اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل

إع ـ ـ ـ ــالن
مفاضلة التعليــم املوازي للفرع العلمي (عدا االختصاصات الطبية)
للعام الدراسي 5102-5102
تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم إىل املفاضلة اخلاصة ابلتعليم املوااز
السووارية للعووام الدراس و  5102-5102للطووال السووارين وعوون

ااععواو وععا ود اجلمهاريوة العرييوة

هممهووم احلووان ين علووه ال ووهاوة اللااايووة العاعووة السووارية

الفرع العلم وفق اآليت:
 .0أن يمان الطالب هاصاً عله شهاوة الدراسة اللاااية العاعة السارية – الفرع العلم لعام  5102هصراً .
 .5يتقدم الطالب إىل عفاضلة التعليم املااز ينفس وورة ال هاوة اللاااية اليت تقدم هبا للمفاضلة العاعة.
 .3يتقدم الطالوب إىل املفاضولة يل وة أان يوة واهودة يإامليو أو فراسو ختار وا ويسوهلها يطا وة املفاضولة ورت ي و ط أن
تمان افس الل ة اليت اختار ا عند التقودم للمفاضولة العاعوة ،وينوا ًً عليو سسوب اومواع عون  5211يعود يو وراوة
عاوة ال يية الدينية  ،ويفاضل الطالب ينا عله ذا اوماع جلميع الرغ او  ،وللقسم املماثل لل ة اليت اختار ا.
 .2تووتم املفاضوولة علووه أسووار اموواع وراوواو ال ووهاوة اللااايووة ،يعوود ي و وراووة عوواوة ال ييووة الدينيووة ووراووة إهوودل الل توون
األان يتوون ابسووتلنا ليوويت ال وريعة واملعهوود املتاسووع للعلووام ال وورعية والعرييووة يدع ووق هيووس سيصووار إىل اهتسووال عوواوة
ال يية الدينية عع اوماع العام للدرااو عند التفاضل عليها.
 .2ميمن للطالب تدوين  51رغ ة حد أ صه ،وتعوا أوضواع الطوال املرفاضوة رغ وابم ينتيهوة وذا املفاضولة ملون وون
 02رغ ة حد أوىن وفق ال روط واحلدوو الدايا للدرااو املعلنة لنتانج عفاضلة التعليم املااز .
 .2ه وواا تس وواو اوم وواع التفاض وول عن وود احل وود األوىن للق وواا أ اختص ووا س ووينىلر إىل عاع ووة يع و و املق وورراو
ال هاوة اللاااية وفق عا ا ع ن ادوا املفاضلة العاعة ويق ل عن هاز عله الدراة األعله.
 .7عن وود تس وواو احل وود األوىن للق وواا عل ووه العاع ووة ارتختصاص ووية ارتختصاص وواو ال وويت ي ووتم الق وواا فيه ووا عل ووه العاع ووة
ارتختصاصووية ينىلوور إىل اموواع الوودرااو ال ووهاوة اللااايووة يعوود ي و وراووة عوواوة ال ييووة الدينيووة ويق وول عوون هوواز علووه
اوماع األعله.
 .8سووق جلميووع الطووال السووارين وعوون هممهووم مموون تقوودعاا أو مل يتقوودعاا يطل ووابم إىل املفاضوولة العاعووة و ل واا أومل يق ل واا
ينتيهتها التقدم إىل ذا املفاضلة وفق ال روط الااروة ذا اإلعان.
 .9سق للطال املق الن املفاضاو اخلاصة اليت أعلنت عنها اجلاععاو واملعا د ابلتقدم إىل ذا املفاضلة.
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 .01يسوومأل ألينووا املااينوواو السوواراو املقيموواو

