
الجمهورية العربية السورية  
     وزارة التعليم العالي

إعـــالن 
القبول الجامعي لمفاضلة منح وزارة التعليم العالي في الجامعات 

 السورية للعام الدراسي الخاصة
     2015 -2016 

 
 وتعليماته التنفيذية 2001 لعام 36 بناًء على أحكام ادلرسوم التشريعي رقم    

. 2011 لعام 122وعلى أحكام ادلرسوم التشريعي رقم 
 

 ادلقدمة  اجملانية تُعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم لالستفادة من ادلنح   
-2015من اجلامعات اخلاصة السورية لصاحل وزارة التعليم العايل للعام الدراسي 

احلاصلني على شهادة الثانوية العامة ومن يف حكمهم  للطالب السوريني 2016
 لدراسة ادلرحلة اجلامعية 2015عام  (الشرعية- األديب- العلمي)السورية بفروعها 

.  ادلرفقة (6-5-4-3-2-1)األوىل يف االختصاصات الواردة يف اجلداول 
 وزير التعليم العالي                                                

 

                                                الدكتور محمَّد عامر المارديني
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المفاضمة الخاصة بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة  
إلى وزارة التعميم العالي 

 
 : مفاضمة منح الجامعات الخاصةالواجب توافرها في المتقدم إلىشروط ال:  ووًال 

 
 . أومن يف حكمهاجلنسية العربية السوريةب متمتعاً  أن يكون الطالب .1

 
 يف إحدى  حاصاًل على شهادة الثانوية العامة السورية الطالبأن يكون .2

 . فقط(العلمي أو األديب أو الشرعية) 2015دوريت عام 
 

وفقاً دلا هو وارد  حمققاً للحد األدىن ادلطلوب لكل شرحية  الطالبأن يكون .3
 .(6-5-4-3-2-1 )فقةايف اجلداول ادلر
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: الوثائق المطلوبة- ثانياً 
 
 .صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية العامة السورية .1

 
 .صورة عن اذلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين  .2

 
 بناء الشهداء  لممتقدمين عمى مقاعد بالنسبة)وثيقة تثبت حالة االستشهاد  .3

صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة لمجيش والقوات المسمحة  ( ً حصرا
 .حصراًال أو من فروع مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات 

 
وثيقة الفحص الطبي لمطالب المعوقين صادرة عن المجان الطبية التي شكمت في  .4

الجامعات الحكومية ومعتمدة من الطبيب المختص ورئيس المجنة الطبية ومحدد فيها 
 .اسم الطالب ونوع اإلعاقة ونسبتها

 
 .ال تعاد الوثائق المقدمة في هذه المفاضمة إلى أصحابها: مالحظة 
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:   حكام عامة–ثالثاًال 
يجب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً قبل التقدم للمفاضلة لمعرفة شروط القبول وإجراءات التقدم  .1

. للمفاضلة
 .يجب على الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة في ىذا اإلعالن .2

 .الفرع األدبي- تُعامل شهادة الثانوية الشرعية السورية معاملة شهادة الثانوية العامة السورية  .3

مدة الدراسة بموجب المنحة تعادل الحد األدنى الالزم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية  .4
وفقاً لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات المعتمدة مهما كان النظام , المقبول فيها الطالب

 الالزمة الحد األدنىوال يطالب الطالب خالل مدة , الدراسي الذي تعتمده الجامعة الخاصة
 .للحصول على الدرجة العلمية بأي رسم أو قسط دراسي حتى لو رسب بالمقررات

يتضمن الحصول على منحو في إحدى الجامعات الخاصة وفق ىذا اإلعالن إعفاء من الرسوم  .5
باستثناء المنح المقدمة من معهد الشام العالي )واألقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدالً عنو,

 .(حيث ال تشمل السكن الجامعي أو بدالً عنو

مع عدم اإلخالل بشروط المنحة, يكون طالب المنحة طالب نظامي في الجامعة التي قُبلت رغبتو  .6
للتسجيل فيها ويتمتع بجميع الحقوق ويخضع لجميع االلتزامات والواجبات الجامعية المنصوص 

