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        الجمهورية العربية السورية  

  وزارة التعليم العالي     
  

  إعــــــــالن
  الحكومية في  معاهدالجامعات و الفي  شروط التحاق الطالب السوريين غير المقيمين ومن في حكمهم

   2015 -2014الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 
  

د مـن الطـالب السـوريني غـري املقيمـني ومـن يف حكمهـم مـن محلـة شـهادة الدراسـة عـدتعلن وزارة التعلـيم العـايل عـن قبـول       
يف جامعــــات ومعاهــــد ) واألديب أالعلمــــي ( الثانويــــة غــــري الســــورية الــــيت تعــــد معادلــــة لشــــهادة الدراســــة الثانويــــة الســــورية بفرعيهــــا

  :م  وفقاً ملا يلي مبوجب مفاضلة خاصة   2015/  2014اجلمهورية العربية السورية  للعام الدراسي  
   

م مل ممـن تقـدموا أو مـن يف حكمهـمحيق جلميع الطالب السوريني و  -1 تهـا مل يقبلـوا بنتيجبلـوا أو العامـة وقُ  ةإىل املفاضـل يتقـدموا بطلبـا
 .وفق الشروط الواردة يف هذا اإلعالن هذه املفاضلةالتقدم إىل 

 .حصراً  2014من الفرع املطلوب يف  دورة عام  غير السوريةمة أن يكون الطالب حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية العا -2

 .خارج اجلمهورية العربية السورية) ثالث سنوات (  قامة الطالب خالل مرحلة الدراسة الثانويةأن تكون إ - 3

يئة التدريسية ، وأبناء أعضاء اهلخارج القطر ويعفى الطالب من أبناء السلك الدبلوماسي السوري القائمني على رأس عملهم      
حدى اهليئات العربية أو إاخلارج سواء للتدريس أم للعمل يف ارين أو اجملازين بال أجر للعمل يف املع السورية احلكومية يف اجلامعات

  ).  هو عام احلصول على شهادة الدراسة الثانوية(الدولية، على أال تقل مدة إقامتهم خارج سورية عن عام دراسي واحد 
 :الطالب حاصًال يف شهادة الدراسة الثانوية املطلوبة على معدل ال يقل عن أن يكون  -4

  الصيدلة –طب األسنان  –البشري الطب  :إىل كليات للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 80 -
  بفروعها كافةلهندسة ا :إىل كليات للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 75 -   
  الكليات التطبيقية -التمريض –الطب البيطري  –الزراعة   :إىل كليات للتقدمين رغبته يف بطاقة املفاضلة لتدو  ٪ 60-   
   .باقي الكليات والمعاهدإىل  للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 50-   
التربية الفنية والموسـيقية  –العسكرية التربية الرياضية و  –التربية الدينية :  (بعد طي درجة المواد التالية إن وجدت        

والمعهــد المتوســط للعلــوم الشــرعية والعربيــة الشــريعة بجــامعتي دمشــق وحلــب  باســتثناءكليتي ) الســلوك والمواظبــة –
  .ربية الدينية حين التفاضل عليها حيث سيتم احتساب درجة مادة الت بدمشق
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  أحـكام عاّمـة 
للفـرع  رغبـة) 15(و العلمـي للفـرع رغبـة) 20(املفاضلة أن يدرج يف بطاقة املفاضـلة  ذهاالشرتاك على الطالب الراغب يف  -1

وتعـــاجل أوضـــاع الطـــالب  ،)املشـــار إليهـــا ســـابقاً ( وفـــق املعـــدل املطلـــوب مـــن الـــدرجات لكـــل كليـــة أو معهـــدكحـــد أقصـــى األدبـــي 
م بنتيجة هذه املفاضـلة ملـن دون  للفـرع األديب كحـد أدىن وفـق الشـروط  غبـاتر /10/رغبـة للفـرع العلمـي و/ 15/املرفوضة رغبا

 .املفاضلةهذه و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج 

ــلة العاّمـــة للعـــام  -2 تعتمــد نتــائج الطــالب النــاجحني يف املســـابقات واملقــابالت الــيت جــرت خــالل املواعيــد احملــّددة يف إعـــالن املفاضـ
 .عاهد واخلاصة ببعض الكليات أو امل 2015-2014الدراسـي 

