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                    الجمهورية العربية السورية       
  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي  
 

 /8رقم / النـإع
 انبــــرب واألجــــالعالب ــــلى الطا

 

 )العلمي أو األدبي(  بفرعيها السوريةالحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة 
 ( راسة الثانوية السورية بفرعيها )العلمي أو األدبيالمعادلة لشهادة الدغير السورية الشهادة الثانوية أو 

 0200أو  0202في إحدى دورتي العامين 

 

 :تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول 
شهادة الدراسة الثانوية السورية أو غير السورية التي ناء البالد العربية واألجنبية الحاصلين على عدد من الطالب من أب

 السنة التحضيرية لكليات للقبول فيلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية بفرعيها )العلمي واألدبي ( تعد معاد
بجامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام  واالختصاصات األخرى الصيدلة(-طب األسنان-)الطب البشري

 : وفقاً لما يليمفاضلة خاصة بهم  بموجب2222 -2222الدراسي 
مو  الرو   غري السوورية ادلعادلوة ذلوا أو  )العلمي أو األديب( السورية العامة أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية -1

   .2222 أو 2222في إحدى دورتي العامين ادلطلوب 

جهل ادلعتموووودة   يتقوووودلط الطالووووب شو ووووهاًل أو و هلووووو القووووانوا )دبووووووب و الووووة ركهووووة عامووووة أو  اصووووة(    أحوووود م ا وووو  التسوووو -2
 ول اجلامعات واحملافظات السوريةل م وطبااً معوو األوراا الثاوةهوة ادلطلو،وة لوديكو    حواو عودط وووود الطالوب أن يتقودط ع وو  

 .زووة( دبووب ةرويض  طي م  الطالب-زوج -ودة-ود-أخ-أ ت-أط-)أب م 

مووو  ادلقهموووم   اجلمهوريوووو الع ،هوووة السوووورية / ديك وووو أن يقووووط ،تروووويض أي شوووو  2  حووواو عووودط ربقهووول الطالوووب للا ووود ر ووو / -3
 -وحيمل اجل سهة الع ،هة السورية للتقدط ،دالً ع و دبووب ةرويض  طي يتضم  الاهانات الشو هة للمروو  )االسو  الثال وي 

 ع وان ادلرو    سوريو(. -ر   ىاةف/وواو -ال    الوطين  

 ع  : ال يقل معدو الطالب   الشهادة الثانويةأن  -4

 الصيدلة  -طب األسنان  -الطب البشري  للتقدط    الس ة التبضريية لكلهات :  ة ادلراضلةلتدوي  رغاتو   ،طا  ٪ 02 - 
 الهندسة بفروعها كافة :  لهات     للتقدطلتدوي  رغاتو   ،طا ة ادلراضلة   ٪ 57 -

 التطبيقية الكليات -التمريض –الطب البيطري  –ة الزراع:    لهات للتقدط ة ادلراضلة لتدوي  رغاتو   ،طا  ٪ 02 -      
 .  باقي الكليات والمعاهد    للتقدطلتدوي  رغاتو   ،طا ة ادلراضلة   ٪ 72  -      

السكلوك  –التربيكة الفنيكة والموسكيقية  –التربية الرياضية والعسككرية  –بعد طي درجة المواد التالية إن وجدت: )التربية الدينية 
كليككة الشككريعة بجككامعتي دمشككا وحلككب والمعهككد المتوسككي للعلككوم الشككرعية والعربيككة بدمشككا حيككث  ( باسككتثناءوالمواظبككة

، اضافة لبعض الشروط الخاصة ببعض الكليات والمعاهد  سيتم احتساب درجة مادة التربية الدينية حين التفاضل عليها
 الواردة في نهاية هذا اإلعالن.
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 أحككام عاّمكة 

أكثكر مكن جنسكية ومكن بينهكا الجنسكية السكورية يعامكل علكى أسكاس أنكم سكوري مكن جميكق الوجكو  وال يحكا لكم كل طالكب يحمكل  -1
 التقدم إلى هذ  المفاضلة.

