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 الجمهورية العربية السورية      

 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 ( 1إعالن رقم )

  2020 لعام سة الثانوية العامة الفرع العلميشهادة الدرا احلاصلني على ىل الطالب السوريني ومن يف حكمهمإ

 عن:والبحث العلمي  تعلن وزارة التعليم العايل

 جلمهورية العربية ااجلامعات احلكومية يف  يف 2020/2021للعام الدراسي  أحكام وشروط مفاضالت القبول اجلامعي
سنة التحضريية ضلة القبول يف الا فيها مفااملفاضلة العامة مب }السورية واملعاهد التقانية التابعة للمجلس األعلى للتعليم التقاين 

ة ذوي مفاضل –شرقية الصيدلة( مفاضلة احملافظات ال –طب األسنان -موازي( للكليات الطبية )الطب البشري –)عام 
 { عاقني جسميا  امل مفاضلة الطالب –مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية  -الشهداء واجلرحى واملفقودين 

  ان طب األسن -يللكليات الطبية ) الطب البشر ومنح ذوي الشهداء أحكام وشروط مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة– 
 .2020/2021للعام الدراسي يف اجلامعات اخلاصة يف اجلمهورية العربية السورية  (الصيدلة

 وفق اآليت:

 :ات الطبيةخلاصة للكليااجلامعات  ومنحيف اجلامعات احلكومية السورية  القبول اجلامعي تملفاضال أوال : األحكام العامة
 برغباهتم ضمن بطاقة مفاضلة واحدة للمفاضالت التالية:يتقدم الطالب  -1

لشهداء واجلرحى مفاضلة ذوي ا -ة مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسي -احملافظات الشرقية  -السنة التحضريية )عام/موازي(  -العامة )
 (.فقودينواجلرحى وامل داءمنح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية لذوي الشه – منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية - املفقودينو 
للقبول العام والسنة التحضريية  رغبة كحد أقصى /35رغبة للفرع العلمي كحد أقصى، منها / /45يتاح للطالب أن يدون يف بطاقة املفاضلة / -2

رغبة كأن خيتار  ن ال يدون أيأكحد أقصى ملنح اجلامعات اخلاصة )ميكن للطالب يف كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو رغبات   /10و/
 فقط قبول عام أو خيتار فقط منح جامعات خاصة أو كال القبولني(.

رقم ون حكام القانملشمولني أب)ا سورية املقيمني يفيقتصر التقدم اىل منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية على الطالب السوريني والفلسطينيني  -3
الشروط الواردة باإلعالن  وفق 2020)الفرع العلمي( لعام  السورية الشهادة الثانوية العامةاحلاصلني على  (26/7/1956اتريخ  /56/

قاً بإعالن ات سيصدر الحالجامعات الخاصة للكليات الطبية، علماً بأن إعالن منح الجامعات الخاصة لباقي االختصاص ( الخاص بمنح3رقم )

 مستقل.
ة واحدة، ووفق طاقة مفاضلب ضمنتدرج رغبات منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية )إن رغب الطالب( كرغبة ضمن الرغبات األخرى  -4

سنة حتضريية  –ضريية عامة سنة حت -طب بشري جامعة القلمون  -جبامعة دمشق  معلوماتيةثال )هندسة التسلسل الذي يرغبه الطالب م
 هندسة معمارية جبامعة حلب......(. –موازي 

 ول ابختصاص آخر يفوالقب ف عنهال حيق له االستنكاو  قبول هنائي يعترب الطالب الذي حيصل على قبول إبحدى منح اجلامعات اخلاصة -5
 .  اصاتاصة لباقي االختصامعات اخلللجامعات احلكومية ومنح اجل وال حيق له التقدم إىل مفاضلة التعليم املوازي اجلامعات احلكومية

 واجلرحى لشهداءذوي ا –ة التدريسية أبناء أعضاء اهليئ –لطالب الذين حيق هلم التقدم إىل املفاضالت اخلاصة )حمافظات شرقية لابلنسبة  -6
العام أما إذا  لعامة إذا حقق احلدابملفاضلة ا لقبول العام هي نفسها رغبته يف املفاضلة اخلاصة ويقبلاليت تقدم هبا لرغبة ال( تعترب واملفقودين

 مل حيقق حد القبول العام يقبل يف املفاضلة اخلاصة به إذا حقق شروطها.
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يف حال عدم وجوده  دم عن الطالبوميكن أن يتق، وكيله القانوين مبوجب وكالة عامة أو خاصةأو  يتقدم الطالب إىل هذه املفاضالت شخصياً، -7
 .جدة( مبوجب تفويض خطي من الطالب-جد –أخت -أخ  –أم -كل من )أب

ه للتقدم إىل هذ ساسهاألتفاضل على اللغة األجنبية اليت يرغب ابخيتار و  الشهادة الثانوية اليت اختارها ومنحت لهدورة ب بالطال يتقدم -8
 املفاضالت.

الطالب  لويفاض، ها الطالب للتفاضلاليت مل خيتار وعالمة اللغة األجنبية  بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية /2400حيسب اجملموع من / -9
 بناء على هذا اجملموع جلميع الرغبات ابستثناء:

مواد الرتبية  إىل احتساب الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصاركلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب واملعهد املتوسط للعلوم  -
 الدينية مع اجملموع العام للدرجات عند التفاضل عليها.

مجع لطالب الناتج عن )لي النهائي كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية حيث سيتم القبول فيها وفق اجملموع التفاضل -
ألجنبيتني ة وإحدى اللغتني ابية الدينينهاية العظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الرت درجة االختبار منسواًب إىل ال

 .(مضافاً إليها جمموع درجات الطالب ابلشهادة الثانوية املعتمدة للمفاضلة 2مضروبة بـ 
الربيد هم عرب لذين تقدموا بواثئقوا لسوريةانوية العامة على الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثا وناحلاصل الطالب  -10

  رقم اكتتاب للتقدم اىل هذه املفاضالت يتقدمون وفق اآليت: واااللكرتوين اخلاص بكل دولة ومنح
 حيق للطالب أو املفوض عنه التقدم للمفاضلة. -أ

لعسكرية، الرتبية ية الرايضية وا٪( من معدل الشهادة الثانوية بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتب10حسم نسبة ) يتم -ب
نية، واد )الرتبية الديمد طّي درجة بعملفاضلة السوري غري املقيم  ويتم التقدمالفنية واملوسيقية، السلوك واملواظبة( إن وجدت، 

ة به من معدل الشهادي نسحسم أ بدونرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوك واملواظبة( إن وجدت، الرتبية الرايضية والعسك
 .روط الواردة يف اإلعالن اخلاص بهوفق الش، الثانوية

 ذلك.يتوجب على الطالب التقدم بواثئقهم عرب الربيد االلكرتوين حصراً ولن يقبل أي طلب خالفاً ل -ج

( 2م )ددة يف اإلعالن رقواعيد احملنكليزية والفرنسية يتطلب اجتياز اختبار بنجاح وذلك وفق الشروط واملالقبول يف قسمي اللغة اال -11
 وحيق للطالب التقدم إىل كال االختبارين.

