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 الجمهورية العربية السورية     
 والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي 

 
 إعالن  

 إىل مجيع الطالب املسجلني يف السنة التحضريية للكليات الطبية 
 يف اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية  

 2021-2020للعام الدراسي    
 

إىل إحددد   ازي(مددو  -)عددامتعلن وزارة التعليم العايل عن شروط ومواعيد التقدددم إىل مضاةددلة طددرز سددالب السددنة التحضددريية   
 سرسددو  –محددا   -البعدد   -تشددرين  -حلددب  -الصدديدلة( يف مامعددات  مشدد   –سب األسددنان  -الكليات الطبية )سب بشري  

 وطقاً ملا يلي: ،طقط وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية ومامعة الضرات ألبناء احملاطظات الشرقية
 

 أحكام عامة: 
إىل  ءاتقريريد   ريريءا    2021-2020املسجلني يف السنة التحضريريةية للمريريام الد ا ريري  املستجدين يتقدم إىل هذه املفاضلة مجيع الطالب  -

 تسجيلهم ملدة فصل د ا   واحد. إبيقافأو قا ءا  ءاأو مل يتقد ا تحاانت السنة التحضةية 

فرزهم علريري  فاضلة ويتم هذه امليتقد ءن إىل  ،2019/2020الطالب الذين قا ءا إبيقاف تسجيلهم ملدة عام كا ل للمام الد ا    -
 فقط.  مدل الشهادة الثانءية

يتقد ءن و  فاضلةامل يتم ا تبمادهم  ن هذه  2020/2021للمام الد ا    ملدة عام كا ل متسجيله  قا ءا إبيقاف الطالب الذين -
 .فقط الشهادة الثانءيةويتم فرزهم عل   مدل   2021/2022 فاضلة الفرز للمام الد ا    إىل

/  غبريريات علريري  3، و/وجلميريريع أنريريءاف املفاضريريالتيف بطاقريرية املفاضريريلة  عل  األقل وحىت المدد املتاح له  غبات /5/تدوين بلطالب يلتزم ا -
 .الشرقية احملافظاتأبنا   للمسجلني عل   قاعداألقل 

 املراكز احملددة يف هذا اإلعالن.إحدى إىل هذه املفاضلة الكرتونيا  يف  الطالب برغباتهيتقدم  -

ابلطريقريرية الريري  وفريريم  ريريا يرغريريب، و كريرين أن تتريريدالل  غبريريات المريريام واملريريءازف يريريدون الطالريريب  غبريريات المريريام واملريريءازف ببطاقريرية  فاضريريلة واحريريدة  -
 .، ويتم القبءل وفم تسلسل  غبات الطالب ببطاقة املفاضلةالطالب يرغب هبا

 لالل فرتة التقدم للمفاضلة. ألكثر  ن  رة كن للطالب تمديل  غباته  -

، ويف حريريال ابلريريرقم الثالريريد بمريريد الفادريريلة وبريريدون تريريدويراملمريريدل يؤلريريذ و املمريريدل التفاضريريل  النهريريار  للفريريرز  وفريريمبريريني الطريريالب يريريتم التفاضريريل  -
 ينظر إىل عال ة الشهادة الثانءية. عند احلد األدىن للقبءل لطالبلاملمدل التفاضل   تساوف

دريريدو  نتريرياره هريريذه املفاضريريلة  همريريا كانريري  بمريريد  ةمن االختصاصددات الطبيددةتغية  غبته املقبءل بنتيجة  فاضلة الفرز ال حيم للطالب  -
األ باب، وحيم له يف المام التايل للفريريرز تغيريرية قيريريده إىل أف التصريريات  ريرين االلتصادريريات الطبيريرية إعا كريريان لققريريا  ملمريريدل القبريريءل فيريريه يف 

 لقيد.وفم الشروط اخلادة بتغية ا ، أو تغية قيده إىل كلية ألرى غة الكليات الطبيةعام القبءل وعام تغية القيد

إىل كليريرية ألريريرى غريرية  قيدهوحيم له هبذه احلالة تغية  ،باته املدونة يف بطاقة املضاةلةال يسو  وةع الطالب الذي رطضت مجيع رغ -
 وفم الشروط اخلادة بتغية القيد. هما كان  نتيجته ابلسنة التحضةية الكليات الطبية 

لن يتم فرز أف طالب إىل إحدى التصادات الكليات الطبية يف اجلا مات إعا مل يكن قد تقدم إىل هذه املفاضلة، وحيم له يف هريريذه  -
 احلالة تغية قيده إىل كلية ألرى غة الكليات الطبية وفم الشروط اخلادة بتغية القيد. 

