرت عنهةا ومةن سةفارة اجلمهوريةة العربيةة السةورية يف ىةذه الدولةة 
 الشهادة باللغة  األجنبية(.ومن وزارة خارجية اجلمهورية العربية السورية يف دمشق، وترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت 

أمــا الطــالب الفلســطينيين فيتقــدمون بصــورة عــن القيــد فــي الســجل صةةورة عةةن البطاقةةة الشخصةةية بالنسةةبة للطةةالب السةةوريني،  -2
وال  وما قبل، 26/7/1956يجب أن  يكون  بتاريخ  والذيالمدني مستخرج حديثاً يذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب 

اضةافة اىل صةورة عةن الوكالةة أو التفةويض وصةورة عةن البطاقةة الشخصةية  ،)البطاقـة الشخصـية( إلقامـة المققتـةتقبل صورة وثيقـة ا
 للمفوض دلن مل يتقدم شخصياً.

وثيقة تسلسل دراسي أوكشف درجات للصف األول الثانوي والثةاين الثةانوي يبةني لسوريني غري ادلقيمني يف سورية يتقدمون بالطالب  ا -3
درس ادلرحلة الثانوية كاملة خارج اجلمهورية العربية السورية ، وال يشيط التسلسل الدراسي يف البلد الةذي حصةل منةو  فيو بأن الطالب

 .على الشهادة الثانوية، وال تقبل أوراق الطالب شرطياً على تقدًن ىذه الوثيقة ويعترب الطلب ملغى إذا مل يرفق هبا
ائمني على رأس عملهم خارج القطر، وأبناء أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعات احلكومية يتقدم أبناء السلك الدبلوماسي السوري الق -4

 السورية ادلعارين أو اجملازين بال أجر للعمل يف اخلارج سواء للتدريس أم للعمل يف إحدى اذليئات العربيةة أو الدوليةة يف حةال عةدم تةوفر
ع والده أو والدتو ، على أال تقل مدة إقامتهم خارج سورية عن عام دراسي واحةد التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية بوثيقة تثبت وض
 )ىو عام احلصول على شهادة الدراسة الثانوية(. 

ن بوثيقةة تسلسةل دراسةي للمرحلةة الثانويةة، ، اليطةالبو لسوريني احلاصلني على الشهادة الثانوية من ادلدارس ادلرخصة يف سوريةالطالب ا -5
 الدارسني ادلرحلة الثانوية بادلنهاج الربيطاين أو االمريكي.باستثناء الطالب 

الطالب الدارسني ادلرحلة الثانوية بادلنهاج الربيطاين أو االمريكي جيب أن يتقدموا بكشوف درجةات للمرحلةة الثانويةة كاملةًة ليصةار اىل  -6
 ادة الثانوية.احتساب ادلعدل التفاضلي للطالب وفق األنظمة ادلعمول هبا ومهما كان مصدر الشه

  يف ادلصارف ادلذكورة يف ىذا اإلعالن.  ليرة سورية /222222وقيمتها / سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف -7
 

 إجراءات التقّدم إلى المفاضلة
أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية عامة أو خاصة( إىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات  شخصياً،يتقّدم الطالب  -1

-أم-)أب كل منوديكن يف حال عدم وجود الطالب أن يتقدم عنو   ،معو األوراق الثبوتية ادلطلوبة واحملافظات السورية، مصطحباً 
بالنسبة للحاصل على  أو ادلفوض عن الطالب، مبوجب تفويض خطي من الطالب (زوجة -زوج  -جدة-جد-أخ-أخت

 الشهادة الثانوية غري السورية.