الن وبة الواردة يف إعشروط املطلميكن للطالب الراغب ابلتفاضل على أحد قسمي اللغة األجنبية )اإلنكليزية أو الفرنسية( وحقق ال -12
قابلة للغة األجنبية املاس عالمة املسابقات واجتاز االختبار بنجاح تدوين إحدى اللغتني يف بطاقة املفاضلة، ويتم التفاضل على أسا

نية وعالمة المة الرتبية الديبعد حذف ع للرغبة يف بطاقة املفاضلة، ويف حال التساوي يتم النظر إىل اجملموع العام يف الشهادة الثانوية
 جنبية الثانية.اللغة األ

 ولــن يســمح، /2قــم /ر  اإلعـــالن يفالشــروط واملواعيــد احملــددة يــتم إجــراء االختبــارات واملقــابالت املقــّررة لــبعض االختصاصــات، وفــق   -13
يعـــل النجـــاح يف وال، بنجـــاح اجتازهـــا االختبـــارات مـــامل يكـــن قـــد للطالـــب بتـــدوين رغبـــة يتطلـــب القبـــول فيهـــا النجـــاح يف املقـــابالت أو

ايض ر  -ارشــاد نفســي-معلــم صــ  الرتبيــة ) اتعــدا كليــاالختبــارات واملقــابالت القبــول يف إحــداها مــامل يتقــدم الطالــب إىل املفاضــلة ،
فيها بعد  يث جتري املقابالتح ر واملتاح احلديدية واملعهد التقاين لآلاث للخطوطأطفال( واملعهد التقاين للنفط والغاز واملعهد التقاين 

 بعد القبول ملقابلة اليت جترىارفض بنتيجة مستنكفاً عن التسجيل من مل جير املقابلة الشخصية يف امليعاد احملدد هلا، ومن ي   ويعد ،القبول
نـه غـري الئـق عنيـة أو املعهـد أبالكليـة امل يقبل يف الرغبة التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفق بطاقـة مفاضـلته بعـد إبـراز و يقـة خطيـة مـن

 ص املقابلة الشخصية.بنتيجة فح

 .ديدةجإن حصل على اثنوية و م القادمة الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة العامة هلذا العام ال حيق له التقدم للمفاضلة العامة يف األعوا -14
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وما بعد لن يسمح له  2009/2010كل من حصل على قبول بنتيجة املفاضلة العامة يف أحد األعوام بدءًا من العام الدراسي  -15
 ها.ن حقق شروطإابلتقدم للمفاضلة العامة وإن حصل على شهادة اثنوية جديدة وحيق له التقدم إىل ابقي املفاضالت 

ادة الثانوية وفق ررات يف الشهقبعض امل درجةاحلد األدىن للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل  التفاضلي عند موعاجملتساوي  يف حال -16
 .من حاز على الدرجة األعلى ويقبل /2ابإلعالن رقم /يف اجلدول الوارد  ما هو مبني

درجة على أساس ال يف االختصاصات اليت يتم القبول فيهااالختصاصية  على الدرجة لاألدىن للقبو تساوي احلد  يف حال -17
 األعلى. موعدرجات ويقبل من حاز على اجملال موعجمينظر إىل االختصاصية 

ة وذلك على النحو ادة الثانوياجلامعات حسب مصدر الشه ىعل املفاضلةالتحضريية بنتيجة  يوزع دوام الطالب املقبولني يف السنة -18
 التايل: 

القنيطرة–درعا – السويداء-دمشق  ري -دمشق  جامعة دمشق 
 جامعة حلب حلب
 جامعة تشرين الالذقية
 جامعة البعث محص
 جامعة محاه محاه
 جامعة طرطوس طرطوس
ادلب–احملافظات الشرقية   اجلامعة اليت خيتارها الطالب 

 

م فيختار الطالب اس الرقة( وإدلب–احلسكة  –ابستثناء الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية من إحدى احملافظات الشرقية )دير الزور 
 .اجلامعة اليت يرغب ابلدوام فيها

اية فاضلة الفرز يف هنله بنتيجة ماجلامعات اليعل أبن قبو إن قبول الطالب بنتيجة املفاضلة يف السنة التحضريية ودوامه يف إحدى  -19
 السنة التحضريية سيكون بنفس اجلامعة.

على أن يصار إىل  2020/2021% للقبول يف السنة التحضريية عن العدد املقرر قبوله فيها للعام الدراسي 10زايدة نسبة مت  -20
اع ، ويتم تسوية أوض فرز الطالبلحضريية وفق الشروط والقواعد الناظمة استبعاد الزايدة بنتيجة مفاضلة الفرز يف هناية السنة الت

 مة لذلك.الطالب الذين مل يقبلوا يف االختصاصات الطبية إىل اختصاصات أخرى غري الطبية وفق الشروط الناظ

الصيدلة ( يف  -سنانطب األ –ي يتم إجراء مفاضلة الفرز بني الطالب يف هناية السنة التحضريية للقبول على كليات ) الطب البشر  -21
تج لتفاضلي النااملعدل ا سجامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، محاه، طرطوس للحاصلني على الشهادة الثانوية السورية على أسا

 الب احلاصلني علىابلنسبة للط %من معدل السنة التحضريية ، أما60%من معدل الشهادة الثانوية ونسبة 40مجع نسبة  عن
 ظمة لذلك. الشروط الناو ووفق القواعد  الشهادة الثانوية غري السورية فيتم التفاضل على أساس معدل السنة التحضريية فقط

سنة الفرز يف هناية ال بنتيجة مفاضلة املوازي اليعل أبن قبولهعلى أساس  املفاضلةبنتيجة يف رغبة السنة التحضريية إن قبول الطالب  -22
أن يكون  فإماية لسنة التحضري ايف هناية  التفاضلي على أساس معدله سيتم قبوله، وإمنا أيضاً التحضريية سيكون على أساس املوازي 

  .والعكس صحيح، موازي أو قبوله عام 

هد التقانية هي ة واملعايات التطبيقالكليانية و قسم اللغة األمل ويف والكليات الطبية السنة التحضرييةمادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف  -23
 اإلنكليزية حصراً. 

 قسم اللغة االسبانية هي الفرنسية حصراً. مادة اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف -24

اىل  يده يف العام التايلقبتغيري  2021-2020للعام الدراسي بنتيجة املفاضلة يف السنة التحضريية املقبول ال يسمح للطالب  -25
إىل  وعليه التقدم ،رة بوله ألول ممامل يكن انجحًا فيه يف عام قإختصاص يتطلب القبول فيه النجاح يف مسابقة أو اختبار أو مقابلة 

 .إن رغب بذلك عام حصوله على الشهادةاالختبارات يف 
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 طها أدانه.لواردة شرو للطالب املعاقني جسمياً التقدم إىل املفاضلة العامة إضافة إىل املفاضلة اخلاصة هبم وا ي لزم -26

تحضريية ا بنهاية السنة الإليه فرزهم طالب احملافظات الشرقية املقبولون يف السنة التحضريية بعد خترجهم من الكلية اليت سيتميلتزم  -27
اتريخ  /39ريعي رقم /مدة التقل عن مدة الدراسة وفق أحكام املرسوم التش وا على أساسهااحملافظة اليت قبل ابخلدمة يف

19/8/1979. 

