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                        اجلمهورية العربية السورية     
  وزارة التعليم العايل         

        
 نإعـــــــــال

 )عدا االختصاصات الطبية( العلمي  للفرعاملوازي التعليــم  مفاضلة
 5102-5102الدراسي للعام 

 

اجلمهاريوة العرييوة  ة ابلتعليم املوااز    ااععواو وععا ودتعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم إىل املفاضلة اخلاص
 سووواريةاحلوووان ين علووه ال وووهاوة اللااايوووة العاعوووة ال وعووون   هممهوووم لطوووال السووارينل 5102-5102الدراسووو   السووارية للعوووام
 :اآليت وفق الفرع العلم 

 . هصراً  5102عام ل العلم  الفرع  –أن يمان الطالب هاصًا عله شهاوة الدراسة اللاااية العاعة السارية  .0

  يتقدم الطالب إىل عفاضلة التعليم املااز  ينفس وورة ال هاوة اللاااية اليت تقدم هبا للمفاضلة العاعة. .5

تار وا ويسوهلها   يطا وة املفاضولة ورت ي و ط أن يتقدم الطالوب إىل املفاضولة يل وة أان يوة واهودة يإامليو   أو فراسو   خ .3
وراوة يعود يو    5211عليو  سسوب اومواع عون   ًً  ، وينوا ختار ا عند التقودم للمفاضولة العاعوةتمان افس الل ة اليت ا

 الطالب ينا  عله  ذا اوماع جلميع الرغ او ، وللقسم املماثل لل ة اليت اختار ا. لال يية الدينية ، ويفاضعاوة 

ووراووة إهوودل الل توون عوواوة ال ييووة الدينيووة تووتم املفاضوولة علووه أسووار اموواع وراوواو ال ووهاوة اللااايووة، يعوود يوو   وراووة  .2
واملعهوود املتاسووع للعلووام ال وورعية والعرييووة يدع ووق هيووس سيصووار إىل اهتسووال عوواوة األان يتوون ابسووتلنا   ليوويت ال ووريعة 

 ال يية الدينية عع اوماع العام للدرااو عند التفاضل عليها.

 نو  و ملوناع الطوال املرفاضوة رغ وابم ينتيهوة  وذا املفاضولة وتعوا  أوضو أ صه،  رغ ة  حد  51ميمن للطالب تدوين    .2
 .عفاضلة التعليم املااز للدرااو املعلنة لنتانج  واحلدوو الدايا حد أوىن وفق ال روط     رغ ة02 

 سووووينىلر إىل عاعووووة يعوووو  املقوووورراو  عنوووود احلوووود األوىن للق وووواا   أ  اختصووووا     هوووواا تسوووواو  اوموووواع التفاضوووول  .2
 األعله.عن هاز عله الدراة  ويق ل العاعةادوا املفاضلة لاااية وفق عا  ا ع ن   ال هاوة ال

  ارتختصاصوووواو الوووويت يووووتم الق وووواا فيهووووا علووووه العاعووووة  العاعووووة ارتختصاصوووويةللق وووواا علووووه  تسوووواو  احلوووود األوىنعنوووود  .7
الدينيووة ويق وول عوون هوواز علووه   ال ووهاوة اللااايووة يعوود يوو  وراووة عوواوة ال ييووة  اموواع الوودرااوينىلوور إىل ارتختصاصووية 

 األعله. ماعاو

مل يق لوواا  لوواا أو العاعووة و    ةإىل املفاضوول يتقوودعاا يطل ووابم مل مموون تقوودعاا أو عوون   هممهوومسووق جلميووع الطووال السووارين و  .8
 .وفق ال روط الااروة    ذا اإلعان  ذا املفاضلةالتقدم إىل تها ينتيه

 املفاضلة.اخلاصة اليت أعلنت عنها اجلاععاو واملعا د ابلتقدم إىل  ذا سق للطال املق الن   املفاضاو  .9
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الووذين ورسوواا عرهلووة  هممهووم أو عوون    يالسووارينيسوومأل ألينووا  املااينوواو السوواراو املقيموواو   سووارية املت واوواو عوون غوو   .01
ايوة العاعوة السوارية و ااوت األم عقيموة   سوارية اللااية  واملرهلة اللاااية هىت هصوامم علوه ال وهاوة اللاا ياحللقةالتعليم األساس  
 اجلاععية.عن هيس الرسام  ابلتقدم مذا املفاضلة ويعاعلان ععاعلة الطال السارين اينها،خاا ف ة وراسة 

والعوو ة للعووام ولوويس  وعووا يعوود 0995عوون عااليوود عووام أن يمااوواا  املعا وود أهوودتوودوين رغ ووة ي وو ط ابلطووال الووراغ ن    .00
 أو اليام . لل هر

الويت اورو خواا املااعيود اةود وة   إعووان املفاضوولة العاع ووة  وارتخت واراوتعتمد اتوانج الطوال النوااحن   املسووايقاو  .05
 املعا د.واخلاصة ي ع  الملياو أو  5102-5102للعام الدراسو  