إليهــا أو مقابلــة ومل يتقــدم  اختبــارإىل النجــاح يف  مــاكــل طالــب دّون يف بطاقــة املفاضــلة رغبتــه يف كليــة أو معهــد حيتــاج القبــول فيه -3
 .يف املفاضلة العامة فإن هذه الرغبة تعّد ملغاة حتماً ضمن املواعيد احملددة هلا 

ان ال يسمح هلم بالتحويل املماثل يف السنة التالية للتسجيل إال الطالب املقبولون يف إحدى كليات الطب البشري وطب األسن -4
م يف سنة القبول ختوهلم االلتحاق باجلامعة املراد التحويل إليها، كما يسمح للطالب املقبولني يف باقي  إذا كانت درجا

 . االختصاصات بالتحويل وفق قواعد وشروط التحويل املتماثل
يات املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له بالتحويل املماثل فيما بينها حصرًا يف السنة التالية عند قبول الطالب يف إحدى الكل -5

الرئيسية شريطة أن يكون حمققًا جملموع الدرجات املطلوب احلكومية للتسجيل ، كما يسمح له بالتحويل املماثل إىل اجلامعات 
 .لدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثلللقبول يف اجلامعة اليت يرغب بالتحويل إليها يف العام ا

ىل املعدل الرتاكمي إىل هذه املفاضلة ينظر إ عند تساوي معدل درجات الطالب من محلة الشهادة الثانوية السعودية للمتقدمني -6
  .ساسهويتم القبول على أ املدون يف الشهادة الثانوية

 .وما بعد 1991من مواليد عام أن يكونوا  تدوين رغبة أحد املعاهد يشرتط بالطالب الراغبني يف -7
  :حيازة الطالب على) حصاء الرياضياإل - الكيمياء –الفيزياء  –الرياضيات (يشرتط إلدراج رغبات أقسام العلوم  -8

  .حصاء الرياضيوقسم اإل )الرياضيات(يف مادة الرياضيات للتفاضل على قسم  ٪ 60 -

  .)الفيزياء (فيزياء للتفاضل على قسم يف مادة ال ٪ 60 -

  .)الكيمياء(يف مادة الكيمياء للتفاضل على قسم  ٪ 60 -      
أن ال يقل معدله يف مادة ) اللغة العربية  –اللغة الفرنسية   -اللغة اإلنكليزية(يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على أقسام   -9

 .٪ 70االختصاص يف الشهادة الثانوية عن 
٪  يف مادة اللغة  العربية وعن 80للطالب الراغب يف التفاضل على كلية اإلعالم يف جامعة دمشق  أال يقل معدله عن  يشرتط -10

 .٪  يف مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي واألديب 60
ة  وأن تكون اللغ) الفرع األديب( وية من يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على قسم اللغة األملانية أن تكون الشهادة الثان -11

 .حصراً  األجنبية فيها  اإلنكليزية 
  .يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على قسم اللغة االسبانية أن تكون اللغة  األجنبية يف الشهادة الثانوية الفرنسية حصراً  -12
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يف  مادة اللغة   %60حلب أال يقل معدله  عن يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على كلييت الشريعة يف جامعيت دمشق و  -13
  .يف مادة الرتبية الدينية يف الشهادة الثانوية   %60والعربية 

يف مادة الرتبية % 60يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية أال يقل معدله عن  -14
 .الدينية  يف الشهادة الثانوية 

  %50حيازة الطالب على الفندقية و السياحية  لعلومالتقانية لهد اعاملو ني يف التفاضل على معهد اآلثار واملتاحف يشرتط للراغب -15
 .  يف مادة  اللغة األجنبية 

   يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على معهد النقل البحري بطرطوس أن تكون اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية االنكليزية حصراً  -16

، والفنون اجلميلة التطبيقية والناجح يف فحص املسابقة اخلاص الفنون اجلميلة شرتط للطالب الراغب يف التفاضل  على كلياتي -17
 .األوىل األربعةأن يدرج رغبته يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات ا 