 فقط.وجدت للعازابت   املدرسة إنيف، وتقدم اإلقامة )املبيت( املتمتعات ابجلنسية العربية السوريةالقبول يف مدارس التمريض لإلانث فقط  -28

يف سورية  واملرحلة الثانوية قة الثانية(يسمح للطالب العرب املقيمني يف سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي )احلل  -29
قني املعا، مفاضلة عامة ،ية "عام فقط"مفاضلة السنة التحضري )االعالن هذا حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية، ابلتقدم إىل 

 إىل تحضريية بنهايتهاة السنة الرغب فرز املقبولني منهم يف اجلامعية، ويتممعاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم  ( ويعاملونجسمياً 
 .القبول العام فقطالكليات الطبية على 

م رسوا مرحلة التعليد م( الذينحكمهيسمح ألبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية املتزوجات من غري )السوريني أو من يف  -30
الل فرتة يف سورية خم مقيمة وكانت األ األساسي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية

معاملة  ويعاملون (جسمياً عاقني امل، مفاضلة السنة التحضريية "عام /موازي "، مفاضلة عامة)هذا االعالن ابلتقدم إىل دراسة ابنها 
ى عل الكليات الطبية نهايتها إىل، ويتم فرز املقبولني منهم يف رغبة السنة التحضريية بالطالب السوريني من حيث الرسوم اجلامعية

 .واملوازيالقبول العام 

لعرب واألجانب اة الطالب لميكن للطالب العرب واألجانب التقدم إىل اإلعالن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يف إعالن مفاض -31
 واملقابالت خالل املواعيد احملددة يف هذا االعالن. توعليهم إجراء االختبارا

ألبناء هذه  ت ابحملافظات% من األعداد املقررة للقبول يف بعض الكليات واألقسام املفتتحة يف فروع اجلامعا70خصصت نسبة  -32
 وذلك وفق مصدر الشهادة الثانوية. يف املفاضلة العامة واملوازياحملافظات 

 يف السنة التالية ينها حصراً بعند قبول الطالب يف إحدى الكليات املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له ابلتحويل املما ل فيما  -33
ول يف ملطلوب للقبدرجات اجملموع ال للتسجيل، كما يسمح له ابلتحويل املما ل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون حمققاً 
 املما ل. عد التحويلاجلامعة اليت يرغب ابلتحويل إليها يف العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقوا

 شرقية ال يسمح هلمافظات الالطالب املقبولون يف جامعة الفرات )دير الزور( من احلاصلني على الشهادة الثانوية من إحدى احمل -34
 ا.راد التحويل إليهجلامعة امل ل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجاهتم يف سنة القبول ختوهلم االلتحاق ابابلتحويل املما

يف  مباشراً تسجياًل  2020ة لعام وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلون على الشهادة الثانوية العام يأوالد حامليسّجل  -35
 .الكلية أو القسم أو املعهد الذي يرغبون اباللتحاق فيه حبسب فرع شهادة الدراسة الثانوية

لك الشهادة بلغة ن نص  مواد تمالذي درس أكثر  -الفرع العلمي-عامة غري السورية  حيق للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية ال -36
دورة  شهادة الثانوية يفوله على اللغة اليت منحت فيها تلك الشهادة شريطة حصأجنبية التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية املوافقة ل

رغبة ة بنجاح إن كانت هي الوأن يكون قد اجتاز اختبار اللغة االنكليزية أو الفرنسي ٪،50وأال يقل معدله فيها عن  2020عام 
ل ة ضمن مواعيد تسجي يف اجلامعويسجل تسجياًل مباشراً املطلوبة للتسجيل أما ابقي اللغات فال خيضع التسجيل فيها إىل هذا الشرط 

اته يف مني ما مل تكن درجغري املقي الطالب املقبولني ابملفاضلة، )ويطالب ابلرسوم املطلوبة من الطالب املقبولني مبفاضلة السوريني
 الثانوية ختوله االلتحاق بنفس االختصاص وفق شروط ونتيجة املفاضلة العامة(.
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ملعهد وا اجلامعةعلن عنها تاليت البعث  يف كليات تدمر وكلية الرتبية املوسيقية جبامعةب املقبولني يف املفاضالت اخلاصة حيق للطال ال -37
 ابقي حيق هلم التقدم إىلو لغى حكمًا ابلتقدم إىل املفاضلة العامة ويعد طلبهم م املتوسط للعلوم الشرعية والعربية للثانوية الشرعية

 املفاضالت.

خرى م يف اجلامعات األقية ابلدوايسمح فقط للطالب املقبولني يف كليات ادلب وكليات فرع تدمر وفرع الرقة ألبناء احملافظات الشر  -38
 .2020/2021للعام الدراسي يف الكليات 

 جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيداً والتقيد التام ابملواعيد احملددة فيه.  -39
 

 ية(:حملافظات الشرقاعام/موازي"، " ، السنة التحضريية)العامة ملفاضلة القبول اجلامعي للتقدمالشروط املطلوبة  :اثنيا  
لى ( للحاصلني ع2قم )ر  اإلعالن حتقيق احلد األدىن املطلوب من الدرجات وتوفر الشروط املطلوبة املبينة يف اجلدول )أ( الوارد يف -1

 . 2020للشهادة السورية الفرع العلمي لعام  الشهادة الثانوية السورية أو غري السورية املعادلة

 ال تعد هذه الرغبة، و الطالب رهالذي خيتا الرغباتتسلسل  وفق كرغبة ضمن بطاقة املفاضلة  )عام/موازي( السنة التحضرييةرغبة  تدرج -2
 /25000/وقدرها سلفة ماليةي(رغبة السنة التحضريية )مواز ويسدد الطالب الذي دّون ، فيها إاّل بعد صدور نتائج املفاضلة قبوال

ال مت قبوله يف حيف جلامعية احتتسب هذه السلفة من قيمة رسم اخلدمات و ، املعتمدة يف أحد املصارف مخسة وعشرون أل  لرية سورية
 . لرية سورية /200000والبالغ / هذه الرغبة 

تدوين رغبات احملافظات ( ل2ن رقم )يف اجلدول )ب( من اإلعال املطلوبة املبينةحتقيق احلد األدىن املطلوب من الدرجات وتوفر الشروط  -3
 (.ة، الرق، احلسكةمن حمافظات )دير الزور 2020الشرقية للحاصلني على الشهادة الثانوية السورية الفرع العلمي لعام 

 للعام وليس للشهر واليوم. وما بعد والعربة 1997أن يكون الطالب الراغب ابلتفاضل على أحد املعاهد التقانية من مواليد عام  -4

 لعام وليس للشهر واليوم.لومابعد والعربة  1998أن تكون الطالبة الراغبة ابلتفاضل على إحدى مدارس التمريض من مواليد عام  -5
 

 :فقودينواجلرحى وامل ومنح ذوي الشهداءاجلامعات اخلاصة الكليات الطبية يف مفاضلة منح  شروط التقدم إىل
 ./3/ حتقيق الشروط املطلوبة واملبينة ابإلعالن رقم الراغب ابلتقدم هلذه املفاضالتجيب على الطالب  -

 

 :العلمي رعللف فقودينوامل الشهداء واجلرحى يالتدريسية وذو أبناء أعضاء اهليئة  يتمفاضل إىل شروط التقدم
 أبناء أعضاء اهليئة التدريسية:

والبحوث  يف مركز الدراسات لبحث العلميايف اجلامعات احلكومية وأبناء أعضاء هيئة  احلاليني أبناء أعضاء اهليئة التدريسيةيتقدم إليها  -
ر سنوات على قني الذين قضوا عش أو الساباحلاليني، ا املرتبطة بوزير التعليم العايلالعلمية وأبناء أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العلي

يتم و ، م على رأس اخلدمةتوفوا وه ، أو الذينتركوا العمل ألسباب غري أتديبية لمي الذيناألقل يف عضوية هيئة التدريس أو البحث الع
س أو البحث يئة التدريهإ بات ذلك مبوجب و يقة صادرة عن ذاتية اجلامعة أو مركز البحوث أو املعهد الذي يعمل لديه عضو 

 العلمي.