سووارية املت واوواو عوون غ و يالسووارين أو عوون

هممهووم الووذين ورس واا عرهلووة

التعليم األساس ياحللقة اللااية واملرهلة اللاااية هىت هصوامم علوه ال وهاوة اللااايوة العاعوة السوارية و ااوت األم عقيموة
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خاا ف ة وراسة اينها ،ابلتقدم مذا املفاضلة ويعاعلان ععاعلة الطال السارين عن هيس الرسام اجلاععية.
ي و ط ابلطووال ال وراغ ن توودوين رغ ووة أهوود املعا وود أن يماا واا عوون عااليوود عووام  0995وعووا يعوود والع و ة للعووام ولوويس
لل هر أو اليام .
تعتمد اتوانج الطوال النوااحن املسووايقاو وارتخت واراو الويت اورو خواا املااعيود اةودوة إعووان املفاضوولة العاعووة
للعام الدراسو  5102-5102واخلاصة ي ع الملياو أو املعا د.
وول يالووب اختووار ضوومن رغ اتو ليوةً أو ععهووداً ستووا الق وواا فيو إىل النهوواف عسووايقة أو اخت ووار ومل يتقوودم إليو ضوومن
املااعيد اةدوة إعان املفاضلة العاعة ،فإن ذا الرغ ة تعد عل اة همماً.
تووتم املقوواياو للمق والن ليوواو ال ييووة يععلووم صو – إرشوواو افس و – راض أيفوواا و املعهوود التقووال للوونفع وال وواز
ابلرعيان واملعهد التقال للخطاط احلديدية حبلب الملية أو املعهد الذ ل في الطالوب خواا املااعيود اةودوة لتسوهيل
األس اعن األوليون عون يود التسوهيل املعهود ذاتو  .ويعود عسوتنمفاً عون
الطال املق الن ،و ععهد اآلاثر واملتاه
التسهيل عن مل جير املقايلة ال خصية امليعاو اةدو ما ،وعون يورف ينتيهوة املقايلوة الويت بورل يعود الق واا ،يق ول الرغ وة
التالية اليت سق ل التسهيل فيها وفق يطا ة عفاضلت يعد إيراز وثيقة خطية عن الملية املعنيوة أو املعهود هاو غو رتنوق ينتيهوة
فحص املقايلة ال خصية.
عنوود وواا الطالووب إهوودل المليوواو املفتتحووة فووروع اجلاععوواو يسوومأل لو ابلتحايوول املماثوول فيمووا يينهووا هصوراً السوونة
التالية للتسوهيل ،موا يسومأل لو ابلتحايول املماثول إىل اجلاععواو احلماعيوة السوارية شوريطة أن يموان قققواً ومواع الودرااو
املطلووال للق وواا اجلاععووة الوويت يرغووب ابلتحايوول إليهووا العووام الدراس و الووذ وول فيو الطالووب عووع عراعوواة شووروط و ااعوود
التحايل املماثل.
الطووال املق الووان ااععووة الف وراو يويوور ال و ور عوون احلاصوولن علووه ال ووهاوة اللااايووة عوون إهوودل قافىلوواو يالر ووة –
احلسومة-ويور الو ور رت يسومأل مووم ابلتحايول املماثوول إىل اجلاععواو األخورل إرت إذا ااووت وراوابم سوونة الق واا ووامم
ارتلتحاق ابجلاععة املراو التحايل إليها.
خصصووت اس و ة  %71عوون األعووداو املقووررة للق وواا يعو المليوواو واأل سووام املفتتحووة فووروع اجلاععوواو ابةافىلوواو
ألينا ذا اةافىلاو مبفاضلة التعليم املااز وفق عصدر ال هاوة اللاااية.
علووه الطالووب الراغووب التقوودم إىل عفاضوولة التعلوويم امل وااز وفووق شووروط ووذا اإلعووان تسووديد ع ل و و وودرا /52111/
مخس وة وع وورون ألو ل و ة سووارية سوولفة أهوود املصووارع املعتموودة املووذ ارة أو ا  ،حتتسووب ووذا السوولفة عوون يمووة رسووم
اخلدعاو اجلاععية هن إجناز الطالب ملراهل تسهيل الملية أو القسم أو املعهود الوذ ول فيو ينتيهوة وذا املفاضولة،
ورت ت ورو ووذا السوولفة للطالووب هوواا ال و وفووق تسلسوول رغ ات و املسووهلة يطا ووة املفاضوولة واسووتنماف عوون التسووهيل
خاا الف ة اليت ستحدو للتسهيل النهان  ،وتعاو ذا السلفة للطالب إذا اات مجيع رغ ات عرفاضة.
جيب عله الطال التقيد التام ابملااعيد اةدوة ذا اإلعان.
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أ -جـدول احلدود الدنيا للتقدم إىل مفاضلة التعليم املوازي

عل ووه الطال ووب اختي ووار رغ اتو و املطلاي ووة ع وون اوماع ووة ال وويت سق ووق فيه ووا ام وواع ورااتو و احل وود األوىن للمهماع ووة ،أو ع وون
اوماعاو األوىن اليت تليها:

اوماعاو

اجملموعة / 0/

احلد األوىن
املطلال عن
الدرااو

الملياو والفروع واأل سام واملعا د اليت ميمن اختيار ا للمفاضلة العاعة


لية امندسة املعلاعاتية




لية امندسة املداية ي ندسة إوارة الت ييد -امندسة اإلا انية
لية امندسة املداية ااععيت وع ق -ال عس .

 5111درجة 


ااععاو وع ق – هلب -ت رين -ال عس.