 / ل. .25000عليم املوازي وقدرها /الت سلضةيسد  الطالب الذي يدون أي رغبة خاصة ابلتعليم املوازي  -

 وط  نوع القبول بعد الضرز. وتعديالته2017لعام  46يسد  الطالب الرسوم اجلامعية الوار ة يف القرار الوزاري رقم  -

يف ابلدددوام  بندداء احملاطظددات الشددرقيةأل الضرزمضاةلة بنتيجة احلسكة(  -وطرعيها )الرقة    الضرات  سمح للطالب املقبولني جبامعةي -
 .2022-2021يف اجلامعات األخر  للعام الدراسي الكليات املماثلة 

 

 



 2 

 : (موازي –عام  )   للقبوليف السنة التحضريية    الطالب املسجل أوالً:  
، اب ريريتثنا  الطالريريب احلادريريل علريري  قبريريءل ( وفريريم  ريريا يرغريريبعددام ومددوازي)يف أف جا مريرية للكليريريات الطبيريرية حيم للطالب تريريدوين  غباتريريه  -

دد )كريريءن قبءلريريه يف السريرينة التحضريريةية  ءازف حصريريرا  ابملريري عريريام  ريريابم فيريريدون  غباتريريه  قريريل عريريدد الرغبريريات املدونريرية ، علريري  أن ال ت ريريءازف(حريريد
 . غبات /5عن /

الشريريروط  بمريريد يقريرييقهماحلارزين عل  الشهادة الثانءية السء ية والذين مت  مريريا لتهم  ما لريرية الطريريالب السريريء يني  العربحي  للطالب  -
، تريريريدوين  غبريريريا م ()قبريريريءل عريريريام لطريريريالب السريريريء ينياب اخلادريريريةنتريريرياره املفاضريريريلة ابلسريريرينة التحضريريريةية  ءجريريريب  اخلادريريرية بريريريذلل، و ريريريجلءا

 (.)قبول عام طقطللكليات الطبية يف أف جا مة 

بمريريريد احلريريارزين علريريري  الشريريهادة الثانءيريرية السريريريء ية والريريذين مت  مريريريا لتهم  ما لريرية الطريريريالب السريريء يني  حيدد  ألبندداء املواسنددات السدددور ت -
)قبريريءل عريريام أو  طريريالب السريريء ينيلاب اخلادريريةنتريرياره املفاضريريلة ابلسريرينة التحضريريةية  ءجريريب الشريريروط اخلادريرية بريريذلل، و ريريجلءا  يقريرييقهم

، اب ريريتثنا  الطالريريب احلادريريل ءن( وفريريم  ريريا يرغبريري )قبددول عددام ومددوازي، تريريدوين  غبريريا م للكليريريات الطبيريرية يف أف جا مريرية قبريريءل  ريريءازف(
 يف السنة التحضةية حددد  ءازف(. )كءن قبءله وازي حصراً ابملعل  قبءل عام  ابم فيدون  غباته 

على العد  املقرر قبوله يف السددنة التحضددريية للعددام  إةاطتهااليت مت من الطالب وهي النسبة %( 10نسبة )   سيتم استبعا -
 .2020/2021الدراسي 

%(  ريرين املمريريدل التفاضريريل  للشريريهادة الثانءيريرية الريريذف قبريريل 40مجريريع نسريريبة )املمريريدل النريرياته عريرين يتم التفاضل بني الطريريالب علريري  أ ريريا    -
وال تريريدلل عال ريرية  لنتيجة امتحاانت اجلزء النظددري طقددط %( ملمدل السنة التحضةية60ابلسنة التحضةية ونسبة )الطالب  فيه  

، ويف حريريال دون تريريدويرم الثالريريد بمريريد الفادريريلة  ريرين املمريريدل التفاضريريل  النهريريار  يؤلريريذ ابلريريرقو ، اجلريريز  المملريري  للمقريرير  يف عمليريرية الفريريرز
 .ينظر إىل عال ة الثانءيةاملمدل التفاضل  للطالب عند احلد األدىن للقبءل تساوف 

دد لال ريريريتيماب يف الكليريريريات  وفريريريم المريريريدد احملريريري   بنتيجريريرية ا تحريريرياانت السريريرينة التحضريريريةية املنقريريريءلني  و الطريريريالب النريريرياجحني    التفاضريريريل بريريريني أوال   يريريريتم   -
 . عل  أ ا  املمدل التفاضل    الطالب الرا بني   ابلتفاضل بني األعداد يستكمل المدد ويف حال وجءد  قاعد  تبقية  ن هذه   ، الطبية 