ضوومن  ومل يتقوودم إليوو  اخت ووارعسووايقة أو  النهوواف   وول يالووب اختووار ضوومن رغ اتوو   ليووًة أو ععهووداً ستووا  الق وواا فيوو  إىل  .03
 فإن  ذا الرغ ة تعد  عل اة همماً. العاعة،املااعيد اةدوة   إعان املفاضلة 

وال وواز  التقووال للوونفععهوود املراض أيفوواا  و   –إرشوواو افسوو   –تووتم املقوواياو للمق ووالن    ليوواو ال ييووة يععلووم صوو   .02
حلديدية حبلب   الملية أو املعهد الذ    ل في  الطالوب خواا املااعيود اةودوة لتسوهيل ابلرعيان واملعهد التقال للخطاط ا

. ويعود عسوتنمفاً عون  ذاتو التسوهيل   املعهود  عون يود  ن  األس اعن األوليو اآلاثر واملتاه ععهد الطال املق الن، و  
يق ول   الرغ وة  الق واا،ن ي ورف  ينتيهوة املقايلوة الويت بورل يعود وعو ،التسهيل عن مل جير املقايلة ال خصية   امليعاو اةدو ما

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.

يسوومأل لوو  ابلتحايوول املماثوول فيمووا يينهووا هصووراً   السوونة  اععوواوفووروع اجلالمليوواو املفتتحووة   الووب   إهوودل عنوود   وواا الط .02
شوريطة أن يموان قققواً ومواع الودرااو  اجلاععواو احلماعيوة السوارية موا يسومأل لو  ابلتحايول املماثول إىل   للتسوهيل،التالية 

عووع عراعوواة شووروط و ااعوود  املطلووال للق وواا   اجلاععووة الوويت يرغووب ابلتحايوول إليهووا   العووام الدراسوو  الووذ    وول فيوو  الطالووب
 التحايل املماثل.

–الطوووال املق الوووان   ااععوووة الفوووراو يويووور الووو ور  عووون احلاصووولن علوووه ال وووهاوة اللااايوووة عووون إهووودل قافىلووواو يالر وووة  .02
الوو ور  رت يسومأل مووم ابلتحايول املماثوول إىل اجلاععواو األخورل إرت إذا  ااووت وراوابم   سوونة الق واا  ووامم  ويور-احلسومة

 .حاق ابجلاععة املراو التحايل إليهاارتلت

عوون األعووداو املقووررة للق وواا   يعوو  المليوواو واأل سووام املفتتحووة   فووروع اجلاععوواو ابةافىلوواو  %71خصصووت اسوو ة  .07
 ألينا   ذا اةافىلاو مبفاضلة التعليم املااز  وفق عصدر ال هاوة اللاااية.

 /52111/ملووااز  وفووق شووروط  ووذا اإلعووان تسووديد ع لوو  و وودرا التقوودم إىل عفاضوولة التعلوويم ا  علووه الطالووب الراغووب  .08
رسووم ، حتتسووب  ووذا السوولفة عوون  يمووة   أهوود املصووارع املعتموودة املووذ ارة أو ا  وع وورون ألوو  لوو ة سووارية سوولفة ةمخسوو

فاضولة، امل  وذا  ول فيو  ينتيهوةالوذ      أو املعهود اجلاععية هن إجناز الطالب ملراهل تسهيل    الملية أو القسماخلدعاو 
عوون التسوووهيل  واسووتنماف رو  ووذا السووولفة للطالووب   هوواا   الووو  وفووق تسلسوول رغ اتووو  املسووهلة   يطا ووة املفاضووولة ورت ت وو

 تعاو  ذا السلفة للطالب إذا  اات مجيع رغ ات  عرفاضة.، و خاا الف ة اليت ستحدو للتسهيل النهان 

 اإلعان. ذا  جيب عله الطال التقيد التام ابملااعيد اةدوة   .09
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   احلدود الدنيا للتقدم إىل مفاضلة التعليم املوازيجـدول  -أ
قووووق فيهووووا اموووواع ورااتوووو  احلوووود األوىن للمهماعووووة، أو عوووون سعلووووه الطالووووب اختيووووار رغ اتوووو  املطلايووووة عوووون اوماعووووة الوووويت        

 :تليهااوماعاو األوىن اليت 

 اوماعاو
احلد األوىن 
املطلال عن 
 الدرااو

 العاعة ياو والفروع واأل سام واملعا د اليت ميمن اختيار ا للمفاضلةالمل

/ 0/ اجملموعة  

  
درجة 5111  

    

  ال عس.- ت رين-هلب  – لية امندسة املعلاعاتية   ااععاو وع ق 

    ااععة ت رين امندسة اإلا انية- لية امندسة املداية ي ندسة إوارة الت ييد     

 ال عس-  ااععيت وع ق   لية امندسة املداية . 