  معهد النفط والغاز بالرميالنويف) رياض أطفال –إرشاد نفسي  –معلم صف (تتم املقابالت للمقبولني يف كليات الرتبية  -18
لتسجيل الطالب يف الكلية أو املعهد الذي قبل فيه الطالب خالل املواعيد احملددة  واملعهد التقاين للخطوط احلديدية حبلب

من ويعد مستنكفًا عن التسجيل . يف املعهد ذاته يف األسبوعني األولني من بدء التسجيل اآلثار واملتاحفاملقبولني، ويف معهد 
من يُرفض بنتيجة املقابلة اليت جترى بعد القبول ، يقبل يف الرغبة التالية اليت حيق و  ،ة الشخصية يف امليعاد احملدد هلامل جير املقابل

له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية من الكلية املعنية أو املعهد بأنه غري الئق بنتيجة فحص املقابلة 
  .الشخصية

وقيمتها  سلفة ماليةتسديد وفق شروط هذا اإلعالن  السوريني غري املقيمنيالتقدم إىل مفاضلة يف على الطالب الراغب  -19
، حتتسب هذه السلفة من في أحد المصارف المعتمدة المذكورة أدناه وعشرون ألف ليرة سورية  ةخمس /25000/

 هذه بل فيه بنتيجةالذي قُ  أو املعهد سجيله يف الكلية أو القسماجلامعية حني إجناز الطالب ملراحل ترسم اخلدمات قيمة 
عن التسجيل  واستنكافهرد هذه السلفة للطالب يف حال قبوله وفق تسلسل رغباته املسجلة يف بطاقة املفاضلة فاضلة، وال تُ امل

 .ته مرفوضةتعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت مجيع رغبا، و خالل الفرتة اليت ستحدد للتسجيل النهائي
الشهادة الثانوية العامة غري السورية الذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة أجنبية  احلاصل على حيق للطالب -20

التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة شريطة حصوله على الشهادة الثانوية يف دورة 
٪، ويسجل تسجيًال مباشرًا يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطالب املقبولني 50ه فيها عن وأال يقل معدل 2013عام 

ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله االلتحاق بنفس االختصاص وفق  مفاضلة السوري غري القيمويطالب برسوم (باملفاضلة، 
  ).شروط ونتيجة املفاضلة العامة

  

    فاضلة األوراق المطلوبة للتقّدم إلى الم
(  ،للشهادة الثانوية العامة السوريةالعامة غري السورية املعادلة  لنجاح يف شهادة الدراسة الثانويةصورة مصدقة أصوًال عن الوثيقة األصلية ل -1

ة تصدق هذه الوثيقة من وزارة اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية يف هذه الدولة ومن وزارة خارجي
  ).باللغة األجنبيةالشهادة اجلمهورية العربية السورية يف دمشق، وترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت 
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بالنسبة للطالب السوريني، أما الطالب الفلسطينيني فيتقدمون بصورة عن القيد يف السجل املدين صورة عن البطاقة الشخصية  -2
 .وما قبل  26/7/1956جيب أن  يكون  بتاريخ  والذيمستخرج حديثاً يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب 

درس املرحلة الثانوية كاملة خارج  يه بأن الطالبفوثيقة تسلسل دراسي أوكشف درجات للصف األول الثانوي والثاين الثانوي يبني  -3
وال تقبل أوراق الطالب , وال يشرتط التسلسل الدراسي يف البلد الذي حصل منه على الشهادة الثانوية، اجلمهورية العربية السورية 

 .ذا لم يرفق بهاإ ملغىويعتبر الطلب  هذه الوثيقةشرطياً على تقديم 
سي السوري القائمني على رأس عملهم خارج القطر، وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات احلكومية أبناء السلك الدبلومايتقدم  -4

يف حال عدم توفر  السورية املعارين أو اجملازين بال أجر للعمل يف اخلارج سواء للتدريس أم للعمل يف إحدى اهليئات العربية أو الدولية
على أال تقل مدة إقامتهم خارج سورية عن عام دراسي واحد ،  أو والدته وثيقة تثبت وضع والدهالتسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية ب