 . وفم الشروط اخلادة بتغية القيد وفم  غبا م و  غة الكليات الطبية  كليات ألرى   إىل   ( )الذين مل يتم فرزهم  الطالب  يتم تغية قيد  -

مت إضريريافتهم )تشريريميلهم( للسريرينة التحضريريةية والريريذين أعضا  اهليئة التد يسية وعوف الشهدا    فاضلة أبنا   تقد ءا إىلالذين  الطالب   -
ويسريريريمم هلريريريم بمريريريد فريريريرزهم يف حريريريال مل حيصريريريلءا علريريري  االلتصريريريات  ءازف(املريريري –مريريريام ال) ز فاضريريريلة الفريريرير إىل  يتقريريريد ءن ،القبريريريءل المريريريامإىل 

هيئريرية تد يسريريية {الفريريرز بتسريريءية أوضريرياعهم وقبريريءهلم وفريريم احلريريدود الريريدنيا النا ريرية عريرين  فاضريريلة )لمدم يقيقهم احلد األدىن(  املرغءب فيه  
الريري  تسريريبم الرغبريرية الريري  و ملفاضريريلة ووفريريم تسلسريريل  غبريريا م يف بطاقريرية ا }عوف شريريهدا  –)اجلا مة ال  يتبع هلا عضء اهليئريرية التد يسريريية( 

 .مل يدونءها ببطاقة املفاضلةتل  الرغبة ال  فرزوا إليها أو ، ولن يصا  إىل تسءية وضمهم لرغبة بنتيجة هذه املفاضلة إليها فرزوا

إىل ابلتحءيريريل )عريريام /  ريريءازف(  فاضلة الفرز بمد القبءل واجلرح  واملفقءدين وعوف الشهدا  يسمم ألبنا  أعضا  اهليئة التد يسية  -
 .وعلل )بمد تقد هم ابلءاثرم املطلءبة املمتمدة أدءال ( أف جا مة يرغبءهنا يفاملماثل االلتصات 

 

 : (موازي –)عام    ير الزور -احلسكة  -/الرقة  شرقيةالاطظات بنتيجة مضاةلة احمل يف السنة التحضريية املسجل الطالب  اثنياً:
، اب ريريتثنا  الطالريريب ( وفم  ريريا يرغريريبعام و موازي) حصراً ها يعوطر مامعة الضرات يف  الطبيةلكليات  لحيم للطالب تدوين  غباته   -

عل  ، دد  ءازف()كءن قبءله يف السنة التحضةية حد   ءازف حصرا  )لافظات شرقية( فيدون  غباته  احلادل عل  قبءل عام  ابم 
 ./  غبات3قل عدد الرغبات املدونة عن /أن ال ت
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%(  ريرين املمريريدل التفاضريريل  للشريريهادة الثانءيريرية الريريذف قبريريل 40يتم التفاضل بني الطريريالب علريري  أ ريريا  املمريريدل النريرياته عريرين مجريريع نسريريبة ) -
التحضةية، واملمدل التفاضل  النهار  يؤلذ ابلرقم الثالد بمد الفادلة بدون %( ملمدل السنة 60فيه ابلسنة التحضةية ونسبة )

 .للقبءل ينظر إىل عال ة الثانءية ، ويف حال تساوف املمدل التفاضل  للطالب عند احلد األدىنتدوير

احملريريدد لال ريريتيماب يف الكليريريات وفريريم المريريدد بنتيجة ا تحاانت السريرينة التحضريريةية  املنقءلني  ويتم أوال  التفاضل بني الطالب الناجحني  -
 .عل  املقاعد املتبقية التفاضل بني الطالب الرا بنييتم  وبمد علل، للمحافظات الشرقية الطبية

عريرين  ريريدة الد ا ريرية  ريريدة ال تقريريل افظريرية الريري  قبلريريءا علريري  أ ا ريريها ابخلد ريرية يف احملبمد خترجهم يف هذه الكليات   يلتزم الطالب املقبءلءن -
 .19/8/1979/ ات يخ 39املر ءم التشريم   قم /وفم أحكام 

 : واجلرحى واملضقو ين   ذوي الشهداءيف السنة التحضريية على مقاعد   الطالب املسجل اثلثاً:  
قريريل عريريدد الرغبريريات املدونريرية عريرين علريري  أن ال ت ،)عام( فقريريط  وفم  ا يرغب أف جا مةيف الطبية كليات  لحيم للطالب تدوين  غباته ل -

