
 

 

 

مالحظات هامة للطالب

  مالحظات خاصة بالتقدم للمفاضلة

يجب قراءة اإلعالن جيدًا قبل التقدم إلى المفاضلة لمعرفة متطلبات القبول وشروطه . «
يختار الطالب إحدى دورتي الشهادة الثانوية العامة لعام 2014 والتي يرغب بالتفاضل عليها )الدورة األولى أو الثانية(. «
بلغة أجنبية واحدة )انكليزية أو فرنسية( يختارها  « للمفاضلة  العام  الثانوية السورية لهذا  الشهادة  الحاصل على  الطالب   يتقدم 

ويسجلها في بطاقة المفاضلة وبناًء عليه يحسب المجموع من /2400/ للفرع العلمي و /2200/ للفرع األدبي بعد طي عالمة 
التربية الدينية، ويفاضل الطالب بناًء على هذا المجموع لجميع الرغبات، وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

دورة الشهادة الثانوية التي يختارها الطالب للتقدم للمفاضلة العامة تعتمد ذاتها لجميع أنواع المفاضالت. «
تم إضافة اختصاصات جديدة إلى المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين وفق القواعد والشروط الواردة في إعالن المفاضلة  «

العامة.
سيتم اإلعالن عن القبول في كليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وتشرين بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية المهنية ضمن  «

المفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية من قبل الوزارة.

  شروط تسوية االوضاع للطالب املرفوضة رغباتهم بنتيجة املفاضالت

يمكن للطالب الذين رفضت جميع رغباتهم بنتيجة مفاضالت: )العامة - الموازي - السوري غير المقيم - العرب واألجانب(  «
ممن دونوا عدد الرغبات المحددة لتسوية األوضاع والواردة في إعالن كل مفاضلة أن يتقدموا بطلب تسوية يحدد موعده الحقًا 

للقبول في الكلية أو المعهد المرغوب، إذا حققوا الحدود الدنيا المعلنة للقبول والشروط المطلوبة.
يتقدم هؤالء الطالب بطلباتهم الكترونيًا في مديرية شؤون الطالب المركزية في إحدى الجامعات وضمن المواعيد التي ستحدد  «

بإعالن النتائج. 
ال يجوز تسوية أوضاع الطالب المرفوضة رغباتهم بنتيجة مفاضلتي العامة و الموازي على الحدود الدنيا المعلنة للقبول في  «

النسب المخصصة ألبناء المحافظات في كليات فروع الجامعات وكليات جامعة الفرات . 
ال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد ومدارس التمريض، التي تتضمن اختبار أو مسابقة ما لم يكن ناجحًا في االختبارات  «

أو المسابقات  المطلوبة ويستثنى من هذا الشرط الذين تم تعديل درجاتهم في الثانوية السورية بقرار من وزارة التربية ولم تكن 
درجاتهم تخولهم االشتراك في االختبارات أو المسابقات المطلوبة وسيتم إجراء هذه االختبارات أوالمسابقات من قبل لجان 

خاصة بهم في الكلية أو المعهد المراد القبول فيه.

 مفاضلة املعاهد التابعة لوزارة التربية

يتم اإلعالن عن شروط القبول في معاهد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الرياضية التابعة لوزارة  «
التربية ولجميع أنواع المفاضالت من قبل وزارة التربية ومنها مفاضلة أبناء أعضاء نقابة المعلمين وذلك بعد صدور نتائج 
المفاضلة العامة وال يسمح للطالب المقبول في المفاضلة العامة القبول العام في معاهد وزارة التربية ويحق له التقدم إلى باقي 

المفاضالت لهذه المعاهد .    
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