 ).  هو عام احلصول على شهادة الدراسة الثانوية(
 .في المصارف المذكورة أدناه لرية سورية ون ألف ر عشو مخسة /  25000/وقيمتها  سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف -5

  
 لمفاضلةإجراءات التقّدم إلى ا

فاضلة إىل أحد مراكز التسجيل املعتمدة يف هذه امللالشرتاك يف ) مبوجب وكالة رمسية(يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين  -1
 .اجلامعات واحملافظات السورية 

ا يف مسودة املفاضلة  -2  . يقوم املوظف املختّص باإلدخال االلكرتوين لبيانات الطالب ولرموز الرغبات اليت دو

بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة االلكرتونية وطباعة ثالث نسخ  -3
 .أصلية

يوقع الطالب على النسخ الثالث األصلية ،ويلصق الطوابع املطلوبة على نسختني منها على أن تبقى النسخة االحتياطية بدون طوابع  -4
 . يف اجلامعة

 .ع موظف اإلدخال على النسخ الثالث األصليةيوق -5

 . يف املركز بنسختنيوحيتفظ  الثالث األصلية النسخعلى  املوظف املختص بالتسجيل األختام الرمسية  يضع -6

ذه النسخة إلبرازها عند  وظف التسجيليسّلم م -7 للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعاراً باالشرتاك يف املفاضلة وحيتفظ الطالب 
 .الضرورة

عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته ، ملرة واحدة فقط خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذلك يف املركز  -8
 :اخلاص بتعديل الرغبات باجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليها وذلك وفق اآليت

اسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك مرفقًا به بطاقة املفاضلة يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسيًا إىل رئ -
 .الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل

بالنسخة املركز يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ  -
 .اقة املفاضلة السابقةاألخرى مرفقة بطلب الطالب وبط

  .ترسل البطاقات املعدلة إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية   -
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  :مالحظات

  رغبة للفرع األديب ، ويتم القبول وفق / 15/رغبة للفرع العلمي ، و / 20/ميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت
 .الدرجات وتسلسل الرغبات والشروط األخرى معدل

 لن يصار إىل تسوية وضع الطالب املرفوضة رغباته بنتيجة لء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم ، ويف هذه احلالة م
يف  وحمققًا للحد األدىن للقبول رغبات للفرع األديب كحد أدىن/ 10/رغبة للفرع العلمي و/ 15/ما مل يكن مدونًا  املفاضلة

 .وط األخرىأي اختصاص بنتيجة املفاضلة والشر 

  حيــق للطالــب التقــدم للمفاضــلة يف أي مركـــز تســجيل معتمــد، ويف حــال تقــدم إىل أكثـــر مــن مركــز تعتمــد البطاقــة األوىل وتلغـــى
 . الثانية حكماً 

  يعترب الطالب مسجًال إالّ بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيلوالتعلن وزارة التعليم العايل أمساء املقبولني بنتيجة املفاضلة . 

  يســمح فقــط للطــالب املقبــولني جبــامعيت حلــب والفــرات وفروعهمــا بالــدوام يف اجلامعــات األخــرى يف الكليــات واملعاهــد املماثلــة
 . 2014/2015للعام الدراسي 

  

  :مفاضلة السوري غير مقيمجميع رغباتهم بنتيجة  ترفضمالحظات هامة للطالب الذين 

م بنتيميكن للطالب  -  / 15/  دونوا يف بطاقة املفاضلة وكانوا قد  مقيمالمفاضلة السوري غير جة الذين رفضت مجيع رغبا

م الكرتونيًا إىل مديرية كحد أدىن ويرغبون بتسوية أوضاعهم   رغبات للفرع األدبي/ 10/رغبة للفرع العلمي و التقدم بطلبا

يه وفق الشروط و احلدود الدنيا للدرجات شؤون الطالب املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل ف

قيم ، باستثناء كليات الفنون اجلميلة كونه يشرتط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املاملعلنة لنتائج مفاضلة السوري غري 

ولني بنتيجة هذه خالل فرتة تسجيل الطالب املستجدين املقب على أن يتم تقدمي الطلباتاألوىل،  األربعةاملفاضلة ضمن الرغبات 