 . غبات /5/

%(  ريرين املمريريدل التفاضريريل  للشريريهادة الثانءيريرية الريريذف قبريريل 40التفاضل بني الطريريالب علريري  أ ريريا  املمريريدل النريرياته عريرين مجريريع نسريريبة )يتم   -
%( ملمدل السنة التحضةية، واملمدل التفاضل  النهار  يؤلذ ابلرقم الثالد بمد الفادلة بدون 60فيه ابلسنة التحضةية ونسبة )

 .للقبءل ينظر إىل عال ة الثانءية ل  للطالب عند احلد األدىنتدوير، ويف حال تساوف املمدل التفاض

وفريريم المريريدد احملريريدد لال ريريتيماب يف الكليريريات بنتيجريرية ا تحريرياانت السريرينة التحضريريةية  املنقريريءلني و يتم أوال  التفاضل بريريني الطريريالب النريرياجحني  -
 بقية.وبمد علل يتم التفاضل بني الطالب الرا بني عل  املقاعد املت، هلذه املفاضلةالطبية 

بمد ددو   عل  االلتصات املرغءب فيه ءاومل حيصل (حد عامشهدا  عوف ال)فئة طالب  إضافتهم إىلمت الذين   للطالبيسمم   -
فريريرز عوف النا ريرية عريرين  فاضريريلة وفريريم احلريريدود الريريدنيا  موقبءهل أوضاعهماحلد األدىن(، بتسءية  م)لمدم يقيقهالمام   الفرز للقبءلنتاره  

ولريرين يصريريا  إىل تسريريءية  بنتيجريرية هريريذه املفاضريريلة، إليهريريافريريرزوا ال  تسبم الرغبة ال  و   يف بطاقة املفاضلة  مووفم تسلسل  غبا   الشهدا 
 مل يدونءها ببطاقة املفاضلة.تل  الرغبة ال  فرزوا إليها أو  وضمهم لرغبة

 . ابلتحءيل إىل االلتصات املماثل يف أف جا مة يرغبءهنا عل   قاعد عوف الشهدا  واجلرح  واملفقءدين   فاضلة الفرز    يسمم للطالب املقبءلني  -
 أبناء أعضاء اهليئة التدريسية: يف السنة التحضريية على مقاعد   الطالب املسجلرابعاً:  
عل  أن ال تقل عدد الرغبات املدونريرية ، عام( فقط قبءل ) حيم للطالب تدوين  غباته للكليات الطبية يف أف جا مة وفم  ا يرغب -

 .عام طقطقبول وطرعيها  مامعة الضراتيف وحيم له تدوين  غبات  . غبات /5عن /

%(  ريرين املمريريدل التفاضريريل  للشريريهادة الثانءيريرية الريريذف قبريريل 40يتم التفاضل بني الطريريالب علريري  أ ريريا  املمريريدل النريرياته عريرين مجريريع نسريريبة ) -
ملمدل السنة التحضةية، واملمدل التفاضل  النهار  يؤلذ ابلرقم الثالد بمد الفادلة بدون %( 60فيه ابلسنة التحضةية ونسبة )

أ ريريا إعا كانريري  الشريريهادة  .للقبريريءل ينظريرير إىل عال ريرية الثانءيريرية ويف حريريال تسريرياوف املمريريدل التفاضريريل  للطريريالب عنريريد احلريريد األدىن ،تريريدوير
 التحضةية فقط.الثانءية غة  ء ية فيتم التفاضل وفم  مدل السنة 

وفريريم المريريدد احملريريدد لال ريريتيماب يف الكليريريات بنتيجريرية ا تحريرياانت السريرينة التحضريريةية  املنقريريءلني و يتم أوال  التفاضل بريريني الطريريالب النريرياجحني  -
 وبمد علل يتم التفاضل بني الطالب الرا بني عل  املقاعد املتبقية.، هلذه املفاضلةالطبية 

)اجلا مة ال  يتبع هلريريا عضريريء اهليئريرية التد يسريريية(، و كريرين أن يفريريرز الطريريالب علريري   ةجا مة عل  حديتم فرز الطالب عل   قاعد كل   -
، إعا كريريريان الطالريريريب قريريريد دون يف بطاقريريرية املفاضريريريلة الرغبريريرية علريريري   قاعريريريد اجلا مريريريات  قاعريريريد اجلا مريريريات األلريريريرى يف حريريريال تريريريءفر الشريريرياغر

