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لذوي  المفاضمة الخاصة بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة
  الشهداء

 إلى وزارة التعميم العالي
 

 مفاضمة منح الجامعات الخاصة: لىالواجب توافرها في المتقدم إشروط ال: أولا 
 

الجنسية العربية السورية.ب المتمتع الطالب .1



في إحدى دورتي عام  حاصاًل عمى شيادة الثانوية العامة السورية الطالب أن يكون .2
)العممي أو األدبي أو الشرعية(. 2114

 
.األشقاء( -األبوان  –األوالد  –)األرممة  أن يكون الطالب من ذوي الشيداء .3
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 الوثائق المطلوبة: -ثانياً 

 
 الشيادة الثانوية العامة السورية.صورة مصدقة عن  .0

 
 صورة عن اليوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.  .4

 
تثبت حالة االستشياد صادرة عن مكتب شؤون الشيداء في مستخرجة حديثًا وثيقة  .3

في يداء مة لمجيش والقوات المسمحة أو من فروع مكاتب شؤون الشالقيادة العا
 .حصراا المحافظات 

 
 ال تعاد الوثائق المقدمة في ىذه المفاضمة إلى أصحابيا.مالحظة :  .2
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 أحكام عامة: –ثالثاا 
ضمة لمعرفة شروط القبول جب عمى الطالب قراءة اإلعالن جيدًا قبل التقدم لممفاي .1

جراءات التقدم لممفاضمة  .وا 
 في ىذا اإلعالن.يجب عمى الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة  .4
 الطالب تتم المفاضمة عمى أساس مجموع درجات الشيادة الثانوية الحاصل عمييا .3

وطي درجة فرنسي(  -)انكميزيبعد اختيار لغة أجنبية واحدة  4102بإحدى دورتي عام 
/ درجة لمفرع العممي 2400يحسب المجموع من/ وبناًء عميو ،مادة التربية الدينية

ويفاضل الطالب بناء عمى ىذا المجموع لجميع الرغبات,  / لمفرع األدبي2200و/
 ولمقسم المماثل لمغة التي اختارىا. 

الفرع  - الثانوية العامة السوريةشيادة معاممة عامل شيادة الثانوية السورية الشرعية ت   .4
 .-األدبي

في الجامعة التي  اً نظامي اً يكون طالب المنحة طالبمع عدم اإلخالل بشروط المنحة،  .5
بمت رغبتو لمتسجيل فييا ويتمتع بكافة الحقوق ويخضع لكافة االلتزامات والواجبات ق  

من حيث نظام الدراسة  الجامعية المنصوص عمييا في القوانين واألنظمة النافذة
 والتأجيل واالنقطاع.

 إحدىال يحق ألي طالب ق بل في و  نظر إلى تسمسل الرغبات المقدمة من الطالبي   .6
 هنفس عمى الختصاصية بنتيجة المفاضمة العامة التقدم لممفاضمة الجامعات الحكوم

 في مفاضمة منح الجامعات الخاصة.

سبق لو  قد في حال سجل الطالب عمى رغبة في مفاضمة منح الجامعات الخاصة وكان .7
في المفاضمة العامة يرقن قيده من الجامعات  نفسو االختصاصبالحصول عمى مقعد 

ومية معًا وال يحق لو تسوية وضعو بأي حال من األحوال.الخاصة والجامعات الحك
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المؤسسات إلى مديرية عمى الناجحين في ىذا اإلعالن والراغبين باالستنكاف التقدم  .8

خالل مدة أقصاىا  وزارة التعميم العاليبطمب خطي مسجل في ديوان الخاصة التعلٌمٌة 
 بوع من تاريخ إعالن النتائج.أس

كماً  .9 كل طالب حصل عمى مقعد منحة ولم يتقدم إلى الجامعة الخاصة  ي عدُّ مستنكفًا ح 
التي ق ِبل فييا الستكمال إجراءات تسجيمو خالل مدة أسبوعين من تاريخ إعالن 
النتائج، أو لم يتقدم بطمب استنكاف إلى مديرية المؤسسات التعميمية الخاصة خالل 

قيده من الجامعات الحكومية وال  النتائج، كما أنو يتم ترقين إعالنمدة أسبوع من تاريخ 
 يحق لو تسوية وضعو بأي حال من األحوال.

موافاة مديرية المؤسسات التعميمية الخاصة في  يتوجب عمى الجامعات الخاصة .01
ليذا العام الوزارة بقائمة تتضمن أسماء الطالب المسجمين فييا بموجب مفاضمة المنح 

 لتسجيل الطالب. المحددة األسبوعينمباشرًة بعد انتياء مدة 
لمطالب االستفادة من مقعد منحة الجامعات الخاصة لمرة واحدة فقط وال يجوز يحق  .11

 أو 2013/2014و  2014/2015معام لمنح ال مسابقةفي سابقًا سواًء لمناجحين 
سواء استنكف الطالب عن الدراسة أو  المفاضمة األعوام التي سبقتو التقدم إلى ىذه

 . 2014في العام جديدة ثانوية شيادة  حصل عمىاستمر بيا ولو 

تغيير االختصاص المقبول فيو بالجامعة التي ق بل فييا عمى  ال يحق لطالب المنحة .12
 خالل مدة دراستو بموجب ىذه المنحة. إلى جامعة أ خرىأساس المنحة أو االنتقال 

أ جريت  امتحان مسابقة ىندسة العمارة والفنون التي لم يجتازوايحق لمطالب الذين  ال .13
في الجامعات الحكومية، التقدم لممفاضمة عمى رغبة ىندسة العمارة ورغبة الفنون في 

كمًا.    مفاضمة منح الجامعات الخاصة، وتعتبر ىذه الرغبة ممغاة ح 
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بالتسجيل المباشر في جامعات: قاسيون الخاصة  نالراغبو الطالب من ذوي الشيداء  .14
)من غير المتقدمين إلى اإلعالن المذكور(  ةالوادي الدولية الخاص -الحواش الخاصة 

يمكن مراجعة الجامعة لمتسجيل واالستفادة من الميزات الممنوحة من ىذه الجامعات 
 والمبينة في الجدول ب.