لية امندسة امليماايمية والمهرابنية يامندسة الط ية



اجملموعة / 5/

 0011درجة









ااععيت وع ق-ت رين

ليو ووة امندسو ووة امليماايميو ووة والمهرابنيو ووة ي ندسو ووة ارتلم وايو وواو وارتتصو ووارتو

ااععاو وع ق -ت رين – ال عس.
 لية ندسة تمنالاايا املعلاعاو وارتتصارتو




ااععة ت رين

يريار.
ااععة وع ق

لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة احلااسيب واألمتتة
لية امندسة املداية ااععة هلب.
ليووة امندسووة املدايووة يامندسووة اجلياتمنيميووة  -ندسووة املااصوواو والنقوول-امندسووة
ااععة ت رين.
الط اغرافية  -امندسة ال يئية -امندسة املانية والر
لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة احلاس او والتحمم اآليل ااععة
ت رين.
لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة التحمم اآليل واحلااسيب ااععة
ال عس.
لية امندسة المهرابنية وارتلم واية ي ندسة ارتتصارتو -ندسة احلااسيب
ااععة هلب.
لية امندسة التقنية ييا او عتهدوة يريار.
الملية التط يقية يتقنياو هاسال -عيماتروامس ااععة وع ق.
لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة الطا ة المهرابنية ااععة وع ق.
لية امندسة الميميانية وال ولية يامندسة ال ولية ااععة ال عس.
لية امندسة املداية يامندسة ال يئية ااععة ال عس.
الملية التط يقية يتقنياو هاسال –ا لت ذية المهرابنية للمن آو الصناعية واملودن
ااععة محاا.
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لي و ووة امندس و ووة امليماايمي و ووة والمهرابني و ووة ي ندس و ووة الطا و ووة المهرابني و ووة  -ندس و ووة
امليماتروايك

ااععة ال عس.



لية امندسة املداية ي ندسة املاارو املانية



لية امندسة التقنية يأمتتة صناعية -تقااة األغذية -ععداو وآلياو

 الملية التط يقية يتقا و ارتتصارتو


ااععة ال عس.
يريار.

ااععة ت رين.

ليو ووة امندسو ووة الميميانيو ووة وال وليو ووة يامندسو ووة الميميانيو ووة -امندسو ووة ال ذانيو ووة
ااععة ال عس.



ااعع و وواو وع و ووق-هلو و ووب-ت و و ورين-ال ع و ووس-محو و وواا

لي و ووة امندس و ووة املعماريو و ووة
يالسلمية .

اجملموعة / 3/

 0011درجة



لية امندسة امليماايمية والمهرابنية يعيماايك عام



ليوة امندسووة امليماايميووة والمهرابنيووة ي ندسووة الطا ووة المهرابنيووة -امندسووة ال حريووة
 -ندسة التصميم واإلاتا  -ندسة امليماتروايك

ااععة وع ق.
ااععة ت رين.



لية امندسة امليماايمية يامندسة الناوية



لية امندسة املداية يامندسة الط اغرافية  -امندسة املانية



لية امندسة المهرابنية وارتلم واية ي ندسة النىلم اإللم واية

ااععة هلب.



لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ييا ة هرابنية



لية ال يية يععلم ص

ااععة محاا



لية اآلوال يالل ة الروسية

غ علت م

 املعهد التقال للنفع وال از

4

ااععة هلب.
ااععة هلب.

السايدا .

ااععة وع ق.
ابايار واحلسمة يالرعيان يذ ار فقع .







لية امندسة امليماايمية ي ندسة الط ان ااععة هلب.
لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة عيماايوك الصوناعاو النسويهية وتقا بوا-
ااععة وع ق.
ندسة السياراو واآللياو اللقيلة  -ندسة التصميم امليماايم
لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة القال امليماايمية السايدا .
لية امندسة التقنية ي ندسة املمننة ال راعية

يريار.
ااععة ت رين.

لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة القال امليماايمية

 ليووة امندسووة امليماايميووة والمهرابنيووة ي ندسووة القووال امليماايميووة – ندسووة التصووميم
واإلاتا  -ندسة املعاون ااععة ال عس.


لية امندسة الميميانية وال ولية ي ندسة ال ا والنسيج

ااععة ال عس.

 الملية التط يقية يالت ذية المهرابنية للمن آو الصناعية واملودن-التدفئوة والت يود والتمييو -
عيماايك عر او-تصنيع عيماايم -تقنياو هاسال ااععة ت رين.

 لي ووة امندس ووة المهرابني ووة وارتلم واي ووة ي ندس ووة ال ووتحمم اآليل واألمتت ووة الص ووناعية -
ندسة امليماتروايك  -ندسة القيواوة المهرابنيوة  -ندسوة اىلوم القودرة المهرابنيوة
ااععة هلب.


اجملموعة /4/

 0011درجة

لي ووة امندس ووة امليماايمي ووة ي ندس ووة الطا ووة امليماايمي ووة -ندس ووة اإلات ووا  -امندس ووة
الصناعية -علم املااو امندسية  -ندسة اآلرتو ال راعيوة  -عيماايوك ال و ا والنسويج
ااععة هلب.

 لية امندسة التقنية يتقا و امندسة احلياية  -تمنالاايوا األغذيوة -تقوا و امندسوة
ال يئية ااععة هلب.
 الملية التط يقية يالتدفئة والت يد والتميي



لية ال راعة
لية ارت تصاو

-تقنياو الم واية

ااععة هلب.