ديـد ات اخلاصة وعليه حتمنح اجلامعو حدة مبا فيها رغبة السنة التحضريية يتقدم الطالب )الفرع العلمي( برغباته ضمن بطاقة مفاضلة وا -
 أبناء أعضاء اهليئة التدريسية(. –منح جامعات خاصة  -نوع القبول وفق اخليار )عام 

 –ت شرقية حمافظا –يار )عام ديد نوع اخلإذا كان الطالب من أبناء احملافظات الشرقية وأيضاً من أبناء أعضاء اهليئة التدريسية فعليه حت -
 ريسية( أو ابلعكس.عضاء هيئة تدأأبناء  –أبناء أعضاء اهليئة التدريسية( وخيتار الطالب أولوية القبول )شرقي  –منح جامعات خاصة 

قاق الطالاب حول العاام يف حاال وفق القب ويتم التفاضل أوال   به تعترب رغبة القبول العام هي نفسها رغبة القبول ابملفاضلة اخلاصة -
 .به صةفق املفاضلة اخلاو التفاضل  الرغبة يعترب قبوله )هيئة تدريسية حد عام( ويف حال عدم حتقيق الرغبة ابلقبول العام يتم
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 ية.التدريس ئةالعام ابلنسبة ألبناء أعضاء اهليال تعترب رغبة السنة التحضريية )موازي( هي نفسها رغبة  -

 به.  للمفاضلة اخلاصةوضعه وفقاً  " لن يصار إىل تسويةأبناء أعضاء اهليئة التدريسيةالطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول " -

 له االستنكاف عنه وتعديل القبول.الطالب احلاصل على قبول يف إحدى منح اجلامعات اخلاصة ال حيق  -
 

 ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين:

% 35 تزيد عن % وال30قل عنأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ، جرحى العجز الكلي واجلزئي، جرحى العجز بنسبة الت)يتقدم إليها  -
ومن  ،املفقودين وأزواجهم %، أبناء70من العسكريني اجملندين واالحتياطيني، أبناءجرحى العجز الكلي واجلزئي الذي اليقل عن

القوات املسلحة وقوى و من العسكريني يف اجليش (  % على االقل40أصيب وهو يقاتل إبمرة اجليش العريب السوري بنسبة عجز 
هابية أو عناصر عصاابت إر  األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي

سلحة لجيش والقوات  املادة العامة لبو يقة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء واجلرحى واملفقودين يف القيويتم إ بات احلاالت  ،معادية
 حصراً.

يه اختيار امعات اخلاصة وعلية ومنح اجليتقدم الطالب )الفرع العلمي( برغباته ضمن بطاقة املفاضلة العامة مبا فيها رغبة السنة التحضري  -
 ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين(. –ح جامعات خاصة من -نوع القبول الصحيح )عام 

ت مـنح اجلامعـا –رقية حمافظـات شـ –إذا كان الطالب من أبناء احملافظات الشرقية ابإلضافة إىل ذوي الشهداء خيتار نـوع القبـول )عـام  -
 ( أو ابلعكس.قوديناجلرحى واملفو  ءذوي الشهدا –ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين( وخيتار الطالب أولوية القبول )شرقي  –اخلاصة 

حـال  املـنح اخلاصـة ويف أواًل علـى منح اجلامعات اخلاصة تتضمن أيضاً املنح اخلاصة بـذوي الشـهداء واجلرحـى واملفقـودين ويـتم التفاضـل -
 عدم القبول يتم التفاضل على املنح اخلاصة بذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين.

قاق الطالاب ل العاام يف حاال حوفق القبو  ويتم التفاضل أوال   به نفسها رغبة القبول ابملفاضلة اخلاصةتعترب رغبة القبول العام هي  -
ضالة لتفاضال وفاق املفاالعاام ياتم ا( ويف حال عادم حتقياق الرغباة ابلقباول وجرحى ومفقودين الرغبة يعترب قبوله )عام ذوي شهداء

 .به اخلاصة

 ودين.رحى واملفقهي نفسها رغبة العام ابلنسبة لذوي الشهداء واجلال تعترب رغبة السنة التحضريية )موازي(  -

 .به اضلة اخلاصةه وفقاً للمفلن يصار إىل تسوية وضع "ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين" الطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول -
 :سيةاء اهليئة التدريوأبناء أعض واجلرحى واملفقودين ملفاضليت ذوي الشهداءواحلدود الدنيا الشروط 

 الواردة أعالهالعامة إىل األحكام الطالب الراغبني ابلتقدم إىل هاتني املفاضلتني  خيضع. 
  لـيت ابعـض الكليـات تثناء ابسـ مـا يلـيفييتطلب التقدم هلذه املفاضلة حتقيـق حـد أدىن مـن الـدرجات يف الشـهادة الثانويـة وفـق اجلـدول املبـني

ية  منهـا أبنـاء أعضـاء اهليئـة التدريسـعـدا كليـيت اإلعـالم والشـريعة فيسـتثى /2الشروط الواردة يف اإلعـالن رقـم /يتطلب تدوينها حتقيق بعض 
 فقط.

 الكليات   احلد األدىن املطلوب من الدرجات
 للتقدم إىل السنة التحضريية 1800
 للتقدم إىل كليات اهلندسة مبختل  فروعها 1440
 العلوم الصحية يتللتقدم اىل كلي 1440
 التمريض(-الطب البيطري -للتقدم اىل كليات )الزراعة 1320
 للتقدم إىل ابقي الكليات من الفرع العلمي  1200

 التقانية للتقدم إىل املعاهد  مجيع املتقدمني
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 ( رغبات ملـنح اجلامعـات10و) غبة ملفاضالت اجلامعات احلكومية( ر 35( رغبة على األكثر يف البطاقة منها )45) إدراجحيق للطالب  -
 .اخلاصة للكليات الطبية كحد أقصى

 يسمح ألبناء أعضاء اهليئة التدريسية فقط ابختيار رغبات يف فرع الرقة إن رغبوا بذلك. -

 .اروهناابلتحويل إىل االختصاص املما ل يف أي جامعة خيتابجلامعات احلكومية بعد القبول  مح للطالبيس -
ختصاص آخر يف والقبول اب عن املنحةنح اجلامعات اخلاصة هو قبول هنائي وال حيق له االستنكاف الطالب إبحدى مإن قبول  -

 القيد إىل املماثل او تغيري ق له التحويلوال حي وال حيق له التقدم إىل مفاضلة التعليم املوازي، أبي نوع قبول  اجلامعات احلكومية 
 .  اجلامعات احلكومية

 لعامة .املفاضلة ا مع نتائج هاتني املفاضلتنيأبمساء الطالب املقبولني بنتيجة  العايل قوائمتصدر وزارة التعليم  -

ملقاعـد اويـتم قبـوهلم علـى  ايت املهنيـةاخلـاص ابلثـانو يتقدم الطالب من محلة الشهادة الثانوية املهنية ببطاقـة املفاضـلة ضـمن االعـالن  -
 الختصاصاهتم.الشاغرة يف الكليات واألقسام املما لة 

 

ً لثا  :الواردة في هذا اإلعالن الجامعي لقبوللمفاضالت ا إجراءات التقدم: ثا

 اضلةمسودة بطاقة املف ع رغباته يفمدورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية اليت يرغب ابلتفاضل مبوجبهما ويدوهنا بالطالب  يتقدم. 
 / ى للقبول العام واحملافظات قصرغبة كحد أ /35للفرع العلمي كحد أقصى، منها /رغبة  /45يتاح للطالب أن يدون يف بطاقة املفاضلة

 .د أقصى ملنح اجلامعات اخلاصةكح  رغبات /10و/الشرقية ومفاضليت ذوي الشهداء وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية وفق ما هو متاح له، 
  منح جامعات  و خيتار فقطأغبة كأن خيتار فقط قبول عام يدون أي ر  أالميكن للطالب يف كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو

 :)اخليارات املوجودة يف برانمج التقدم للمفاضلة( التالية اخلياراتخاصة أو كال القبولني وفق 
 هندسة-ة القلمون )منح( طب بشري جامع–سنة حتضريية عامة مثال:  املفاضلة العامة + منح الكليات الطبية جامعات خاصة 

 .....مدنية.. هندسة-جامعة الشام اخلاصة )منح(  صيدلة-موازيسنة حتضريية  –ة معلوماتي

 عامة وحمافظات نة حتضريية )سمثال: املفاضلة العامة + مفاضلة احملافظات الشرقية + منح الكليات الطبية جامعات خاصة
 ..ة )منح(لشام اخلاصجامعة ا ةصيدل-موازيسنة حتضريية  –( وحمافظات شرقية )عامة مدنية هندسة-طب بشري جامعة القلمون )منح(  –شرقية( 

 ذوي شهداء( ريية )عامة و سنة حتضمثال:  املفاضلة العامة + منح الكليات الطبية جامعات خاصة + مفاضلة ذوي الشهداء– 
شام اخلاصة لجامعة ا صيدلة-يمواز سنة حتضريية  –)عامة وذوي شهداء( معلوماتية  هندسة-( ومنح ذوي شهداء طب بشري جامعة القلمون )منح

 ...... شهداء()منح وذوي 

 نة حتضريية )عامة س مثال: سيةاملفاضلة العامة + منح الكليات الطبية جامعات خاصة + مفاضلة ابناء اعضاء اهليئة التدري
لشام ة اجامع صيدلة-موازي سنة حتضريية –)عامة وهيئة تدريسية( معلوماتية  هندسة-طب بشري جامعة القلمون )منح(  –وهيئة تدريسية( 
 ......اخلاصة )منح(

 وخيتار  داءة ذوي الشهاملفاضلة العامة + مفاضلة احملافظات الشرقية + منح الكليات الطبية جامعات خاصة + مفاضل
طب  – (شهداءوذوي  رقيةشسنة حتضريية )عامة وحمافظات  مثال: ذوي الشهداء( أو ابلعكس –الطالب أولوية القبول )شرقي 

وذوي  ةيشرقحمافظات امة و هندسة مدنية ابحلسكة )ع – (وذوي شهداء )عامةمعلوماتية  هندسة-( وذوي شهداء بشري جامعة القلمون )منح
 ...... شهداء(وذوي  لشام اخلاصة )منحجامعة ا صيدلة-موازيسنة حتضريية  – شهداء(

  هليئة التدريسيةابناء اعضاء االكليات الطبية جامعات خاصة + مفاضلة املفاضلة العامة + مفاضلة احملافظات الشرقية + منح 
 وهيئةمة وحمافظات شرقية حتضريية )عا سنة مثال: ( أو ابلعكسابناء اعضاء اهليئة التدريسية –وخيتار الطالب أولوية القبول )شرقي 

 اصة )منح(...جامعة الشام اخل دلةصي-موازيسنة حتضريية  –( تدريسيةوهيئة معلوماتية )عامة  هندسة-طب بشري جامعة القلمون )منح(  –( تدريسية
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 درهاهادة الثانوية ومص، دورة الشالشهادة الثانوية، رقم االكتتاب يقوم موظ  التسجيل ابإلدخال االلكرتوين لبياانت الطالب )فرع ،
 ذوي الشهداء حدى مفاضليتال يف حال اختيار ونوع التفاضل وحتديد أولوية نوع التفاض اللغة األجنبية اليت اختارها الطالب

وين ابإلدخال االلكرت  ظ  املختصّ يقوم املو  (واجلرحى واملفقودين أو أبناء أعضاء اهليئة التدريسية مع مفاضلة احملافظات الشرقية
 .ولرموز الرغبات اليت دوهنا يف مسودة املفاضلة لبياانت الطالب

  مث يضغط على زر حفظ الرغبات واملتابعة للتثبيت. لب،الطايقوم موظ  التسجيل إبدخال رغبات 

  اانت اخلاصة بكل لطالب( والبيرقم اهلات ، اجلوال، العنوان، الرقم الوطل ل)الطالب يقوم موظ  التسجيل إبدخال ابقي بياانت
 .(رايتالسو املواطنات  أبناء-واملفقودينذوي الشهداء واجلرحى -التدريسية بناء أعضاء اهليئة مفاضلة )أ

 سختني أصليتني.  نفاضلة على بعد أتكد الطالب من صحة إدخال بياانته ورغباته يقوم موظ  اإلدخال ابلتثبيت وطباعة بطاقة امل 

 لهما وختمهما ليهما وتسجيععليهما، ويقوم املوظ  ابلتوقيع ألصليتني ويلصق الطوابع املطلوبة يوقع الطالب على النسختني ا
 .ابألختام الرمسية

 رورة.إلبرازها عند الض ذه النسخةيسلم املوظ  للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعاراً ابالشرتاك يف املفاضلة وحيتفظ الطالب هب 

 قيدو إخراج الحيتفظ ابلنسخة الثانية للمفاضلة العامة يف اجلامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أ. 
 ة مرفقة إىل الوزار فقودين واجلرحى وامل وذوي الشهداء التدريسية،ملفاضلة اخلاصة أببناء أعضاء اهليئة ترسل النسخة الثانية من بطاقة ا

 .صة بذوي الشهداءلو يقة اخلااللطالب أو إخراج القيد والو يقة اخلاصة بعضو اهليئة التدريسية أو بصورة عن البطاقة الشخصية 
    ،اليت بنفس اجلامعةت تعديل الرغبابوذلك يف املركز اخلاص  خالل فرتة التقدم للمفاضلة ألكثر من مرةميكن للطالب تعديل رغباته 

 سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليها وذلك وفق اآليت:

الراغب  به بطاقة املفاضلة ذلك مرفقاً يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسياً إىل رائسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص ل -
 لها واملمهورة من مركز التسجيل.بتعدي

ة مرفقة تفظ ابلنسخة الثانيعتمدة وحييقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية امل -
 بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة يف اجلامعة.

 قة إىل الوزارة ضمنطاقة السابلثانوية غري السورية مع نسخة البترسل فقط البطاقات املعدلة واملقدمة على أساس الشهادات ا  -
 مغل  خاص مرفق بقائمة امسية.

 

 التحضريية:للقبول العام والسنة  مالحظات هامة
 / ويتم القبول وفق جمموع  ية،التحضري للقبول العام والسنة  رغبة كحد أقصى /35ميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت

 الدرجات وتسلسل الرغبات والشروط األخرى.

  ضلة ما مل باته بنتيجة املفاملرفوضة رغاملء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم، ويف هذه احلالة لن يصار إىل تسوية وضع الطالب
 .رغبة /35عدد الرغبات ابلكامل والبالغ /يكن مدوانً 

 والبالغ يف بطاقة املفاضلة كامل الرغبات وكانوا قد دونوا   املفاضلة العامةرفضت مجيع رغباهتم بنتيجة  ميكن للطالب الذين
إىل مديرية شؤون الطالب املركزية يف يدواًي التقدم بطلباهتم  على املفاضلة العامة فقط، ويرغبون بتسوية أوضاعهمرغبة  /35/عددها

يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط واحلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفاضلة العامة لفئة لية أو معهد ك  إحدى اجلامعات لتحديد
حصراً، وال جيوز تسوية األوضاع على احلد األدىن لفئة األبناء، كما ال جيوز التسوية على كليات الفنون اجلميلة والفنون  احملافظات

رغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات األربعة األوىل، على أن يتم تقدمي الطلبات اجلميلة التطبيقية كونه يشرتط فيها أن تكون ال
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وحتال الطلبات املقدمة يف اجلامعات إىل مديرية شؤون الطالب  ،ملقبولني بنتيجة املفاضلة العامةخالل فرتة تسجيل الطالب املستجدين ا
 . وإصدار قوائم املقبولنييف الوزارة ملعاجلتها 

  وتلغى الثانية بطاقة األوىلللطالب التقدم للمفاضلة يف أي مركز تسجيل معتمد، ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد الحيق 
 حكماً.