 ت رين-وع ق يت لية امندسة امليماايمية والمهرابنية يامندسة الط ية    ااعع   

     ليوووووة امندسوووووة امليماايميوووووة والمهرابنيوووووة ي ندسوووووة ارتلم وايووووواو وارتتصوووووارتو 
 ال عس. –ت رين -ااععاو وع ق 

 .لية  ندسة تمنالاايا املعلاعاو وارتتصارتو   يريار  

/ 5/ موعةاجمل  
  

 درجة 0011
    

 لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة احلااسيب واألمتتة    ااععة وع ق  

 .لية امندسة املداية   ااععة هلب  

  امندسووة - ندسووة املااصوواو والنقوول- ليووة امندسووة املدايووة يامندسووة اجلياتمنيميووة
   ااععة ت رين. انية والر    امندسة امل-امندسة ال يئية  - ةالط اغرافي

  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.

  احلااسيب  سة ند-ارتتصارتو لية امندسة المهرابنية وارتلم واية ي ندسة   
 ااععة هلب.

 .لية امندسة التقنية ييا او عتهدوة    يريار  

  عيماتروامس    ااععة وع ق.-الملية التط يقية يتقنياو هاسال 

 .لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة الطا ة المهرابنية    ااععة وع ق  

 ولية    ااععة ال عس. لية امندسة الميميانية وال  ولية يامندسة ال   

 .لية امندسة املداية يامندسة ال يئية    ااععة ال عس  

 لت ذية المهرابنية للمن آو الصناعية واملودن  ا– الملية التط يقية يتقنياو هاسال
   ااععة محاا.  
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/ 3/ اجملموعة  
  

 درجة 0011
    

 ندسووووووة  -لمهرابنيووووووة  ليووووووة امندسووووووة امليماايميووووووة والمهرابنيووووووة ي ندسووووووة الطا ووووووة ا 
 امليماتروايك    ااععة ال عس.   

 .لية امندسة املداية ي ندسة املاارو املانية    ااععة ال عس  

  ععداو وآلياو    يريار. -تقااة األغذية- لية امندسة التقنية يأمتتة صناعية    

     ااععة ت رين.  الملية التط يقية يتقا و ارتتصارتو 

  امندسووووة ال ذانيوووووة    -الميميانيووووة وال  وليوووووة يامندسووووة الميميانيوووووة  ليووووة امندسوووووة
 ااععة ال عس.

 محوووووواا -ال عووووووس-ت وووووورين-هلووووووب- ليووووووة امندسووووووة املعماريووووووة   ااععوووووواو وع ووووووق
 يالسلمية .

 .لية امندسة امليماايمية والمهرابنية يعيماايك عام    ااععة وع ق  

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

 .لية امندسة امليماايمية يامندسة الناوية    ااععة هلب  

  امندسة املانية   ااععة هلب. - لية امندسة املداية يامندسة الط اغرافية 

 ااععة هلب.لم واية ي ندسة النىلم اإللم واية لية امندسة المهرابنية وارت     

 . لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ييا ة  هرابنية    السايدا  

 لية ال يية يععلم ص   غ  علت م    ااععة محاا  

 .لية اآلوال يالل ة الروسية    ااععة وع ق  

 يذ ار فقع . عيان واحلسمة يالر  املعهد التقال للنفع وال از   ابايار 
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 درجة 0011
 
 
 
 
 
 
 

    

    ااععة هلب.  لية امندسة امليماايمية ي ندسة الط ان 

 يوك الصوناعاو النسويهية وتقا بوا لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة عيماا- 
 م امليماايم     ااععة وع ق. ندسة التصمي -  ندسة السياراو واآللياو اللقيلة

 . لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة القال امليماايمية    السايدا  

 .لية امندسة التقنية ي ندسة املمننة ال راعية    يريار  

 .لية امندسة امليماايمية والمهرابنية ي ندسة القال امليماايمية    ااععة ت رين  

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

 لية امندسة الميميانية وال  ولية ي ندسة ال  ا والنسيج    ااععة ال عس . 

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

  ليووووة امندسووووة المهرابنيووووة وارتلم وايووووة ي ندسووووة الووووتحمم اآليل واألمتتووووة الصووووناعية -
 ندسوة اىلوم القودرة المهرابنيوة    - ندسة القيواوة المهرابنيوة - ندسة امليماتروايك 

 ااععة هلب.

 امندسووووة  - ندسووووة اإلاتووووا  -ي ندسووووة الطا وووة امليماايميووووة  ليوووة امندسووووة امليماايميووووة
  عيماايوك ال و ا والنسويج -  ندسة اآلرتو ال راعيوة-علم املااو امندسية -الصناعية 

   ااععة هلب.   

  تقوا و امندسوة - األغذيوة تمنالاايوا - لية امندسة التقنية يتقا و امندسة احلياية
     ااععة هلب.ال يئية

 الم واية    ااععة هلب. تقنياو- التط يقية يالتدفئة والت يد والتميي  الملية 

 ت رينة  لية ال راعة   ااعع 

 يريار والسايدا  و  وال عس وع ق يت لية ارت تصاو   ااعع 

   وراوووة   521 ليوووة العلوووام يالفيووو ا     يريوووار يشوووريطة هيوووازة الطالوووب علوووه  
 عاوة الفي ا  .