ااععة ت رين
ااععيت وع ق وال عس و يريار والسايدا

 لي ووة العل ووام يالفي و ا
عاوة الفي ا .

يري ووار يش وريطة هي ووازة الطال ووب عل ووه  521ورا ووة



لية العلام الصحية



ليووة اإلعووام ااععووة وع ووق يشوريطة هيووازة الطالووب علووه  081وراووة
الل ة األان ية و  351وراة الل ة العريية .

ااععة ال عس.

 ليو ووة اآلوال يالل و ووة األملاايو ووة
اإلاملي ية هصراً .


لية ال يية يععلم ص

ااععو ووة وع و ووق يش و وريطة أن تمو ووان ل و ووة التفاضو وول

غ علت م

 املعهد التقال للنفع وال از

يريار.

محصي ذ ار فقع .

 املعهد التقال لطب األسنان يتعايضاو
 املعهد التقال للخطاط احلديدية
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وع ق -هلب  -محاا

هلب يذ ار فقع .



لية امندسة املداية



لية امندسة املداية ياملانية



ليووة امندسووة ال و يميانيوة ي ندسووة الصووناعاو ال و يميانيووة  -امندسووة ال وليووة

احلسمة والر ة.
الر ة.

ااععة الفراو.


ليووة امندسووة امليماايميووة والمهرابنيووة ي ندسووة التصووميم امليم وواايم واإلات ووا
ااععة الفراو.


اجملموعة/ 2/

 0211درجة 

لية ارت تصاو

ااععيت هلب وت رين.

لي ووة العل ووام يالراض ووياو

ااعع ووة مح وواا يعص ووياع – و يري ووار يش و وريطة

هيازة الطالب عله  321وراة


لي و ووة ال راع و ووة

عاوة الراضياو .

ااععو و واو وع و ووق  -هل و ووب  -ال ع و ووس  -مح و وواا يالس و وولمية و

السايدا .



لية ال يية يراض األيفاا إ ث فقع
لية ارت تصاو يمتايل وعصارع



لية ال يية يععلم ص



لية ال يية ياملنا ج ويرانق التدريس



لية السياهة ياإلوارة السياهية



ليووة العل ووام يالميمي ووا
وراة



غ علت م

ااععيت وع ق-ال عس

ااععة محاا.
ااععة ال عس.
ااععة ال عس.
يريار.

ااعع ووة وع ووق يش وريطة هي ووازة الطال ووب عل ووه 051

عاوة الميميا .

لية احلقاق

ااععيت ت رين -ال عس.
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 ليووة العلووام يالراضووياو ااعع واو وع ووق  -ت ورين  -هلووب – ال عووس يش وريطة
هيازة الطالب عله  321وراة عاوة الراضياو .




لية السياهة

ااععة ال عس.

لية السياهة ياإلوارة الفند ية
لية ارت تصاو

يريار.

احلسمة.

 ليووة اآلوال ي سووم الل ووة ارتسو ااية
الفراسية هصراً .





غ علت م

لية ال يية يععلم ص

لية اآلوال ياجل رافية
لية الطب ال يطر

ااععووة وع ووق يشوريطة أن تمووان ل ووة التفاضوول
ااععيت وع ق –ت رين و ورعا

يريار.
ااععة محاا .

لية السياهة ياإلوارة السياهية -إوارة الفناوق

ااععة وع ق.

ااعع و وواو وع و ووق – ت و ورين  -هل و ووب -ال ع و ووس
 لي و ووة العل و ووام يالفي و و ا
يشريطة هيازة الطالب عله  521وراة عاوة الفي ا .


اجملموعة/ 2/

 0411درجة



لية العلام يعلم احلياة
لية احلقاق

ااععاو وع ق – هلب -ت رين – ال عس .

ااععاو وع ق –هلب.



لية العلام السياسية



لية ال يية ياملنا ج وتقنياو التعليم

ااععة وع ق.

ااععواو هلوب – ال عوس -ت ورين يشوريطة هيوازة
 ليوة العلوام يالميميوا
الطالب عله  051وراة عاوة الميميا .




لية ال يية يإرشاو افس
لية ال يية يععلم ص

ااععاو وع ق – هلب  -ال عس -ت رين
غ علت م

لية العلام ياجليالاايا

ااععة هلب.

ااععاو وع ق -هلب –ت رين-ال عس



لية ال يية يال يية اخلاصة



لية ال يية يعلم النفس



ااععيت وع ق -ت رين.

ااععة وع ق.
ااععة وع ق.

لية ال يية ياملنا ج ويرانق التدريس



لية العلام يالعلام ال يئية



لية اآلوال يعلم ارتاتماع



لية اآلوال ياملمت او واملعلاعاو

ااععة هلب.

ااععة وع ق.

اوواععيت وع ووق -ال عووس .يش وريطة هيووازة الطالووب
 ليووة العلووام ياإلهصووا الراض و
عله  321وراة عاوة الراضياو .