  املتوسط للعلوم الشرعية والعربية  الراغبني ابلتسجيل يف املعهد 2020لعام  الشرعيةيتقدم الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية
   فاضالت ابلتقدم إىللني يف هذه املال حيق للطالب املقبو املعهد. و عنها من قبل  اإلعالناليت يتم مجيع أنواع املفاضالت  إىلبدمشق 

 حكماً.التسجيل املباشر للفرع األديب ويعد طلبهم ملغى 

 تبارات املطلوبة،  يف االخاً ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد ومدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن انجح
رات وبقرار لمسابقات واالختبااحملددة ل ويستثى من هذا الشرط الذين مت تعديل درجاهتم يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة
ن قبل جلان مت واملقابالت ابقاارات واملسمن وزارة الرتبية ومل تكن درجاهتم ختوهلم االشرتاك يف االختبارات املطلوبة، وجترى هلم االختب

 خاصة تؤل  هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهد.

  ذا العام هل مرة اثنية لقبولل أي ابب ولن يكون هناك فتح العام للقبول اجلامعي عالن املفاضلة العامة هو اإلعالن النهائيإن إ
 .عدا إعالن مفاضلة التعليم املوازي

 
 :ا اإلعالنإىل مفاضالت القبول اجلامعي الواردة يف هذ للتقدماألوراق والواثئق املطلوبة 

 
 بصورة عن القيد يف ة فيتقدمونصورة عن البطاقة الشخصية ابلنسبة للطالب السوريني، أما الطالب الفلسطينيون املقيمون يف سوري 

وما قبل وال  26/7/1956 ون بتاريخالسجل املدين مستخرجًا حديثًا يذكر فيه اتريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يك
 تقبل الو يقة املؤقتة )البطاقة الشخصية(.

  شهادة حلاصل على الاابلنسبة للطالب ذاتية الطالب واملفوض عن الطالب مع نسخة من  الشخصية للمفوضصورة عن البطاقة
  املفاضلة.اىل  كتتاب للتقدما رقم  ومت منحه عرب الربيد االلكرتويناملطلوبة الثانوية غري السورية والذي قام إبرسال أوراقه 

  د سورية وو يقة  شهادة ميالعلى الشهادة الثانوية السورية بو يقة تثبت جنسيتهم ابإلضافة إىل احلاصلنييتقدم الطالب العرب
 تسلسل دراسي ملرحة التعليم األساسي / احللقة الثانية / ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية.

 ملرحلة التعليم  سلسل دراسيتملواطنات السورايت املقيمات يف سورية بو يقة تثبت جنسيتهم ابإلضافة إىل و يقة يتقدم أبناء ا
ابنها  ا خالل مدة دراسةهلسند إقامة األساسي )احللقة الثانية( ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم و 

  يف سورية.
 ايل، ممهورة ية، أو املعهد العبحوث العلمء أعضاء اهليئة التدريسية صادرة من ذاتية اجلامعة أو مركز الدراسات والالو يقة اخلاصة أببنا

 ابخلامت الرمسي تبني وضع والد الطالب أو والدته ومدة اخلدمة مستخرجة حديثاً.

 رية ، صادرة عن مديري لعريب السو اإبمرة اجليش  واملصابني وهم يقاتلون الو يقة اخلاصة مبفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين
 .شؤون الشهداء واجلرحى واملفقودين يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً 

 طاقة املفاضلة رغبة السنة بملن دّون يف  مخسة وعشرون ألف لرية سورية /25000وقيمتها / سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف
 .املعتمدةاملصارف أحد يف  لكالتحضريية )موازي( وذ
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 اضلةغبني يف التقدم ملفللطالب، للرا الرايضيالتفوق  تالعام تثبعن رئيس االحتاد الرايضي صادرة  لتفوق الرايضياخلاصة ابوثيقة ال  
د أسس وحتدّ ة املعمول هبا ئح واألنظمكلية الرتبية الرايضية على أساس التفوق الرايضي وذلك وفق األسس واملعايري املعتمدة يف اللوا

 التفوق الرايضي وفق اآليت:

                                                                                          يف بطولة العامل أو الدورات األوملبية.                     8-1احلائزون على املراكز من   -
 يف بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. 4-1احلائزون على املراكز من   -
 يف بطولة املتوسط أو دورة ألعاب املتوسط. 4-1احلائزون على املراكز من   -

 دورات العربية.يف البطوالت العربية أو ال 3-1احلائزون على املراكز من   -

 ية.  مية والعربالعبو املنتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية الذين يشاركون يف البطوالت الدولية واإلقلي  -

 اب املعتمدة.ة يف األلعالعبو منتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا املركز األول يف البطولة على مستوى اجلمهوري  -

 اب املعتمدة.ة يف األلعالذين حققوا املركز الثاين يف البطولة على مستوى اجلمهوري العبو منتخب احملافظة أو النادي -

 جلمهورية.ااحلائزون على املركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب القوة على مستوى   -

ضية كلية الرتبية الراي  أو ة تشرينجامعخيضع الطالب املتفوقون رايضيًا إىل فحص طيب ولياقة بدنية يف كلية الرتبية الرايضية يف  -
دد املقرر مبوجب مفاضلة خاصة وي قبل الطالب الناجحون ضمن الع ./2يف اإلعـالن رقم /جبامعة محاه خالل املواعيد احملددة 

رى فيما بينهم.  جت 

ة  واحلصول على و يقوقني رايضياً الطالب مراجعة االحتاد الرايضي العام لتدوين امسه لالستفادة من املقاعد املخصصة للمتفعلى  -
هلا لتضاف إىل لة اليت انخاصة ابلتفوق الرايضي، حيث سيقوم االحتاد الرايضي بتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب البطو 

 ل على أساسها يف كلييت الرتبية الرايضية.اجملموع التفاضلي للطالب ليتم القبو 

 .لوزارة الحقايت سرتسل ليقوم الطالب بتسليم الو يقة إىل مركز التقدم للمفاضلة إلرفاقها مع نسخة بطاقة املفاضلة ال -
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 ملكفوفني(بصرية مبن فيهم ا –حركية -املفاضلة اخلاصة ابلطالب املعاقني إبعاقات )مسعية 
 2020عام لدورة على الشهادة الثانوية من الفرع العلمي احلاصلني

 
 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إضافية شروط  والقسم أو املعهد الكلية

 ٪ يف اللغة العربية50  اللغة العربية

 ٪(80)ال تزيد عن  مسعية -
 (ةاإلعاق مهما كانت درجة) بصرية -
 (ةاإلعاقدرجة )مهما كانت  حركية -

الواقااااع يف   السااااب يااااوم اعتبااااارا  ماااان 
وحاااااة هناياااااة الااااادوام  26/9/2020

 الواقااااع يف  الااااثالاثءالرمسااااي ماااان يااااوم 
13/10/2020 
مبىن كلية الطب جامعة دمشق:  -

  (Bقاعة الطابق الرابع الالبشري )
جامعة حلب: مشفى حلب  -

 اجلامعي
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
جامعة البعث: كلية الطب -  