، اللغة األجنبية ، رقم االكتتابومصدرىا  االدخال االلكيوين لبيانات الطالب }فرع الشهادة الثانويةيقوم موظف التسجيل ب -2
 . .……}الا اختارىا الطالب

يرغب بالدوام فيها يف حال اختارىا الطالب و اسم اجلامعة الا يدخل و رغبات الطالب مث يقوم موظف التسجيل باإلدخال االلكيوين ل -3
 حفظ الرغبات وادلتابعة للتثبيت.زر على  ييضغمث ، رغبة السنة التحضرييةلعلمي دون طالب الفرع ا

 ……}يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب}رقم اذلاتف، واجلوال، والعنوان،  -4

 ا على نسختني أصليتني. بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو وتسلسل رغباتو يقوم موظف االدخال بتثبيت البطاقة االلكيونية وطباعته -5
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 يوقع الطالب على النسختني ويلصق الطوابع ادلطلوبة عليهما ، ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرمسية. -6

 رازىا عند الضرورة.يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع ادلطلوبة إشعاراً باإلشياك بادلفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة إلب -7

 وصورة عن اخراج القيد بالنسبة للفلسطينينيأو إخراج القيد البطاقة الشخصية رسل النسخة الثانية إىل الوزارة  مرفقة بصورة عن ت -8
  للمرحلة الثانوية. التسلسل الدراسيعن وصور وصورة الشهادة الثانوية غري السورية 

 مالحظة ىامة :
خةةالل فةةية التقةةدم للمفاضةةلة  ألكثةةر مةةن مةةرةتعةةديل رغباتةةو ،  أو مةةن ينةةوب عنةةو  ادلفاضةةلة ديكةةن للطالةةبعنةةد حةةدوث خطةةأ يف التقةةدم إىل

 وذلك مبركز تعديل البيانات  بنفس اجلامعة الا سبق وتقدم ببطاقة ادلفاضلة يف أحد مراكزىا وذلك وفق اآليت:

  يتقةةدم صةةاحب العالقةةة بطلةةب التعةةديل رمسيةةاً إىل رئاسةةة اجلامعةةة الةةا يتبةةع ذلةةا ادلركةةز ادلخصةةص لةةذلك مرفقةةاً بةةو بطاقةةة ادلفاضةةلة الراغةةب
 بتعديلها وادلمهورة من مركز التسجيل.

  تفظ بالنسةخة األخةرى مرفقةة يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل الرغبات الكيونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيمث
 بطلب الطالب وبطاقة ادلفاضلة السابقة.

   .ترسل البطاقات ادلعدلة إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية 
 

 :مالحظات
  رغبة للفرع العلمي ، 33ديكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت /ملء مجيع الرغبات يف بطاقة ادلفاضلة غري ملزم و /

 الدرجات وتسلسل الرغبات والشروط األخرى. معدل/ رغبة للفرع األديب ، ويتم القبول وفق 25/ و

  .ًحيق للطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركز تسجيل معتمد، ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية حكما 

 يعترب الطالب مسجاًل إاّل بعد تسديد الرسوم ادلطلوبة للتسجيل. والجة ادلفاضلة تعلن وزارة التعليم العايل أمساء ادلقبولني بنتي 

 

 : مالحظات ىامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة السوري غير مقيم
طاقة ادلفاضلة يف بكامل الرغبات دونوا  وكانوا قد  مقيمالمفاضلة السوري غير الذين رفضت مجيع رغباهتم بنتيجة ديكن للطالب  -

التقدم بطلباهتم إىل مديرية شؤون ويرغبون بتسوية أوضاعهم ، / رغبات للفرع األدبي25/ رغبة للفرع العلمي و/32/والبالغ 
الطالب ادلركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيو وفق الشروط و احلدود الدنيا للدرجات ادلعلنة لنتائج 

، ولن  خالل فية تسجيل الطالب ادلستجدين ادلقبولني بنتيجة ىذه ادلفاضلة على أن يتم تقدًن الطلبات قيم،ادللسوري غري مفاضلة ا
وتتم معاجلة الطلبات ادلقدمة باجلامعات وإصدار  ،أعاله  ةيصار إىل تسوية وضع أي طالب ما مل يكن مدونًا لعدد الرغبات ادلذكور 

 ارة التعليم العايل.قوائم ادلقبولني من قبل وز 
 .ال يسوى وضع الطالب يف السنة التحضريية -
والفنون اجلميلة التطبيقية كونو يشيط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة  الطالب يف كليات الفنون اجلميلة ال يسوى وضع -