اجملموعة/ 0/

 0351درجة 

لية ال يية الراضية

7

ااععة الفراو.
ااععة وع ق

ااععيت ت رين  -محاا.



ا و وواععيت ت و ورين -هلو ووب يش و وريطة هيو ووازة
ليو ووة العلو ووام ياإلهصو ووا الراض و و
الطالب عله  321وراة عاوة الراضياو .
ااععوة الفوراو و الر وة وتودعر يشوريطة هيووازة
ليوة العلوام يالميميوا
الطالب عله  051وراة عاوة الميميا .
السايدا و ورعا
لية ال يية يإرشاو افس
لية اآلوال ياملمت او واملعلاعاو ااععة ت رين.
لية احلقاق ااععة الفراو و احلسمة  -القنيطرة –اولب-ورعا.
لية العلام اإلوارية اولب.
ااععاو هلب – ت رين – محاا-الفراو.
لية التمري
لية الطب ال يطر ااععة الفراو و ورعا.
لية ال راعة يزيتان إولب.
لية ال راعة يعام اولب.
لية العلام ياجليالاايا ااععة الفراو.
لية ال راعة ااععة الفراو و الر ة واحلسمة.
لية العلام يعلم احلياة ااععة الفراو و الر ة – السايدا –احلسمة.
ااععووة الف وراو و اولووب يش وريطة هيووازة الطالووب علووه
ليووة العلووام يالفي و ا
 521وراة عاوة الفي ا .
ليووة ال ييووة يععلووم صو غو علتو م ااععووة الفوراو و الر ووة –توودعر –اولووب
السايدا  -القنيطرة  -احلسمة.
لية اآلوال يالل ة الفارسية ااععيت وع ق-ال عس




لية اآلوال يالفلسفة ااععاو وع ق –ت رين-هلب و السايدا .
ليووة اآلوال يعلووم ارتاتموواع ااععوواو وع ووق -ت ورين-هلووب و ورعووا و
السايدا .
لية ال يية يراض األيفاا إ ث فقع ااععة الفراو و احلسمة والر ة.
لية الفنان اجلميلة جباععيت وع ق وت رين و السايدا .
لية الفنان اجلميلة التط يقية جباععة هلب.
تدر رغ ة لية الفنان اجلميلة ضمن الرغ او األريعة األوىل .
لية ارت تصاو ااععة الفراو و ورعا والقنيطرة.
لية العلام يعلم احلياة ورعا
لي ووة العل ووام يالراض ووياو ااعع ووة الفو وراو و ورع ووا والقنيط وورة والر ووة
وتوودعر واولووب والسووايدا واحلسوومة يش وريطة هيووازة الطالووب علووه 321
وراة عاوة الراضياو .
لية اآلوال ياجل رافية ااععاو وع ق-ت رين-هلب و السايدا .
لية اآلوال ياآلاثر ااععيت وع ق وهلب و اولب و السايدا واحلسمة.














اجملموعة/ 0/

0511درجة














8

 0511درجة

بعد

اجملموعة /0/

إضافة درجة مادة

اجملموعة/01/

مجيع املتقدمني

اجملموعة/ 00/

مجيع املتقدمني

الرتبية الدينية

 ليتا ال ريعة اواععيت وع وق وهلوب يشوريطة هيوازة الطالوب علوه  051وراوة
ال يية الدينية و  521وراة عاوة الل ة العريية
 املعهد املتاسع للعلام ال رعية والعريية وع ق
يشريطة هيازة الطالب عله  051وراة ال يية الدينية .
يتم الق اا يعد إضافة وراة عاوة ال يية الدينية وماع الدرااو




