 البشري  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
جامعة طرطوس كلية الطب  -

 البشري  
 جامعة الفرات: -

 –مركز اللؤلوة الطيب احلسكة )
 ( ساحة الرئيس
 ( مبىن مشفى األسددير الزور  ) 

االنكليزية ٪ يف اللغة 60 اللغة اإلنكليزية
 بنجاحشريطة اجتياز االختبار 

 ٪ يف اللغة الفرنسية60 اللغة الفرنسية
 شريطة اجتياز االختبار بنجاح

 االنكليزية حصرا الدراسةلغة  اللغة األملانية

 -  اللغة الفارسية

الفرنسية حصراً  الدراسةلغة   اللغة اإلسبانية  

 - الفلسفة

 - علم االجتماع

 - املكتبات واملعلومات

 ٪(30تزيد عن )ال بصرية  -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت مسعية  -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

مهما كانت درجة حركية سفلية ) -
 اإلعاقة(

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 وظيفي)مهما كانت درجة اإلعاقة(

 ٪(80ال تزيد عن )مسعية  - - العلوم السياسية

 (ةاإلعاق مهما كانت درجة ) بصرية -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت حركية   -

 - احلقوق

 -  الشريعة
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إضافية شروط  والقسم أو املعهد الكلية

 -  االقتصاد

 ٪(30ال تزيد عن بصرية ) -
 ٪(50ال تزيد عن مسعية ) -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

سفلية وعلوية بطرف واحد حركية  -
 وظيفي)مهما كانت درجة اإلعاقة(

الواقااااع يف   السااااب يااااوم اعتبااااارا  ماااان 
وحاااااة هناياااااة الااااادوام  26/9/2020

 الواقااااع يف  الااااثالاثءالرمسااااي ماااان يااااوم 
13/10/2020 
مبىن كلية الطب جامعة دمشق:  -

 (Bقاعة الطابق الرابع الالبشري )

جامعة حلب: مشفى حلب  -
 اجلامعي

جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -
 )قاعة السيمينار(

جامعة البعث: كلية الطب -  
 البشري  

 جامعة محاه :كلية الطب البشري -

جامعة طرطوس كلية الطب  -
 البشري  

 جامعة الفرات: -

 –احلسكة )مركز اللؤلوة الطيب 
 ( ساحة الرئيس
 ( مبىن مشفى األسددير الزور  ) 

 - العلوم اإلدارية

 الفنون اجلميلة

 والفنون اجلميلة التطبيقية

% يف 50معدل 
الشهادة الثانوية وجلميع 
فروع الشهادات شريطة 
النجاح يف االختبارات 

اإلعـالن رقم الواردة يف 
/2/. 

 ٪(50ال تزيد عن ) مسعية -
درجة )مهما كانت حركية سفلية  -

 (ةاإلعاق

 العلوم

 الرايضيات

٪ يف مادة الرايضيات60  

 ٪(50)ال تزيد عن  مسعية -

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

اإلحصاء 
 الرايضي

 ٪(50)ال تزيد عن  مسعية -

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

مهما كانت درجة حركية سفلية ) -
 اإلعاقة(

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إضافية شروط  والقسم أو املعهد الكلية

 اهلندسة املعلوماتية
اختصاص 
 برجميات

 

درجة / بعد طي  1800/
درجة مادة الرتبية الدينية 
 وإحدى اللغتني األجنبيتني

حركية علوية بطرف واحد  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة(وظيفي)

مهما كانت درجة حركية سفلية ) -
 اإلعاقة(

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 وظيفي)مهما كانت درجة اإلعاقة(

الواقااااع يف   السااااب يااااوم اعتبااااارا  ماااان 
وحاااااة هناياااااة الااااادوام  26/9/2020

 الواقااااع يف  الااااثالاثءالرمسااااي ماااان يااااوم 
13/10/2020 
الطب مبىن كلية جامعة دمشق:  -

 (Bقاعة الطابق الرابع الالبشري )

جامعة حلب: مشفى حلب  -
 اجلامعي

جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -
 )قاعة السيمينار(

 جامعة البعث: كلية الطب البشري-

 جامعة محاه :كلية الطب البشري -

جامعة طرطوس كلية الطب  -
 البشري  

 جامعة الفرات: -

 –احلسكة )مركز اللؤلوة الطيب 
 ( ساحة الرئيس
 ( مبىن مشفى األسددير الزور  ) 

 

 
 

هندسة تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 
 بطرطوس

اختصاص 
 برجميات

اهلندسة 
امليكانيكية 
 والكهرابئية

هندسة  -
 االتصاالت

هندسة  -
 االلكرتونيات

 واالتصاالت

حركية علوية بطرف واحد  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة(وظيفي)

سفلية بطرف واحد وظيفي حركية  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 وظيفي)مهما كانت درجة اإلعاقة(

 الرتبية

 املناهج
 - 

 ٪(80مسعية ) ال تزيد عن  -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت بصرية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت حركية  -

 الرتبية اخلاصة

 علم النفس

 % في اللغة األجنبية50 التقاين للتعويضات السنية املعهد

 ٪(50مسعية)ال تزيد عن  -
 حركية سفلية  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( -

املعهد املتوسط للعلوم الشرعية 
 والعربية

- 
 %(80مسعية ) التزيد عن  -

 بصرية ) مهما كانت درجة االعاقة( -

 حركية )مهما كانت درجة االعاقة( -
المعهد التقاني 

دمشق في  الطبي

 –حلب  –النبك –

 تشرين 
اختصاص 

معالجة 

 فيزيائية

- 
 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  -
 ٪(30بصرية )ال تزيد عن  -

 

المعهد التقاني 

في دمشق  الصحي

حمص  –حلب –

الحسكة  –

دير  -طرطوس 

 الزور
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إضافية شروط  والقسم أو املعهد الكلية

 المعهد التقاني للحاسوب
 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  - % في اللغة األجنبية50

 ٪(30)ال تزيد عن بصرية  -
حركية علوية بطرف واحد  -

 مهما كانت درجة اإلعاقة(وظيفي)

حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -
 وظيفي)مهما كانت درجة اإلعاقة(

الواقااااع يف   السااااب يااااوم اعتبااااارا  ماااان 
وحاااااة هناياااااة الااااادوام  26/9/2020

 الواقااااع يف  الااااثالاثءالرمسااااي ماااان يااااوم 
13/10/2020 
مبىن كلية الطب جامعة دمشق:  -

 (Bقاعة الطابق الرابع الالبشري )
جامعة حلب: مشفى حلب  -

 اجلامعي
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
جامعة البعث: كلية الطب -  

 البشري  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
جامعة طرطوس كلية الطب  -

 البشري  
 جامعة الفرات: -

 –احلسكة )مركز اللؤلوة الطيب 
 ( ساحة الرئيس
 ( مبىن مشفى األسددير الزور  ) 

 - اإلحصائي(-المعهد التقاني )المالي

 المعهد التقاني

 للعلوم المالية والمصرفية

 
 % في اللغة األجنبية50

المعهد التقاني للفنون 

 التطبيقية بدمشق

شريطة النجاح يف فحص 
يف اإلعـالن الرسم الوارد 

 ./2رقم /

 ٪(50مسعية )ال تزيد عن  -
 حركية سفلية -
 )مهما كانت درجة اإلعاقة(  

 : مالحظة

عاله ولن أاألماكن احملددة و املواعيد  على الطالب املعاقني واملكفوفني الراغبني ابلتقدم هلذه املفاضلة إجراء الفحص الطيب ضمن-
 وثيقة الفحص الطيبني مرفقة بيصار إىل قبول أي طالب مل خيضع للفحص الطيب ومل يتقدم ببطاقة املفاضلة اخلاصة ابملعاق

 فيها اسم الطالب ية واحملددالصادرة عن اللجنة الطبية املخصصة لذلك واملعتمدة من الطبيب املختص ورئيس اللجنة الطب
 . بل الطلبات الشرطية على تقدمي الواثئقوال تق ونوع اإلعاقة ونسبتها

ن ماستبعاد الطالب  م، حيث سيتمهبإضافة إىل تقدمهم إىل املفاضلة اخلاصة  ةلتقدم للمفاضلة العاماملعاقني اب الطالب يلزم -
 .ضلة العامة تيجة املفااملفاضلة اخلاصة هبم إذا كان  الرغبة اليت سيقبل فيها مماثلة للرغبة اليت قبل فيها بن

 آلية إجراء الفحص الطيب والتقدم ملفاضلة املعاقني جسميا :

 دمني وحيصل على لطالب املتقويدون امسه يف سجل ا يراجع الطالب املكان املخصص إلجراء الفحص الطيب واحملدد يف هذا اإلعالن
 و يقة الفحص الطيب.

