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يجب قراءة إعالن المفاضلة جيداً قبل التقدم إليها لمعرفة متطلبات القبول وشروطه.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم إلى مفاضلة الفرع العلمي ببطاقة مفاضلة واحدة فقط.
يتقدم الطالب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) لهذا العام إلى مفاضلة الموازي (لالختصاصات األخرى عدا
السنة التحضيرية) بعد صدور نتائج المفاضلة العامة (وفق اإلعالن الخاص بها).
يتقدم الطالب من حملة الشهههههادة الثانوية للفرعين العلمي واألدبي من (السههههوري اير الم يم – العرب واألجانب – المعاقين جسههههمياً) إلى المفاضههههلة
الخاصة بهم إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضالت األخرى التي يحق لهم التقدم إليها.
يتقدم الطالب السهههههوريين ومن في حكمهم من حملة الشههههههادة الثانوية (الفرع األدبي) من (أبناء أعضهههههاء الهي ة التدريسهههههية – ذوي الشههههههداء) إلى
المفاضلة الخاصة بهم إضافة إلى تقدمهم إلى التسجيل المباشر للفرع األدبي وفق اإلعالن الخاص بهم.
يتقدم الطالب السهههوريين ومن في حكمهم من حملة الشههههادة الثانوية العامة (الفرع األدبي) لهذا العام الذين حققوا شهههروو القبول (العام – الموازي-
محافظات شرقية) إلى التسجيل المباشر وفق اإلعالن الخاص بالتسجيل المباشر

مفاضالت الفرع العلمي:

 تتضمن بطاقة مفاضلة الفرع العلمي أنماو القبول التالية( :المفاضلة العامة – السنة التحضيرية (عام  /موازي)  -محافظات شرقية – منح جامعات
خاصة (الكليات الطبية) – منح الجامعات الخاصة (للكليات الطبية) لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين– الهي ة التدريسية – ذوي الشهداء والجرحى
والمفقودين).
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للقبول بالسنة التحضيرية ،وال تعد الرابة قبوالً إال بعد صدور نتائج المفاضلة ،ويكون دوام الطالب في الجامعات وفقاً لمصدر الشهادة الثانوية.
 إن قبول الطالب في إحدى رابات منح الجامعات الخاصة (االختصاصات الطبية) هو قبول نهائي وال يحق له االستنكاف عنه أو تعديل الرابة مهما
كانت األسباب ،وال يحق له التحويل أو تغيير القيد.
 يتقدم الطالب ببطاقة المفاضههلة للفرع العلمي ويحق له إدراج  /45/رابة في البطاقة بما فيها رابة السههنة التحضههيرية ومنح الجامعات الخاصههة ويحق
للطالب ادراج راباته بالطريقة التي يرابها ووفق التسههههلسههههل المطلوب مثال( :سههههنة تحضههههيرية عامة –طب بشههههري جامعة القلمون (منح)  -هندسههههة
معلوماتية – سنة تحضيرية موازي -صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)  -هندسة مدنية.).......

 بالنسبة لطالب (الفرع العلمي) الذين يحق لهم التقدم إلى المفاضالت الخاصة (محافظات شرقية – أبناء أعضاء الهي ة التدريسية – ذوي الشهداء) تعتبر

الرابة التي تقدم بها للقبول العام هي نفسها رابته في المفاضلة الخاصة ويقبل بالمفاضلة العامة إذا حقق الحد العام أما إذا لم يحقق حد القبول العام

يقبل في المفاضلة الخاصة به إذا حقق شروطها.
 يختار الطالب عند التقدم للمفاضلة نوع القبول الذي يراب به حسب حالته وفق الخيارات التالية:
 مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة /ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين مفاضلة عامة /منح جامعات خاصة/أبناء أعضاء الهي ة التدريسية مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة /أبناء أعضاء الهي ة التدريسية مفاضلة عامة /مفاضلة محافظات شرقية /منح جامعات خاصة /ذوي الشهداء والجرحى والمفقودينمالحظة - :بالنسبة للمفاضلة العامة تتضمن رابة السنة التحضيرية (عام وموازي).
 يجوز للطالب اختيار نمط قبول واحد من الخيارات أعاله وادراج الرابات وفقاً لذلك. إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحدى الجامعات ال يعني قبوله في هذه الجامعة في نهاية السنة التحضيرية.
 إن قبول الطالب في السههنة التحضههيرية وفق القبول العام أو الموازي ال يعني بانه سههيسههتمر في هذا النوع من القبول عند الفرز وإنما يحدد قبوله مرة
أخرى عند مفاضههلة الفرز في نهاية السههنة التحضههيرية ،وعليه فإن الطالب الذي غان قبول عام في السههنة التحضههيرية يمكن أن يفرز في نهايتها إلى
التعليم الموازي حسههههب معدله وراباته والعكس صههههحيح الطالب الذي غان قبول موازي في السههههنة التحضههههيرية يمكن أن يفرز في نهايتها إلى التعليم
العام.
 يتقدم الطالب الحاصههل على الشهههادة الثانوية السههورية لهذا العام للمفاضههلة بلغة أجنبية واحدة (إنكليني أو فرنسههي أو روسههي) يختارها ويسههجلها في
بناء على هذا المجموع
بطاقة المفاضههههههلة
وبناء عليه يحسههههههب المجموع من  /2400/للفرع العلمي بعد طي عالمة التربية الدينية ،ويفاضههههههل الطالب ً
ً
لجميع الرابات ،وللقسم المماثل للغة التي اختارها.
 تحتسههههب عالمة التربية الدينية للراابين في التقدم إلى غليتي الشههههريعة ،والمعهد المتوسههههط للعلوم الشههههراية والعربية مع المجموع العام للدرجات عند
التفاضل عليهما.
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 يتاح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضهههههلة  /45/رابة للفرع العلمي غحد أقصهههههى ،منها  /35/رابة غحد أقصهههههى للقبول العام والسهههههنة التحضهههههيرية
و /10/رابات غحد أقصهههى لمنح الجامعات الخاصهههة (يمكن للطالب في غل نوع منها أن يدون رابة أو أكثر أو أن ال يدون أي رابة غأن يختار فقط
قبول عام أو يختار فقط منح جامعات خاصة أو غال القبولين).
 يحق للطالب الذي َدون في بطاقة المفاضهههههههلة  /35/رابة للمفاضهههههههلة العامة (عدا المنح) في الفرع العلمي ورفضهههههههت جميع راباته أن يتقدم بطلب
لتسوية وضعه وقبوله في الكلية أو المعهد الذي يراب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول (العام) والشروو المطلوبة ،وال يتم تسوية وضعه إذا
كان عدد الرابات المدونة أقل من  /35/رابة وال يمكن تسوية الوضع على رابة السنة التحضيرية أو إحدى منح الجامعات الخاصة أو المفاضالت
الخاصة.
 الطالب الذي حصل على قبول في المفاضلة العامة في إحدى السنوات السابقة بدءاً من العام  2010-2009وما بعد في حال حصوله على ثانوية حديثة
لعام  2020لن يسمح له بالتقدم إلى المفاضلة العامة ويسمح له بالتقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطها.
 يجب االلتنام التام بالمواعيد المحددة في اإلعالن إلجراء المسههههههههههابقات والمقابالت للكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى ذلك ولجميع أنواع
المفاضالت.
 إن إعالنات القبول هي إعالنات نهائية للقبول الجامعي ولن يكون هناك فتح أي باب تسجيل مرة ثانية.








القبول في قسمي اللغة االنكلينية والفرنسية يتطلب التقدم لالختبار الخاص بها ولجميع أنواع المفاضالت ،وذلك وفق الشروو والمواعيد المحددة في
اإلعالن رقم ( )2من إعالنات المفاضلة ويحق للطالب التقدم إلى غال االختبارين.
على الطالب الراابين بالتقدم لمفاضلة قسمي اللغة اإلنكلينية والفرنسية في غليات اآلداب والعلوم اإلنسانية (من الحاصلين على  %60غحد أدنى في
عالمة اللغة في شهادة الدراسة الثانوية) اجتياز االختبار الخاص بهذه اللغات ،ويتم التفاضل للناجحين باالختبار على أساس درجة اللغة في الشهادة
الثانوية وعند التساوي ينظر إلى المجموع التفاضلي.
اختبارات (اللغة اإلنكلينية – اللغة الفرنسية – الهندسة المعمارية – الفنون الجميلة – غليات التمريض – مدارس التمريض – العلوم الصحية بجامعة
دمشهههق-التربية الرياضهههية – معهد الفنون التطبي ية – المعاهد التقانية للعلوم السهههياحية والفندقية) تجرى لمرة واحدة فقط وتسهههري لكافة المفاضهههالت
بغض النظر إذا جرت هذه المفاضالت في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة.
خصههههههصههههههت نسههههههبة  % 70من األعداد المقررة للقبول في بعض الكليات واألقسههههههام المفتتحة في فروع الجامعات بالمحافظات ألبناء هذه المحافظات
بالمفاضلتين العامة والموازي والتسجيل المباشر وفق مصدر الشهادة الثانوية.
يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مرغن تسجيل معتمد واحد فقط ،وفي حال تقدم إلى أكثر من مرغن تعتمد البطاقة األولى وتلغى الثانية حكماً.