 حية   ااععة ال عس. لية العلام الص 

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

  شووووريطة أن تمووووان ل ووووة التفاضوووول ي ليووووة اآلوال يالل ووووة األملاايووووة    ااععووووة وع ووووق
 اإلاملي ية هصراً .

    يريار.  لية ال يية يععلم ص   غ  علت م 

 ي ذ ار فقع املعهد التقال للنفع وال از   محص. 

     محاا - هلب-وع ق املعهد التقال لطب األسنان يتعايضاو 

 . املعهد التقال للخطاط احلديدية   هلب يذ ار فقع 
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/ 2/اجملموعة  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 درجة 0211
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ة. لية امندسة املداية   احلسمة والر  

 .لية امندسة املداية ياملانية    الر ة  

 امندسووة ال  وليووة   -ي ندسووة الصووناعاو ال  و يميانيووة  ة ليووة امندسووة ال  و يميانيوو
 ااععة الفراو.   

  ندسوووة التصوووميم امليمووواايم  واإلاتوووا    ي ليوووة امندسوووة امليماايميوووة والمهرابنيوووة  
 ااععة الفراو.

 هلب وت رين يت لية ارت تصاو   ااعع. 

   يشووووريطة يريووووار و   – ليووووة العلووووام يالراضووووياو    ااععووووة محوووواا يعصووووياع
   وراة   عاوة الراضياو .321هيازة الطالب عله  

 و    محووووواا يالسوووووولمية - ال عوووووس - هلوووووب - او وع وووووق ليوووووة ال راعوووووة   ااععووووو
 . السايدا 

 سال ع-وع ق يت لية ال يية يراض األيفاا إ ث فقع    ااعع 

 .لية ارت تصاو يمتايل وعصارع    ااععة محاا  

   علت م    ااععة ال عس. لية ال يية يععلم ص   غ 

  .لية ال يية ياملنا ج ويرانق التدريس    ااععة ال عس  

 .لية السياهة ياإلوارة السياهية    يريار  

   051 ليوووة العلوووام يالميميوووا     ااععوووة وع وووق يشوووريطة هيوووازة الطالوووب علوووه  
 وراة   عاوة الميميا  .

  ال عس.- لية احلقاق   ااععيت ت رين 
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/ 2/اجملموعة  
  

 درجة   0411

 يشوووريطة ال عوووس  –هلوووب  -ت ووورين  -وع وووق  او ليوووة العلوووام يالراضوووياو    ااععووو
   وراة   عاوة الراضياو .321هيازة الطالب عله  

 .لية السياهة   ااععة ال عس  

 رة الفند ية    يريار. لية السياهة ياإلوا 

  احلسمة لية ارت تصاو  .   

  ليووة اآلوال ي سووم الل ووة ارتسوو ااية    ااععووة وع ووق يشووريطة أن تمووان ل ووة التفاضوول 
  الفراسية هصراً .

  ت رين و  ورعا– لية ال يية يععلم ص   غ  علت م    ااععيت وع ق 

 .لية اآلوال ياجل رافية    يريار  

 محاا طر    ااععة  لية الطب ال ي. 
  إوارة الفناوق    ااععة وع ق.- لية السياهة ياإلوارة السياهية 

    ال عوووووس -هلوووووب  - ت ووووورين –وع وووووق   ااععووووواو  ليوووووة العلوووووام يالفيووووو ا
   وراة   عاوة الفي ا  .521يشريطة هيازة الطالب عله  

  ال عس –ت رين - هلب – لية العلام يعلم احلياة    ااععاو وع ق . 

 هلب–او وع ق  لية احلقاق   ااعع. 

 .لية العلام السياسية   ااععة وع ق  

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

  ت رين.- لية ال يية ياملنا ج وتقنياو التعليم    ااععيت وع ق 

 ت رين -ل عسا -هلب  –وع ق  و افس     ااععاوا لية ال يية يإرش 

 هلبيععلم ص   غ  علت م    ااععة   لية ال يية. 
   ال عس-ت رين–هلب - لية العلام ياجليالاايا    ااععاو وع ق 

 .لية ال يية يال يية اخلاصة    ااععة وع ق  

 .لية ال يية يعلم النفس    ااععة وع ق  

 ج ويرانق التدريس    ااععة هلب. لية ال يية ياملنا  

 .لية العلام يالعلام ال يئية    ااععة وع ق  

  ال عووس. يشووريطة هيووازة الطالووب - ليووة العلووام ياإلهصووا  الراضوو     اوواععيت وع ووق
   وراة   عاوة الراضياو .321عله  

 .لية اآلوال يعلم ارتاتماع    ااععة الفراو  

 لاعاو    ااععة وع ق  لية اآلوال ياملمت او واملع 

 محاا. -ت رين  يت لية ال يية الراضية   ااعع  درجة 0351 / 0/اجملموعة
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/ 0/اجملموعة  
  

 درجة 0511   
    

  هلوووووب يشوووووريطة هيوووووازة - ليوووووة العلوووووام ياإلهصوووووا  الراضووووو     اووووواععيت ت ووووورين
   وراة   عاوة الراضياو .321الطالب عله  

     ااععوة الفووراو و  الر وة وتودعر يشوريطة هيووازة   ليوة العلوام يالميميوا
   وراة   عاوة الميميا  .051الطالب عله  

   لية ال يية يإرشاو افس     السايدا  و  ورعا  

 .لية اآلوال ياملمت او واملعلاعاو    ااععة ت رين  

  ورعا.-اولب–القنيطرة  - لية احلقاق   ااععة الفراو و  احلسمة 

  .لية العلام اإلوارية   اولب  

  الفراو-محاا –ت رين  – لية التمري    ااععاو هلب. 