والككذين يعككاملون معاملككة الطككالب السككوريين  2222السككورية لعككام العامككة الحككايزين الشككهادة الثانويككة الطككالب سككيتم اسككتبعاد  -2
ت الرغبكة اذا كانكمفاضكلة العكرب واألجانكب مكن ، للطالب السوريين ى اعالن المفاضلة العامةتقدموا الالذين بالقبول الجامعي و 
 .بالمفاضلة العامة قبلوا فيهاللرغبة التي  ةمماثلينتيجة مفاضلة العرب واالجانب  التي سيقبلون فيها

مراضلة الر ز  ، تهجةة الس ة التبضريية  اوو الطالب   الس ة التبضريية ودوامو    حدى اجلامعات اليعين ،أن  اولو   هناي -3
طب  -هت  التراضل ،م الطالب   هناية الس ة التبضريية للقاوو على  لهات )الطب الاش يحهث سسهكون   ىذه اجلامعةل 

على أساس معدل السنة ككتلة واحدة  لط طوس –محاه   -الاعث -ةش ي  -حلب -ال هدلة(   وامعات دمشل -األس ان
 وبغض النظر عن مصدر الشهادة الثانوية. فقي التحضيرية

مع ال غاات اال  ى و،التسلسل ال هدلة( -طب األس ان-)الطب الاش ي الطالب رغاة الس ة التبضريية لكلهات يدون -4
 .خيتار اس  اجلامعة اليت ي غب ،الدواط فههاو  الذي ي غاو

ل وذلك وفل الش وط وادلواعهد ط ال تاار واوتهازه ، جاحب التقدالقاوو    سمي اللغة االنكله ية واللغة الر نسهة يتطل -5
 / وحيل للطالب التقدط     ال اال تااري .2احملددة    عالن ادلراضلة العامة للر   العلمي ر  /

ىوي اللغوة ة الكلهوات التطاهقهوة وادلعاىود التقانهوو  سو  اللغوة االدلانهوةو مادة اللغة األو اهوة ادلعتمودة للدراسوة   السو و التبضوريية  -6
 االنكله ية ح  اً.

 .،عد طي ادلواد ادلذ ورة أعاله يت   اوو الطالب دبووب ىذه ادلراضلة وفل معدالهت  ،الشهادة الثانوية -7

 وما ،عد. 6441موالهد عاط  أن يكونوا م ادلعاىد  ةدوي  رغاة أحدةقال طلاات ال اغام    -8

ادلطلوب م  الودروات لكول  لهوة  ادلئوي رغااةو   ،طا ة ادلراضلة وفل ادلعدو علمييدرج الطالب احلائ  الشهادة الثانوية م  الر   ال -9
 / رغاة  بد أ  ى.03وديك و ةدوي  /ووفل التسلسل الذي ي غاو أو معهد )ادلشار  لهها سا،قاً( 

ادلطلووب مو  الودروات لكول  لهوة  يادلئوو  يدرج الطالب احلائ  الشهادة الثانوية م  الر   األديب رغااةو   ،طا ة ادلراضلة وفل ادلعودو -11
 / رغاة  بد أ  ى.22وديك و ةدوي  /ووفل التسلسل الذي ي غاو أو معهد )ادلشار  لهها سا،قاً( 

وو -11 ووفوول الشوو وط الووواردة ،وواعالن  اإلعوووالندلواعهوود احملوودلدة ذلووا   ىووذا وادلعاىوود  ووالو ااخلاصووة ،وواعض الكلهووات  ى اال تاووارات ذب 
 ./2لعلمي ر  /ادلراضلة العامة للر   ا

-الر وون اجلمهلوة -العلووط ال وبهة مامعوة دمشول–التمو يض  -على الطالب ال اغام ،االلتبواا ،كلهوات وأ سواط )اذل دسوة ادلعماريوة -12
د اللغووة الر نسووهة ( وادلعهوود التقوواا للر ووون التطاهقهووة ،دمشوول وادلعاىوو –اللغووة االنكله يووة  –الًت،هووة ال ياضووهة -والر ووون اجلمهلووة التطاهقهووة

ل  وو ا  اال تاوارات  والو ادلواعهود احملودلدة   ىوذا اال تاوار التقانهة للعلوط السهاحهة والر د هة واحملققم احلد األدىن ادلطلوب إلوو ا  
 وال يحا للطالب تدوين أي رغبة من هذ  الرغبات / ل2اإلعوالن ووفل الش وط الواردة    عوالن ادلراضولة العاملوة للر   العلمي ر   /

 إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح  في بطاقة المفاضلة
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وادلعهود ريا  أطراو( و  معهد الو ر  والغواز ،وال مهالن  - رشاد نرسي  -للمقاولم    لهات الًت،هة )معل  صف  اال تااراتةت   -13
ددة لتسوجهل الطوالب ادلقاوولمل و    الكلهوة أو ادلعهود الوذي  اول فهوو الطالوب  والو ادلواعهود احملوالتقاا للوطوط احلديدية حبلوب 

 لوواحملودد  ادلوعود   اال تاوار. ويعد مست كراً ع  التسجهل مو    رو    األساو  األوو م  ،د  التسجهلوادلتاحف معهد اآل ار 
ا ة مراضلتو ،عد  ، از اليت ذب ى ،عد القاوو ل يقال   ال غاة التالهة اليت حيل لو التسجهل فهها وفل ،ط اال تااراتوم  ي  فض ، تهجة 

  . اال تاارو هقة  طهة م  الكلهة ادلع هة أو ادلعهد ،أنو غري الئل ، تهجة 

ع وود  اوووو الطالووب    حوودى الكلهووات ادلرتتبووة   فوو و  اجلامعووات يسوومث لووو ،التبويوول ادلما وول فهمووا ،ه هووا ح وو اً   السوو ة التالهووة  -14
امعووات احلكومهووة ال ئهسووهة شوو يطة أن يكووون اققوواً امووو  الوودروات ادلطلوووب للتسووجهل ل  مووا يسوومث لووو ،التبويوول ادلما وول    اجل

 للقاوو   اجلامعة اليت ي غب ،التبويل  لهها   العاط الدراسي الذي  ال فهو الطالب مع م اعاة ش وط و واعد التبويل ادلما ل.

 -احلسوكة–الثانوية السورية م   حدى اافظوات )ال  وة  الطالب ادلقاولون   وامعة الر ات )دي  ال ور( م  احلاصلم على الشهادة -15
ديوو  الوو ور( ال يسوومث ذلوو  ،التبويوول ادلما وول    اجلامعووات األ وو ى  ال  ذا  انووت درووواهت    سوو ة القاوووو زبوووذل  االلتبوواا ،اجلامعووة 

 .ادل اد التبويل  لهها

و همتها  سلرة مالهةش وط ىذا اإلعالن ةسديد  وفل الطالب الع ب واالوانبالتقدط    مراضلة   على الطالب ال اغب  -16
رس  اخلدمات ربتسب ىذه السلرة م   همة و ل    ىذا اإلعالن  أحد ادل ارف ادلذ ورة  خمسمئة دوالر أمريكي /722/

 د ىذه السلرة ة  راضلةل وال ادل ىذه ال فهو ، تهجةالذي     أو ادلعهد اجلامعهة حم  جناز الطالب دل احل ةسجهلو   الكلهة أو القس 
ع  التسجهل  الو الرًتة اليت ستبدد للتسجهل  واست كافوللطالب   حاو  اولو وفل ةسلسل رغااةو ادلسجلة   ،طا ة ادلراضلة 

 ةعاد ىذه السلرة للطالب  ذا  انت مجهع رغااةو م فوضة.ل و ال هائي

 .الدولةدمة ادلقاولم   ادلعاىد ادللت مة خبال يلت ط الطالب الع ب واألوانب  -17

حيل للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذي درس أ ث  م  ن ف مواد  ةلك الشهادة ،لغة أو اهة التسجهل  -18
  أ ساط اللغات األو اهة ادلوافقة للغة اليت م بت فهها ةلك الشهادة ةسجهاًل مااش اً ضم  مواعهد ةسجهل الطالب ادلقاولم هبذه 

% 23الس ة اليت ساقتها على أال يقل ادلعدو فهها ع   لة ش يطة ح وو الطالب على الشهادة الثانوية   س ة القاوو أوادلراض
ل ويطالب ،ال سوط ادلما لة للطالب ادلقاولم  بالنسبة لقسمي اللغة الفرنسية واالنكليزية اختبار اللغة بنجاحالطالب  اجتازشريطة و

 .واألوانبدبراضلة الع ب 

 علىيجب ن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة العرب واألجانب، ولن يكون هناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية، و إ -19
 . التام بالمواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات والمقابالت التقيدالطالب 

 األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة  

   

 العامة السوريةل واذا  انت الشهادة الثانوية غري سورية ة األصلهة لل جاح   شهادة الدراسة الثانويةع  الو هقم د ة صورة  -2
)ة دا ىذه الو هقة م  وزارة اخلاروهة   الدولة اليت صدرت ع ها وم  سرارة اجلمهورية الع ،هة السورية   ىذه الدولة وم  

