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  أحكام عامة

% لعالمــة 30اجلامعــات احلكوميــة الســورية نســبة  يفالهندســة المعلوماتيــة  –الهندســة المعماريــة كليــات  خرجيــويعطــى  )1
% ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل ويتم التفاضل بناًء على هـذا املعـدل وعنـد تسـاوي 70االمتحان الوطين الكتايب املوحد و

 .املوحداالمتحان الوطين الكتايب  يُنظر إىل عالمةاملعدل التفاضلي عند احلد األدىن للقبول 
  

اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري  يفالهندسة المعلوماتية  –الهندسة المعمارية كليات  خرجيويتم تفاضل  )2
، أما الطالب ول على أساس التعليم املوازي فقطويتم القباالمتحان الوطين الكتايب املوحد،  السورية على أساس نتائج

يف اجلامعات احلكومية يف ذات االختصاص الذي قبل فيه بنتيجة هذا اإلعالن الذي حيقق احلد األدىن للقبول العام 
 ه اسرتداد سلفة التعليم املوازي.فيسدد رسوم التعليم العام وحيق ل

 
 

خالل املدة  ملطلوب وان يكون متفرغًا للدراسةيتعهد الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام ا )3
 الالزمة للحصول على املاجستري.

 

وال جيوز للطالب املقبول يف درجة املاجستري يف أي من احدة من القيد يف درجة املاجستري يستفيد الطالب مرة و  )4
 .اسات العليا سواء سجل أم مل يسجلاجلامعات احلكومية سابقاً التقدم مرة أخرى إىل مفاضلة الدر 

 

إىل مفاضالت  ذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدماملقبولني بنتيجة املفاضلة مبوجب هذا اإلعالن والال يسمح للطالب  )5
 القبول يف املاجستري يف األعوام القادمة.

 

يف حال كانت على الطالب املتقدم إىل هذه املفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل ومخس عشرة رغبة على األكثر  )6
، على أن يدرج ضمن رغباته االختصاص املطلوب يف اجلامعات املعنية ويدرج س عشرة رغبةت املتاحة أكثر من مخالرغبا

ويتم  يرغبونالعامة واملوازي يف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي  مرغباخرجيي اجلامعات السورية احلكومية 
 .سل الرغباتوتسل املعدل التفاضليالقبول وفق 

 

 مستنكفاً. يعدكل طالب لم يسجل خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النتائج  )7
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  :ية المطلوبة للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوت -ثالثاً 
 .صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً  -1

يذكر فيه تاريخ اللجوء مستخرج حديثًا  (حصرًا) المدنيبصورة عن القيد في السجل الفلسطيين السوري  الطالبيتقدم  -2
 .وما قبل 26/7/1956لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون بتاريخ 

 تصدر وثائق معتمد من اجلامعة للطالب الذين ملأو إشعار خترج  ،صورة مصدقة عن وثيقة التخرج تتضمن املعدل املئوي -3
 .من اجلامعات السورية 2015خترجهم لعام 

 .املاجستريلدرجة اللغة األجنبية للتقدم  اجتياز وثيقة -4

 إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة املوازي. -5

  ة اإلجازة .غري السورية مصدق ومرتجم أصوال وان تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درج اإلجازةلشهادة كشف درجات مفصل  -6

  إجراءات التقّدم إلى المفاضلة -رابعاً 
يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) لالشرتاك يف املفاضلة إىل أحـد مراكـز التسـجيل  -1

 ).محاه – البعث –تشرين -حلب  -يف الكليات املعنية  جبامعات (دمشق
  

بعد التأكد من  إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية الطالب اليت اختارها رغباتاليُدِخل املوظف املختّص يف مركز التسجيل  -2
 .شخصية الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية

 

نســـختني مـــن البطاقـــة  بالتثبيـــت وطباعـــة املوظـــف بعـــد تأكـــد الطالـــب مـــن صـــحة إدخـــال بياناتـــه وتسلســـل رغباتـــه يقـــوم -3
 اإللكرتونية.

 

يوقـع علـى تعهـد ضـمن بطاقـة املفاضـلة انـه مل يقبـل كمـا   بع عليهمـايوقع الطالب على النسختني الورقيتني ويلصق الطوا -4
 يف الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.

 

 الب إشـعاراً باالشـرتاك يف املفاضـلة،  ويسّلم نسخة إىل الطضع األختام الرمسية على النسختنيوو  توقيعيقوم املوظف بال -5
 .يف املركز وحيتفظ باألخرى

 

بـاملرة األوىل علـى  الطالـب ملرة واحـدة ضـمن فـرتة تقـدمي الطلبـات يف ذات املركـز الـذي تقـدم بـهيسمح بتعديل الرغبات  -6
 .أن يتم تسليم نسخة الطالب السابقة ملركز املفاضلة واحلصول على نسخة من البطاقة املعدلة

 

مجيــع الرغبــات يف بطاقــة املفاضــلة غــري ملــزم ، وميكــن للطالــب تــدوين رغبــة واحــدة علــى األقــل ومخــس عشــرة رغبــة  مــلء -7
 على األكثر.

للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة يف  ال حيقحيق للطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركز تسجيل معتمد، و  -8
 ء طلبه من املفاضلة. أي من مراكز التسجيل احملددة حتت طائلة إلغا
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  الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل

 –البعـث –تشـرين -حلـب  -(دمشق الكليات المعنية  بجامعاتتقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة في 
 .)حماه

الواقع  الخميسحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم   2015/ 20/12الواقع في  األحدمن صباح يوم  وذلك بدءاً 
   .خالل أيام الدوام الرسمي 31/12/2015في  

            www.mohe.gov موقع الوزارةزيارة حلصول على مسودة بطاقة املفاضلة لالطالع وا
    www.mof.sy  املفاضلةموقع  أو

 
  

  أسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك بمفاضلة التعليم الموازي
  

 

 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب

 المصرف العقاري رقم الحساب
/CKI10169193/ 

 دمشق

رقم الحساب بحلب المصرف العقاري  
/CKI10344100/

 حلب

    بالالذقية /4لصالح المصرف التجاري السوري فرع / في سورية جميع المصارف التجارية
/0304-093912-001رقم الحساب /  

 تشرين

رقم الحساب بحمص المصرف العقاري  
/CK1-10170174/

 البعث

 //0501-024384-001المصرف التجاري // – حساب جامعة حماه
//CK1-10991333//    المصرف العقاري –حساب جامعة حماه  حماه 

  

  وزير التعليم العالي                            
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور 