 .لية الطب ال يطر    ااععة الفراو و  ورعا  

 .لية ال راعة يزيتان    إولب  

 .لية ال راعة يعام    اولب  

 .لية العلام ياجليالاايا    ااععة الفراو  

    الر ة واحلسمة. ااععة الفراو و  لية ال راعة 

  احلسمة.–السايدا   – لية العلام يعلم احلياة    ااععة الفراو و  الر ة 

     اولوووب يشوووريطة هيوووازة الطالوووب علوووه  ااععوووة الفوووراو و   ليوووة العلوووام يالفيووو ا
   وراة   عاوة الفي ا  .521 

  اولووب –توودعر – ليووة ال ييووة يععلووم صوو   غوو  علتوو م    ااععووة الفووراو و  الر ووة
 احلسمة. -القنيطرة  -السايدا  

 ال عس- لية اآلوال يالل ة الفارسية    ااععيت وع ق 

  هلب و  السايدا .-ت رين– لية اآلوال يالفلسفة    ااععاو وع ق 

  هلووب و  ورعووا و  -ت وورين- ليووة اآلوال يعلووم ارتاتموواع    ااععوواو وع ووق
 .السايدا 

  فقع    ااععة الفراو و  احلسمة والر ة. لية ال يية يراض األيفاا إ ث 
 . 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 .    

    ورعا والقنيطرة.ااععة الفراو و   لية ارت تصاو 

 علام يعلم احلياة    ورعا لية ال 

  ليووووة العلووووام يالراضووووياو    ااععووووة الفووووراو و  ورعووووا والقنيطوووورة والر ووووة 
  321شووريطة هيووازة الطالووب علووه  يواحلسوومة واولووب والسووايدا  وتوودعر 

 وراة   عاوة الراضياو .

 هلب و  السايدا -ت رين- لية اآلوال ياجل رافية    ااععاو وع ق. 

 واحلسمة السايدا  واثر    ااععيت وع ق وهلب و  اولب  لية اآلوال ياآل. 
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 /0اجملموعة /
بعد درجة  0511

إضافة درجة مادة 
 الرتبية الدينية

   وراوة   عواوة 051اواععيت وع وق وهلوب يشوريطة هيوازة الطالوب علوه    ليتا ال ريعة  
 العريية   وراة   عاوة الل ة 521ال يية الدينية و 

 نيمجيع املتقدم /01/اجملموعة
  املعهد املتاسع للعلام ال رعية والعريية   وع ق 

   وراة   ال يية الدينية .051شريطة هيازة الطالب عله ي
 يتم الق اا يعد إضافة وراة عاوة ال يية الدينية وماع الدرااو

/ 00/اجملموعة  مجيع املتقدمني 

 .املعهد التقال للصناعاو النسيهية   وع ق 
 ت رين.-محص–هلب  –عهد التقال امندس  يدع ق امل 
  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 
  محوووووواا -محووووووص-السووووووايدا   –هلووووووب  –املعهوووووود التقووووووال ال راعوووووو    وع ووووووق

 القنيطرة.-احلسمة  –الر ة -وير ال ور -إولب-ورعا-يريار-السقيل ية ي
 .املعهد التقال لل راعاو املتاسطية   الاذ ية 
 وهلب. املعهد التقال للهندسة امليماايمية والمهرابنية   ااععيت وع ق 

 .املعهد التقال للخدعاو الط ية الطارنة   محاا 

 احلسوومة-ويوور الوو ور-الاذ يووة-محوواا-محووص-هلووب -ععهوود املوورا  ن الفنيوون   وع ووق-
 ويريار.-ورعا

  الر ة.-احلسمة -وير ال ور  –إولب -محاا -املعهد التقال للطب ال يطر    الاذ ية 
  . املعهد التقال للممننة ال راعية   القاع ل 
   يطريار.املعهد التقال للنقل ال حر 
  وراووة   عوواوة 021ة الطالووب علووه  ععهوود اآلاثر واملتوواه    وع ووق يشووريطة هيوواز  

 الل ة األان ية .
  املعهد التقال للعلام املالية واملصرفية   وع ق والاذ ية وهلب وإولب والر ة ووير الو ور

 وورعا 
  يريوار -محوص –الاذ يوة -هلوب-املعهد التقال للعلام السياهية والفند ية   وع ق