 . وغيره من حيث نظام الدراسة والتأجيل واالنقطاععليها في القوانين واألنظمة النافذة

تتم المفاضلة على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب بإحدى دورتي عام  .7
وطي درجة مادة التربية الدينية, وبناًء عليو  (فرنسي- انكليزي) بعد اختيار لغة أجنبية واحدة 2015

للفرع األدبي ويفاضل الطالب بناء / 2200/درجة للفرع العلمي و/ 2400/يحسب المجموع من
ويشترط أن يكون الطالب . وللقسم المماثل للغة التي اختارىا, على ىذا المجموع لجميع الرغبات

في الشهادة الثانوية بجميع فروعها بعد طي عالمة التربية % 50حاصالً على معدل ال يقل عن 
 .الدينية

بالنسبة للمتقدمين لالختصاصات في معهد الشام العالي بفروعو الثالثة يتم حساب المجموع  -
دون حذف درجة مادة التربية الدينية, وبناًء عليو  (فرنسي- انكليزي)باختيار لغة أجنبية واحدة 

للفرع األدبي ويفاضل الطالب / 2400/درجة للفرع العلمي و/ 2600/يحسب المجموع من
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وللقسم المماثل للغة التي اختارىا, على أال يقل معدل , بناء على ىذا المجموع لجميع الرغبات
 .في مادة التربية الدينية% 50الطالب عن 

في العام الدراسي  (عام أو موازي)يحق للطالب المقبول أو المسجل في الجامعة الحكومية  .8
 . التقدم إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة2015/2016

وال , كل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية سواًء سجل فيها أم لم يسجل .9
  .يحق لو إعادة قيده فيها سواًء سجل في الجامعة الخاصة أم لم يسجل

إذا لم يسجل الطالب المقبول في المنحة خالل فترة ال تتجاوز أسبوع من بداية الفصل الثاني من  .10
وال يحق لو العودة إلى ,  يعد مستنكفاً وال يحق لو العودة إلى المنحة2015/2016العام الدراسي 

أما الطالب المقبول في معهد الشام العالي عليو التسجيل خالل أسبوعين من , الجامعة الحكومية
 .تاريخ إعالن النتائج

إذا كان الطالب مسجالً في جامعة حكومية بموجب شهادة الثانوية العامة العائدة للعام  .11
وحصل على منحة يرقن قيده في , 2015وحصل على شهادة ثانوية جديدة في العام 2014

 .حتى وان لم يكن مسجالٌ , الجامعة الحكومية مهما كان نوع قبولو

وال يجوز للناجحين سابقاً , يحق للطالب االستفادة من منح الجامعات الخاصة مرة واحدة فقط .12
 أو األعوام التي سبقتو التقدم إلى ىذه المفاضلة سواًء 2014/2015سواًء في إعالن المنح للعام 

ولو حصل على شهادة ثانوية عامة جديدة في العام , استنكف الطالب عن الدراسة أو استمر بها
2015.  

ال يحق لطالب المنحة تغيير االختصاص المقبول فيو بالجامعة التي قُبل فيها على أساس المنحة  .13
. أو االنتقال إلى جامعة ُأخرى خالل مدة دراستو بموجب ىذه المنحة

 ءفي حال وجود شاغر بإحدى المقاعد المخصصة للطلبة المعوقين أو أبناء الشهداء يتم مل .14
. الشاغر من باقي المتقدمين للمفاضلة حسب تسلسل الدرجات

 في المفاضلة المخصصة -أصيل أو احتياط-لطالب المقبول والمخصص بمقعد ال يحق ل .15
التقدم والمقبول أصيل في األعوام الماضية  2016-2015لمقاعد التبادل الثقافي للعام الدراسي 

. لهذه المفاضلة
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المفاضلة يحق للطالب المستنكف قبل صدور ىذا اإلعالن عن المقعد الحاصل عليو بموجب  .16
 . التقدم لهذه المفاضلة2016-2015المخصصة لمقاعد التبادل الثقافي للعام الدراسي 

الفنون التي ُأجريت في  وأيحق للطالب الذين لم يجتازوا امتحان مسابقة ىندسة العمارة  ال .17
رغبة الفنون في مفاضلة منح  وأالجامعات الحكومية, التقدم للمفاضلة على رغبة ىندسة العمارة 