أرقام اليواتف )األرضي والخميوي( وعنوان البريد اإللكتروني المذكورة عد العنوان و ي  . 15   
 .واالتصال بالمتقدمين عند الحاجة رسميًا لمتبميغ عمى طمب الترشيح ىي المعتمدة

                                             

عد اإلعالن عن صدور النتائج في الشريط اإلخباري في التمفزيون العربي السوري ي  . 16
وصفحة الوزارة  he.gov.syowww.m االلكتروني موقع الوزارةوالصحف الرسمية و 

 .بمثابة اإلعالن الرسمي عمى الفيسبوك

 مواعيد التقدم لممفاضمة: -رابعاا 
النافذة الواحدة  – اإلدارة المركزية –مبنى وزارة التعميم العالي إلى  ورقياً يتم تقديم الطمبات 

نياية الدوام  ولغاية 42/0/4102  في    األحديوم بداية الدوام الرسمي اعتبارا من يوميًا 
 .49/0/4102 في  الخميسالرسمي من يوم 

 
 

 :إجراءات التقدم إلى المفاضمة -خامساا 
 بخمسيتقدم الطالب شخصيًا أو وكيمو القانوني )بموجب وكالة قانونية رسمية (  -0

في ىذا  الالشتراك في ىذه المفاضمة حسب الشروط والقواعد المنصوص عميي رغبات
الرغبات التي يختارىا الطالب محددة ضمن جامعة واحدة أو ويمكن أن تكون  اإلعالن.

صاصات المتوفرة المقاعد واالختوحسب  الطالب لرغبةجامعات وفقًا عدة  موزعة عمى
 ول )أ(.والمبينة في الجد

http://www.mohe.gov.sy/
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أن يتأكد بنفسو من صحة رغباتو وتسمسميا قبل أو وكيمو القانوني عمى الطالب  -2
أو  تسمسميا تغييرلو تعديل رغباتو أو  قوال يحبشكل نيائي  ا لمموظف المختصمتسميمي

 ميما كانت األسباب. الحصول عمى رقم اشتراك في المفاضمة بعد االعتراض عمييا

لصاق الطوابع أو وكيمو القانوني يقوم الطالب  -3 بالتوقيع عمى كمتا النسختين الورقيتين وا 
الرسمية عمييما وعمى بشكل نيائي, ثم يقوم الموظف بوضع األختام  تسميمياعمييما قبل 

 أو وكيمو القانوني النسخة المصدقة عن الوثيقة الثانوية, بعد التأكد من شخصية الطالب
وبيانات شيادتو الثانوية وبطاقتو الشخصية, ويسمم نسخة إلى الطالب ويحتفظ باألخرى 

 إشعارًا باالشتراك في المفاضمة.

االشتراك في موبة مع طمب كافة الوثائق المط إرفاقيتأكد الموظف المختص من  -4
 المفاضمة.

 

 التقدم عمى أساس العالمة الختصاصية: -سادساا 
اللغة ٌتم قبول الطالب الحاصلٌن على وثٌقة الثانوٌة العامة السورٌة فً كلٌات ) - أ

المادة  درجاتحسب ( على أساس العالمة االختصاصٌة االنكلٌزٌة والترجمة

دون النظر إلى المجموع العام و، بٌن المتقدمٌنمن ألعلى ا االختصاصٌة
 لمدرجات في الشيادة الثانوية.

في حال تساوي العالمة االختصاصية ينظر إلى المجموع العام لمدرجات في   - ب
الشيادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويقبل من حاز عمى المجموع 

  األعمى.

 :لدرجات في الشهادة الثانويةالمواد التي ينظر إليها عند تساوي مجموع ا-سابعاا 

في حال تساوي الحد األدنى لمدرجات المعمن لمقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى  -
ي قبل من حاز  و ,وفق التسمسل الوارد بالجدول أدناه مقررات الطالب في الشيادة الثانوية
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 صغر سنا  لعمر واألولوٌة لألٌُنظر ل تساوي عالمة الموادفً حال و ,عمى الدرجة األعمى

 .ٌوم( –شهر –)سنة
 
 
 

 اسم الكلية 
 ادلوام اليت سينظو ذلا

 ادلامة ال ال ة ادلامة ال الية ادلامة األوىل
-الصيدلة -األسنان طب -البشوي الطب

 التجميل
 

 أجنبية لغة كيمياء علوم

هندسة -هندسة الربرليات -ادلعلوماتية  اذلندسة
 لظم احلاسوا

 ءفيزيا أجنبية لغة رياضيات

والبرتوكيميائية وهندسة  الكيميائية اذلندسة
 أجنبية لغة كيمياء رياضيات البرتول

 هندسة -ادلدلية اذلندسة- الكهو ائية اذلندسة
 احلاسوا

 أجنبية لغة فيزياء رياضيات

إمارة  -متويل و نوك– اقتصام -معمارية هندسة
 -علوم مالية ومصوفية -مالية ومصوفية

 - أجنبية لغة رياضيات

 - أجنبية لغة عو ية لغة األعمال اإلمارية-إمارة األعمال
 - لغة أجنبية ثقافة قومية احلقوق
 - أجنبية لغة عو ية لغة الفنون

 
 
 
 

 صورة إىل :