  وراوووة   عووواوة الل وووة 081طالوووب علوووه  شوووريطة هيوووازة الي السوووايدا  -ويووور الووو ور  –
 ويتم التفاضل عله أسار وراة عاوة الل ة األان ية   ال هاوة اللاااية .األان ية 

  احلسمة. -محص -وير ال ور -يريار  - هلب –املعهد التقال الصح    وع ق 
   المهراب  التايعة لازارة ياملعهد التقال للمهراب  وامليماايك   وع ق وهلب والاذ ية  

 .املعهد التقال اإلهصان    وع ق والاذ ية 
  هلب. –محص  –املعهد التقال للصناعاو التط يقية   وع ق 
 املعهد التقال للصناعاو الميميانية   وع ق 
    .املعهد التقال املايل   وع ق 
 .املعهد التقال للط اعة والن ر   وع ق 
 طريار.املعهد التقال للطا ة ال مسية ي 
 املعهد التقال للصناعاو ال ذانية   وير ال ور 
  املعهد التقال للفنان التط يقية   وع ق 
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 / 05/اجملموعة

 مجيع املتقدمني
لتفاضل على ل

عالمة 
  االختصاص

  محواا -ال عوس  –ت ورين  –هلوب  – لية العلام يالراضياو    ااععاو وع ق
 . ل   عاوة الراضياوراة عله األ  و251ملن هاز عله    عصياعي
  السوووايدا  –القنيطووورة  – ليوووة العلوووام يالراضوووياو    ااععوووة الفوووراو و  ورعوووا-

  وراة علوه األ ول 381احلسمة يملن هاز عله –الر ة -تدعر –يريار -إولب 
   عاوة الراضياو .

  ال عوس  –ت ورين  –هلب  – لية العلام ياإلهصا  الراض     ااععاو وع ق
   وراة عله األ ل   عاوة الراضياو 391عله يملن هاز 

  ملون هواز ال عوس ي –ت ورين  –هلوب  – لية العلام يالفي ا     ااععواو وع وق
   وراة عله األ ل   عاوة الفي ا  .581عله 

  يريوووووووار يملووووووون هووووووواز - ليوووووووة العلوووووووام يالفيووووووو ا     ااععوووووووة الفوووووووراو و  إولوووووووب
 ا  .  وراة عله األ ل   عاوة الفي  521عله 

  ملون ي-ال عوس  –ت ورين  –هلوب  – لية العلام يعلوم احليواة    ااععواو وع وق
   وراة عله األ ل   عاوة العلام . 091هاز عله 

  ليووة العلووام يعلوووم احليوواة    ااععوووة الفووراو و  الر ووة واحلسووومة والسووايدا  وورعوووا 
   وراة عله األ ل   عاوة العلام .081يملن هاز عله 

 ملون ي  -ال عوس  –ت ورين  –هلوب  –يالميميا     ااععواو وع وق   لية العلام
   وراة عله األ ل   عاوة الميميا  .031هاز عله 

      051ملوون هوواز علووه يو  الر ووة وتوودعر  ااععووة الفووراو ليووة العلووام يالميميووا  
 وراة عله األ ل   عاوة الميميا  .

 
 
 

 
 / 03/اجملموعة

 
 

 مجيع املتقدمني
لى لتفاضل عل

عالمة 
 االختصاص

 الفووراو –ال عووس -ت وورين-هلووب- ليووة اآلوال يالل ووة العرييووة    ااععوواو وع ووق
               احلسوووووووومة-الر ووووووووة-يريووووووووار-إولووووووووب -السووووووووايدا -القنيطوووووووورة -محوووووووواا و  ورعووووووووا-

  وراة عله األ ل   عاوة الل ة العريية .581يملن هاز عله  

   ال عووووس -ت وووورين-هلووووب-وع وووق  ليوووة اآلوال يالل ووووة اإلاملي يووووة    ااععوووواو-
  وراووة علووه  501ملوون هوواز علووه   يإولووب  –يريووار-محوواا و  ورعووا-الفووراو 

 األ ل   عاوة الل ة اإلاملي ية  

 الفوراو -ال عوس-ت ورين-هلوب- لية اآلوال يالل ة الفراسية    ااععواو وع وق
  وراوووة علوووه 081احلسووومة يملووون هووواز علوووه  -السوووايدا   –محووواا و  يريوووار -

   عاوة الل ة الفراسية .األ ل 
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 األوراق املطلوبة للتقّدم إىل املفاضلة   
 
صارة عن ال طا ة ال خصية ابلنس ة للطال السارين، أعا الطال الفلسطينيان املقيمان   سارية فيتقدعان يصارة عن القيود  -0

وعووا  0922 7 52 أن يمووان يتوواري   جيووب هووديلاً يووذ ر فيوو  لريوو  اللهووا  لعانلووة الطالووب والووذ اً   السووهل املوودل عسووتخرا
   ل.