.  ىذه الرغبة ملغاة ُحكماً وتعتبرالجامعات الخاصة, 
وعنوان البريد اإللكتروني المذكورة على طلب  (األرضي والخلوي)يُعد العنوان وأرقام الهواتف  .18

 .الترشيح ىي المعتمدة رسمياً للتبليغ واالتصال بالمتقدمين عند الحاجة

يُعد اإلعالن عن صدور النتائج في الشريط اإلخباري في التلفزيون العربي السوري والصحف  .19
 وصفحة الوزارة على الفيسبوك بمثابة www.mohe.gov.syالرسمية وموقع الوزارة االلكتروني 

 .اإلعالن الرسمي

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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بصرية بمن فيهم – حركية – سمعية )المفاضلة الخاصة بالطالب من ذوي اإلعاقة - رابعاً 
 :(المكفوفين

من إجمالي المنح  (كل اختصاص على حدة)من مقاعد المنح لذوي اإلعاقة % 1ُتخصص نسبة .1
 .(6-5)وفق االختصاصات المتاحة والمحددة في الجدولين 

على الطالب الراغب بالتقدم لهذه المفاضلة أن يكون قد خضع لفحص اللجان الطبية التي  .2
 . شكلت في الجامعات الحكومية

يحق للطالب من ذوي اإلعاقة التقدم لمفاضلة منح الجامعات الخاصة وفق األحكام العامة  .3
 .ويفاضل على مقاعدىا, أو وفق الشروط الخاصة بذوي اإلعاقة ويفاضل على مقاعدىا

على األقل في الشهادة الثانوية بمختلف % 50يجب أن يكون الطالب حاصالً على معدل  .4
 .فروعها

يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة ذوي اإلعاقة في المراكز اإللكترونية المخصصة لتدوين رغباتو وفق  .5
 .(6-5)االختصاصات المتاحة والمحددة في الجدولين 

تتم المفاضلة بين الطالب من ذوي اإلعاقة وفق تسلسل الرغبات على أساس المجموع الناتج  .6
عن جمع درجة اإلعاقة التي حددتها اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية الحاصل عليها 

وطي  (فرنسي-انكليزي) بعد اختيار إحدى اللغتين األجنبيتين 2015الطالب بإحدى دورتي عام 
درجة مادة التربية الدينية, باستثناء التقدم لالختصاصات الموجودة في معهد الشام العالي حيث 

دون طي درجة مادة  (فرنسي-انكليزي)يحسب المجموع بعد اختيار إحدى اللغتين األجنبيتين 
التربية الدينية,على أال يقل معدل الطالب الذي يرغب بالتفاضل على االختصاصات المحددة في 

, وفي حال وجود أكثر من %50معهد الشام العالي بفروعو الثالثة في مادة التربية الدينية عن 
 .إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى

 .في حال حددت اللجنة الطبية أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى .7
فيما عدا ما ذُِكَر أعاله من شروط, تطبق على الطالب المتقدمين لمفاضلة ذوي اإلعاقة كافة  .8

 .الشروط المذكورة في ىذا اإلعالن
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: المفاضلة الخاصة بأبناء الشهداء- خامساً 
من إجمالي  (كل اختصاص على حدة)من مقاعد المنحة ألبناء الشهداء % 10ُتخصص نسبة  -1

 .المنح
يتقدم إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة ألبناء الشهداء كل طالب يتمتع بالجنسية العربية  -2

 .السورية
على األقل في الشهادة الثانوية بمختلف % 50يجب أن يكون الطالب حاصالً على معدل  -3

 .فروعها
تتم المفاضلة بين الطالب من أبناء الشهداء على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية  -4

- انكليزي) بعد اختيار لغة أجنبية واحدة 2015الحاصل عليها الطالب بإحدى دورتي عام 
درجة للفرع / 2400/ يحسب المجموع منوطي درجة مادة التربية الدينية, وبناًء عليو (فرنسي

, للفرع األدبي ويفاضل الطالب بناء على ىذا المجموع لجميع الرغبات/ 2200/العلمي و
, باستثناء التقدم لالختصاصات الموجودة في معهد الشام وللقسم المماثل للغة التي اختارىا