وتتم معاجلة الطلبات  ،، ولن يصار إىل تسوية وضع أي طالب ما مل يكن مدونًا لعدد الرغبات املذكور أعاله  املفاضلة

  .االلكرتونية املقدمة باجلامعات وإصدار قوائم املقبولني من قبل وزارة التعليم العايل

  .ط اختبارات، ما مل يكن ناجحاً يف االختبارات املطلوبةاليت تشرت  وضع الطالب يف الكليات واملعاهد ال يسوى - 

  



6 
 

  وتسدد سنوياً  الجامعيةرسوم الخدمات 

 .الصيدلة –طب األسنان  –الطب البشري  لكلياتأمريكي  دوالر/ 3200/ -
 الفنون الجميلة وكلياتكليات الهندسة بفروعها كافة ل أمريكيدوالر / 2200/ -
  .الطب البيطري –ة الزراع لكلياتأمريكي دوالر  / 1200/ -
 .العلوم لكليات أمريكيدوالر    / 900/ -
 .اآلداب بأقسامها والشريعة لكلياتأمريكي  دوالر  /  800/ -
 .الكلياتلباقي أمريكي دوالر  / 1000/ -
 التقــاني للــنفط والغــاز فــي الــرميالن وحمــص -الخطــوط الحديديــة بحلــب التقــاني ( الملتزمــة لمعاهــدل ليــرة ســورية/ 50000/ -

  )نياسوبا
لعلــــوم الســــياحية ا –لحاســــوب ا –الصــــحية  -الطبيــــة  –) تعويضــــات ســــنية(لطــــب األســــنان ( التقانيــــة عاهــــدلملليــــرة ســــورية / 35000/ -

 .)والفندقية

   .لباقي المعاهد ليرة سورية/ 30000/ -
فـي مصـرف سـورية المركـزي  للطالب الخيار بين التسديد بالقطع األجنبي أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشـرة أسـعار الصـرف  

  .أول يوم في التسجيلبتاريخ 

  مكان ومواعيد تقديم الطلبات

اعتبارًا من صباح يوم   الفرات - البعث -تشرين - حلب - دمشق جامعاتيف  املراكز املعتمدةطلبات املفاضلة إىل  تقدم 
اية الدوام الر و  15/10/2014الواقع في  األربعاء ويتم استقبال     22/10/2014 لواقع فيا األربعاءيوم  مسي منحىت 

باستثناء يومي  ظهراً والنصف  الثانيةصباحًا وحىت الساعة  التاسعةالطالب ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله يوميا من الساعة 
  .الجمعة والسبت

  :عن طريق االطالع على شروط اإلعالنميكن 
    www.mof.sy                        موقـع املفاضـلة على شــبكة االنتـرنت     

  www.mohe.gov.sy                      موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت
  

  وزير التعليم العالي                           

  مد عامر الماردينيحالدكتور م                            
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  مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة

  

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة مركز التسجيل المعتمد اسم الجامعة

 دمشق
  مركز الفرع األدبي والعلمي

 كلية اهلندسة املدنية -

  :كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم -
10169193 /ck1    

 حلب
  .مركز الفرع األدبي والفرع العلمي

 كلية الطب البشري  -

  يف سورية مجيع فروع املصارف العقارية -
   /          ck1/10344100/رقم احلساب         

 تشرين

  .مركز الفرع األدبي والفرع العلمي
          مديرية شؤون الطالب املركزية  -

 جبامعة تشرين          

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرف التجاري -
  الالذقية / 4/السوري فرع
 /0304-093912-001/ جامعة تشرين رقم احلساب لصاحل جامعة 

 البعث
  .مركز الفرع األدبي والفرع العلمي

 مديرية شؤون الطالب املركزية -

  بسورية حساب جامعة  البعث العقاريةمجيع فروع املصارف  -
 مفاضلة السوري غري مقيم –ck1/  10170174رقم احلساب 

 الفرات

 .مراكز الفرع األديب والفرع العلمي
  املعهد التقاين للحاسوب :دير الزور -
  اهلندسة املدنيةكلية :  الحسكة -

 املصرف التجاري السوري كافة فروع -  
  /006- 762208/ رقم  حساب جامعة الفرات

  

  