 إلجراء الفحص الطيب له. يقوم رئيس اللجنة إبحالة الطالب إىل اللجنة املختصة حسب نوع اإلعاقة 
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 لثال ي ونوع اسم الطالب يتم حتديد نوع اإلعاقة ونسبتها من الطبيب املختص، وتدون على و يقة الفحص الطيب اليت تتضمن ا
 لمعاقني.اإلعاقة ونسبتها مث تعتمد من رئيس اللجنة الطبية ويقدمها الطالب إىل مركز املفاضلة املخصص ل

 ة تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.   يف حال وجود أكثر من إعاق 

   حلدود ة له، دون التقيد ابصاصات املتاحببطاقة مفاضلة املعاقني يف املراكز االلكرتونية املخصصة لتدوين رغباته ابالخت الطالبيتقدم
باشر للفرع األديب ابستثناء  لتسجيل املا وإعالن /2يف اإلعـالن رقم /الدنيا للدرجات املطلوبة للمفاضلة العامة للفرع العلمي واحملددة 

 كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية.

 فحص ددة يف و يقة الة العجز احمليقوم املوظ  املختّص ابإلدخال االلكرتوين للبياانت اليت اختارها الطالب ولرموز الرغبات ونسب
 رة الحقاً.الطيب مث يرفق الو يقة مع نسخة بطاقة املفاضلة اليت سرتسل للوزا

 د اعتمادها ها إىل الوزارة بععاقة ونسبتتقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الوزارة إبرسال قوائم أبمساء الطالب املعاقني مع نوع اإل
 أصوالً وذلك بعد انتهاء املواعيد احملددة إلجراء الفحص الطيب.

 وية بعد رجة الشهادة الثانلطبية مع داإلعاقة اليت حددهتا اللجنة ا تتم املفاضلة بني الطالب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة
 هتم.طي درجة مادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني )االنكليزية أو الفرنسية( ووفق تسلسل رغبا

   ،ة وذلك يف املركز قدم للمفاضلخالل فرتة الت أكثر من مرةعند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته
 اخلاص الذي سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليها 

 تمدة.يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املع 

 ية.ترسل البطاقات املعدلة مع نسخة البطاقة السابقة إىل الوزارة ضمن مغل  خاص مرفق بقائمة امس  -

 

 HIASTاملفاضلة اخلاصة اليت جيريها املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  

 2020/2021و  2019/2020حلملة الشهادة الثانوية من الفرع العلمي لعامي 
 مدة الدراسة مخس سنوات : –برامج هندسة

 علوم وهندسة املواد(   –امليكاترونيكس   –النظم االلكرتونية   –النظم املعلوماتية   –) االتصاالت  قبدمش

 يف حلب( -)هندسة الطريان 
ات احلد األدىن املطلوب جملموع الدرج

بعد طي عالمة الرتبية  2400من 
الدينية وعالمة إحدى اللغتني 

 األجنبيتني

 2214 الدورة االوىل 2020/2021عام 
 2264 الدورة الثانية

 2208 الدورة االوىل 2019/2020عام 
 2231 الدورة الثانية

 درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي أساسجيري القبول النهائي وفق مفاضلة على 
 5/10/2020ولغاية  13/9/2020التسجيل من 

 الظهر )عدا يومي اجلمعة والسب ( من الساعة العاشرة صباحا  وحة الساعة الثالثة بعد

 011/ 5140520طريق قاسيون لالستعالم  أول–خل  مشفى الشهيد أمحد حاميش–مسبق الصنع -: مساكن برزة يف دمشق

 5421803/021/ لالستعالم: سي  الدولة ، كلية العلوم سابقاً : يف حلب

 www.hiast.edu.syكما ميكن التسجيل عرب اهلاتف أو عرب املوقع االلكرتوين للمعهد 
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 م إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  الجهة التي ت  
 

لني اجلدو وفق  ت الشرقية"، احملافظا"عام/موازي ، السنة التحضرييةالعامةاملفاضلة  يتقّدم الطالب السوريون ومن يف حكمهم لالشرتاك يف -1
 .ناملبينة يف هذا االعال املعتمدةوإىل أحد مراكز التسجيل  /2)أ وب( املذكورين يف اإلعـالن رقم /

ت الشهداء لالختصاصا ة ومنح ذوييتقدم الطالب السوريني والفلسطينيني املقيمني يف سورية لالشرتاك يف مفاضلة منح اجلامعات اخلاص -2
 .للفرع العلميالطبية اىل مراكز التسجيل املعتمدة 

ط تنطبق عليهم الشرو  لتدريسية ممناوأبناء أعضاء اهليئة  واجلرحى واملفقودينيتقدم الطالب الراغبني ابلتقدم ملفاضليت ذوي الشهداء  -3
 نهم.ماملطلوبة  الواردة أعاله بطلباهتم إىل املركز املعتمد اخلاص هبم ابجلامعة مصطحبني معهم األوراق الثبوتية

املعتمد  طلباهتم إىل املركزبردة أعاله الشروط الوا يتقدم الطالب العرب وأبناء املواطنات السورايت املقيمون يف سورية ممن تنطبق عليهم -4
 اخلاص هبم ابجلامعة مصطحبني معهم األوراق الثبوتية املطلوبة منهم.

 ملفاضلة.اواعيد التقدم هلذه ممعة وخالل يتقّدم الطالب املعاقون جسمياً لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة هبم إىل املركز املعتمد هلم ابجلا -5

 

 الثالاثءم الرسامي من يوم وحة هناية الدوا 2020/  9 /26الواقع يف  السب يوم اعتبارا  من صباح  تتقدم الطلبا
لتاسعة ة أعاله من الساعة اويتم استقبال الطالب يوميا  ضمن فرتة التسجيل احملدد 2020/  10/  13الواقااااع يف 

 األم ومركز يف يف اجلامعة مركزين خيصصعلى أن  السب مبا فيها يوم صباحا  وحة الساعة الثانية والنصف ظهرا ، 
   فرع اجلامعة يستمر ابستقبال الطلبات حة الساعة اخلامسة مساء .

 ولنييستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقب. 
ط ت املتعلقة بشرو ة املعلوماأنواعاها ومعرفة كافميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة 

 :عن طريق التقدم إليها ومعلومات أخرى

 موقع وزارة التعليم العايل                                      املفاضلةموقع                              

www.mohe.gov.sy      www.mof.sy     

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العايل

 ابراهيمبسام لدكتور ا                                                                                                    

 
 
 

http://www.mof.sy/