التسجيل المباشر للفرع األدبي
-

يتقدم الطالب من حملة الشههههههههادة الثانوية العامة من الفرع األدبي لعام  ،2020والذين حققوا شهههههههروو القبول العام والموازي إلى إعالن التسهههههههجيل
المباشر للفرع األدبي وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتسجيل بما فيهم أبناء المحافظات الشرقية.
يمكن للطالب االطالع على الرابات المتاحة واير المتاحة للتسجيل المباشر من خالل الرابط المخصص ضمن موقع المفاضلة.
يسدد الطالب الرااب بالتسجيل المباشر (موازي) سلفة مالية قيمتها ( 25ألف ليرة سورية) في حساب الجامعة التي يراب بالتسجيل فيها وتحتسب
هذه السلفة من قيمة رسوم الخدمات الجامعية بعد قبوله واستكماله إجراءات تسجيله ،وال ترد هذه السلفة عند استنكافه عن التسجيل.
يمكن للطالب تعديل االختصاص الذي سجل عليه ألكثر من مرة وذلك خالل المدة المحددة للتسجيل المباشر وال يجوز التعديل بعد ذلك.
يتقدم الطالب بالوثائق المطلوبة من أمثالهم عند التسجيل النهائي حسب نوع القبول (عام  -موازي  -محافظات شرقية).
في االختصهههاصهههات التي يتم القبول فيها وفق العالمة االختصهههاصهههية سهههينظر إلى المجموع العام للدرجات في الشههههادة الثانوية بعد طي درجة مادة
التربية الدينية وإحدى اللغتين عند تساوي العالمة االختصاصية عند الحد األدنى.
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السنة التحضيرية
تعريف بالسنة التحضيرية
تهدف السنة التحضيرية المعتمدة غأساس للقبول في غليات (الطب البشري -طب األسنان -الصيدلة) إلى:
 تهي ة طالب متمين قادر على التفوق وخدمة المجتمع بمهنية عالية. قياس قدرات الطالب وتوجيهه إلى االختصاص الذي يتناسب مع ميوله. تهي ة الطالب للتواصل المباشر مع الوسط الجامعي. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.تعد السنة التحضيرية من السنوات الدراسية للطالب.





نظام الدراسة واالمتحانات في السنة التحضيرية

تعد السنة التحضيرية سنة من سنوات الدراسة المقررة للكليات الطبية.
اللغة األجنبية المعتمدة للدراسة في السنة التحضيرية هي اللغة اإلنكلينية حص اًر.
يتقدم الطالب في الفصل األول إلى امتحانات مقررات هذا الفصل ويتقدم في الفصل الثاني إلى امتحانات مقررات الفصل الثاني.
يحسهههب معدل الطالب من أجل تحديد فرزه في نهاية السهههنة التحضهههيرية على أسهههاس نتائجه في مقررات الفصهههل األول التي تقدم إليها في الفصهههل األول فقط
اء نجح بها أو رسب بها أو لم يتقدم إلى امتحاناتها).
ومقررات الفصل الثاني التي تقدم إليها في الفصل الثاني فقط (سو ً
يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل فيه على عالمة قدرها  ٪60على األقل.
يعد الطالب مترفعاً إلى السنة الثانية إذا غان عدد المقررات التي يحملها ال ينيد عن أربعة مقررات ،ويطالب بإعادة المقررات الراسب فيها فقط.
يعد الطالب راسباً في السنة التحضيرية إذا غان يحمل أكثر من أربعة مقررات ،ويطالب بإعادة المقررات الراسب فيها قبل التسجيل في السنة الثانية ،وفي حال
الرسوب في السنة التحضيرية للمرة الثانية يعد مستنفداً.
يخضع الطالب في السنة التحضيرية إلى االمتحانات العملية للمقررات التي تتطلب ذلك.
ال يحق للطالب الدخول إلى االمتحانات النظرية للمقررات التي لها جنء عملي وجنء نظري ما لم يكن ناجح ًا في الجنء العملي ،ويعد الطالب ناجح ًا في الجنء
العملي للمقرر إذا حصل فيه على عالمة قدرها  ٪40من عالمة الجنء العملي على األقل.

-

تغيير القيد في نهاية السنة التحضيرية
أ-

ب-
ت-

يحق للطالب تغيير قيده إلى اختصاص آخر من اير اختصاصات السنة التحضيرية في نهايتها مهما غانت نتيجته بالسنة التحضيرية وشريطة عدم حصوله
على أي اختصاص في إحدى الكليات الطبية وفق األسس المعتمدة لتغيير القيد (والطالب الرااب بتغيير قيده في نهاية السنة التحضيرية يتوجب عليه عدم

التقدم لمفاضلة الفرز).

يحق للطالب في العام الذي يلي عام القبول في االختصاص الذي فرز إليه بنتيجة السنة التحضيرية تغيير قيده إلى أحد اختصاصات السنة التحضيرية
(الطب البشري -طب األسنان -الصيدلة) إذا غان محققاً شروو القبول فيه في عام القبول وفي عام تغيير القيد.
الطالب المستنفد (الراسب للمرة الثانية بالسنة التحضيرية) يحق له تغيير قيده إلى غلية أدنى خارج الكليات الطبية (الطب البشري – طب األسنان –

الصيدلة) وفق شروو وقواعد تغيير القيد.
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القبول الجامعي والوثائق المطلوبة
أوالً :المفاضلة العامة (الفرع العلمي) :
يتقدم إليها:


جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) في العام .2020

 جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية اير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) بعد
طي درجات مواد (التربية الدينية  -التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسي ية  -السلوك والمواظبة إن وجدت) وحسم  % 10من معدل
الشهادة الثانوية اير السورية في سنة القبول نفسها.
 الطالب العرب الم يمون في سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم
على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) ،ويعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة فقط.
 الطالب العرب واألجانب من أبناء المواطنات ا لسوريات الم يمات في سورية ،المتنوجات من اير السوريين أو من في حكمهم ،الذين درسوا مرحلة
التعليم األساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) وغانت األم
م يمة في سورية خالل فترة دراسة ابنها ،ويعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة والموازي وفي الرسوم الجامعية.
يختار الطالب نمط القبول (مفاضلة عامة – منح جامعات خاصة) ويدرج راباته ببطاقة مفاضلة واحدة تتضمن رابات الفرع العلمي ومنح الجامعات الخاصة
(إن راب) وفق درجاته وراباته ووفق الشروو الخاصة بها.
يتم اإلعالن عن (حد للقبول العام وحد للقبول الموازي) للتقدم إلى المفاضلة للقبول في السنة التحضيرية وال تعد الرابة قبوالً إال بعد صدور نتيجة المفاضلة،
وفي نهاية السنة التحضيرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق اآللية المعتمدة ويدرج راباته بالكليات الطبية للقبولين العام والموازي  ،ويتم تحديد نوع
القبول النهائي (عام – موازي) في نهاية السنة التحضيرية  ،فقد يقبل الطالب بالسنة التحضيرية وفق القبول العام ولكن يفرز بنهايتها إلى القبول الموازي
حسب راباته ومعدله ،والعكس صحيح بأن يقبل الطالب في السنة التحضيرية بالقبول الموازي ثم يفرز في نهايتها إلى القبول العام .
الزيادة بنتيجة
تم زيادة نسببببة  %10للقبول في السبببنة التحضبببيرية دد العدد البقرر فبول فيها للعام الدراسبببي  2021-2020دلى أن يصبببار لى اسبببتبعاد
مفاضلة الفرز في نهاية السنة التحضيرية لى اختصاصات أخرى غير االختصاصات الطبية وفق الشروط والقوادد الناظبة لتغيير القيد.
يوزع دوام الطالب في السنة التحضيرية على الجامعات وفق مصدر الشهادة الثانوية باستثناء محافظات (دير النور -الحسكة-الرقة-ادلب) ومفاضلة ذوي
الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية فيترك للطالب اختيار جامعة الدوام.
يسدد الطالب رسوم الخدمات الجامعية على أساس القبول العام أو الموازي حسب نوع قبوله في السنة التحضيرية بعد صدور نتائج المفاضلة.

-

-

الوثائق المطلوبة للمفاضلة العامة:
-

-

صهههورة عن البطاقة الشهههخصهههية بالنسهههبة للطالب السهههوريين ،أما الطالب الفلسهههطينيون الم يمون في سهههورية فيتقدمون بصهههورة عن القيد في السهههجل المدني
مستخرجاً حديثاً يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
الطالب الحاصههلون على شهههادة الدراسههة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية واألجنبية يتقدمون بصههورة عن الشهههادة الثانوية مصههدقة من وزارة الخارجية
في الدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها ،وغذلك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبية.
أبناء المواطنات السهههوريات الم يمات في سهههورية :يتقدمون بوثيقة تثبت جنسهههيتهم ،باإلضهههافة إلى وثيقة تسهههلسهههل دراسهههي لمرحلة التعليم األسهههاسهههي (الحلقة
الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي في سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سورية.
الطالب العرب الم يمون في سهههورية والمولودون فيها يتقدمون بوثيقة تثبت جنسهههيتهم ،باإلضهههافة إلى شههههادة ميالد سهههورية ووثيقة تسهههلسهههل د ارسهههي لمرحلة
التعليم األساسي (الحلقة الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي في سورية.
إشههعار مصههرفي بتسههديد سههلفة مالية قيمتها (  25ألف ليرة سههورية ) في الفرع المصههرفي المعتمد في المحافظات لمن دون رابة السههنة التحضههيرية /موازي/
وتحتسب من قيمة رسوم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله ،وال ترد هذه السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل .

ثالثاً :مفاضلة التعليم الموازي (الفرع العلمي) عدا الكليات الطبية :


يتقدم إليها حص اًر الطالب السوريون ومن في حكمهم ،وأبناء المواطنات السوريات الذين تنطبق عليهم الشروو السابقة من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية

العامة السورية (الفرع العلمي) في العام  ، 2020ويتم اإلعالن عنها بعد المفاضلة العامة.

الوثائق المطلوبة:

 صهههورة عن البطاقة الشهههخصهههية بالنسهههبة للطالب السهههوريين ،أما الطالب الفلسهههطينيون الم يمون في سهههورية فيتقدمون بصهههورة عن القيد في السهههجل المدنيمستخرج ًا حديث ًا يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
 أبناء المواطنات السوريات الم يمات في سورية :يتقدمون بوثيقة تثبت جنسيتهم ،باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األسا سي (الحلقة الثانية)ومرحلة التعليم الثانوي وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سورية.
 إشههعار مصههرفي بتسههديد سههلفة مالية قيمتها (  25ألف ليرة سههورية ) في الفرع المصههرفي المعتمد في المحافظات وتحتسههب من قيمة رسههوم الخدمات الجامعيةحين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الذي قبل فيه  ،وال ترد هذه السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل .
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رابعاً :مفاضلة المحافظات الشرقية (الفرع العلمي) للطالب السوريين ومن في حكمهم:



-

-

-

خصصت محافظات (دير النور – الحسكة – الرقة) به  %70من العدد المقرر قبوله في جميع غليات جامعة الفرات وفرعيها.
يتقدم إليها جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية من إحدى محافظات (دير النور – الحسكة –الرقة).
يتقدم الطالب براباته ضمن بطاقة مفاضلة واحدة بما فيها رابة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه تحديد نوع القبول وفق الخيار (عام -
محافظات شرقية  -منح جامعات خاصة).
يتم قبول أبناء المحافظات الشرقية في السنة التحضيرية وباقي االختصاصات بموجب هذه المفاضلة وذلك وفق مصدر الشهادة الثانوية فقط (دير النور –
الحسكة – الرقة).
يتم اإلعالن عن (حد للقبول العام وحد للقبول الموازي) للتقدم إلى مفاضلة القبول في السنة التحضيرية محافظات شرقية وال تعد الرابة قبوالً إال بعد صدور
نتيجة المفاضلة ،وفي نهاية السنة التحضيرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق اآللية المعتمدة ويدرج راباته بالكليات الطبية للقبولين العام والموازي ويتم
تحديد نوع القبول النهائي (عام – موازي) في نهاية السنة التحضيرية ،فقد يقبل الطالب بالسنة التحضيرية وفق القبول العام ولكن يفرز بنهايتها إلى القبول
الموازي حسب راباته ومعدله ،والعكس صحيح بأن يقبل الطالب في السنة التحضيرية بالقبول الموازي ثم يفرز في نهايتها إلى القبول العام .
يدون الطالب الذي حقق الحد األدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يراب بالدوام فيها في السنة التحضيرية.
الطالب الذي اختار التقدم لرابة السنة التحضيرية في المفاضلة (العامة-موازي) وقبل بنتيجتها ولم يتقدم إلى رابة السنة التحضيرية على مقاعد المحافظات
الشرقية ال يحق له الحقاً تعديل قبوله إلى مقاعد المحافظات الشرقية.
الطالب الرااب بالقبول في إحدى منح الجامعات الخاصة إدراج رابته ضمن بطاقة المفاضلة نفسها وال يحق له االستنكاف بعد القبول أو التعديل.
يتم قبول الطالب وفق األعداد المحددة للمحافظات الشرقية وبقوائم تصدر عن الوزارة.
يتعهد الطالب المقبولون في السنة التحضيرية للكليات الطبية بموجب هذه المفاضلة بااللتنام بخدمة هذه المحافظات بعد تخرجهم مدة ال تقل عن مدة الدراسة
وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  /39/تاريخ .1979/8/19

الوثائق المطلوبة:

صههورة عن البطاقة الشههخصههية بالنسههبة للطالب السههوريين ،أما الطالب الفلسههطينيون الم يمون في سههورية فيتقدمون بصههورة عن القيد في السههجل المدني
مستخرج ًا حديث ًا يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل .

خامساً :المفاضلة الخاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية:

 يتقدم إليها أبناء أعضهههههاء الهي ة التدريسهههههية الحاليين في الجامعات الحكومية وأبناء أعضهههههاء هي ة البحث العلمي في مرغن الدراسهههههات والبحوث العلمية ،وأبناء
أعضاء هي ة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي ،الحاليين أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على األقل في عضوية هي ة التدريس أو
البحث العلمي الذين ترغوا العمل ألسههههههههباب اير تأديبية ،أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة ،ويتقدم الطالب ببطاقة المفاضههههههههلة الخاصههههههههة به في أحد المراكن
المعتمدة.
 يجب على الطالب من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية التقدم إلى هذه المفاضلة بعد إبراز ما يثبت ذلك ،وذلك وفق الحدود الخاصة بهم. يتقدم الطالب (الفرع العلمي) براباته ضمن بطاقة مفاضلة واحدة بما فيها رابة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه تحديد نوع القبول وفق الخيار(عام  -منح جامعات خاصة – أبناء أعضاء الهي ة التدريسية).
 إذا غان الطالب من أبناء المحافظات الشرقية وأيض ًا من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية فعليه تحديد نوع الخيار (عام – محافظات شرقية – منح جامعات خاصة– أبناء أعضاء الهي ة التدريسية) ويختار الطالب أولوية القبول (شرقي – أبناء أعضاء هي ة تدريسية) أو بالعكس.
 تعتبر رابة القبول العام هي نفسها رابة القبول بالمفاضلة الخاصة به ويتم التفاضل أوالً وفق القبول العام في حال حقق الطالب الرابة يعتبر قبوله (هي ةتدريسية حد عام) وفي حال عدم تحقيق الرابة بالقبول العام يتم التفاضل وفق المفاضلة الخاصة به.
 ال تعتبر رابة السنة التحضيرية (موازي) هي نفسها رابة العام بالنسبة ألبناء أعضاء الهي ة التدريسية. الطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول "أبناء أعضاء الهي ة التدريسية" لن يصار إلى تسوية وضعه وفقاً للمفاضلة الخاصة به. الطالب الحاصل على قبول في إحدى منح الجامعات الخاصة ال يحق له االستنكاف عنه وتعديل القبول. يتقدم إليها الطالب من حملة الشهادة الثانوية لعام  2020ويختار الطالب اللغة األجنبية التي يراب بالتفاضل عليها ويلتنم بها لجميع أنواع المفاضالت. يدون الطالب اسم الجامعة التي يراب بالدوام فيها في السنة التحضيرية في القسم المخصص لها في بطاقة المفاضلة. تصدر الوزارة قوائم بأسماء الطالب المقبولين بالمفاضلة وفق األعداد المحددة لكل جامعة. يداوم الطالب المقبولون في الجامعة التي يرابون بها بعد إبراز ما يثبت ذلك. يحق لطالب الفرع األدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هذه المفاضلة. مالحظة :يتقدم الطالب من أبناء أعضاء الهي ة التدريسية الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية الكتروني ًا ضمن المرغن المخصص لهم في إعالن الثانوياتالمهنية وفي المواعيد المحددة لها ويتم قبولهم على المقاعد الشاارة ( بعد قبول طالب الفرع العلمي ) في الكليات واألقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم
الوثائق المطلوبة:
 صهههورة عن البطاقة الشهههخصهههية بالنسهههبة للطالب السهههوريين ،أما الطالب الفلسهههطينيون الم يمون في سهههورية فيتقدمون بصهههورة عن القيد في السهههجل المدنيمستخرجاً حديثاً يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
 وثيقة خاصههة بعضههو هي ة التدريس بالجامعات الحكومية السههورية وعضههو هي ة البحث العلمي في مرغن الدراسههات والبحوث العلمية ،وعضههو هي ة التدريس فيالمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي  ،ويحصهههههل عليها الطالب من ذاتية الجامعة أو من المرغن أو المعهد ممهورة بالخاتم الرسهههههمي تبين وضهههههع والده
أو والدته ومدة خدمته أو خدمتها على أال يمضي على استخراجها أكثر من شهر.
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سادساً :مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين:
 وهي خاصهههههة (بأبناء وأشهههههقاء وأزواج الشههههههداء ،جرحى العجن الكلي والجنئي ،جرحى العجن بنسهههههبة ال تقل عن  %30وال تنيد على  %35من العسهههههكريين المجندين
واالحتياطيين ،أبناء جرحى العجن الكلي والجنئي الذي ال يقل عن  ،%70أبناء المفقودين وأزواجهم ،من أصههههيب وهو يقاتل تحت أمرة الجيش العربي السههههوري بنسههههبة
عجن  )%40من العسهههكريين في الجيش والقوات المسهههلحة وقوى األمن الداخلي الذين اسهههتشههههدوا أو جرحوا أو فقدوا بسهههبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي
عصابات إرهابية أو عناصر معادية أو الذين استشهدوا وهم يقاتلون بإمرة الجيش العربي السوري.،
 يتم إثبات الحالة بوثيقة صهههههههههادرة عن ال يادة العامة للجيش والقوات المسهههههههههلحة حصههههههههه ارً وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لديها .ويتقدمون بطلباتهم إلى أحد المراكن
المعتمدة.
 يجب على الطالب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين التقدم إلى هذه المفاضلة بعد إبراز ما يثبت ذلك ،وذلك وفق الحدود الخاصة بهم.يتقدم الطالب (الفرع العلمي) براباته ضمن بطاقة المفاضلة العامة بما فيها رابة السنة التحضيرية ومنح الجامعات الخاصة وعليه اختيار نوع القبول الصحيح (عام
 منح جامعات خاصة – ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين). إذا غان الطالب من أبناء المحافظات الشرقية باإلضافة إلى ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين يختار نوع القبول (عام – محافظات شرقية – منح الجامعات الخاصة – ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين) ويختار الطالب أولوية القبول (شرقي – ذوي الشهداءوالجرحى والمفقودين) أو بالعكس.
 منح الجامعات الخاصة تتضمن أيض ًا المنح الخاصة بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين ويتم التفاضل أو ًال على المنح الخاصة وفي حال عدم القبول يتم التفاضل علىالمنح الخاصة بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين.
 تعتبر رابة القبول العام هي نفسها رابة القبول بالمفاضلة الخاصة به ويتم التفاضل أو ًال وفق القبول العام في حال حقق الطالب الرابة يعتبر قبوله (عام ذوي الشهداءوالجرحى والمفقودين ) وفي حال عدم تحقيق الرابة بالقبول العام يتم التفاضل وفق المفاضلة الخاصة به.
 ال تعتبر رابة السنة التحضيرية (موازي) هي نفسها رابة العام بالنسبة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. الطالب الذي اختار خيار ال يتضمن نوع قبول "ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين" لن يصار إلى تسوية وضعه وفقاً للمفاضلة الخاصة به. يتقدم إليها الطالب من حملة الشهادة الثانوية لعام  2020ويختار الطالب اللغة األجنبية التي يراب بالتفاضل عليها ويلتنم بها لجميع أنواع المفاضالت. يدون الطالب اسم الجامعة التي يراب بالدوام فيها في السنة التحضيرية في القسم المخصص لها في بطاقة المفاضلة. تصدر الوزارة قوائم بأسماء الطالب المقبولين بالمفاضلة وفق األعداد المحددة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. يحق لطالب الفرع األدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هذه المفاضلة.مالحظة :يتقدم الطالب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين الحاصلين على شهادة الثانوية المهنية الكترونياً ضمن المرغن المخصص لهم في إعالن الثانويات المهنية
وفي المواعيد المحددة لها ويتم قبولهم على المقاعد الشاارة ( بعد قبول طالب الفرع العلمي ) في الكليات واألقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم.
-