 لل وة فل ة مجة م د ة م  وزارة العدو  ذا  انت ،اللغة األو اهة(.وزارة  اروهة اجلمهورية الع ،هة السورية   دمش

ا  صورة  اضافة لشهادة مهالد أو    اج  هد  ،هة  ذا  انت ،اللغة األو اهة أوصورة ع  وواز السر  م فقة ،ًتمجة    اللغة الع -2
 ع  الو الة أو الترويض وصورة ع  الاطا ة الشو هة للمرو  دل    يتقدط شو هاً.

          في هذا االعالنفي المصارف المذكورة خمسمئة دوالر أمريكي  /722وقيمتها / سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصرفي -2
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 إجراءات التقّدم إلى المفاضلة
 

و هلو القانوا )دبووب و الة ركهة عامة أو  اصة(    أحد م ا   التسجهل ادلعتمدة   اجلامعات  أو يتقدلط الطالب شو هاًل  -2
-أط-)أب  ل م واحملافظات السوريةل م طباًا معو األوراا الثاوةهة ادلطلو،ة لوديك    حاو عدط ووود الطالب أن يتقدط ع و  

 ل ةرويض  طي م  الطالب دبووبأو الشو  الذي فوضو الطالب ( زووة -زوج  – ودة-ود-أخ-أ ت

شهادة الثانويةل ر   اال تتابل دورة الشهادة الثانوية يقوط موظف التسجهل ،االد او االلكًتوا لاهانات الطالب }ف   ال -2
 . .……}ل اجل سهةلوم درىال اللغة األو اهة اليت ا تارىا الطالب

ي غب ،الدواط فهها   حاو ا تارىا الطالب و اس  اجلامعة اليت يد ل و  غاات الطالب مث يقوط موظف التسجهل ،اإلد او االلكًتوا ل -2
 حرظ ال غاات وادلتا،عة للتثاهت.زر على  يضر مث ل ة الس ة التبضرييةرغادون طالب الر   العلمي 

  }..……يقوط موظف التسجهل ،إد او ،ا ي ،هانات الطالب}ر   اذلاةفل واجلواول والع وانل  -4

 نسوتم أصلهتم. ،عد ةأ د الطالب م  صبة  د او ،هاناةو وةسلسل رغااةو يقوط موظف االد او ،تثاهت الاطا ة االلكًتونهة وطااعتها على  -7

 يو ع الطالب على ال سوتم ويل ل الطوا،ع ادلطلو،ة علههما ل ويقوط ادلوظف ،التو هع علههما وةسجهلهما و تمهما ،األ تاط ال كهة. -0

 ع د الض ورة.يسل  ادلوظف للطالب نسوة مل قاً علهها الطوا،ع ادلطلو،ة  شعاراً ،اإلشًتاك ،ادلراضلة وحيترظ الطالب هبذه ال سوة إل، ازىا  -5

  .وصورة الشهادة الثانوية غري السورية  ا اات اجل سهة سل ال سوة الثانهة    الوزارة  م فقة ، ورة ع  ة -0

 مالحظة هامة :
فووًتة التقوودط  ووالو  أل ثوو  موو  موو ةةعووديل رغااةووو ل أو موو  ي وووب ع ووو ع وود حوودوث  طووأ   التقوودط    ادلراضوولة ديكوو  للطالووب 

 وذلك وفل اآليت:   أحد م ا  ىاسال وةقدط ،اطا ة ادلراضلة  ، رس اجلامعة اليت عديل الاهانات للمراضلة وذلك دب    ة

  يتقودط صوواحب العال وة ،طلووب التعوديل ركهوواً    رئاسوة اجلامعووة الويت يتاووع ذلوا ادل  وو  ادلو و  لووذلك م فقواً ،ووو ،طا وة ادلراضوولة
 ال اغب ،تعديلها وادلمهورة م  م    التسجهل.

 ادلو   ،تعديل ال غاات الكًتونهاً وةسل  ال سوة ادلعدلة للطالب وفل اآللهة ادلعتمودة وحيوترظ ،ال سووة األ و ى يقوط ادل    
 م فقة ،طلب الطالب و،طا ة ادلراضلة السا،قة.

