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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 /3رقم /إعالن 
 2015عام ل الفرع األديبالعامة  حلملة شهادة الدراسة الثانوية

  لتسجيل املباشرل
 حمافظات شرقية ـــموازي ـ ـــعام ـ

 

 تعلن وزارة التعليم العايل
( موازي-عام/الزور دير-احلسكة-الرقة)الشرقية وللمحافظات  قبول العام واملوازياحلدود الدنيا والشروط املطلوبة للتسجيل املباشر للعن 

واملعاهد التابعة وفروعها  (، محاه)دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات اجلمهورية العربية السورية جبامعاتيف الكليات واألقسام 
 للطالب السوريني، ومن يف حكمهمملختلف وزارات الدولة 

 2016-2015ي للعام الدراس
 

 ة ام  ـكام العـاألح
 

 .2015عام لأو الثانوية الشرعية السورية من الفرع األديب حيازة الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة    -1

املعتمدة للتسجيل املباشر وذلك بعد طّي درجيت مادة احلدود الدنيا للدرجات هي  اذا اعإعالنجداول احلدود الدنيا امللحقة هب  -2
 ابستثناء:إضافة إىل الشروط األخرى املتعلقة ببعض الكليات واملعاهد، ية الدينية وإحدى اللغتني األجنبيتني الرتب

الرتبية الدينية  مواد إضافة مت ثبدمشق، حيعية والعربية كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسط للعلوم الشر  -
 .مع اجملموع العام للدرجات

عإجراء للتقدم هو يف هاذا اعإعالن احلد األدىن من الدرجات الوارد  نالتطبيقية، كو ميلة والفنون اجلميلة كليات الفنون اجل -
 االختبار درجةوفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن )مجع  ابالختبارات قبول الناجحنيويتم  ،فقط الختبارا

مضروبة  األجنبيتنياللغتني  وإحدىرية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية النهاية العظمى للشهادة الثانوية السو  إىلمنسوبة 
 (.للتسجيلإليها جمموع درجات الطالب ابلشهادة الثانوية املعتمدة  ا  مضاف 2بـ

 دم عإجراء الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط.للتق احلد األدىن من الدرجات الوارد هو نالرايضية، كو الرتبية كليتا  -

 فحص الرسم فقط.الوارد هو للتقدم عإجراء  د التقاين للفنون التطبيقية بدمشق، كون احلد األدىن من الدرجاتاملعه -

 كون احلد األدىن من الدرجات الوارد هو للتقدم عإجراء املقابلة فقط.املعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية،   -

اليت جنبية األلغة اليت يرغب ابلتسجيل هبا والأو الشرعية السورية ية الفرع األديب السور الشهادة الثانوية العامة دورة الطالب  خيتار  -3
 الدينية،بعد طي عالمة الرتبية / 2200/ع من، وبناء عليه حيسب اجملمو إنكليزي أو فرنسي()أساسها سجيل على يرغب ابلت

، وتضاف وللقسم املماثل للغة اليت اختارها، عام أو موازي()االختصاصات يف إحدى الطالب بناء على هاذا اجملموع  سجلوي
درجات مواد الرتبية الدينية إىل جمموع درجاته إن رغب ابلتسجيل يف كلية الشريعة أواملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية 

 .بدمشق

يتم حسم نسبة  األديب،من الفرع ية السور الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة   -4
( من معدل الشهادة الثانوية بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، 10٪)

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
 التاريخ:
 الموافق:
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الشهادة ملفاضلة السوري غري املقيم بدون حسم أي نسبه من معدل  ماملباشر، ويتقدالسلوك واملواظبة( إن وجدت للتسجيل 
 الثانوية وفق الشروط الواردة يف اعإعالن اخلاص به.

ال حيق له التسجيل يف األعوام القادمة وإن حصل على مبوجب هاذا اعإعالن الطالب املسجل تسجيال  مباشرا  وفق القبول العام   -5
 وطها.اثنوية جديدة وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقدم إىل ابقي املفاضالت إن حقق شر 

وما بعد لن يسمح  2010-2009كل من حصل على قبول يف املفاضلة العامة يف أحد األعوام الدراسية املاضية بدءا  من العام   -6
له ابلتسجيل املباشر يف القبول العام وإن حصل على اثنوية جديدة، وحيق له التسجيل وفق التعليم املوازي والتقدم إىل ابقي 

 املفاضالت إن حقق شروطها.