-

الوثائق المطلوبة:

صههورة عن البطاقة الشههخصههية بالنسههبة للطالب السههوريين ،أما الطالب الفلسههطينيون الم يمون في سههورية فيتقدمون بصههورة عن القيد في السههجل المدني مسههتخرج ًا
حديثاً يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
بيان عائلي.
الوثيقة اإلضافية الخاصة مستخرجة حديثاً ويحصل عليها الطالب من ال يادة العامة للجيش والقوات المسلحة حص ارً.

سابعاً :مفاضلة السوري غير المقيم:


-

يتقدم إليها حص اًر الطالب السوريون ومن في حكمهم الذين أنهوا المرحلة الثانوية غاملة خارج القطر وحصلوا على الشهادة الثانوية العامة اير السورية المعادلة للشهادة الثانوية
العامة السهههورية من الفرع المطلوب في سهههنة القبول نفسهههها ،وال يحسهههم من معدلهم أي درجة بعد طي درجات مواد (التربية الدينية-التربية الرياضهههية والعسهههكرية  -التربية الفنية
والموسي ية -السلوك والمواظبة) إن وجدت ،ويتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة الخاصة به في أحد المراكن المعتمدة.
يتقدم الطالب السوريين الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية اير السورية إلى اإلعالن الخاص بهم.

يدرج الطالب رابته بالسنة التحضيرية ضمن بطاقة المفاضلة غرابة من الرابات وفق الحدود الدنيا والشروو الواردة في اإلعالن الخاص.
إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحدى الجامعات ال يعني قبوله في هذه الجامعة بنتيجة مفاضلة الفرز بنهاية السنة التحضيرية ،ويتم فرز الطالب

ككتلة واحدة بغض النظر عن مصدر الشهادة.
 يحق للطالب التقدم للمفاضلة العامة ،وسيتم استبعاد الطالب الذين تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة وقبلوا بنتيجتها للرابة المطلوبة نفسها من هذه المفاضلة. يدون الطالب الذي حقق الحد األدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يراب بالدوام فيها في السنة التحضيرية. يتم قبول الطالب وفق األعداد المحددة وتصدر الوزارة قوائم بأسماء الطالب المقبولين. يسدد الطالب رسوم الخدمات وفق الرسوم المحددة لمفاضلة السوري اير الم يم. يتم اإلعالن عن النتائج بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.مالحظة :في حال تساوي معدل درجات الطالب للشهادة الثانوية السعودية عند الحد األدنى للقبول في أي اختصاص ينظر إلى المعدل التراكمي المدون في الشهادة الثانوية.
-

الوثائق المطلوبة:

صورة عن وثيقة شهاد ة الدراسة الثانوية العامة اير السورية في سنة القبول نفسها مصدقة من وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية في

تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبية.

-

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين ،أما الطالب الفلسطينيون الم يمون في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني مستخرجاً حديثاً يذغر فيه تاريخ
اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل.
وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية ولمدة ثالث سنوات في بلد عربي أو أجنبي ،وال يشترو أن تكون الدراسة في بلد واحد.

يعفى من التسلسل الدراسي أبناء السلك الدبلوماسي السوري القائمين على رأس عملهم وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية وفق الشروو المحددة في إعالن هذه المفاضلة.

إشعار مصرفي بتسديد سلفة مالية قيمتها (  25ألف ليرة سورية ) في الفرع المصرفي المعتمد في المحافظات تحتسب من قيمة رسوم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل
تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الذي قبل فيه  ،وال ترد هذه السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل

7

الجمهورية العربية السورية
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

دليل الطالب 2021 – 2020

ثامناً :مفاضلة الطالب العرب واألجانب:






-

يتق دم إليها الطالب العرب واألجانب الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو شهادة ثانوية معادلة لها في سنة القبول نفسها ،أو في السنة التي سبقتها ،وفي حال
الشهادة الثانوية اير السورية يتم طي درجات مواد (التربية الدينية  -التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسي ية  -السلوك والمواظبة) إن وجدت ،وال يحسم من معدلهم
أي درجة ،وذلك وفق الشروو المبينة في اإلعالن الخاص بهم ،ويتقدمون بطلباتهم إلى مرغن التسجيل المعتمد في غل جامعة.
كل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية يعامل على أساس أنه سوري من جميع الوجوه وال يحق له التقدم لهذه المفاضلة وعلى مسؤوليته.
يتقدم الطالب العرب واألجانب الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية السورية أو اير السورية إلى اإلعالن الخاص بهم.
يدرج الطالب رابته بالسنة التحضيرية ضمن بطاقة المفاضلة غرابة من الرابات وفق الحدود الدنيا والشروو الواردة في اإلعالن الخاص.
إن قبول الطالب في السنة التحضيرية ودوامه في إحدى الجامعات ال يعني قبوله في هذه الجامعة بنتيجة مفاضلة الفرز بنهاية السنة التحضيرية ،ويتم فرز الطالب غكتلة واحدة بغض
النظر عن مصدر الشهادة.
يدون الطالب ال ذي حقق الحد األدنى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يراب بالدوام فيها في السنة التحضيرية.
(الطالب العرب المولودون في سورية – الطالب العرب واألجانب من أبناء األمهات السوريات) الذين يعاملون معاملة الطالب السوريون واختاروا التقدم للمفاضلة العامة يحق لهم التقدم
لهذه المفاضلة ،وسيتم استبعاد الطالب الذين تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة وقبلوا بنتيجتها للرابة المطلوبة نفسها من هذه المفاضلة.
يتم قبول الطالب وفق األعداد المحددة وتصدر الوزارة قوائم بأسماء الطالب المقبولين.
يسدد الطالب رسم الخدمات الجامعية للسنة التحضيرية وفق الرسوم المحددة في المفاضلة للكليات الطبية لمفاضلة الطالب العرب واألجانب.
يتم اإلعالن عن النتائج بعد صدور نتائج المفاضلة العامة.