 .   األلرى 

ومل حيصريريلءا علريري  االلتصريريات املرغريريءب فيريريه بمريريد    ( )هيئريرية تد يسريريية / حريريد عريريام   فئريرية طريريالب   إضريريافتهم إىل     يسريريمم للطريريالب الريريذين  ريري  -
ددو  نتاره الفرز للقبريريءل المريريام )لمريريدم يقريرييقهم احلريريد األدىن(، بتسريريءية أوضريرياعهم وقبريريءهلم وفريريم احلريريدود الريريدنيا النا ريرية عريرين  فاضريريلة فريريرز  

الريري  تسريريبم الرغبريرية  و ووفم تسلسل  غبا م يف بطاقة املفاضلة  ية(  )اجلا مة ال  يتبع هلا عضء اهليئة التد يس   أبنا  أعضا  اهليئة التد يسية 



 4 

مل يريريدونءها ببطاقريرية املفاضريريلة،    لرغبريرية تلريري  الرغبريرية الريري  فريريرزوا إليهريريا أو ، ولن يصا  إىل تسريريءية وضريريمهم  بنتيجة هذه املفاضلة   إليها فرزوا ال  
التحضةية واحملققني للحد المام )هيئريرية تد يسريريية حريريد عريريام ( بتريريدوين ويسمم ألبنا  أعضا  اهليئة التد يسية فقط املقبءلني يف السنة 

  غبات يف جا مة الفرات وفرعيها )عام فقط(

 جا مة يرغبءهنا. أف  يفاملماثل إىل االلتصات ابلتحءيل  فاضلة الفرز يسمم ألبنا  أعضا  اهليئة التد يسية بمد القبءل  -

 

 السوريني غري املقيمني: الطالب  مضاةلة  بنتيجة يف السنة التحضريية للكليات الطبية    الطالب املسجل خامساً:  
 . غبات /5أن ال تقل عدد الرغبات املدونة عن /  يرغب علحيم للطالب تدوين  غباته للكليات الطبية يف أف جا مة وفم  ا  -

 .فقريريط   مريريدل السريرينة التحضريريةيةعلريري  أ ريريا  الشريريهادة الثانءيريرية و ككتلريرية واحريريدة وبغريرير النظريرير عريرين  صريريد  يتم التفاضل بني الطريريالب   -
 .الثانءيةالشهادة   مدلويف حال تساوف املمدل التفاضل  للطالب عند احلد األدىن للقبءل ينظر إىل 

وفريريم المريريدد احملريريدد لال ريريتيماب يف الكليريريات بنتيجريرية ا تحريرياانت السريرينة التحضريريةية  املنقريريءلني و يتم أوال  التفاضل بريريني الطريريالب النريرياجحني  -
 وبمد علل يتم التفاضل بني الطالب الرا بني عل  املقاعد املتبقية.، هلذه املفاضلةالطبية 

 

 واألمانب:العرب  مضاةلة الطلبة  نتيجة يف السنة التحضريية للكليات الطبية ب  الطالب املسجلسا ساً:  
 . غبات /5عل  أن ال تقل عدد الرغبات املدونة عن / حيم للطالب تدوين  غباته للكليات الطبية يف أف جا مة وفم  ا يرغب -

يريريتم التفاضريريل بريريني الطريريالب ككتلريرية واحريريدة وبغريرير النظريرير عريرين  صريريد  الشريريهادة الثانءيريرية وعلريري  أ ريريا   مريريدل السريرينة التحضريريةية فقريريط  -
للطالب عند احلريريد األدىن للقبريريءل ينظريرير إىل  ويف حال تساوف املمدل التفاضل   ية أم غة  ء ية. ءا  كان  الشهادة الثانءية  ء 

 .الثانءيةالشهادة   مدل

وفريريم المريريدد احملريريدد لال ريريتيماب يف الكليريريات بنتيجريرية ا تحريرياانت السريرينة التحضريريةية  املنقريريءلني و يتم أوال  التفاضل بريريني الطريريالب النريرياجحني  -
 وبمد علل يتم التفاضل بني الطالب الرا بني عل  املقاعد املتبقية.، هلذه املفاضلة الطبية

 

 األوراق املطلوبة للتقدم للمضاةلة 
 الشخصية ابلنسبة للطالب السء يني. دء ة عن البطاقة  -

القيد يف السجل املدين  ستخرج الفلسطينيءن املقيمءن يف  ء ية    الطالب   - اللجء    ا  يتقد ءن بصء ة عن  حديثا  يذكر فيه ات يخ 
 .)البطاقة الشخصية(   املؤقتة وال تقبل وثيقة اإلقامة  ،  وما قبل   1956/ 7/ 26والذي جيب أن يكون بتاريخ  لمارلة الطالب  