جيب ( الفرنسية-االنكليزية-العربيةأقسام اللغات )الطالب احلاصل على عالمة اختصاصية تساوي احلد األدىن املعلن للتسجيل يف   -7
اجملموع إذا كان الطالب حاصال  على عالمة هاذا جملموع الدرجات يف الشهادة الثانوية، وال ينظر إىل املطلوب دىن األد احلأن حيقق 

 املعلنة.االختصاصية لعالمة اختصاصية أعلى من ا

واحملققني بدمشق اعإرشاد النفسي( أو معهد اآلاثر واملتاحف  الصف،على الطالب الراغبني ابلتسجيل يف أحد قسمي )معلم   -8
تزويده لعإجراء فحص املقابلة و الاذي يرغب ابلتسجيل فيه مراجعة اجلهة املعنية ابلكلية أو املعهد ، للتسجيل للحد األدىن املطلوب

الستكمال  التسجيل املعتمد ملركز التوجهجناحه ابملقابلة ومن مث يثبت معتمد من قبل عميد الكلية أو مدير املعهد إبشعار 
 .                                 تسجيله

 إعالنددة يف احملتا  القبول فيها إىل ذلك ضمن املواعيد واملقابالت للكليات واملعاهد اليت حي االختبارات الطالب إجراءعلى   -9
ال<ي  ، وال حيق له التسجيل إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح وحقق احلد األدىن املطلوب للتسجيلللفرع العلمياملفاضلة العامة 

حدى الكليات عإله التقدم حيق ، ويف حال عدم جناحه ابالختبارات سيحدد الحقا  بعد صدور نتائج االختبارات واملقابالت
 .للتسجيلاملعلنة الدنيا وفق الشروط واحلدود ى األخر واملعاهد 

لفنون التقاين لعهد املالرايضية( و  الرتبية-التطبيقيةاجلميلة  والفنون-اجلميلةالطالب الراغبني اباللتحاق بكليات )الفنون على   -10
 أو املقابلة، أو االختبار الفحصجراء واحملققني احلد األدىن املطلوب عإعلوم السياحية والفندقية واملعاهد التقانية للالتطبيقية بدمشق 

بعد صدور نتائج االختبارات يتم حتديد احلد األدىن و  ،للفرع العلميخالل املواعيد احملّددة يف إعـالن املفاضـلة العاّمـة ليها التقدم إ
 .للناجحني فيها املطلوب من الدرجات للتسجيل النهائي

ابالختبار امسه لالشرتاك تسجيل عند التقدم لوكلية الفنون اجلميلة التطبيقية اجلميلة  الفنوناباللتحاق بكلية يدون الطالب الراغب   -11
 .ة اليت يرغب ابلتسجيل فيهااسم اجلامع

اسم اجلامعة اليت  ،امسه عإجراء الفحص اخلاص ابلكليةلتسجيل ية الرتبية الرايضية عند التقدم يدون الطالب الراغب اباللتحاق بكل  -12
الواردة   تثبت ذلك وفق الشروط اخلاصة بهتفوق رايضي الوثيقة اليتشهادة الطالب احلائز على  قا، ويرففيهابلتسجيل يرغب 

 .إبعالن املفاضلة العامة للفرع العلمي

يدون الطالب الراغب اباللتحاق ابملعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية عند التقدم لتسجيل امسه عإجراء املقابلة اسم احملافظة   -13
 ليت يرغب ابلتسجيل فيها.ا

التقاين عهد املالرتبية الرايضية( و -اجلميلة التطبيقية والفنون-اجلميلةكليات )الفنون ومقابالت  اختبارات  إىلكل طالب مل يتقدم   -14
للفرع لعامة ملفاضلة اا إعالنضمن املواعيد احملددة هلا يف واملعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لفنون التطبيقية بدمشق ل

 .ال حيق له التسجيل فيها حتما  العلمي 
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الثانية( واملرحلة الثانوية يف  )احللقة يف سورية الاذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي املقيمني لطالب العربليسمح   -15
معاملة الطالب السوريني  ن، ويعاملو فقط مابلقبول العااملباشر  لالسورية، ابلتسجيسورية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة 

 .من حيث الرسوم اجلامعية

ن درسوا مرحلة التعليم الاذي حكمهم(أو من يف  )السورينياملقيمات يف سورية املتزوجات من غري  ألبناء املواطنات السورايتيسمح   -16
ل فرتة العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خالاحللقة الثانية( واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية األساسي )