 ادلفاضلة ضمن الرغبات األربعة األوىل
 ن ناجحاً في االختبارات المطلوبةلتي تشترط اختبارات، ما لم يكال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاىد ا -
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 ىذا اإلعالنالشروط المطلوب توفرىا لدى الطالب في شهادتو الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاىد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في 
إال إذا تقدم الى ىذه  االختبارببول فيها إلى النجاح يحتاج القوال يحق للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

 /2االختبارات واجتازىا بنجاح وفق الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/
 الشروط المطلوبة الكلية  والقسم أو المعهد

 / يف مادة الرياضيات% 62حيازة الطالب على /  احصاء رياضي( –العلوم )رياضيات 

 / يف مادة الكيمياء % 62حيازة الطالب على /    العلوم )الكيمياء(
 / يف مادة الفيزياء %62حيازة الطالب على /    العلوم )الفيزياء(

 / يف مادة اللغة العربية للفرعني العلمي واألديب %82/ يف مادة اللغة األجنبية و/ % 62حيازة الطالب على/   كلية اإلعالم   

 للفرعني العلمي واألديب يف مادة اللغة العربية %/62/ يف مادة اليبية الدينية و/%62حيازة الطالب على/ عةكلية الشري
 /  يف مادة اللغة العربية للفرعني العلمي واألديب% 75حيازة الطالب على  /  اللغة العربية

 عني العلمي واألديب/  يف مادة اللغة الروسية للفر % 62حيازة الطالب على  /  الروسيةاللغة 

 :قسم كلية التربية
 رياض اطفال -ارشاد نفسي -صفمعلم 

  /يف مادة الرياضيات والقبول للفرع العلمي فقي.53قسم معلم الصف :حيازة الطالب على / % 
 .قسما االرشاد النفسي ورياض االطفال للفرعني العلمي واالديب 

يف كلية اليبية ويف اجلامعة الا قبل فيها صدور نتائج القبول بادلفاضلة بعد  يتم اختبارإجراء يتطلب التسجيل النهائي ) 
، ويعترب ويتضمن االختبار مقابلة للتحقق من اللياقة الصحية والنفسية خالل الفية احملددة لتسجيل الطالب ادلقبولني، الطالب

 مستنكفاً عن التسجيل من مل جير االختبار يف ادلواعيد اجملددة لو(

 ليرة سورية 1222لطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره يسدد ا. 

 
  

 اختصاص العلوم الصحية بجامعة دمشق
 تقويم الكالم واللغة -
 السمعيات -
 العالج النفس حركي -
 علم النفس السريري -
 التشخيص والعالج الشعاعي -

 االطراف االصطناعية واالجهزة التقويمية -

 / االختبارللتقدم إلجراء الثانوية للفرع العلمي  %/ يف الشهادة53حيازة الطالب على معدل. 

   2222/ 9/ 12ولغاية   2222/ 9/ 6مواعد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ. 

   2222/ 9/ 12ولغاية   2222/ 9/ 6مواعيد إجراء االختبار من تاريخ . 

  سورية.  ليرة 2522يسدد الطالب رسم واحد لالشتراك باالختبار لجميع االقسام وقدره 

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 
 
 
 

 اللغة االنكليزية

 للتقدم إلجراء االختبار% /  يف مادة اللغة االنكليزية للفرعني العلمي واألديب 63/ حيازة الطالب على 
  2222/ 9/ 7ولغاية   2222/ 9/ 3د التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ   يعامو 
  2222/ 8/9موعد إجراء االختبار بتاريخ  
  ليرة سورية. 1222يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره 
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 اللغة الفرنسية

  /  الختبار للتقدم إلجراء ا% /  يف مادة اللغة الفرنسية للفرعني العلمي واألديب 63حيازة الطالب على 

  2222/ 9/ 12ولغاية   2222/ 9/ 3د التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ   يعامو 

  2222/ 11/9موعد إجراء االختبار بتاريخ  

  ليرة سورية. 1222يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره 

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 
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 ىذا اإلعالنالشروط المطلوب توفرىا لدى الطالب في شهادتو الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاىد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في 
إال إذا تقدم الى ىذه  االختبارببول فيها إلى النجاح يحتاج القوال يحق للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