 يحسب المجموع العالي حيث يحسب المجموع دون طي درجة مادة التربية الدينية, وعليو
للفرع األدبي ويفاضل الطالب بناء على ىذا / 2400/درجة للفرع العلمي و/ 2600/من

 على أال يقل معدل الطالب الذي وللقسم المماثل للغة التي اختارىا,, المجموع لجميع الرغبات
يرغب بالتفاضل على االختصاصات المحددة في معهد الشام العالي بفروعو الثالثة في مادة 

 .%50التربية الدينية عن 
يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة أبناء الشهداء في المراكز اإللكترونية المخصصة لتدوين رغباتو وفق  -5

 .(4-3)االختصاصات المتاحة والمحددة في الجدولين 
فيما عدا ما ذُِكَر أعاله من شروط, تطبق على الطالب المتقدمين لمفاضلة أبناء الشهداء كافة  -6

 .الشروط المذكورة في ىذا اإلعالن
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 :مواعيد التقدم لممفاضمة- دادداًال 
يتم تقديم الطلبات الكترونياً إلى أي من مراكز التسجيل المعتمدة والمحددة في ىذا اإلعالن يومياً اعتبارا 

 في  اإلثنين   ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 22/11/2015 في  األحدمن بداية الدوام الرسمي يوم 
 .    باستثناء يومي الجمعة والسبت30/11/2015

 
 

: إجراءات التقدم إلى المفاضمة- دابعاًال 
 على األكثر  رغباتبعشر (بموجب وكالة قانونية رسمية )يتقدم الطالب شخصياً أو وكيلو القانوني  -1

ويمكن أن تكون . لالشتراك في ىذه المفاضلة حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في ىذا اإلعالن
الرغبات التي يختارىا الطالب محددة ضمن جامعة واحدة أو موزعة على عدة جامعات وفقاً لرغبة الطالب 

( 6( - )5),  (4( - )3),  (2( - )1)وحسب المقاعد واالختصاصات المتوفرة والمبينة في الجداول 
 .الملحقة

يُدخل الموظف المختص في مركز التسجيل رغبات الطالب إلى بطاقة المفاضلة االلكترونية  -2
يطبع الموظف المختص نسختين من البطاقة االلكترونية بعد االنتهاء المبدئي من إدخال رغبات الطالب و

 .واالسم الثالثي للشهيد ورتبتو بالنسبة لمفاضلة أبناء الشهداء,  نسخة للطالب ونسخة للوزارةإليها
على الطالب أو وكيلو القانوني أن يتأكد بنفسو من صحة إدخال رغباتو وتسلسلها قبل تثبيتها  -3

تغيير تسلسلها أو االعتراض عليها بعد الحصول على رقم  بشكل نهائي وال يحق لو تعديل رغباتو أو
 .اشتراك في المفاضلة مهما كانت األسباب

يقوم الطالب أو وكيلو القانوني بالتوقيع على كلتا النسختين الورقيتين وإلصاق الطوابع عليهما قبل  -4
ثم يقوم الموظف بوضع األختام الرسمية عليهما وعلى النسخة المصدقة عن , تثبيت البطاقة بشكل نهائي

القانوني وبيانات شهادتو الثانوية وبطاقتو  بعد التأكد من شخصية الطالب أو وكيلو, الوثيقة الثانوية
ويسلم نسخة إلى الطالب ويحتفظ باألخرى إشعاراً باالشتراك في , ويثبت البيانات المدخلة, الشخصية
 .المفاضلة
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, يقوم الطالب أو وكيلو القانوني بالتوقيع على النسختين من التعهد المرفق ببطاقة المفاضلة -5
ثم يقوم الموظف بوضع األختام الرسمية عليها بعد التأكد من شخصية الطالب او , وإلصاق الطوابع عليها

 .ويسلم نسخة إلى الطالب ويحتفظ باألخرى, وكيلو القانوني وبطاقتو الشخصية
يتأكد الموظف المختص من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة مع طلب االشتراك في المفاضلة  -6

 .والتعهد
ال يحق للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة, وفي  -7

 .حال تقدم ألكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى وتلغى الثانية حكماً 
يُدخل الموظف المختص الكترونياً : بالنسبة للطالب المتقدمين على مفاضلة ذوي اإلعاقة -8