   ضم  مغلف  اص م فل ،قائمة اكهة. ة سل الاطا ات ادلعدلة    الوزارة 
 مالحظات:

 رغاة للر   العلمي ل و 03راضلة غري مل ط وديك  للطالب ةدوي  رغاة واحدة على األ ل وحىت /مل  مجهع ال غاات   ،طا ة ادل /
 / رغاة للر   األديب ل ويت  القاوو وفل معدو الدروات وةسلسل ال غاات والش وط األ  ى.22/

 مد الاطا ة األو  وةلغى الثانهة حكماً. حيل للطالب التقدط للمراضلة   أي م    ةسجهل معتمدل و  حاو ةقدط    أ ث  م  م    ةعت 

  .ةعل  وزارة التعله  العايل أكا  ادلقاولم ، تهجة ادلراضلة واليعترب الطالب مسجاًل  الل ،عد ةسديد ال سوط ادلطلو،ة للتسجهل 
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 :العرب واألجانبمالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميق رغباتهم بنتيجة مفاضلة 

،طا ة ادلراضلة  امل ال غاات   دونوا  و انوا  د مفاضلة العرب واألجانب لذي  رفضت مجهع رغااهت  ، تهجة اديك  للطالب  -
التقدط ،طلااهت     مدي ية شؤون الطالب وي غاون ،تسوية أوضاعه   للفرع األدبي / رغبة27/ رغبة للفرع العلمي و/22/والاالغ

معهد ي غاون التسجهل فهو وفل الش وط و احلدود الدنها للدروات ادلعل ة ل تائج مراضلة ادل   ية    حدى اجلامعات لتبديد  لهة أو 
ل ول  ي ار   الو فًتة ةسجهل الطالب ادلستجدي  ادلقاولم ، تهجة ىذه ادلراضلة على أن يت  ةقدمي الطلااتالع ب واألوانب ل 

وةت  معاجلة الطلاات ادلقدمة ،اجلامعات و صدار  وائ   لأعاله يك  مدونًا لعدد ال غاات ادلذ ورة    ةسوية وضع أي طالب ما   
 ادلقاولم م   ال وزارة التعله  العايل.

والر ون اجلمهلة التطاهقهة  ونو يشًتط فهها أن ةكون ال غاة مدروة   ،طا ة  الطالب    لهات الر ون اجلمهلة ال يسوى وضع -
 ضم  ال غاات األر،عة األو  ادلراضلة

 ال يسوى وضق الطالب في الكليات والمعاهد التي تشترط اختبارات، ما لم يكن ناجحاً في االختبارات المطلوبة. -

 

 هذا اإلعالن الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتم الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في
إال إذا تقدم الى هذ  االختبار بيحتاج القبول فيها إلى النجاح وال يحا للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

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

 /   مادة ال ياضهات% 02حهازة الطالب على /  احصاء رياضي( –م )رياضيات العلو 

 /   مادة الكهمها  % 02حهازة الطالب على /    العلوم )الكيمياء(
 /   مادة الره يا  %02حهازة الطالب على /    العلوم )الفيزياء(

 /   مادة اللغة الع ،هة للر عم العلمي واألديب %02اهة و/ /   مادة اللغة األو % 02حهازة الطالب على/   كلية اإلعالم   

 للر عم العلمي واألديب   مادة اللغة الع ،هة %/02/   مادة الًت،هة الدي هة و/%02حهازة الطالب على/ كلية الشريعة
 /    مادة اللغة الع ،هة للر عم العلمي واألديب% 57حهازة الطالب على  /  اللغة العربية

 /    مادة اللغة ال وسهة للر عم العلمي واألديب% 02حهازة الطالب على  /  الروسيةاللغة 

 كلية التربية قسم:
 رياض اطفال -ارشاد نفسي -معلم صف

  /مادة ال ياضهات والقاوو للر   العلمي فق .23 س  معل  ال ف :حهازة الطالب على   / % 
  للر عم العلمي واالديب. سما االرشاد ال رسي وريا  االطراو 

يت  ،عد صدور نتائج القاوو ،ادلراضلة    لهة الًت،هة و  اجلامعة اليت  ال فهها  يتطلب التسجيل النهايي إجراء اختبار) 
الطالب  الو الرًتة احملددة لتسجهل الطالب ادلقاولمل ويتضم  اال تاار مقا،لة للتبقل م  اللها ة ال بهة وال رسهةل ويعترب 

 مست كراً ع  التسجهل م    ر  اال تاار   ادلواعهد ااددة لو(

   ليرة سورية 2222يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر. 
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 هذا اإلعالن الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتم الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في
إال إذا تقدم الى هذ  االختبار بيحتاج القبول فيها إلى النجاح وال يحا للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

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

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

 االصطناعية واالجهزة التقويمية االطراف -

 / للتقدم إلجراء االختبار. %/ في الشهادة الثانوية للفرع العلمي72حيازة الطالب على معدل 

   2222/ 9/ 22ولغاية   2222/ 9/ 0مواعد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ. 