 /2االختبارات واجتازىا بنجاح وفق الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/
 الشروط المطلوبة الكلية  والقسم أو المعهد

 اريةكلية الهندسة المعم

 / للتقدم إلجراء االختبار./ يف الشهادة الثانوية للفرع العلمي %75حيازة الطالب على معدل 

  2222/ 9/ 11ولغاية   2222/ 9/ 4د التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ  يعامو 

  ويتضمن: 12/9/2222موعد إجراء اختبار الرسم الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 

 ( درجة35نشاء والحركة وعالمتو )رسم حر يدل على  اإل -
 ( درجة35رسم حر لشكل محدد وعالمتو ) -
 (درجة32) والرسم بطريقة الكروكي من  الذاكرة وعالمت -

 راسب(. –تجرى االختبارات في وقت واحد ويتم اعتماد مبدأ )ناجح 

  ليرة سورية 2522يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره. 

 بة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختباريشترط لتدوين الرغ 

 كلية الفنون الجميلة
 وكلية الفنون الجميلة التطبيقية

 

 / للتقدم إلجراء االختبار/ يف الشهادة الثانوية للفرعني العلمي واألديب %52حيازة الطالب على معدل 

 .تدرج الرغبة ضمن الرغبات األربعة األوىل يف بطاقة ادلفاضلة 

  2222/ 9/ 5ولغاية   2222/ 9/ 3لالشتراك باالختبار من تاريخ  موعد التسجيل 

  اختبار تمهيدي بقلم  يتضمنو  2222/ 6/9موعد إجراء االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ
 راسب(. –الرصاص نتيجتو )ناجح 

  2222/ 14/9خ الساعة العاشرة صباحاً بتاري الناجحين باالختبار األول يتقدمون لالختبار الثاني 
 ويتضمن:

 / درجة.       62اختبار رسم لموضوع قلم رصاص عالمتو / -
 / درجة.32اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمتو / -
 ( درجة12اختبار بالثقافة الفنية )مقتمت( عالمتو )-
 / درجة   فما فوق.52تجمع عالمات االختبارات ويعد ناجحاً كل من حصل على /  -

  ليرة سورية 2522رسم االشتراك باالختبار وقدره يسدد الطالب. 
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 كلية التمريض

 / االختبار.للتقدم إلجراء / يف الشهادة الثانوية للفرع العلمي %62حيازة الطالب على معدل  

  2222/ 9/ 14لغاية  و  2222/ 9/ 4من تاريخ  باالختبارد التسجيل لالشتراك يعامو 

  2222/ 9/ 14ولغاية   2222/ 9/ 4من تاريخ  االختبارمواعيد إجراء 

  ليرة سورية 2522يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره. 
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار  

 كلية التربية الرياضية

 / االختبارللتقدم إلجراء الثانوية للفرعني العلمي واألديب  / يف الشهادة%52حيازة الطالب على معدل  

 2222/ 9/ 14ولغاية   2222/ 9/ 4د التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ يمواع 

  2222/ 9/ 14ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد إجراء االختبار من تاريخ 

  ليرة سورية 2522يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدره. 
 لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار يشترط 
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 ىذا اإلعالنالشروط المطلوب توفرىا لدى الطالب في شهادتو الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاىد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في 
إال إذا تقدم الى ىذه  االختبارببول فيها إلى النجاح يحتاج القوال يحق للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

 /2االختبارات واجتازىا بنجاح وفق الشروط الواردة باعالن المفاضلة العامة للفرع العلمي رقم/
 الشروط المطلوبة الكلية  والقسم أو المعهد

 المعهد التقاني للفنون التطبيقية

  االختبارللتقدم إلجراء يف الشهادة الثانوية  %/52/للفرعني العلمي واألديب شريطة حيازة الطالب على معدل 

   2222/ 9/ 11ولغاية   2222/ 9/ 4من تاريخ  باالختبارمواعيد التسجيل لالشتراك 

  13/9/2222و  12يومي  االختبارمواعيد إجراء  

  باالختباريشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح 

المعهد التقاني للعلوم السياحية 
 والفندقية

  االختبار للتقدم إلجراء يف مادة اللغة األجنبية % / 52/للفرعني العلمي واألديب شريطة حيازة الطالب على معدل 

 (.للتأكد من سالمة الجسد والحواس وتناسب الطول مع الوزن والمظهر الالئق ختبار )مقابلةويتضمن اال

  2222/ 9/ 14ولغاية   2222/ 9/ 4من تاريخ   باالختبارد التسجيل لالشتراك يعامو 

  2222/ 9/ 14ولغاية   2222/ 9/ 4من تاريخ   االختبارمواعيد إجراء 

 باالختبارضلة النجاح يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفا. 