-

-

-

-

الوثائق المطلوبة:

صهورة عن وثيقة شههادة الدراسهة الثانوية العامة السهورية أو اير السهورية وتصهدق الشههادة الثانوية اير السهورية من وزارة الخارجية للدولة التي صهدرت عنها ومن سهفارة الجمهورية
العربية السههورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السههورية مع ترجمة للوثائق األجنبية للحاصههلين على الشهههادة الثانوية من خارج القطر ،ويطالبون بإشههعار مصههرفي بتسههديد سههلفة
مالية قدرها ( 500دوال ر) في الفرع المصههرفي المعتمد ،وتحتسههب هذه السههلفة من قيمة رسههوم الخدمات الجامعية المحددة لهم باإلعالن حين إنجاز الطالب لمراحل تسههجيله في الكلية أو
القسم أو المعهد الذي قبل فيه ،وال ترد هذه السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل.
صورة عن جواز السفر أو شهادة الميالد أو إخراج القيد.
يسدد الطالب مبلغاً قدره ( 700دوالر) رسم تسجيل لمرة واحدة إذا قبل في غلية أو قسم ويسدد مبلغاَ وقدره ( 500دوالر) إذا قبل في معهد إضافة إلى رسم الخدمات الجامعية المحدد في
اإلعالن عند استكمال مراحل تسجيله في الكلية أو المعهد.

تاسعاً :المفاضلة الخاصة بالمعاقين جسميا








يتقدم إليها الطالب المعاقون من السوريين ومن في حكمهم للتفاضل على المقاعد المخصصة لهم في الكليات التي ستحدد في إعالن المفاضلة.
يتم اإلعالن عن هذه المفاضلة والتقدم إليها ضمن إعالن المفاضلة العامة وبذات المواعيد.
يحق للطالب العرب وأبناء األمهات السوريات المحققين الشروو المذغورة أعاله في المفاضلة العامة التقدم إلى هذه المفاضلة.
الطالب المكفوفون يتقدمون إلى المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين.
على جميع الطالب المعاقين والمكفوفين الراابين بالتقدم لهذه المفاضلة إجراء الفحص الطبي الخاص بهم ضمن المواعيد المحددة لهم في إعالن المفاضلة العامة.
على هؤالء الطالب االطالع على آلية التقدم إلجراء الفحص الطبي ومواعيده واألماكن المخصصة له ضمن إعالن المفاضلة العامة في البند الخاص بمفاضلة الطالب المعاقين جسمياً.
يحق لطالب الفرع العلمي التقدم إلى المفاضلة العامة ويحق لطالب الفرع األدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى هذه المفاضلة.
الوثائق المطلوبة:

-

وثيقة الفحص الطبي ويحصهههل عليها الطالب من اللجنة الطبية المختصهههة بعد إجراء الفحص الطبي مدون فيها نوع اإلعاقة ونسهههبتها ويتقدم بها مع بطاقة المفاضهههلة
في المرغن المخصص لذلك في إعالن المفاضلة.
بطاقة اإلعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتمااية والعمل.
صههورة عن البطاقة الشههخصههية بالنسههبة للطالب السههوريين ،أما الطالب الفلسههطينيون الم يمون في سههورية فيتقدمون بصههورة عن القيد في السههجل المدني مسههتخرجاً
حديثاً يذغر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ  1956/7/26وما قبل .



تخص السوريين الم يمين في بالد االاتراب الذين أقاموا فيها عشر سنوات على األقل وحصلوا على الشهادة الثانوية منها ،ولم يمض عليها أكثر من سنتين ،ممن
اادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة وغذلك من يتحدرون من أصول سورية وولدوا في بلدان االاتراب واكتسبوا جنسيتها يتقدمون بوثائقهم إلى سفارات
الجمهورية العربية السورية في بلدان االاتراب للدراسة في الجامعات والمعاهد السورية الحكومية.

-

صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة اير السورية من بلد االاتراب من الفرع المطلوب ولم يمض عليها أكثر من سنتين مصدقة من وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها
ومن سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبية.
 وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية في بلد االاتراب مصدقة أصو ًالصورة عن جواز السفر األجنبي
شهادة من التنظيم االاترابي السوري معتمدة من وزارة الخارجية والمغتربين  -وثيقة من بلد االاتراب تثبت إقامة الطالب فيه عشر سنوات على األقل ،مصدقة أصو ًال
أن يجتاز الطالب امتحاناً في اللغة العربية في معهد تعليم اللغات في جامعة دمشق

-

-

عاشراً :مفاضلة المغتربين

-

-

الوثائق المطلوبة:

حادي عشر :المفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية:
-

خاصههة بالطالب السههوريين ومن في حكمهم والطالب العرب الم يمين في سههورية وأبناء المواطنات السههوريات الذين تنطبق عليهم الشههروو الواردة في بند المفاضههلة العامة ،الحاصههلين على الشهههادة الثانوية
المهنية السههورية في عام  2020الراابين في االلتحاق بالكليات والمعاهد المبينة في إعالن الثانويات المهنية ،أو الحاصههلين على الشهههادة الثانوية اير السههورية المعادلة للشهههادة الثانوية العامة السههورية
من الفرع المطلوب في سنة القبول نفسها ،بعد حسم  %10من المعدل وطي درجات مواد (التربية الدينية-التربية الرياضية والعسكرية  -التربية الفنية والموسي ية -السلوك والمواظبة) إن وجدت .

مالحظات امة

-

-

يتقدم الطالب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية الحاصلون على الشهادة الثانوية المهنية ضمن المواعيد المحددة في هذا اإلعالن لالستفادة من المقاعد المخصصة لهم
ويتم قبولهم على المقاعد الشاارة (بعد قبول طالب الفرع العلمي) في الكليات واألقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم.
يتقدم الطالب الراابون بااللتحاق بكليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وطرطوس وفق شروو إعالن الثانويات المهنية الذي يصدر عن الوزارة.
يتقدم الطالب الراابون بااللتحاق بمعاهد التربية الموسههي ية والتربية الفنية التشههكيلية والتطبي ية والتربية الرياضههية التابعة لوزارة التربية وغذلك مفاضههلة أبناء أعضههاء نقابة المعلمين إلى المفاضههلة التي سههيتم
اإلعالن عنها من قبل وزارة التربية.
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إجراءات التقدم للمفاضالت والتسجيل المباشر
يتقدم الطالب شهههههخصهههههياً أو وغيله القانوني (بموجب وغالة عامة أو خاصهههههة) ويمكن أن يتقدم عن الطالب في حال عدم وجوده غل من (أب-أم – أخ -أخت –

جد-جدة) بموجب تفويض خطي من الطالب ،أو المفوض بالنسبة للشهادات الثانوية اير السورية.

يختار الطالب دورة الشهادة الثانوية التي اختارها وحصل عليها واللغة األجنبية التي يراب بالتسجيل على أساسها.
يقوم موظف التسههجيل باإلدخال االلكتروني لبيانات الطالب (فرع الشهههادة الثانوية ،رقم االكتتاب  ،دورة الشهههادة الثانوية ومصههدرها  ،اللغة األجنبية التي اختارها
الطالب).
يقوم موظف التسجيل بإدخال رابات الطالب ،ثم يضغط على زر حفظ الرابات والمتابعة للتثبيت.
يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب (رقم الهاتف ،الجوال ،العنوان ،الرقم الوطني للطالب) والبيانات الخاصة بكل مفاضلة.
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وراباته يقوم موظف اإلدخال بالتثبيت وطباعة بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين
يوقع الطالب على النسختين األصليتين ويلصق الطوابع المطلوبة عليهما ،ويقوم الموظف بالتوقيع عليهما وتسجيلهما وختمهما باألختام الرسمية
يسلم الموظف للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعا اًر باالشتراك في المفاضلة ويحتفظ الطالب بهذه النسخة إلبرازها عند الضرورة.

يحتفظ بالنسخة الثانية للمفاضلة العامة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.
تحفظ النسخة الثانية من بطاقة المفاضلة العامة للطالب العرب وأبناء المواطنات السوريات في الجامعة.

ترسههل النسههخة الثانية من بطاقة المفاضههلة الخاصههة بأبناء أعضههاء الهي ة التدريسههية  ،وذوي الشهههداء والجرحى والمفقودين ،المعاقين جسههمياً إلى الوزارة مرفقة
بصههورة عن البطاقة الشههخصههية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة الخاصههة بعضههو الهي ة التدريس هية أو الوثيقة الخاصههة بذوي الشهههداء والجرحى والمفقودين ،أو

وثيقة الفحص الطبي.

بالنسبة لبطاقة مفاضلة الفرع العلمي تتضمن هذا العام التعديالت وفق اآلتي:
يتاح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضههلة  /45/رابة للفرع العلمي غحد أقصههى ،منها  /35/رابة غحد أقص هى للقبول العام والمحافظات الشههرقية ومفاضههلتي ذوي
الشهداء وأبناء أعضاء الهي ة التدريسية وفق ما هو متاح له ،و /10/رابات غحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة.