 اجلامعية.ويعاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم  واملوازيأ ابلقبول العامابلتسجيل املباشر  ابنها،دراسة 

ب العرب واألجانب إعالن مفاضلة الطال اعإعالن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يفميكن للطالب العرب واألجانب التقدم إىل   -17
 .املفاضلة العامة للفرع العلمي إعالناملواعيد احملددة يف واالختبارات خالل  املقابالت إجراءوعليهم 

 واملقابالت. االختباراتاء للتسجيل ومواعيد إجر التام ابملواعيد احملددة  التقيدالطالب  علىجيب   -18

املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له ابلتحويل املماثل فيما بينها حصرا  يف واألقسام عند اختيار الطالب التسجيل يف إحدى الكليات   -19
كما يسمح له ابلتحويل املماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون حمققا  جملموع الدرجات   للتسجيل،السنة التالية 

ي الاذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املطلوب للقبول يف اجلامعة اليت يرغب ابلتحويل إليها يف العام الدراس
 املماثل.

التسجيل يف جامعة الفرات  ،دير الزور(-احلسكة –على الشهادة الثانوية من إحدى حمافظات )الرقة احلاصل  الطالبعند اختيار   -20
االلتحاق ابجلامعة املراد   سنة القبول وخولهمعات األخرى إال إذا كانت درجاته يفابلتحويل املماثل إىل اجلا له)دير الزور( ال يسمح 

 التحويل إليها.

الكلية تسجيال  مباشرا  يف  2015عام لعلى الشهادة الثانوية العامة  مهورية العربية السورية احلاصلنييسّجل أوالد حاملي وسام بطل اجل  -21
وبغض من الفرع املطلوب ثانوية يف عام القبول نفسه شريطة حصوهلم على الشهادة ال يرغبون االلتحاق فيهأو القسم أو املعهد الاذي 

 .للتسجيلالنظر عن احلد األدىن املعلن 

التسجيل يف  بلغة أجنبيةالاذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة الشهادة الثانوية العامة غري السورية  احلاصل على حيق للطالب  -22
وأال يقل معدله  2015عام لشريطة حصوله على الشهادة الثانوية لك الشهادة أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها ت

ابلرسوم املطلوبة من )ويطالب ، املستجدينلطالب ا تسجيليف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيال  مباشرا  ، ويسجل ٪50فيها عن 
احلد األدىن وله االلتحاق بنفس االختصاص وفق ما مل تكن درجاته يف الثانوية وخ الطالب املقبولني مبفاضلة السوريني غري املقيمني

 (.لقبول العاماباملباشر للتسجيل املعلن 

وحيق هلم  العام،التسجيل املباشر التقدم إىل أو املعاهد،  املفاضالت اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعاتال حيق للطالب املقبولني يف   -23
 .واملفاضالت األخرى املوازياملباشر لتسجيل لالتقدم 

ويتم تسجيلهم  م تسوية أوضاع الطالب الاذين مت تعديل درجاهتم أو تغيري نتيجتهم يف الشهادة الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبيةيت  -24
اليت تتضمن اختبار ما مل يكن انجحا  يف واملعاهد وفق الشروط واحلدود الدنيا املعلنة للتسجيل وال يسوى وضع الطالب يف الكليات 

درجاهتم يف الثانوية السورية بقرار من وزارة الرتبية ومل  لأو تعديتغيري نتيجتهم املطلوبة ويستثىن من هاذا الشرط الاذين مت االختبارات 
يف االختبارات املطلوبة وسيتم إجراء هاذه االختبارات من قبل جلان خاصة هبم يف الكلية أو املعهد املراد  كتكن درجاهتم وخوهلم االشرتا

 القبول فيه.