عواوة

املعهد التقال للصناعاو النسيهية وع ق.
املعهد التقال امندس يدع ق – هلب –محص-ت رين.
املعهد التقال للحاسال وع ق ومحاا ومحص والاذ ية وهلب وورعا واولب
املعهد التقال الطيب وع ق والاذ ية وهلب والن ك
املعهد التقال القااال يدع ق.
وع و ووق – هل و ووب – الس و ووايدا -مح و ووص-مح و وواا
املعه و وود التق و ووال ال راعو و و
يالسقيل ية -يريار-ورعا-إولب-وير ال ور -الر ة – احلسمة -القنيطرة.
املعهد التقال لل راعاو املتاسطية الاذ ية.
املعهد التقال للهندسة امليماايمية والمهرابنية ااععيت وع ق وهلب.
املعهد التقال للخدعاو الط ية الطارنة محاا.
ععهوود املورا ن الفنيوون وع ووق-هلووب -محووص-محوواا-الاذ يووة-ويوور الو ور-احلسوومة-
ورعا-ويريار.
املعهد التقال للطب ال يطر الاذ ية -محاا -إولب – وير ال ور -احلسمة -الر ة.
املعهد التقال للممننة ال راعية القاع ل .
املعهد التقال للنقل ال حر يطريار.
وع ووق يش وريطة هيووازة الطالووب علووه  021وراووة عوواوة
ععهوود اآلاثر واملتوواه
الل ة األان ية .
املعهد التقال للعلام املالية واملصرفية وع ق والاذ ية وهلب وإولب والر ة ووير الو ور
وورعا
املعهد التقال للعلام السياهية والفند ية وع ق -هلوب-الاذ يوة – محوص-يريوار
– وي وور الو و ور  -الس ووايدا يشو وريطة هي ووازة الطال ووب عل ووه  081ورا ووة ع وواوة الل ووة
األان ية ويتم التفاضل عله أسار وراة عاوة الل ة األان ية ال هاوة اللاااية .
وع ق – هلب  -يريار  -وير ال ور -محص -احلسمة.
املعهد التقال الصح
املعهد التقال للمهراب وامليماايك وع ق وهلب والاذ ية يالتايعة لازارة المهراب
وع ق والاذ ية.
املعهد التقال اإلهصان
املعهد التقال للصناعاو التط يقية وع ق – محص – هلب.
املعهد التقال للصناعاو الميميانية وع ق
املعهد التقال املايل وع ق.
املعهد التقال للط اعة والن ر وع ق.
املعهد التقال للطا ة ال مسية يطريار.
املعهد التقال للصناعاو ال ذانية وير ال ور
املعهد التقال للفنان التط يقية وع ق
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لية العلام يالراضياو ااععاو وع ق – هلوب – ت ورين – ال عوس -محواا
يعصياع ملن هاز عله  251وراة عله األ ل عاوة الراضياو.
ليووة العل ووام يالراض ووياو ااعع ووة الف وراو و ورع ووا – القنيط وورة –الس ووايدا -
إولب -يريار – تدعر-الر ة –احلسمة يملن هاز عله  381وراة علوه األ ول
عاوة الراضياو .
ااععاو وع ق – هلب – ت ورين – ال عوس
لية العلام ياإلهصا الراض
يملن هاز عله  391وراة عله األ ل عاوة الراضياو
ااععواو وع وق – هلوب – ت ورين – ال عوس يملون هواز
لية العلام يالفي ا
عله  581وراة عله األ ل عاوة الفي ا .
ااععو و ووة الف و و وراو و إولو و ووب -يريو و ووار يملو و وون هو و وواز
ليو و ووة العلو و ووام يالفي و و و ا
عله  521وراة عله األ ل عاوة الفي ا .
لية العلام يعلوم احليواة ااععواو وع وق – هلوب – ت ورين – ال عوس -يملون
هاز عله  091وراة عله األ ل عاوة العلام .
ليووة العلووام يعلووم احليوواة ااععووة الف وراو و الر ووة واحلسوومة والسووايدا وورعووا
يملن هاز عله  081وراة عله األ ل عاوة العلام .
ااععواو وع وق – هلوب – ت ورين – ال عوس  -يملون
لية العلام يالميميا
هاز عله  031وراة عله األ ل عاوة الميميا .
ااععووة الفوراو و الر ووة وتوودعر يملوون هوواز علووه 051
ليووة العلووام يالميميووا
وراة عله األ ل عاوة الميميا .



ااععوواو وع ووق-هلووب-ت ورين-ال عووس –الفوراو



مجيع املتقدمني 
اجملموعة/ 05/

للتفاضل على



االختصاص



عالمة





مجيع املتقدمني
للتفاضل على
اجملموعة/ 03/

عالمة



االختصاص


ليووة اآلوال يالل ووة العرييووة

مح و و وواا و ورع و و ووا-القنيط و و وورة -الس و و ووايدا -إول و و ووب -يري و و ووار-الر و و ووة-احلس و و وومةيملن هاز عله  581وراة عله األ ل عاوة الل ة العريية .
لي ووة اآلوال يالل ووة اإلاملي ي ووة

ااعع وواو وع ووق-هل ووب-ت و ورين-ال ع ووس -

الف وراو -محوواا و ورعووا-يريووار– إولووب يملوون هوواز علووه  501وراووة علووه
األ ل عاوة الل ة اإلاملي ية
لية اآلوال يالل ة الفراسية

ااععواو وع وق-هلوب-ت ورين-ال عوس-الفوراو

محوواا و يري ووار – الس ووايدا -احلس وومة يملوون هوواز عل ووه  081وراووة علووهاأل ل عاوة الل ة الفراسية .
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األوراق املطلوبة للتق ّدم إىل املفاضلة
 -0صارة عن ال طا ة ال خصية ابلنس ة للطال السارين ،أعا الطال الفلسطينيان املقيمان سارية فيتقدعان يصارة عن القيود
السووهل املوودل عسووتخرااً هووديلاً يووذ ر فيو لري و اللهووا لعانلووة الطالووب والووذ جيووب أن يمووان يتوواري  0922 7 52وعووا
ل.
 -5يتقوودم أينووا املااينوواو السوواراو املقيموواو سووارية ياثيقوة تل ووت انسوويتهم ابإلضووافة إىل وثيقووة تسلسوول وراسو ملرهلووة التعلوويم
سارية وصارة عن ال طا ة ال خصية لألم وسوند إ اعوة موا خواا عودة وراسوة
األساس ياحللقة اللااية وعرهلة التعليم اللااا
اينها سارية.
 -3إشعار عصر يتسديد سلفة عالية و يمتها  52111مخسة وع رون أل ل ة سارية

إجراءات التق ّدم إىل املفاضلة

املصارع املذ ارة أو ا.