وثيقووة تسلسوول وراسوو  ملرهلووة التعلوويم  تل ووت انسوويتهم ابإلضووافة إىل ةياثيقوويتقوودم أينووا  املااينوواو السوواراو املقيموواو   سووارية  -5
خواا عودة وراسوة  وعرهلة التعليم اللااا    سارية وصارة عن ال طا ة ال خصية لألم وسوند إ اعوة موا اللااية  ياحللقةاألساس  

  اينها   سارية.

   املصارع املذ ارة أو ا.  مخسة وع رون أل  ل ة سارية  52111و يمتها   سلفة عاليةيتسديد  إشعار عصر  -3

 
 إجراءات التقّدم إىل املفاضلة

  إىل أهد عرا   التسهيل يتقد م الطالب شخصياً، أو و يل  القااال يمبااب و الة رمسية  لاش اك   عفاضلة الق اا اجلاعع -0
 املعتمدة   اجلاععاو واةافىلاو السارية.

ختار الطالب وورة ال هاوة اللاااية والل ة األان ية اليت يرغب ابلتفاضل مباا هما ويدوهنا عع رغ ات    عساوة يطا ة املفاضلة  -5
 ويرااع أهد عرا   التسهيل املعتمدة.

 ول لل يا و اليت اختار ا الطالب ولرعاز الرغ او اليت ووهنا   عساوة املفاضلة  يقام املاظ  املختص  ابإلوخاا ارتلم   -3

يعد أت د الطالب عن صحة إوخاا ييا ت  وتسلسل رغ ات  يقام عاظ  اإلوخاا يتل يت ال طا ة ارتلم واية وي اعة ثاث اس   -4
 أصلية.

 عنها.اية عله اسختن يا ع الطالب عله النس  اللاث األصلية، ويلصق الطاايع املطل -2

  يا ع عاظ  اإلوخاا عله النس  اللاث األصلية.  -2

 الازارةة   املر   إلهالتها إىل ينسخوستفظ  اللاث األصلية النس عله  يضع املاظ  املختص ابلتسهيل األختام الرمسية -0
   أن ت قه النسخة ارتهتيايية يدون ياايع   اجلاععة.  عله

إشعارًا ابرتش اك   املفاضلة وستفظ الطالب هبذا املطلاية عليها الطاايع  اً اسخة علصقطالب لل اظ  التسهيليسل م ع -0
 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    -0
 ابجلاععة اليت س ق وتقدم ي طا ة املفاضلة إليها وذلك وفق اآليت: املر   اخلا  يتعديل الرغ او

يتقدم صاهب العا ة يطلب التعديل رمسيًا إىل رائسة اجلاععة اليت يت ع ما املر   املخصص لذلك عرفقًا ي  يطا ة  -
 املفاضلة الراغب يتعديلها واملمهارة عن عر   التسهيل.

لم وايًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وستفظ ابلنسخة يقام املر   املخصص يتعديل الرغ او ا -
 األخرل عرفقة يطلب الطالب ويطا ة املفاضلة السايقة.

 ترسل ال طا او املعدلة إىل الازارة ضمن ع ل  خا  عرفق يقانمة امسية.  -
 مالحظات هامة:

   ة  حد أ صه، ويتم الق اا وفق اماع الدرااو وتسلسل   رغ 51ميمن للطالب تدوين رغ ة واهدة عله األ ل وهىت
 الرغ او وال روط األخرل.
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  لن يصار إىل تساية وضع الطالب املرفاضة رغ ات  ينتيهة عل  مجيع الرغ او   يطا ة املفاضلة غ  عل م، و   ذا احلالة
  أ  اختصا  ينتيهة املفاضلة وال روط  وقققًا للحد األوىن للق اا  رغ ة  حد أوىن 02عا مل يمن عدوً    املفاضلة
 .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.

 ابلدوام   اجلاععاو  يسمأل فقع للطال املق الن جباععيت هلب والفراو وفروعهما والطال املق الن    لياو تدعر
 .5102 5102األخرل   الملياو واملعا د املماثلة للعام الدراس  

 
 مالحظات هامة للطالب الذين ترفض مجيع رغباهتم بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي:

/ 02/ضلة ووااا   يطا ة املفاو اااا  د  مفاضلة التعليم املوازيالذين رفضت مجيع رغ ابم ينتيهة ميمن للطال  -
التقدم يطل ابم الم واياً إىل عديرية شؤون الطال املر  ية   إهدل اجلاععاو  حد أوىن ويرغ ان يتساية أوضاعهم   رغبة

 عفاضلة التعليم املااز لتحديد  لية أو ععهد يرغ ان التسهيل في  وفق ال روط و احلدوو الدايا للدرااو املعلنة لنتانج 
ابستلنا   لياو الفنان اجلميلة  اا  ي  ط فيها أن تمان الرغ ة عدراة   يطا ة املفاضلة ضمن لفئة اةافىلاو هصراً، 

عفاضلة خاا ف ة تسهيل الطال املستهدين املق الن ينتيهة  عله أن يتم تقدمي الطل اواألوىل،  األريعة الرغ او
وتتم ععاجلة  ،ً  لعدو الرغ او املذ ار أعاا ، ولن يصار إىل تساية وضع أ  يالب عا مل يمن عدو التعليم املااز 