اختاروا التسجيل يف كلية الرتبية )معلم والطالب الاذين جبامعيت حلب والفرات وفروعهما اختاروا التسجيل سمح فقط للطالب الاذين ي  -25
 .2015/2016اجلامعات األخرى للعام الدراسي الكليات واملعاهد املماثلة يف ابلدوام يف الصف( بتدمر 
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 اخلاصة املفاضالت
 ءالداخلي، وأبنااألمن  شهداء أحداثوأزواج شهداء احلرب والعمليات احلربية، وأبناء وأزواج أشقاء أبناء و من الطالب يتقدم   -1

وفق الشروط اعإعالن اخلاص هبم  ، إىلكليا  والعمليات احلربية وأبناء مقعدي أحداث األمن الداخلي ملن كان عجزه   احلرب مقعدي
 وضمن املواعيد احملددة له.الواردة فيه 

، 2006/ لعام 6اخلاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم /أبناء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السورية ب من الطاليتقدم   -2
وأبناء أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا املرتبطة بوزير  العلمية،وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث 

و السابقني الاذين قضوا عشر سنوات على األقل يف عضوية هيئة التدريس أو البحث العلمي الاذين تركوا العمل احلاليني أ العايل،التعليم 
 وضمن املواعيد احملددة له.وفق الشروط الواردة فيه اعإعالن اخلاص هبم  إىل ،ألسباب غري أتديبية، أو الاذين تُوفوا وهم على رأس اخلدمة

يتقدمون عإجراء الفحوصات الطبية واىل املفاضلة اخلاصة هبم وفق الشروط  حركية(–مسعية  –)بصريةإبعاقات  املعاقونالطالب   -3
 العلمي.وضمن املواعيد احملددة هلا الواردة يف إعالن املفاضلة العامة للفرع 

األسس واملعايري املعتمدة  يف التقدم ملفاضلة كلية الرتبية الرايضية على أساس التفوق الرايضي وفق ونالراغب الطالب املتفوقون رايضيا    -4
 لتدوين امساؤهممراجعة االحتاد الرايضي العام ن املفاضلة العامة للفرع العلمي، يف اللوائح واألنظمة املعمول هبا والواردة يف إعال

لرايضي لحصول على وثيقة خاصة ابلتفوق الرايضي، حيث سيقوم االحتاد اللالستفادة من املقاعد املخصصة للمتفوقني رايضيا  و 
يف كلييت لطالب ليتم القبول على أساسها جمموع درجات ابتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت انهلا لتضاف إىل 

د اسم اجلامعة اليت يرغب هبا وحيدتسجيل امسه عإجراء الفحص اخلاص لكلية الرتبية الرايضية مبراجعة  يقوم الطالب الرتبية الرايضية، و 
 .الرايضيتفوقه ويرفق الوثيقة اليت تثبت ، الفحوصات خالل املواعيد احملددة هلا وجيري ابلتسجيل فيها

 األوراق املطلوبة للتسجيل املباشر

 

صورة عن البطاقة الشخصية ابلنسبة للطالب السوريني، أما الطالب الفلسطينيون املقيمون يف سورية فيتقدمون بصورة عن القيد يف   -1
 قبل.وما  26/7/1956 أن يكون بتاريخديثا  ياذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب والاذي جيب ح ا  السجل املدين مستخرج

ووثيقة تسلسل  تثبت جنسيتهم ابعإضافة إىل شهادة ميالد سورية ةب العرب احلاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوثيقالطاليتقدم   -2
 .للتسجيل ابلقبول العام فقط رحلة التعليم الثانوي يف سوريةدراسي ملرحة التعليم األساسي / احللقة الثانية / وم

وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة التعليم األساسي  تثبت جنسيتهم ابعإضافة إىل ةبوثيقيتقدم أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية   -3
 م وسند إقامة هلا خالل مدة دراسة ابنها يف سوريةومرحلة التعليم الثانوي يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لأل (ةاحللقة الثاني)

 .أو املوازيللتسجيل ابلقبول العام 
من وزارة بصورة مصدقة عنها  ن، يتقدمو األجنبيةإحدى الدول العربية أو  على شهادة الدراسة الثانوية العامة من احلاصلونالطالب   -4

أصولية كاذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة و لعربية السورية فيها اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية ا
 ، إضافة إىل صورة عن البطاقة الشخصية.للواثئق األجنبية

أو معهد اآلاثر اعإرشاد النفسي(  الصف،للطالب الراغبني ابلتسجيل يف أحد قسمي )معلم أصوال   معتمدالنجاح بفحص املقابلة  اشعار  -5
 .واملتاحف بدمشق

 ةمخس /25000/سلفة التعليم املوازي وقيمتها تسديد يتقدم الطالب الراغبون ابلتسجيل املباشر على القبول املوازي إبشعار   -6
، حلساب اجلامعة اليت يرغب ابلتسجيل فيها ها الطالبسددوييف أحد املصارف املعتمدة املاذكورة أدانه  وعشرون ألف لرية سورية