يمكن للطالب في غل نوع منها أن يدون رابة أو أكثر أو أال يدون أي رابة غأن يختار فقط قبول عام أو يختار فقط منح جامعات خاصهههههههههة أو غال القبولين وفق
الخيارات التالية (الخيارات الموجودة في برنامج التقدم للمفاضلة):


المفاضهههلة العامة ن منح الكليات الطبية جامعات خاصهههة ،مثال :سهههنة تحضهههيرية عامة –طب بشهههري جامعة القلمون (منح) -هندسهههة معلوماتية – سهههنة



المفاضلة العامة ن مفاضلة المحافظات ال شرقية ن منح الكليات الطبية جامعات خاصة ،مثال :سنة تحضيرية (عامة ومحافظات شرقية) – طب ب شري



المفاضهههلة العامة ن منح الكليات الطبية جامعات خاصهههة ن مفاضهههلة ذوي الشههههداء ،مثال :سهههنة تحضهههيرية (عامة وذوي شههههداء) – طب بشهههري جامعة



المفاضلة العامة ن منح الكليات الطبية جامعات خاصة ن مفاضلة ابناء اعضاء الهي ة التدريسية ،مثال :سنة تحضيرية (عامة وهي ة تدريسية) – طب



المفاضلة العامة ن مفاضلة المحافظات الشرقية ن منح الكليات الطبية جامعات خاصة ن مفاضلة ذوي الشهداء ،ويختار الطالب أولوية القبول (شرقي

تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح) -هندسة مدنية.......

جامعة القلمون (منح) -هندسة مدنية (عامة ومحافظات شرقية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)......

القلمون (منح ومنح ذوي شهداء) -هندسة معلوماتية (عامة وذوي شهداء) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح وذوي شهداء)
بشري جامعة القلمون (منح) -هندسة معلوماتية (عامة وهي ة تدريسية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح)......

– ذوي الشهداء) أو بالعكس مثال :سنة تحضيرية (عامة ومحافظات شرقية وذوي شهداء) – طب بشري جامعة القلمون (منح وذوي شهداء) -هندسة

معلوماتية (عامة وذوي شههههداء) – هندسهههة مدنية بالحسهههكة (عامة ومحافظات شهههرقية وذوي شههههداء) – سهههنة تحضهههيرية موازي-صهههيدلة جامعة الشهههام
الخاصة (منح وذوي شهداء) ......



المفاضلة العامة ن مفاضلة المحافظات الشرقية ن منح الكليات الطبية جامعات خاصة ن مفاضلة ابناء اعضاء الهي ة التدريسية ،ويختار الطالب أولوية

القبول (شهههرقي – ابناء اعضهههاء الهي ة التدريسهههية) أو بالعكس مثال :سهههنة تحضهههيرية (عامة ومحافظات شهههرقية وهي ة تدريسهههية) – طب بشهههري جامعة

القلمون (منح) -هندسة معلوماتية (عامة وهي ة تدريسية) – سنة تحضيرية موازي-صيدلة جامعة الشام الخاصة (منح).....
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دليل الطالب 2021 – 2020
مالحظات خاصة بتعديل بطاقة المفاضلة خالل فترة المفاضلة:

يمكن للطالب تعديل راباته أكثر من مرة خالل فترة التقدم للمفاضهههلة وذلك في المرغن الخاص بتعديل الرابات في الجامعة التي سهههبق وتقدم فيها وذلك

بعد تقديم طلب التعديل من قبل صاحب العالقة أو من ينوب عنه إلى رئيس الجامعة وبعد حصوله على الموافقة يتم مراجعة مرغن التعديل مرفقاً ببطاقة

المفاضلة السابقة والممهورة من مرغن التسجيل.

يقوم المرغن المختص بتعديل الرابات الكترونياً وتسههههههليم النسههههههخة المعدلة للطالب وفق اآللية المعتمدة أعاله ويحتفظ بالنسههههههخة األخرى مرفقة بالطلب
وبطاقة المفاضلة السابقة في المرغن.

شروط تسوية األوضاع للطالب المرفوضة رغباتهم في المفاضالت
( العامة -الموازي -السوري غير مقيم -العرب واألجانب )







الطالب الذين رفضههههت جميع راباتهم بنتيجة المفاضههههالت( :العامة -الموازي -السههههوري اير م يم -العرب واألجانب) ممن دونوا عدد الرابات المحددة
لتسهههوية األوضهههاع والواردة في إعالن غل مفاضهههلة يتقدمون بطلب يحدد موعده الحقاً للقبول في الكلية أو المعهد الذي يرابون إذا حققوا الحدود الدنيا
المعلنة للقبول والشروو المطلوبة.
ن
يتقدم هؤالء الطالب بطلباتهم الكترونياً في مديرية شؤو الطالب المرغنية في إحدى الجامعات وضمن المواعيد التي ستحدد بإعالن النتائج.
ال يجوز تسههوية أوضههاع الطالب المرفوضههة راباتهم بنتيجة مفاضههلتي العامة والموازي على الحدود الدنيا المعلنة للقبول في النسههب المخصههصههة ألبناء
المحافظات في غليات فروع الجامعات وغليات جامعة الفرات.
ي
ال يتم تسوية أوضاع الطالب على رابات منح الجامعات الخاصة أو المفاضالت الخاصة (ذو الشهداء – أبناء أعضاء الهي ة التدريسية).
ال يسههههههوى وضههههههع الطالب في الكليات والمعاهد ومدارس التمريض التي تتضههههههمن اختبار أو مسههههههابقة ما لم يكن ناجحاً في االختبارات أو المسههههههابقات
المطلوبة ويسههتثنى من هذا الشههرو الذين تم تعديل درجاتهم في الشهههادة الثانوية السههورية بقرار من وزارة التربية ولم تكن درجاتهم تخولهم االشههت ارك في
االختبارات أو المسابقات المطلوبة وسيتم إجراء هذه االختبارات أو المسابقات من قبل لجان خاصة بهم في الكلية أو المعهد الم ارد القبول فيه.

المفاضالت الخاصة غير المركزية
بجامعة البعث( :التربية الموسي ية) غليات (العلوم الرياضيات بتدمر – معلم صف بتدمر – العلوم الكيمياء بتدمر).
معهد العلوم الشراية والعربية بدمشق للثانوية الشراية
معاهد وزارة التربية (التربية الرياضية – التربية الفنية التشكيلية والتطبي ية – التربية الموسي ية) ويتم اإلعالن عن شروطها من قبل وزارة التربية.
ال يحق للطالب المقبولين في هذه المفاضالت بالتقدم إلى المفاضلة العامة والتسجيل المباشر للفرع األدبي ويعد طلبهم ملغى حكماً ويحق لهم التقدم
إلى باقي المفاضالت.

-

القبول المباشر
 أقسام اللغات األجنبية:




يحق للطالب السهههوري واير السهههوري الحاصهههل على الشههههادة الثانوية العامة اير السهههورية الذي درس أكثر من نصهههف مواد تلك الشههههادة بلغة
أجنبية التسهجيل في أقسهام اللغات األجنبية الموافقة للغة التي منحت فيها تلك الشههادة تسهجيالً مباشه اًر ضهمن مواعيد تسهجيل الطالب المقبولين
بالمفاضلة شريطة حصول الطالب السوري على الشهادة الثانوية في سنة القبول والطالب اير السوري الحاصل على الشهادة الثانوية في سنة
القبول والسهههنة التي سهههبقتها على أال يقل المعدل عن  %50ويشهههترو للطالب الراابين بالقبول في قسهههمي اللغة اإلنكلينية أو الفرنسهههية اجتياز
االختبار الخاص.
ي
ي
يطالب الطالب السههههههور بذات رسههههههوم الطالب المقبولين بموجب مفاضههههههلة السههههههور اير الم يم ما لم تكن درجاته في الثانوية تخوله االلتحاق
باالختصاص نفسه وفق شروو ونتيجة المفاضلة العامة.
يطالب الطالب العرب واألجانب بالرسوم المماثلة للطالب المقبولين بمفاضلة العرب واألجانب.

 أوالد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية:

يحق لهم القبول في الكلية أو القسم أو المعهد الذي يرابون في االلتحاق به حسب نوع الشهادة الثانوية وفي سنة القبول نفسها .
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المواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد األدنى للقبول (للفرع العلمي)
آلية القبول عند التساوي في الحد األدنى لدرجات القبول في المفاضلة العامة والموازي:
-

-

كل طالب حصل على مجموع أعلى من الحد األدنى المعلن للقبول في أي اختصاص ومحققاً لشروطه يقبل دون النظر إلى الحد األدنى للمواد المذغورة.

كل طالب حصل على الحد األدنى المعلن للقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى المواد وفق التسلسل الوارد في الجدول وعلى النحو التالي:
ال على عالمة أعلى من الحد األدنى المعلن للمادة األولى يقبل دون النظر إلى باقي المواد.
إذا غان الطالب حاص ً
إذا غان الطالب حاصهههههالً على الحد األدنى المعلن للمادة األولى فيتم النظر إلى المادة الثانية وإذا غان حاصهههههالً على عالمة أعلى في هذه المادة ال ينظر
إلى المادة الثالثة وهكذا....