 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  احًا   ارتخت اراو املطلاية،  -

رط الذين مت تعديل وراابم   ال هاوة اللاااية السارية يعد ااتها  الف ة اةدوة للمسايقاو ويستلىن عن  ذا ال 
  ارتخت اراو املطلاية، وبرل مم ارتخت اراو  كوارتخت اراو ويقرار عن وزارة ال يية ومل تمن وراابم  امم ارتش ا

 ض    ذا الملياو واملعا دواملسايقاو واملقاياو عن   ل جلان خاصة تؤل  مذا ال ر 
 

 :رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا  

 .والفنان اجلميلة التط يقية. و لياو الفنان اجلميلةملياو امندسة يفروعها  افة ل  سل./ 001111          
  .الطب ال يطر  –ال راعة لملياو     ل.س /21111/ -
 .العلام لملياو   ل.س/ 42111  -
 .اآلوال ه ساعها وال ريعة لياولم   ل.س  41111  -
 .ل ا   الملياو   ل.س/ 21111  -
 التقال للنفع وال از   الرعيان ومحص وابايار   -ي التقال للخطاط احلديدية حبلب لمعا د امللت عةل   ل.س/ 21111/ -

    –والفند ية العلام السياهية  –احلاسال  -املعا د التقااية ي يب األسنان  تعايضاو سنية   ل.س/ 32111/ -

 الصحية   –الط ية                                         -

  .ل ا   املعا د  ل.س / 31111/ -
 

 ال يعترب الطالب مسجاًل إالّ بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل.  تنبيــه  :
 

 مراكـز التسـجيل واملصارف املعتمدة لتسديد السلفة
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 املصرف املعتمد لتسديد السلفة مركز التسجيل املعتمد اجلامعة

 دمشق

 )تسجيل وتصحيح بياانت( كلية اهلندسة املدنية -
 فرع دمشق –احتاد الطلبة  -
كلية اهلندسة  -

 والكهرابئيةامليكانيكية
 كلية الزراعة -
 كلية الرتبية الثانية -
 املعهد التقاين الطيب -
 كلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرة -
 كلية الرتبية الثالثة بدرعا -

قم فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمشق ر  كافة  
ck1-10169193 

 حلب
واإللكرتونية ( الكهرابئية اهلندسة-كليتا )الزراعة    
تصحيح بياانت –مركز احلاسب    

ابناء املواطنات السورايت –مديرية شؤون الطالب   

    

قم:ر  حلبكافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة    

ck1-10344100 

 تشرين

لية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةك  
 كلية اهلندسة املدنية
سورايتابناء املواطنات ال –تعديل بياانت  –مركز احلاسب   
 مراكز طرطوس:

 كلية اهلندسة التقنية
لسورايتابناء املواطنات ا –تعديل بياانت  –كلية السياحة         

 

احل مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لص 
/ الالذقية4لتجاري السوري فرع/املصرف ا  

التعليم املوازي –جامعة تشرين   
/1314-103005-110رقم احلساب /   

 البعث

 

كلية اهلندسة املدنية   
 كلية اهلندسة املعلوماتية

تصحيح بياانت –ادارة الشبكة   
 

بسورية حساب  العقاريةمجيع فروع املصارف  -
  ck1/  01001004رقم احلساب  جامعة  البعث

حلساب  بسورية التجاريمجيع فروع املصرف   -
 /1413-131335-110/ جامعة البعث

 

 محاه

االقتصاد كلية   

 كلية الرتبية  
سلمية –كلية الزراعة   

  سلمية -كلية اهلندسة املعمارية 
اانتتصحيح بي –شؤون الطالب  مديرية-املركزيةاإلدارة   

مجيع فروع املصرف التجاري بسورية حلساب -
 /1210-154304-110محاه   /جامعة 
 مجيع فروع املصرف العقاري يف محاه -
 ck1- 10991333 

 الفرات

 دير الزور:
 ياثنوية زكي األر سوز  

 احلسكة:  كلية احلقوق 
   القامشلي:

   الثانوية الصناعية   

وفروعه املصرف التجاري السوري   
ساب جامعة الفراتح  

/025510 - 112رقم /    
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 مكان ومو اعيد 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 5102/01/03 وهىت هناية الدوام الر مس  عن يام الثالاثء الواقع يف 5102/01/51  

اللااية والنص  ساعة ص اهاً وهىت الالتاسعة تسهيل اةدوة أعاا ياعيا عن الساعة ويتم استق اا الطال ضمن ف ة ال
ستثناء يومي اجلمعة والسب ابظهراً   

عن يريق:. ميمن احلصاا عله ع يد عن املعلاعاو  
   www.mof.sy                        عا وع املفاضولة عله شوو مة ارتاتورات                    
 www.mohe.gov.sy                      عا ع وزارة التعليم العايل عله ش مة ارتا ات       

 وزير التعليم العايل

حممد عامر املارديينالدكتور                                                                                                 
                            

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