   2222/ 9/ 22ولغاية   2222/ 9/ 0مواعيد إجراء االختبار من تاريخ . 

  ليرة سورية. 2722وقدر  لجميق االقسام باالختبار  واحد لالشتراكيسدد الطالب رسم  

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 
 
 
 

 اللغة االنكليزية

  /للتقدم إلجراء االختبار% /    مادة اللغة االنكله ية للر عم العلمي واألديب 13حهازة الطالب على 
 2222/ 9/ 5ولغاية   2222/ 9/ 2د التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ   مواعي 
  2222/ 0/9موعد إجراء االختبار بتاريخ  
   ليرة سورية. 2222يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر 
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 اللغة الفرنسية

 /  للتقدم إلجراء االختبار % /    مادة اللغة الر نسهة للر عم العلمي واألديب 13 حهازة الطالب على 

    2222/ 9/ 22ولغاية   2222/ 9/ 2مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ 

  2222/ 22/9موعد إجراء االختبار بتاريخ  

   ليرة سورية. 2222يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر 

 لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار يشترط 

 كلية الهندسة المعمارية

 / للتقدم إلجراء االختبار./   الشهادة الثانوية للر   العلمي %57حهازة الطالب على معدو 

   2222/ 9/ 22ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ 

 ويتضمن: 22/9/2222م الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ موعد إجراء اختبار الرس 

 ( درجة27رسم حر يدل على  اإلنشاء والحركة وعالمتم ) -
 ( درجة27رسم حر لشكل محدد وعالمتم ) -
 (درجة22) مالرسم بطريقة الكروكي من  الذاكرة وعالمت -

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

 ليرة سورية 2722لطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر  يسدد ا. 

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 
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 هذا اإلعالن الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتم الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في
إال إذا تقدم الى هذ  االختبار بيحتاج القبول فيها إلى النجاح وال يحا للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

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

 كلية الفنون الجميلة
 وكلية الفنون الجميلة التطبيقية

 

 / للتقدم إلجراء االختبار/   الشهادة الثانوية للر عم العلمي واألديب %72حهازة الطالب على معدو 
 رج ال غاة ضم  ال غاات األر،عة األو    ،طا ة ادلراضلة.ةد 
  2222/ 9/ 7ولغاية   2222/ 9/ 2موعد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ 
  اختبار تمهيدي بقلم  يتضمنو  2222/ 0/9موعد إجراء االختبار األول الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ

 راسب(. –الرصاص نتيجتم )ناجح 
  2222/ 24/9الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ  باالختبار األول يتقدمون لالختبار الثاني الناجحين 

 ويتضمن:
 / درجة.       02اختبار رسم لموضوع قلم رصاص عالمتم / -
 / درجة.22اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمتم / -
 ( درجة22اختبار بالثقافة الفنية )مؤتمت( عالمتم )-
 / درجة   فما فوق.72ختبارات ويعد ناجحاً كل من حصل على /تجمق عالمات اال  -

   ليرة سورية 2722يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر. 
 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 كلية التمريض

 / ء االختبار. للتقدم إلجرا/   الشهادة الثانوية للر   العلمي %02حهازة الطالب على معدو 

  2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ. 

  2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد إجراء االختبار من تاريخ 

   ليرة سورية 2722يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر. 

 ختباريشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باال  

 كلية التربية الرياضية

 / للتقدم إلجراء االختبار /   الشهادة الثانوية للر عم العلمي واألديب %72حهازة الطالب على معدو 

  2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ. 

  2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد إجراء االختبار من تاريخ 

   ليرة سورية 2722يسدد الطالب رسم االشتراك باالختبار وقدر. 