ب - يتقد ءن  واألجانب  المرب  أو دء ة جءاز  فر(  جنسيتهم تثب   ءثيقة  الطالب  الفلسطيين   ،)شهادة  يالد  الطالب  ويتقدم 
صء ة عن القيد يف السجل املدين  ستخرجا  حديثا  ب   26/7/1956اتريخ اللجوء لعائلته بعد اتريخ  املقيم يف  ء ية والذف  

 )البطاقة الشخصية(.  املؤقتة اإلقامةوال تقبل وثيقة يذكر فيه ات يخ اللجء  لمارلة الطالب، 

، وترد له السلفة ته أف  غبة لادة ابلتمليم املءازف / ل.  ملن يدون ضمن  غبا25000/  وقد هاتسديد  لفة التمليم املءازف   -
 . يف حال مل حيصل عل  قبءل ابلتمليم املءازف 

يطالب   - السلفة  املسجل  الطالبال  بتسديد  واألجانب  والمرب  املقيم  غة  السء ف  بنتيجة  فاضل   التحضةية  كءنه   ابلسنة 
  ددها  ابقا . 

 
 
 
 



 5 

 
 إمراءات التقدم للمضاةلة 

إىل أحد  راكز   فرز طالب السنة التحضةية يتقّدم الطالب شخصيا ، أو وكيله القانءين ) ءجب وكالة  مسية( لالشرتاك يف  فاضلة   -1
 التسجيل املمتمدة يف اجلا مات. 

املختّص إب -2 املءظف  ال  دلال  يقءم  الرغبات  الطالب مث يدلل   ءز  بياانت  فتظهر  الشهادة  أو  صد   االكتتاب واحملافظة   قم 
 التا ها الطالب مث يقءم حبفظ البياانت.

بياانته وتسلسل  غباته يقءم   -3 البطاقة االلكرتونية وطباعة نسخبمد أتكد الطالب  ن دحة إدلال  بتثبي     تني  ءظف اإلدلال 
 . تنيأدلي

 .يلصم الطءابع املطلءبة عليهما، و األدليتني تنييءقع الطالب عل  النسخ -4

 . تني األدليتنييءقع  ءظف اإلدلال عل  النسخ -5

 ديرية شؤون طالب السنة  يف    يةبنسخة أدلوحيتفظ    األدليتني،  النسختنيعل     يضع املءظف املختص ابلتسجيل األلتام الرمسية  -6
 جلا مة.    التحضةية اب

 لصم عليها الطءابع إشما ا  ابالشرتاك يف املفاضلة وحيتفظ الطالب هبذه النسخة  أدلية  للطالب نسخة    ءظف التسجيليسّلم   -7
 إلبرازها عند الضرو ة.

التقدم للمضاةلة وذلك يف    ألكثر من مرةميكن للطالب تعديل رغباته،   -8 ببطاقة املركز  نضس  خالل طرتة  الذي سب  وتقدم 
 وذلك وط  اآليت:  املضاةلة إليه

بطاقة   - به  مرطقاً  لذلك  املخصص  املركز  هلا  يتبع  اليت  اجلامعة  رائسة  إىل  رمسياً  التعديل  بطلب  العالقة  يتقدم صاحب 
 املضاةلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل. 

يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونياً وتسلم النسخة املعدلة للطالب وط  اآللية املعتمدة وحيتضظ ابلنسخة   -
 يف مديرية شؤون سالب السنة التحضريية ابجلامعة.     األخر  مرطقة بطلب الطالب وبطاقة املضاةلة السابقة

 مالحظات هامة: 

/  غبات 3بطاقة املفاضلة وجلميع أنءاف املفاضالت، و/  له يف  غبات عل  األقل وحىت المدد املتاح    / 5تدوين /بلطالب  ا  يلتزم •
 للممدل التفاضل . الطالب ووفقا   وفم تسلسل  غبات  الفرزويتم  ،عل  األقل للمسجلني عل   قاعد أبنا  احملافظات الشرقية

بطاقة املضاةلة، وال يسو  وةع الطالب الذي مل يتقدددم ببطاقددة  ال يسو  وةع الطالب الذي رطضت مجيع رغباته املدونة يف   •
 . وط  الشروط اخلاصة بتغيري القيد   غري الكليات الطبية   مضاةلة، وحي  له هبذ  احلالة تغيري القيد إىل كلية أخر  

نتاره املفاضلة بمد ددو  تغية  غبته  ، هذه املفاضلة بنتيجةااللتصادات الطبية  املقبءل يف اف التصات  نال حيم للطالب   •
تغيريرية قيريريده إىل أف التصريريات  ريرين االلتصادريريات الطبيريرية وفريريم الشريريروط  وحيدد  لدده يف العددام التددايل للضددرز همريريا كانريري  األ ريريباب، 

 اخلادة بتغية القيد.