 معهد اآلثار والمتاحف
  يف مادة اللغة االنكليزية . % /52/للفرعني العلمي واألديب شريطة حيازة الطالب على 

بادلفاضلة وخالل األسبوع األول من مواعيد  بعد صدور نتائج القبوليف ادلعهد يتم  يتطلب التسجيل النهائي إجراء اختبار) 
مل جير ، ويعترب مستنكفاً عن التسجيل من من سالمة اجلسد واحلواس للتثبتمقابلة ويتضمن االختبار  بولني ،التسجيل للطالب ادلق
 ددة لو(االختبار يف ادلواعيد احمل

المعهد التقاني للخطوط الحديدية 
 ) ملتزم( بحلب

 )ذكور فقط(
) 

 للفرع العلمي فقي 

 احملددة ادلواعيد  ور نتائج القبول بادلفاضلة وخاللبعد صد يتم يف ادلعهد يتطلب التسجيل النهائي إجراء اختبار
، ويعترب مستنكفاً عن التسجيل من مل جير االختبار يف ار فحص طيب ، ويتضمن االختبلتسجيل للطالب ادلقبولني

 ادلواعيد احملددة لو(

المعهد التقاني للنفط والغاز 
 ) ملتزم(بالرميالن 

 )ذكور فقط(

 العلمي فقي للفرع 

يتم يف ادلعهد بعد صدور نتائج القبول بادلفاضلة وخالل  ادلواعيد احملددة لتسجيل  تطلب التسجيل النهائي إجراء اختباري) 
، ويعترب مستنكفاً عن التسجيل من مل جير االختبار مقابلة للتثبت من سالمة اجلسد واحلواسللطالب ادلقبولني ، ويتضمن االختبار 

 يف ادلواعيد احملددة لو(

 يف مادة الكيمياء % /52/للفرع العلمي فقي شريطة حيازة الطالب على  لمعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشقا
 المعهد التقاني لطب األسنان )تعويضات(

  المعهد التقاني للحاسوب
 المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

 مادة اللغة األجنبية يف  % /52/للفرع العلمي فقي شريطة حيازة الطالب على 

 يف مادة اليبية الدينية  % /62/للفرعني العلمي واألديب شريطة حيازة الطالب على المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية

 يف مادة اللغة األجنبية % /52/للفرع األديب فقي شريطة حيازة الطالب على  المعهد التقاني الدارة االعمال والتسويق
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 الجامعية وتسدد سنوياً لخدمات رسوم ا
 .الصيدلة –طب األسنان  –الطب البشري  لكلياتللسنة التحضيرية / دوالر أمريكي 3222/ -

 وكليات الفنون الجميلةكليات الهندسة بفروعها كافة ل/ دوالر أمريكي 2222/ -

  .الطب البيطري –الزراعة  لكليات/ دوالر  أمريكي 1222/ -

 .العلوم ياتلكل/   دوالر  أمريكي 922/ -

 .اآلداب بأقسامها والشريعة لكليات/  دوالر أمريكي   822/ -

 .الكلياتلباقي / دوالر  أمريكي 1222/ -

 التقانية لطب األسنان )تعويضات سنية( . عاىدلمل دوالر أمريكي  1222 -

 في الرميالن وحمص وبانياس( التقاني للنفط والغاز -)التقاني الخطوط الحديدية بحلب  الملتزمة لمعاىدل دوالر أمريكي  1222 -

 .(مساعدات/طب االسنان –تسويق ادارة االعمال وال –العلوم المالية والمصرفية   –المالي – القانوني – العلوم الشرعية – الخدمة االجتماعية )التقانية  عاىدلمل دوالر أمريكي  1222 -