 -0يتقدم الطالب شخصياً ،أو و يل القااال يمبااب و الة رمسية لاش اك
املعتمدة اجلاععاو واةافىلاو السارية.
 -5ختار الطالب وورة ال هاوة اللاااية والل ة األان ية اليت يرغب ابلتفاضل مباا هما ويدوهنا عع رغ ات
ويرااع أهد عرا التسهيل املعتمدة.
 -3يقام املاظ املختص ابإلوخاا ارتلم ول لل يا و اليت اختار ا الطالب ولرعاز الرغ او اليت ووهنا

 -4يعد أت د الطالب عن صحة إوخاا ييا ت وتسلسل رغ ات يقام عاظ
أصلية.

-2
-2
-0
-0
-0

عفاضلة الق اا اجلاعع إىل أهد عرا التسهيل
عساوة يطا ة املفاضلة
عساوة املفاضلة

اإلوخاا يتل يت ال طا ة ارتلم واية وي اعة ثاث اس

يا ع الطالب عله النس اللاث األصلية ،ويلصق الطاايع املطلاية عله اسختن عنها.
يا ع عاظ اإلوخاا عله النس اللاث األصلية.
يضع املاظ املختص ابلتسهيل األختام الرمسية عله النس اللاث األصلية وستفظ ينسخة املر إلهالتها إىل الازارة
عله أن ت قه النسخة ارتهتيايية يدون ياايع اجلاععة.
يسلم عاظ التسهيل للطالب اسخة علصقاً عليها الطاايع املطلاية إشعاراً ابرتش اك املفاضلة وستفظ الطالب هبذا
النسخة إليراز ا عند الضرورة.
عند هدوث خطأ التقدم إىل املفاضلة ميمن للطالب تعديل رغ ات  ،ملرة واهدة فقع خاا ف ة التقدم للمفاضلة وذلك
املر اخلا يتعديل الرغ او ابجلاععة اليت س ق وتقدم ي طا ة املفاضلة إليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاهب العا ة يطلب التعديل رمسياً إىل رائسة اجلاععة اليت يت ع ما املر املخصص لذلك عرفقاً ي يطا ةاملفاضلة الراغب يتعديلها واملمهارة عن عر التسهيل.
 يقام املر املخصص يتعديل الرغ او الم واياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وستفظ ابلنسخةاألخرل عرفقة يطلب الطالب ويطا ة املفاضلة السايقة.
 -ترسل ال طا او املعدلة إىل الازارة ضمن ع ل خا عرفق يقانمة امسية.

مالحظات هامة:

 ميمن للطالب تدوين رغ ة واهدة عله األ ل وهىت  51رغ ة حد أ صه ،ويتم الق اا وفق اماع الدرااو وتسلسل
الرغ او وال روط األخرل.
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 عل مجيع الرغ او يطا ة املفاضلة غ عل م ،و ذا احلالة لن يصار إىل تساية وضع الطالب املرفاضة رغ ات ينتيهة
املفاضلة عا مل يمن عدو ً  02رغ ة حد أوىن وقققاً للحد األوىن للق اا أ اختصا ينتيهة املفاضلة وال روط
األخرل.
 سق للطالب التقدم للمفاضلة أ عر تسهيل ععتمد ،و هاا تقدم إىل أ لر عن عر تعتمد ال طا ة األوىل وتل ه
اللااية همماً.
لياو تدعر ابلدوام اجلاععاو
 يسمأل فقع للطال املق الن جباععيت هلب والفراو وفروعهما والطال املق الن
األخرل الملياو واملعا د املماثلة للعام الدراس .5102 5102

مالحظات هامة للطالب الذين ترفض مجيع رغباهتم بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي:
 -ميمن للطال الذين رفضت مجيع رغ ابم ينتيهة مفاضلة التعليم املوازي و اااا د ووااا