البيانات التي اختارىا الطالب ورموز رغباتو ونسبة العجز المحددة في وثيقة الفحص الطبي ثم يُرفق ىذه 
. الوثيقة مع نسخة بطاقة المفاضلة بعد طباعتها

 

: التقدم عمى  داس العالمة اوختصاصية- دابعاًال 
اللغة – اللغة العربية )يتم قبول الطالب الحاصلين على وثيقة الثانوية العامة السورية في كليات  - أ

على أساس العالمة االختصاصية حسب درجات المادة االختصاصية  (االنكليزية والترجمة
. األعلى من بين المتقدمين, ودون النظر إلى المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية

في حال تساوي العالمة االختصاصية ينظر إلى المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية  - ب
 .بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويقبل من حاز المجموع األعلى

في حال تساوي العالمة االختصاصية يتم النظر إلى المجموع العام للدرجات في الشهادة  - ت
الثانوية دون طي درجة مادة التربية الدينية بالنسبة للراغبين االنتساب إلى معهد الشام العالي 

 .بفروعو الثالثة على أساس العالمة االختصاصية
 :يكون الحد األدنى للقبول على أساس العالمة االختصاصية وفق اآلتي - ث
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شروط القبول فرع الشهادة االختصاص 
% 80أدبي - عمميالمغة العربية 
المغة االنكميزية 

والترجمة 
% 90عممي 

المغة االنكميزية 
والترجمة 

% 80أدبي 

 
 
 
 

 :المواد التي ينظر إليها عند تداوي مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية-ثامناًال 

في حال تساوي الحد األدنى للدرجات المعلن للقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى مقررات  -
وفي , و يُقبل من حاز الدرجة األعلى, الطالب في الشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد بالجدول أدناه

 .(يوم– شهر– سنة)حال تساوي عالمة المواد يُنظر للعمر واألولوية لألصغر سناً 
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اسم الكلية  
المواد التي سينظر لها 

المادة الثالثة المادة الثانية المادة األولى 
-الصيدلة -األسنان طب -البشري الطب

 التجميل
 

أجنبية  لغةكيمياء علوم 

-ىندسة البرمجيات- المعلوماتية  الهندسة
تقانة معلوماتية -ىندسة نظم الحاسوب

فيزياء أجنبية  لغةرياضيات 

والبتروكيميائية وىندسة  الكيميائية الهندسة
البترول 

أجنبية  لغةكيمياء رياضيات 

علوم فيزياء رياضيات الهندسة الطبية 
 الهندسة- والكهربائية الميكانيكية الهندسة

ىندسة -الحاسوب ىندسة- المدنية
حاسبات 

أجنبية  لغةفيزياء رياضيات 

-تمويل وبنوك– اقتصاد -معمارية ىندسة
إدارة مالية -المحاسبة-نظم معلومات إدارية

- علوم مالية ومصرفية- ومصرفية
- أجنبية  لغةرياضيات 

- رياضيات أجنبية  لغةنقل دولي 
- أجنبية  لغةعربية  لغةاألعمال اإلدارية -إدارة األعمال-اإلعالم
 عربية  لغةأجنبية  لغةتسويق الكتروني وتجارة الكترونية -التسويق

- لغة أجنبية ثقافة قومية العلوم السياسية 
-القانون والشريعة-أصول الدين-الشريعة

دراسات إسالمية 
- عربية  لغةالدينية  التربية

- أجنبية  لغةعربية  لغةالتاريخ والحضارة -الفنون
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 :مراكز التدجيل المعتمدة لمفاضمة منح الجامعات الخاصة: تادعاًال 

 
: جامعة دمشق

المعهد العالي لمرصد الزلزالي  -
: جامعة حمب

 حمب-مركز كمية العموم  -

: جامعة تشرين
 المكتبة المركزية -

: جامعة البعث
 مديرية شؤون الطالب المركزية -

: جامعة حماة
 (مخبر الحاسوب)كمية التربية الرياضية -

: جامعة الفرات
 (رئاسة الجامعة)دير الزور  -

 الحسكة  -

 :جامعة طرطوس

. رئاسة الجامعة -
 
 
 
 
 
 
 