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

 المعهد التقاني للفنون التطبيقية

  للتقدم إلجراء االختبار  الشهادة الثانوية  %/72/للر عم العلمي واألديب ش يطة حهازة الطالب على معدو 

   2222/ 9/ 22ولغاية   2222/ 9/ 4اعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ  مو 

  22/9/2222و  22مواعيد إجراء االختبار يومي  

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار 

المعهد التقاني للعلوم السياحية 
 والفندقية

 للتقدم إلجراء االختبار   مادة اللغة األو اهة % / 72/لى معدو للر عم العلمي واألديب ش يطة حهازة الطالب ع 

 للتأكد من سالمة الجسد والحواس وتناسب الطول مق الوزن والمظهر الاليا(. ويتضمن االختبار )مقابلة

   2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبار من تاريخ 

 2222/ 9/ 24ولغاية   2222/ 9/ 4اريخ  مواعيد إجراء االختبار من ت 

 يشترط لتدوين الرغبة في بطاقة المفاضلة النجاح باالختبار. 
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 هذا اإلعالن الشروط المطلوب توفرها لدى الطالب في شهادتم الثانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاهد اضافة للحد األدنى المطلوب المحدد في
إال إذا تقدم الى هذ  االختبار بيحتاج القبول فيها إلى النجاح وال يحا للطالب تدوين أي رغبة في بطاقة المفاضلة 

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

 معهد اآلثار والمتاحف
  مادة اللغة االنكله ية . % /72/للر عم العلمي واألديب ش يطة حهازة الطالب على   

تائج القاوو ،ادلراضلة و الو األساو  األوو م  مواعهد يت    ادلعهد ،عد صدور ن يتطلب التسجيل النهايي إجراء اختبار) 
التسجهل للطالب ادلقاولم ل ويتضم  اال تاار مقا،لة للتثات م  سالمة اجلسد واحلواسل ويعترب مست كراً ع  التسجهل م    ر  

 اال تاار   ادلواعهد احملددة لو(

المعهد التقاني للنفي والغاز 
 بالرميالن )ذكور فقي(

 ور نتائج القاوو ،ادلراضلة يت    ادلعهد ،عد صد يتطلب التسجيل النهايي إجراء اختبار)و    العلمي فق للر
ل ويتضم  اال تاار مقا،لة للتثات م  سالمة اجلسد واحلواسل احملددة لتسجهل للطالب ادلقاولمادلواعهد  و الو

 احملددة لو( ويعترب مست كراً ع  التسجهل م    ر  اال تاار   ادلواعهد

المعهد التقاني للخطوط الحديدية 
 )ذكور فقي(بحلب

 

  للر   العلمي فق 

 احملددة ادلواعهد  ور نتائج القاوو ،ادلراضلة و الويت    ادلعهد ،عد صد يتطلب التسجيل النهايي إجراء اختبار
جهل م    ر  اال تاار   ل ويعترب مست كراً ع  التسار فب  طيب ل ويتضم  اال تالتسجهل للطالب ادلقاولم

 ادلواعهد احملددة لو(

   مادة الكهمها  % /72/للر   العلمي فق  ش يطة حهازة الطالب على  المعهد التقاني للصناعات الكيميايية بدمشا
 المعهد التقاني لطب األسنان )تعويضات(

  المعهد التقاني للحاسوب
 المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

   مادة اللغة األو اهة  % /72/لر   العلمي فق  ش يطة حهازة الطالب على ل

   مادة الًت،هة الدي هة  % /02/للر عم العلمي واألديب ش يطة حهازة الطالب على المعهد المتوسي للعلوم الشرعية والعربية
   مادة اللغة األو اهة % /72/الطالب على للر   األديب فق  ش يطة حهازة  المعهد التقاني الدارة االعمال والتسويا

 :رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة

 الصيدلة.  –طب األسنان  –لكليات الطب للسنة التحضيرية دوالر أمريكي   7222 -
 .الفنون الجميلة وكلياتالطب البيطري  –الزراعة   –لكليات الهندسة بفروعها كافة  أمريكيدوالر   2722 -

 دوالر أمريكي لباقي الكليات.  2222 -

 .التقانية لطب األسنان )تعويضات سنية(  عاهدلمل أمريكيدوالر   2422 -

 .(العلوم  السياحية والفندقية –الحاسوب  –الصحية  -الطبية  )التقانية  عاهدلمل دوالر أمريكي  2222 -

  لباقي المعاهد.دوالر أمريكي   2222 -

  دوالر أمريكي 522/رسم تسجيل لمرة واحدة فقي وقدر أو المعهد  ولى في الجامعةعند التسجيل للمرة األ الطالبيسدد /  

  يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة الحاصلون على الشهادة الثانوية من أراضي الدولة الفلسطينية
 الرسوم المذكورة أعال  دون أي تخفيض.