اسم الكلية /القسم

المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عند
تساوي المجموع العام
المادة
األولى

المادة
الثانية

اسم الكلية /القسم

المادة
الثالثة

المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عند تساوي
المجموع العام
المادة
األولى

المادة
الثالثة

المادة
الثانية

اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية  -اهلندسة
املدنية
هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بطرطوس
الكلية التطبيقية (ميكاترونكس -تقاانت
االتصاالت-التغذية الكهرابئية للمنشآت
الصناعية واملدن –تصنيع ميكانيكي-ميكانيك
مركبات-تقنيات الكرتونية-تدفئة وتكييف
وتربيد)

رايضيات

فيزايء

لغة أجنبية

اهلندسة املعلوماتية
الكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب)

رايضيات

لغة أجنبية

فيزايء

اهلندسة التقنية

علوم

رايضيات

كيمياء

هندسة معمارية -اقتصاد – علوم
إدارية-العلوم (رايضيات-إحصاء
رايضي)

رايضيات

لغة أجنبية

-

اهلندسة الكيميائية والبرتولية والبرتوكيميائية

رايضيات

كيمياء

لغة أجنبية

الزراعة  -العلوم ( علم احلياة – العلوم
البيئية)

علوم

كيمياء

-

اللغة الفارسية -اللغة الروسية -املكتبات
واملعلومات

لغة أجنبية

لغة عربية

-

العلوم (فيزايء)

فيزايء

رايضيات

-

العلوم ( كيمياء – جيولوجيا)

كيمياء

فيزايء

-

الشريعة

الرتبية الدينية

لغة عربية

-

السياحة

لغة أجنبية

-

-

الرتبية -اإلعالم

لغة عربية

لغة أجنبية

-

احلقوق

لغة عربية

-

-

الرتبية الرايضية

علوم

-

-

العلوم السياسية

ثقافة قومية

لغة أجنبية

-

اآلاثر

لغة أجنبية

علوم

-

الفلسفة

رايضيات

لغة عربية

-

اللغة األملانية

لغة انكليزية

لغة عربية

-

اجلغرافية

رايضيات

-

-

علم االجتماع

ثقافة قومية

لغة عربية

-

اللغة االسبانية

لغة فرنسية أو لغة
إسبانية

لغة عربية

-

السنة التحضريية
لكليات (الطب – طب األسنان –
الصيدلة)
التمريض -الطب البيطري  -العلوم
الصحية

علوم

كيمياء

لغة أجنبية

االختصاصات التي يتم القبول فيها على أساس العالمة االختصاصية وآلية القبول عند تساوي العالمة في المفاضلة العامة والموازي:
-

كل طالب حصل على درجة اختصاصية أعلى من درجة الحد األدنى المعلنة للقبول للعالمة االختصاصية فال ينظر إلى المجموع.

-

كل طالب حصهل على الحد األدنى للقبول على أسهاس العالمة االختصهاصهية في أقسهام غليات اآلداب (اللغة العربية  -اإلنكلينية -الفرنسهية) وأقسهام غلية العلوم

(الرياضيات – الفينياء -الكيمياء – علم الحياة – اإلحصاء الرياضي) ينظر إلى المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية
وإحدى اللغتين ،ويقبل من حاز على المجموع األعلى.
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الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة ولجميع أنواع المفاضالت
المفاضلة
أوال :االختبارات التي تجرى خالل المواعيد المحددة في إعالن 

(تقويم الكالم واللغة)

أ  -اختبار في الرسم تحدد عالمته بـ  /100/درجة:
 امتحان رسم حر لشكل محدد عالمته  /35/درجة.ويتضمن:
 امتحان رسم حر يدل على اإلنشاء والحركة عالمته  /35/درجة امتحان الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة عالمته  /30/درجة.ب -تجرى االختبارات في وقت واحد ويتم اعتماد مبدأ (ناجح – ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــاً وي د ناجحا
من يحوز على عالمة  /60/درجة فما فوق.
تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره  /2500/ليرة سورية.
أ -االختبار األول :تمهيدي بقلم الرصاص نتيجته (ناجح – راساً.
ب -االختبار الثاني :يتقدم إليه الناجحون بنتيجة االختبار األول ويتضمن:
 اختبار رسم لموضوع بقلم رصاص عالمته  /60/درجة. اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمته  /30/درجة. اختبار بالثقافة الفنية (مؤتمتً عالمته  /10/درجات.ج -تجمع عالمة االختبارات المحددة في الفقرة (بً وي د ناجحا كل من حصـ ـ ــل على
 /50/درجة فما فوق.
د -ستكون درجة التفاضل النهائية للطالا ناتجة عن (جمع عالمة المسابقة
منسوبة الى ال المة ال ظمى في الشهادة الثانوية مضروبة بـ + 2مجموع
الدرجات التفاضلي بالشهادة الثانويةً.
هـ -إدراج الرغبة في بطاقة المفاضلة ضمن األرب ة األولى.
تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/2500/ليرة سورية.
اختبار مؤتمت لقياس مهارة الطالا في اللغة تكون نتيجته (ناجح – ارس ــاً ويتقدم إليه
من حقق  %60من درجة اللغة في الشهادة الثانوية
تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره/1000/ليرة سورية.
فحص نطقي ولغوي ومقابلة شفهية قبل القبول في المفاضلة

(علم السمعيات)

فحص سم ي ونطقي ومقابلة شفهية قبل القبول في المفاضلة

كليات الهندسة المعمارية

كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبي ية

كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية
أقسام (اللغة اإلنكلينية – اللغة الفرنسية)
كلية العلوم الصحية
بجامعة دمشق

(عالج نفس حرغي)

فحص طبي ومقابلة شفهية قبل القبول في المفاضلة

كليات التمريض

فحص طبي ولياقة بدنية

كليتي التربية الرياضية

فحص طبي ولياقة بدنية يتم اعتماد مبدأ (ناجح – ارس ـ ـ ـ ــاً في نتيجة االختبار يجريها
الطالا بإحدى جام تي تشرين أو حماه

مدارس التمريض بجامعات دمشق وحلب وتشرين (إناث
فقط)
معهد الفنون التطبي ية بدمشق

المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية

مقابلة للتحقق من اللياقة الصـ ـ ــحية والنفسـ ـ ــية ويتقدم إليها الطالبات السـ ـ ــوريات ومن في
حكمهن فقط
فحص رسم
فحص مقابلة للتأكد من س ـ ـ ــالمة الجس ـ ـ ــد والحواس وتناس ـ ـ ــا الطول مع الوزن والمظهر
الالئق .

ثانيا :المقابالت التي تجرى بعد صدور نتائج القبول بالمفاضلة
التربية(معلم صف)

فحص مقابلة شخصية في الكلية للتحقق من اللياقة الصحية والنفسية

يتم قبول حملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي فقط على أن يكون حاصال على /%50/
على األقل في مادة الرياضيات

التربية (إرشاد نفسي  -رياض أطفال)

فحص مقابلة شخصية في الكلية للتحقق من اللياقة الصحية والنفسية

معهد اآلثار والمتاحف بدمشق

فحص مقابلة للتثبت من سالمة الجسد والحواس

المعهد التقاني للنفط والغاز بالرميالن

فحص مقابلة للتثبت من سالمة الجسد والحواس

المعهد التقاني للخطوو الحديدية بحلب ملتنم

فحص طبي
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الكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسي 2021-2020
القسم

الكلية
اللغة العربية

اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
اللغة الفارسية
اللغة اإلسبانية

اآلداب

اللغة الروسية
التاريخ
الجغرافية
الفلسفة
علم االجتماع
اآلثار
المكتبات والمعلومات

كلية اإلعالم
العلوم السياسية
االقتصاد
العلوم اإلدارية
التربية ( المناهج )
التربية الخاصة

التربية

التربية (علم نفس )
التربية ( إرشاد نفسي)
التربية(معلم صف) (غير ملتزم)

التربية ( رياض األطفال)

التربية الرياضية
الحقوق
السياحة
الشريعة
الزراعة

الزراعة (عام)

الصيدلة
الطب البشري
طب االسنان
الطب البيطري
التمريض
العلوم (رياضيات)
العلوم (فيزياء)
العلوم ( كيمياء)

العلوم

العلوم (جيولوجيا )
العلوم (إحصاء رياضي)
العلوم البيئية
العلوم /علم الحياة/

العلوم الصحية
الفنون الجميلة
الفنون الجميلة التطبيقية
الهندسة المدنية

دمشق
دمشق

درعا

السويداء

حلب
القنيطرة

حلب

إدلب

تشرين

طرطوس

الالذقية

طرطوس

البعث
حمص

تدمر

         
      
 
 
 
  



 



 

  

 
  



  


    
   





   
    
 
    
 


 



 





    
         
 



 
      



 

 
    




 

 
 

 
 

 



 

 
 
       
 
    

 


 



 



 


  

    



  

  



 


محاه
حماه

مصياف




الفرات
السلمية

دير
الزور

الحسكة

الرقة
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الكلية

دمشق

القسم
الهندسة المعمارية
الهندسة المعلوماتية

دمشق درعا

السويداء




القنيطرة






هندسة نظم القدرة
الكهربائية
هندسة القيادة الكهربائية

هندسة الطاقة الكهربائية 
الحواسيب واألتمتة
هندسةبائية
االلكهر

حلب
حلب








هندسة التحكم اآللي واألتمتة
الصناعية

هندسة التحكم اآللي والحواسيب

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
هندسة االتصاالت

 
 
 



هندسة النظم اإللكترونية



هندسة الطاقة (الميكانيكية)













هندسة الميكاترونيك






 