يطا ة املفاضلة /02/

رغبة حد أوىن ويرغ ان يتساية أوضاعهم التقدم يطل ابم الم واياً إىل عديرية شؤون الطال املر ية إهدل اجلاععاو
لتحديد لية أو ععهد يرغ ان التسهيل في وفق ال روط و احلدوو الدايا للدرااو املعلنة لنتانج عفاضلة التعليم املااز
لفئة اةافىلاو هصراً ،ابستلنا لياو الفنان اجلميلة اا ي ط فيها أن تمان الرغ ة عدراة يطا ة املفاضلة ضمن
الرغ او األريعة األوىل ،عله أن يتم تقدمي الطل او خاا ف ة تسهيل الطال املستهدين املق الن ينتيهة عفاضلة
التعليم املااز  ،ولن يصار إىل تساية وضع أ يالب عا مل يمن عدو ً لعدو الرغ او املذ ار أعاا  ،وتتم ععاجلة
الطل او ارتلم واية املقدعة ابجلاععاو وإصدار اانم املق الن عن ل وزارة التعليم العايل.
 رت يسال وضع الطالب الملياو واملعا د اليت ت ط اخت اراو ،عا مل يمن احاًويستلىن عن ذا ال رط الذين مت تعديل وراابم ال هاوة اللاااية السارية يعد ااتها الف ة اةدوة للمسايقاو
وارتخت اراو ويقرار عن وزارة ال يية ومل تمن وراابم امم ارتش اك ارتخت اراو املطلاية ،وبرل مم ارتخت اراو
واملسايقاو واملقاياو عن ل جلان خاصة تؤل مذا ال رض ذا الملياو واملعا د
ارتخت اراو املطلاية،

رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا:
 /001111ل.س لملياو امندسة يفروعها افة و لياو الفنان اجلميلة والفنان اجلميلة التط يقية..

 /21111/ل.س
 /42111ل.س
 41111ل.س
 /21111ل.س
 /21111/ل.س للمعا د امللت عة ي التقال للخطاط احلديدية حبلب -التقال للنفع وال از الرعيان ومحص وابايار
 /32111/ل.س املعا د التقااية ي يب األسنان تعايضاو سنية  -احلاسال – العلام السياهية والفند ية –
لملياو ال راعة – الطب ال يطر .
لملياو العلام.
لملياو اآلوال ه ساعها وال ريعة.
ل ا الملياو.
الط ية – الصحية

 /31111/ل.س ل ا املعا د.

تنبيــه

 :ال يعترب الطالب مسجالً إالّ بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل.
مراكـز التسـجيل واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة
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اجلامعة

دمشق

حلب

تشرين

البعث

محاه

الفرات

مركز التسجيل املعتمد

 كلية اهلندسة املدنية (تسجيل وتصحيح بياانت) احتاد الطلبة – فرع دمشق كلية اهلندسةامليكانيكيةوالكهرابئية
 كلية الزراعة كلية الرتبية الثانية املعهد التقاين الطيب كلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة كلية الرتبية الثالثة بدرعاكليتا (الزراعة-اهلندسة الكهرابئية واإللكرتونية )
مركز احلاسب – تصحيح بياانت
مديرية شؤون الطالب – ابناء املواطنات السورايت
كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية
كلية اهلندسة املدنية
مركز احلاسب – تعديل بياانت – ابناء املواطنات السورايت
مراكز طرطوس:
كلية اهلندسة التقنية
كلية السياحة – تعديل بياانت – ابناء املواطنات السورايت

املصرف املعتمد لتسديد السلفة

كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم

ck1-10169193

كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة حلب رقم:

ck1-10344100

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل

املصرف التجاري السوري فرع /4/الالذقية
جامعة تشرين – التعليم املوازي

رقم احلساب /1314-103005-110 /
 -مجيع فروع املصارف العقارية بسورية حساب

كلية اهلندسة املدنية
كلية اهلندسة املعلوماتية
ادارة الشبكة – تصحيح بياانت

جامعة البعث رقم احلساب ck1 / 01001004

 -مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلساب

جامعة البعث/1413-131335-110 /

كلية االقتصاد
كلية الرتبية
كلية الزراعة – سلمية
كلية اهلندسة املعمارية  -سلمية
اإلدارة املركزية-مديرية شؤون الطالب – تصحيح بياانت
دير الزور:
اثنوية زكي األر سوزي
احلسكة :كلية احلقوق
القامشلي:
الثانوية الصناعية

-مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلساب

جامعة محاه /1210-154304-110/
 مجيع فروع املصرف العقاري يف محاهck1- 10991333

املصرف التجاري السوري وفروعه
حساب جامعة الفرات

رقم /025510 - 112 /
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مكان ومواعيد تقدمي الطلبات:
تقدم يل او املفاضلة إىل املرا املعتمدة

ااععاو دمشق -حلب -تشرين -البعث -الفرات  -محاه اعت اراً عن

ص اف يام الثالاثء الواقع يف  5102/01/03وهىت هناية الدوام الرمس عن يام الثالاثء الواقع يف 5102/01/51
ويتم استق اا الطال ضمن ف ة التسهيل اةدوة أعاا ياعيا عن الساعة التاسعة ص اهاً وهىت الساعة اللااية والنص

ظهراً ابستثناء يومي اجلمعة والسب

ميمن احلصاا عله ع يد عن املعلاعاو عن يريق.:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

عا وع املفاضولة عله ش و مة ارتاتورات
عا ع وزارة التعليم العايل عله ش مة ارتا ات
وزير التعليم العايل
الدكتور حممد عامر املارديين
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