  المقبولون في المعاهد التقانية يسددون ة السورية وغير السورية و الحاصلون على الشهادة الثانويالطالب
 . بالقطق االجنبي حصراً رسوم الخدمات الجامعية 
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 لمفاضلة الطالب العرب واألجانب مراككز التسكجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة
اسم 
 الجامعة

 تسديد السلفةالمصرف المعتمد ل مركز التسجيل المعتمد للفرعين العلمي واألدبي

 ادل   ية ) ، امكة( دلكتاةدلكتاة الر نسهة ربت اا - دمشا
 (وةعديل رغاات )ة بهث الاهانات لهة السهاحة -

 حساب وامعة دمشل ر   :/66الر  /ادل  ف التجاري السوري 
331-633643-3666 

 حلب
 مدي ية شؤون الطالب ادل   ية -
 (ااتوةعديل رغ ،هاناتة بهث  )  م    احلاسب -

 ر   : حلبحساب وامعة /2الر  /ادل  ف التجاري السوري  
334-322223-232 

 تشرين
 (2/1م   ) ادلكتاة ادل   ية -
 (،هانات وةعديل رغااتة بهث  ) م    احلاسب -

السوري حل ادل  ف التجاري مجهع ف و  ادل ارف التجارية ،سورية ل ا -
 الب ع ب وأوانبرسوط ط –حساب وامعة ةش ي   الالذ هة/ 4ف  /

 /3034-322432-332ر   احلساب / 

 البعث
 ادل   ية مدي ية شؤون الطالب -
 (وةعديل رغاات )ة بهث ،هاناتادارة الشاكات -

 حساب وامعة  الاعث /0حبم  الر  /ادل  ف التجاري السوري  
 مراضلة الع ب واألوانب/3430-303232-332ر   احلساب / 

 الفرات
 ال راعة   لهة دير الزور: -
  لهة احلقوا :الحسكة -

ادل  ف التجاري السوري   
 /220-502220/ ر    حساب وامعة الر ات

 ادل   ية مدي ية شؤون الطالب - حما 
 (وةعديل رغاات ة بهث ،هانات ) مدي ية ادلعلوماةهة-

 /6  محاه الر  / ادل  ف التجاري السوري
 حساب وامعة محاه للطلاة الع ب واألوانب

/2722-224445-222/  احلساب ر    

 طرطوس
 ( 6)خمرب  مدي ية نظ  ادلعلومات واالة االت -
 (2)خمرب مدي ية نظ  ادلعلومات واالة االت  -

 ) ة بهث ،هانات وةعديل رغاات(          

 ادل  ف التجاري السوري
 حلساب وامعة ط طوس /ةعله  موازي/ 6ف   ط طوس ر   

 /2022207222-222ر   احلساب  /

 مكان ومواعيد تقديم الطلبات

                  الواقق في االحديوم اعتاارًا م  صااح    ادل ا   ادلعتمدة   اجلامعات ادلذ ورة أعاله يتم تقديم طلبات المفاضلة 
مهًا ضم  فًتة ويت  استقااو الطالب يو  2222/  9/  27في   الوا ع األحديوم وحىت هناية الدواط ال كي م   2222/  9/  4

 .اجلمعة يوطعدا  حىت الساعة الثانهة وال  ف ظه اً لالتسجهل احملددة أعاله م  الساعة التاسعة صااحاً و 
إن هذا اإلعالن هو اإلعالن األخير لمفاضلة العرب واألجانب، ولن يكون هناك فتح أي باب للتسجيل مرة ثانية، مالحظة هامة: 

 المواعيد المحددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات.التام ب التقيدالطالب  علىيجب و 
 ع  ط يل: االطال  على ش وط اإلعالنديك  

    www.mof.sy                                                مو وع ادلراضولة على شوواكة االنتو نت     
 www.mohe.gov.sy                      على شاكة االنًتنتلابث العلمي وامو ع وزارة التعله  العايل 

                           
   والبحث العلمي وزير التعليم العالي                             

 بسام ابراهيمالدكتور                               

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