أل ريرينان يف حريريال حقريريم حيم للطالب التحءيل بني اجلا مات يف المام الذف يل  عام الفرز ابلنسبة لكليات الطب البشرف وطب ا •
القبءل يف اجلا مة ال  يرغب ابلتحءيل إليها يف عام الفرز وبمد  ءافقة عميدف الكليتني احملءل  نها واحملءل إليهريريا،    مدلالطالب  

، وبمريريد الرتفريريع للسريرينة الثالثريرية و ءافقريرية عميريريدف الكليتريريني ابلنسريريبة لكليريرية الصريرييدلة ووفريريم الشريريروط والقءاعريريد الناظمريرية للتحءيريريل املماثريريل
قية أن حيقريريم الطالريريب د جريرية القبريريءل ابلسريرينة التحضريريةية ابإلضريريافة للفريريرز ويبقريري  الطالريريب  لتريريزم ويضريرياف ابلنسريريبة للمحافظريريات الشريرير 

 . لصاحل احملافظات الشرقية

ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى حيم للطالب التقدم للمفاضلة يف أف  ركز تسجيل  متمد،   •
 الثانية حكماً. 
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 واملصارف املعتمدة لتسديد سلضة التعليم املوازي املعتمدة ملضاةلة طرز سالب السنة التحضريية إىل الكليات الطبيةمراكز التسجيل 

 

 املصرف املعتمد لتسديد سلضة التعليم املوازي  املركز اجلامعة 

 كلية : الصيدلة   مش  
 كافة فروف املصرف المقا ف حساب جا مة د شم  قم  

ck1-10169193 

 كلية الز اعة  )   ضمن احلرم اجلا م (  حلب 
  قم:  حلب حساب جا مة  –ف كافة فروف املصرف المقا  

ck1-10344100 
فروف  صرف التسليف الشمب  كافة  

 املمهد التقاين للحا ءب  تشرين 
بسء ية لصاحل املصرف التجا ف السء ف  مجيع فروف املصا ف التجا ية 

التمليم املءازف –جا مة تشرين  -/ الالعقية4فرف/  

0304-093912-001 / قم احلساب   

 كلية الطب البشرف  –  خمرب االنرتن  البع   
 جا مة البمد بسء ية حساب  المقا يةمجيع فروف املصا ف  -

 ck1/   10170174 قم احلساب 
 حساب جا مة البمد  بسء ية  التجا فمجيع فروف املصرف -

3040-323300-001 /  قم احلساب  

  ائ ة اجلا مة   - ديرية شؤون الطالب  املركزية  محا 
 حلساب جا مة محاه  بسء ية التجا فمجيع فروف املصرف  -

/ 001-024384-0501 / 
 مجيع فروف املصرف المقا ف يف محاه  -

CK1-10991333 

 كلية الطب البشرف  سرسو 
 املصرف التجا ف السء ف 

 / حلساب جا مة طرطء  /تمليم  ءازف/1فرف طرطء   قم /
/ 06010851110011/ / قم احلساب  

 

 مكان ومواعيد تقدمي الطلبات 
الصريرييدلة( إىل املراكريريز املمتمريريدة يف اجلا مريريات    –طريريب األ ريرينان    –)طريريب بشريريرف    لكليريريات الطبيريريةل فاضريريلة الفريريرز  يريريتم تقريريدب طلبريريات  

، ويريتم ا ريتقبال الطريالب  27/9/2021الواقددع يف    اإلثنددنيولغايددة يددوم    19/9/2021الواقع يف    األحداعتباراً من صباح يوم  
اب ريريتثنا  يريريء   اجلممريرية  ضريريمن فريريرتة التسريريجيل احملريريددة أعريرياله يء يريريا   ريرين السريرياعة التا ريريمة دريريباحا  وحريريىت السريرياعة الثانيريرية والنصريريف ظهريريرا   

 والسب .
 : عن سري  ومعرطة كاطة املعلومات املتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخر  هذا اإلعالنميكن للطالب االسالع على 

 
 www.mohe.gov.sy  والبحث العلمي  موقع وزارة التعليم العالي 

 
 www.mof.sy                                             المفاضلةموقع 

والبح  العلمي          وزير التعليم العايل  

 بسام ابراهيم لدكتور  ا                                                                              

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mof.sy/
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 الكليات الطبية ورموز الرغبات 
 الكلية  الرمز  الكلية  الرمز 