 أو املعهد يف الكلية أو القسمالنهائية الطالب ملراحل تسجيله استكمال اجلامعية حني م اخلدمات رسحتتسب هاذه السلفة من قيمة 
ومل يستكمل إجراءات تسجيله تقدم بطلبه للتسجيل املباشر رد هاذه السلفة للطالب يف حال ، وال تُ اختاره للتسجيل املباشرالاذي 
 .النهائية
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 إجراءات التقد م للتسجيل املباشر

 

يف اجلامعات واحملافظات  إىل أحد مراكز التسجيل املعتمدةمسية( لطالب شخصيا ، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة ر يتقّدم ا -1
 السورية، مصطحبا  معه األوراق الثبوتية املطلوبة املاذكورة أعاله.

 .)عام أو موازي(ونوع القبول  اابلتسجيل على أساسهواللغة األجنبية اليت يرغب السورية خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية  -2

                الثانوية  الشهادة ومصدرها وفرعودورة الشهادة تاب،رقم االكت}الطالب يقوم موظف التسجيل ابعإدخال االلكرتوين لبياانت  -3
صفحة  متابعة لالنتقال اىلويتم النقر على زر ،موازي( الاذي اختارمها الطالب –،واللغة األجنبية ونوع القبول )عام)أديب ـــــ شرعية(

 {.الرغبات

مث ينقر على حفظ الرغبات واملتابعة تظهر للطالب الرغبات املتاحة له، وخيتار رغبة واحدة فقط، يقوم موظف التسجيل إبدخاهلا  -4
 للتثبيت.

 . } للطالبرقم اهلاتف، واجلوال، والعنوان، والرقم الوطين }الطالب يقوم موظف التسجيل إبدخال ابقي بياانت  -5

، يقوم موظف التسجيل ابلتثبيت وطباعة إشعار التسجيل على والرغبة اليت اختارهابعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته  -6
  ثالث نسخ أصلية.

ويقوم املوظف ابلتوقيع عليها وتسجيلها وختمها  منها،يوقع الطالب على النسخ الثالث ويلصق الطوابع املطلوبة على نسختني  -7
 لرمسية.ابألختام ا

، اليت تقدم هبا الطالب الثبوتيةمرفقا  هبا األوراق  إشعارا  ابلتسجيل املباشر ملصق عليها الطوابعيسلم املوظف للطالب نسخة  -8
. وترسل النهائية ستكمال إجراءات تسجيلهعند ا الطالب هباذه النسخة ومرفقاهتا لتقدميها للكلية أو املعهد الاذي اختاره وحيتفظ

 اجلامعة.نسخة بدون طوابع لدى  الوزارة، وحيتفظ بة إىلالنسخة الثاني

 
الذي اختاره الطالب والوارد يف إشعار التسجيل يف اجلامعة والكلية أو املعهد  ةيستكمل الطالب إجراءات تسجيلهم النهائي

 :ابألوراق الثبوتية التالية مرفقا   هلذا اإلعالنانتهاء التقدم خالل شهر من اتريخ 
 

واملرفق  التسجيلركز للطالب من قبل م امت تسليمه واليتاحلية ابألختام الرمسية  ةواملمهور  ةاملوقع التسجيل املباشرإشعار نسخة  -1
 األوراق الثبوتية للطالب واليت سبق وتقدم هبا للمركز عند تسجيل طلبه. اهب

ق الوثيقة غري السورية من اجلهات املختصة الوثيقة األصلية للنجاح يف الشهادة الثانوية مع ثالث صور مصدقة عنها على أن تصد -2
 أصوال  مع ترمجة للواثئق األجنبية.

طلب تسجيل ملصقا  عليه طابع نقابة املعلمني بقيمة عشر لريات سورية مع مصنف سحاب وظرف وعشر صور شخصية  -3
 واستمارة اجتماعية.