الهندسة البحرية









علم المواد الهندسية
الهندسة الصناعية
هندسة الطيران
الهندسة النووية
هندسة اآلالت الزراعية
هندسة تقنية/تقانة الهندسة البيئية/

الهندسة التقنية /تكنولوجيا األغذية/

الهندسة التقنية /تقانة
الهندسة الحيوية/














 






الهندسة التقنية/المكننة الزراعية/

الهندسة التقنية/تقانة األغذية/
الهندسة التقنية/أتمتة صناعية/
الهندسة التقنية/معدات وآليات/
الهندسة التقنية /الطاقات المتجددة/

الهندسة البترولية



هندسة الصناعات البتروكيميائية

الهندسة الغذائية
الهندسة البترولية

هندسة الغزل والنسيج
هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مدرسة التمريض





















الهندسة الكيميائية
الهندسة
الكيميائية
والبترولية





 

هندسة ميكانيك
الصناعات 
النسيجية وتقاناتها

الهندسة
البتروكيميائية




  





هندسة اإلنتاج

الهندسة
التقنية





 

هندسة المعادن

هندسة السيارات واآلليات الثقيلة

حماه

السلمية

مصياف

دير
الزور

الحسكة

الرقة





هندسة التصميم واإلنتاج
الهندسة الطبية

 




هندسة القوى الميكانيكية
هندسة التصميم الميكانيكي




حمص

تدمر

محاه

 
 

هندسة الحواسيب

الهندسة
الميكانيكية
والكهربائية

الالذقية

طرطوس



هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

هندسة الميكانيك العام

إدلب

الالذقية

طرطوس

البعث

الفرات







 


-الرمزيدل على افتتاح جديد  -سيتم لحظ أي افتتاحات أخرى أو ايقاف (كليات – أقسام – معاهد) ضمن إعالن المفاضلة
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الكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة للمجلس األعلىللتعليم التقاني والتي سيتم االعالن للقبول فيها







الكليات التطبي ية :أحدثت في جامعات دمشههق وحلب وتشههرين والبعث وحماة ويقبل فيها حملة الشهههادة الثانوية العلمية والمهنية الصههنااية
وتمنح إجازة بالعلوم التطبي ية ويتمتع خريجوها بذات المنايا التي يتمتع بها خريجو غليات الهندسهههة من حيث التعويض والتعيين في الجهات
الحكومية.
مدة الدراسة في المعاهد سنتين دراسيتين ومدة الدراسة في الكليات التطبي ية أربعة سنوات.
يقبل في المعاهد الطالب من مواليد عام  1997وما بعد والعبرة لشرو السن تكون للعام وليس لليوم.
جميع المعاهد اير ملتنمة بخدمة الدولة باستثناء معاهد (الخطوو الحديدية بحلب – النفط والغاز بالرميالن– بحمص -طرطوس (بانياس))
دمشق

جامعات دمشق -حلب -تشرين -،البعث -الفرات
وزارة السياحة

ريف دمشق

وزارة العدل

التقاين القانوين

درعا

وزارة املالية

التقاين املايل

السويداء

وزارة األوقاف

املتوسط للعلوم الشرعية والعربية

القنيطرة

وزارة الشؤون االجتماعية

التقاين للخدمة االجتماعية

حلب

وزارة الكهرابء

اآلاثر واملتاحف
التقاين للكهرابء وامليكانيك

إدلب

وزارة الثقافة

التقاين للفنون التطبيقية





القامشلي

وزارة النفط

التقاين للنفط والغاز

الالذقية

وزارة النقل

التقاين للخطوط احلديدية

طرطوس

وزارة الصحة

التقاين الصحي














 





































 



















  
  





























































الرميالن

وزارة الصناعة

التقاين للصناعات الكيميائية
التقاين للصناعات التطبيقية
التقاين للصناعات النسيجية










حمص

وزارة اإلعالم

التقاين للطباعة والنشر









حماة

التقاين للنقل البحري
التقاين اإلحصائي






   
   
    











تدمر

التقاين للطب البيطري
التقاين للحاسوب
التقاين للمكننة الزراعية
التقاين لشؤون البادية والتصحر
معهد التقاين للصناعات الغذائية
التقاين للطاقة الشمسية




















دير الزور

التقاين اهلندسي
التقاين للهندسة امليكانيكية
والكهرابئية
التقاين لطب األسنان
التقاين للعلوم املالية واملصرفية
التقاين إلدارة األعمال والتسويق
التقاين الزراعي
التقاين للزراعات املتوسطية
التقاين الطيب





الحسكة

الكلية التطبيقية























الرقة

الجهة التي تتبع
لها الكلية أوالمعهد

الكلية أو المعهد






















التقاين للعلوم السياحية والفندقية 
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مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2021/2020

جامعة
دمشق
وفروعها

المعهد العالي للرصد الزلزالي (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية– بناء اإلدارة (الفرع العلمي)
كلية الطب البشري  -المكتبة (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
كلية طب األسنان – المخبر (الفرع العلمي)
كلية العلوم  -التوسع (الفرع العلمي)
كلية التربية الثانية بالسويداء (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية الزراعة (الفرع العلمي)
المعهد التقاني للحاسوب بدرعا (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية التربية الرابعة بالقنيطرة (الفرع العلمي -الفرع األدبي)
المعهد التقاني الطبي بالنبك (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية التربية الثالثة بدرعا (الفرع العلمي – الفرع األدبي)
كلية الحقوق (الفرع األدبي)
كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي  -الفرع األدبي)
المكتبة المركزية(الفرع األدبي)
كلية الهندسة المعمارية (الفرع األدبي)
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبنى الصحافة (الفرع األدبي)
كلية الزراعة (الفرع األدبي)
مديرية شؤون الطالب المركزية (أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية)
مكتبة اللغة الفرنسية (تحت المكتبة المركزية) – برامكة

جامعة
حلب
وفرعها
جامعة
تشرين

(مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب)
كلية السياحة -المعهد التقاني للحاسوب بدرعا  -كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  -كلية التربية الثانية بالسويداء – المعهد التقاني الطبي بالنبك
(مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)
كلية الهندسة المدنية –بناء المساحة ( مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين -مفاضلة المعاقين)
كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية (الفرع العلمي)
كلية الزراعة (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الميكانيكية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
مديرية المكتبات  -المكتبة المركزية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي)
كلية االقتصاد (الفرع األدبي)
المعهد التقاني للحاسوب (الفرع األدبي)
كلية العلوم (مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين)
كلية التربية (الفرع األدبي)
كلية الطب (مفاضلة المعاقين –مفاضلة السوري غير المقيم -للشهادات غير السورية) مركز الحاسب االلكتروني ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )
مديرية شؤون الطالب المركزية (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات – عرب وأجانب)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الفرع العلمي)
المكتبة المركزية مركز (( )4-3-2-1الفرع األدبي)
مركز الحاسب ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )
المكتبة المركزية مركز ( 5و ( )6مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -مفاضلة المعاقين -مفاضلة السوري غير المقيم -
مفاضلة الطلبة العرب واألجانب)

جامعة
البعث

جامعة
حماه

كلية الهندسة المعلوماتية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الزراعية (الفرع األدبي)

كلية الطب (الفرع العلمي)
كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)
كلية الهندسة الكيميائية والبترولية (الفرع األدبي)
مديرية شؤون الطالب (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين  -الطالب العرب وأبناء األمهات
السوريات  -للشهادات الثانوية غير السورية – مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب)

إدارة الشبكة ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )
الكلية التطبيقية (الفرع األدبي)
كلية الصيدلة (الفرع العلمي)
مركز خدمة الطالب – الطب البيطري (الفرع األدبي)
كلية الطب البيطري مخبر+1مخبر(2الفرع العلمي)
كلية الزراعة بالسلمية (الفرع األدبي)
كلية العمارة بالسلمية (الفرع العلمي)
كلية العلوم (مصياف) (الفرعين العلمي واألدبي)
المعهد التقاني الهندسي (الفرع العلمي)
كلية االقتصاد (مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين)
جامعة حماه (اإلدارة المركزية )/مديرية شؤون الطالب – مديرية المعلوماتية (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -للشهادات الثانوية غير السورية  -تصحيح
بيانات وتعديل رغبات -مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب)

جامعة
الفرات
وفرعيها

جامعة
طرطوس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور (الفرع األدبي)
كلية الزراعة بدير الزور (الفرع العلمي)
(مفاضلة المعاقين -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات -مفاضلة السوري غير المقيم -مفاضلة العرب واألجانب -مفاضلة
الهيئة التدريسية)

ثانوية أبي ذر الغفاري بالحسكة (الفرع األدبي)

كلية الحقوق بالحسكة (الفرع العلمي–مفاضلة المعاقين -مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة الهيئة التدريسية -العرب واألجانب – السوري غير المقيم -
الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات)

كلية الهندسة التقنية (الفرع العلمي)
كلية السياحة (الفرع العلمي)
كلية االقتصاد (الفرع العلمي)
كلية اآلداب (الفرع األدبي)
مركز الحاضنة ( 2تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)
مركز الحاضنة مخبر ( 1مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين  -مفاضلة المعاقين -مفاضلة السوري غير المقيم – مفاضلة العرب واألجانب -
مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية – تصحيح البيانات)
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