 د شم ) ءازف(  -الطب البشرف  22 د شم )عام(  -الطب البشرف  1

 حلب ) ءازف(  -البشرف الطب  23 حلب )عام(  -الطب البشرف  2

 الالعقية ) ءازف(  -الطب البشرف  24 الالعقية )عام(  -الطب البشرف  3

 طرطء  ) ءازف(  -الطب البشرف  25 طرطء  )عام(  -الطب البشرف  4

 محص ) ءازف(   -الطب البشرف  26 محص )عام(   -الطب البشرف  5

 ) ءازف( محاة    -الطب البشرف  27 محاة )عام(   -الطب البشرف  6

7 
ابلسنة  للمقبءلني   دير الزو  )عام(  -الطب البشرف 

  فاضلة احملافظات الشرقية فقط التحضةية بنتيجة 
28 

ابلسنة  للمقبءلني    دير الزو  ) ءازف( -الطب البشرف 
  فاضلة احملافظات الشرقية فقط التحضةية بنتيجة 

 ) ءازف( د شم   -طب األ نان  29 د شم )عام(   -طب األ نان  8

 حلب ) ءازف(  -طب األ نان  30 حلب )عام(  -طب األ نان  9

 الالعقية ) ءازف(  -طب األ نان  31 الالعقية )عام(  -طب األ نان  10

 محص ) ءازف(   -طب األ نان  32 محص )عام(   -طب األ نان  11

 محاة ) ءازف(   -طب األ نان  33 محاة )عام(   -طب األ نان  12

 طرطء  ) ءازف(  –طب األ نان  34 طرطء  )عام(  –طب األ نان  13

14 
للمقبءلني ابلسنة التحضةية   احلسكة )عام(  -طب األ نان 

 35  فاضلة احملافظات الشرقية فقط بنتيجة  
للمقبءلني ابلسنة التحضةية    احلسكة ) ءازف( -طب األ نان 

  فاضلة احملافظات الشرقية فقط بنتيجة  

 د شم ) ءازف(   -الصيدلة  36 د شم )عام(   -الصيدلة  15

 حلب ) ءازف(  -الصيدلة  37 حلب )عام(  -الصيدلة  16

 الالعقية ) ءازف(  -الصيدلة  38 الالعقية )عام(  -الصيدلة  17

 محص ) ءازف(   -الصيدلة  39 محص )عام(   -الصيدلة  18

 ) ءازف( محاة    -الصيدلة  40 محاة )عام(   -الصيدلة  19

 طرطء  ) ءازف(   -الصيدلة  41 طرطء  )عام(   -الصيدلة  20

21 
ابلسنة التحضةية بنتيجة  للمقبءلني    الرقة )عام( -الصيدلة 

 42  فاضلة احملافظات الشرقية فقط 
ابلسنة التحضةية بنتيجة  للمقبءلني   الرقة ) ءازف( -الصيدلة 

  فاضلة احملافظات الشرقية فقط 

 هامة: مالحظة 
التسلسل املذكو   وط  ما يرغب ميكن للطالب تدوين رغباته يف بطاقة املضاةلة    - العام  وميكن أأعال   ر  وال يشرتط  ن تتداخل رغبات 

 . واملوازي ابلطريقة اليت يرغبها الطالب

 3مثال      2مثال      1مثال  
 الكلية  الرمز   الكلية  الرمز   الكلية  الرمز 

 د شم )عام(   -الصيدلة  15  د شم )عام(  -الطب البشرف  1  )عام( د شم   -الطب البشرف  1

 حلب )عام(  -الصيدلة  16  د شم )عام(   -طب األ نان  8  د شم ) ءازف(  -الطب البشرف  22

 د شم )عام(  -الطب البشرف  1  د شم )عام(   -الصيدلة  15  د شم )عام(   -طب األ نان  8

 د شم )عام(   -طب األ نان  8  د شم ) ءازف(  -الطب البشرف  22  ) ءازف( د شم   -طب األ نان  29

  د شم )عام(   -الصيدلة  15
  د شم ) ءازف(   -طب األ نان  29

 حلب )عام(  -طب األ نان  9

  د شم ) ءازف(   -الصيدلة  36
  د شم ) ءازف(   -الصيدلة  36

 حلب )عام(  -الطب البشرف  2

  الالعقية )عام(  -الطب البشرف  3
    حلب )عام(  -الطب البشرف  2

                        