 لباقي المعاىد التقانية غير الملتزمة. دوالر أمريكي  822 -
 

 مفاضلة السوري غير المقيم سلفةـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد ز التسمراكـ

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة للفرعين العلمي واألدبي مركز التسجيل المعتمد اسم الجامعة

 ادلركزية ) برامكة( ادلكتبة الفرنسية حتت ادلكتبة - دمشق
 (وتعديل رغبات )تصحيح البياناتكلية السياحة -

                صرف العقاري حساب جامعة دمشقفروع ادل مجيع
 :احلساب رقم )سلف التعليم ادلوازي(
93961913 /ck9 

 حلب
 كلية الطب البشري  -
 (وتعديل رغبات )تصحيح البيانات مركز احلاسب -

 حساب جامعة حلب مجيع فروع ادلصارف العقارية يف سورية
 /ck9/93344933رقم احلساب  /

 مصرف التسليف الشعيب حبلبمجيع فروع -

 تشرين
 (6و  5مركز) ادلكتبة ادلركزية -
 (وتعديل رغبات )تصحيح البيانات مركز احلاسب -

 / الالذقية4مجيع فروع ادلصارف التجارية بسورية لصاحل ادلصرف التجاري السوري فرع/ 
 /3334-313192-339التعليم ادلوازي رقم احلساب /  –جامعة تشرين 

 البعث
 ادلركزيةديرية شؤون الطالب م -
 (وتعديل رغبات )تصحيح البياناتادارة الشبكة  -

 حساب جامعة  البع  -صرف العقاري فروع ادل مجيع
 ck1/  12172174رقم احلساب 

 حساب جامعة البع / 3حبمص الفرع/ سوريال التجاريادلصرف 
 /2423-232332-221 /رقم احلساب

 الفرات
       كلية الزراعة-دير الزور:
 كلية احلقوق الحسكة:

ادلصرف التجاري السوري فروع مجيع   
 /226-762228/ رقم  حساب جامعة الفرات

  مديرية شؤون الطالب ادلركزية   -  حماه
 )تصحيح البيانات وتعديل رغبات(مديرية ادلعلوماتية  - 

 محاهحساب جامعة   -صرف العقاري فروع ادل مجيع
 ck1/  12991333رقم احلساب 

 محاهحساب جامعة  /9الفرع / سوريال التجاريادلصرف  
/2521-224384-221 /رقم احلساب  

 طرطوس
 ( 9مديرية نظم ادلعلومات واالتصاالت )خمرب  -
 (2)خمرب مديرية نظم ادلعلومات واالتصاالت  -

 ) تصحيح بيانات وتعديل رغبات(          

 ادلصرف التجاري السوري
 جامعة طرطوس /تعليم موازي/ حلساب 9فرع طرطوس رقم 

 /2621285111-211/رقم احلساب  
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 مكان ومواعيد تقديم الطلبات

                  الواقع في االحديوم اعتبارًا من صباح إىل ادلراكز ادلعتمدة يف اجلامعات ادلذكورة أعاله اعتبارًا من يتم تقديم طلبات المفاضلة 
 ويتم استقبال الطالب يوميًا ضمن فية 2222/  9/  25  في الواقع االحديوم الرمسي من وحىت  اية الدوام  2222/  9/  4

 . اجلمعة يومعدا  ، ظهراً  الثانية والنصفحىت الساعة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحاً و 
قيمين، ولن يكون ىناك فتح أي باب للتسجيل مرة ىو اإلعالن األخير لمفاضلة السوريين غير الم ىذا اإلعالنإن  مالحظة ىامة:      

 والمقابالت.التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات  التقيدالطالب  علىيجب ثانية، و 

 

 عن طريق: يمكن االطالع على شروط اإلعالن

 

      www.mof.sy                          موقـع المفاضـلة على شــبكة االنتـرنت     
  www.mohe.gov.sy                      موقع وزارة التعليم العالي على شبكة االنترنت

 
 

 ي والبحث العلميوزير التعليم العال                                                                                                

 بسام ابراىيمالدكتور                                
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