 .لاذلك ووفق نوع تسجيل كل طالب تستوىف من الطالب رسوم اخلدمات اجلامعية الواردة يف القرارات الناظمة -4

 

 رسوم اخلدمات اجلامعية للتعليم املوازي تسدد سنواي :

 .اآلداب أبقسامها والشريعة لكليات ل.س/ 40000/     

 ل.س لباقي الكليات/ 50000/

 التقانية للعلوم السياحية والفندقية  ل.س املعاهد/ 35000/

 .ل.س لباقي املعاهد/ 30000/
 

 عترب الطالب مسجال  إال  بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل. ال ي تنبيــه :
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 مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد سلفة التعليم الموازي

 

للفرع األدبي مركز التسجيل المباشر المعتمد الجامعة  

 يم املوازياملصرف املعتمد لتسديد سلفة التعل
 ويسددها الطالب يف حساب اجلامعة اليت

ارها للتسجيلاخت  

 دمشق

 مراكز جامعة دمشق:
  ة(الزراع-اآلداب-املعلوماتية اهلندسة-املعماريةاهلندسة )كلية -
  املكتبة املركزية -
كلية الرتبية الثالثة بدرعا  -  
كلية الرتبية الثانية ابلسويداء  -  
كلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة-  
املعهد التقاين الطيب النبك-  

شمبىن الور  –كلية اهلندسة املدنية  :اانتمركز تصحيح البي  

 رف العقاري حساب جامعةكافة فروع املص-
 دمشق رقم 

ck1-10169193 

 حلب
اهلندسة املدنية  كلية-املعلوماتية  كلية اهلندسة  -  
)أبناء األمهات السورايت والعرب املولودين يف مديرية شؤون الطالب  -

 سورية( 

كافة فروع املصرف العقاري  -  
رقم: حلبساب جامعة ح  

ck1-10344100 

 تشرين

 مراكزجامعة تشرين:
 املكتبة املركزية

احلاسب زمرك البياانت:مركز تصحيح   
 مراكز فرع طرطوس:

الرتبية الثانية كلية-الثانية كلية اآلداب  
السياحة ةكلي  البياانت:مركز تصحيح   

لصاحل  مجيع فروع املصارف التجارية بسورية -
/ الالذقية4السوري فرع/املصرف التجاري   

التعليم املوازي –جامعة تشرين   
/0304-093912-001/ رقم احلساب   

 البعث

 الكيميائية والبرتولية كلية اهلندسة  -
 كلية اهلندسة الزراعية -
أبناء األمهات السورايت والعرب املولودين يف مديرية شؤون الطالب ) -

 سورية(
 إدارة الشبكةمركز تصحيح البياانت:  -

 

بسورية حساب  العقاريةمجيع فروع املصارف 
 جامعة البعث

 –ck1/  10170174رقم احلساب 
حساب  بسورية التجاريمجيع فروع املصرف 

 جامعة البعث
 /0403-030332-001 /رقم احلساب

 محاة

كلية الطب البيطري-  
 –كلية الزراعة / السلمية/

: اعإدارة املركزيةالبياانتمركز تصحيح   
 

حلساب  بسورية التجاريع املصرف مجيع فرو  -
 جامعة محاه

/ 001-024384-0501/ 
 مجيع فروع املصرف العقاري يف محاه -

CK1-10991333 

 الفرات

 مراكزدير الزور:
 مدرسة الياس حرب )أبناء األمهات السورايت والعرب املولودين يف 

 سورية(
 مراكزفرع احلسكة:

 اثنوية الطالئع ابحلسكة-
 ابلقامشلي ةالثانوية الصناعي-

  وفروعه املصرف التجاري السوري
 حساب جامعة الفرات

 /762208 - 006/ رقم 
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 م إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  الجهة التي ت  

 

وية الشرعية نمن محلة الشهادة الثانوية العامة من الفرع األديب والشهادة الثاالتسجيل املباشر للطالب تقدمي طلبات يبدأ 
 الواقع األحديف مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات وفروعها املاذكورة أعاله اعتبارا  من صباح يوم  2015م السورية لعا

استقبال الطالب يوميا   ويتم 2015/  9/  22الواقع يف  الثالاثءهناية الدوام الرسـمي من يوم  وحىت 2015/  9/ 6يف 
عة صباحا  وحىت الساعة الثانية والنصف ظهرا  ابستثناء يومي اجلمعة ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاس

 .والعطل الرمسيةوالسبت 
 

 
عن طريق:واالطالع على الرغبات املتاحة للطالب  ميكن احلصول على مزيد من املعلومات  

 
 

موقـع املفاضـلة على شــبكة االنتـرنت                www.mof.sy            
 

www.mohe.gov.sy           موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت 

 

 

 وزير التعليم العايل              
 

 رديينااملحممد عامر                                                                              

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

