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                     الجمهورية العربية السورية 

  وزارة التعليم العالي   
  

  
  إعــــــــالن

 شروط التحاق الطالب العرب واألجانب في الجامعات والمعاهد الحكومية في  

   2015 -2014الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 
  

  

 ب من أبناء البالد العربية واألجنبية من محلة شـهادة الدراسـة الثانويـة السـورية أوتعلن وزارة التعليم العايل عن قبول عدد من الطال
يف جامعـات ومعاهـد اجلمهوريـة العربيـة ) العلمي واألديب (السورية بفرعيها العامة غري السورية اليت تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية 

م  وفق اآليت مبوجب مفاضلة   2015/  2014السورية للعام الدراسي     :خاصة 
   

مـن الفـرع غري السورية املعادلة هلـا أو  )العلمي أو األديب( السورية العامة أن يكون الطالب حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية - 1
   .2014 أو 2013في إحدى دورتي العامين املطلوب 

 :عن  ال يقل معدل الطالب يف الشهادة الثانويةأن  - 2

  الصيدلة –طب األسنان  –الطب  :كلياتإىل   للتقدمقة املفاضلة يف بطا لتدوين رغبته  ٪ 80 - 
  الهندسة بفروعها كافة : كلياتإىل   للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 75 - 
  التطبيقية الكليات -التمريض –الطب البيطري  –الزراعة :إىل كليات للتقدمقة املفاضلة لتدوين رغبته يف بطا  ٪ 60 -  

  .  باقي الكليات والمعاهدإىل  للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 50  - 
 –التربية الفنية والموسيقية  –التربية الرياضية والعسكرية  –التربية الدينية : (بعد طي درجة المواد التالية إن وجدت

ط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق والمعهد المتوسباستثناءكلية الشريعة بجامعتي دمشق وحلب ) السلوك والمواظبة
  .حيث سيتم احتساب درجة مادة التربية الدينية حين التفاضل عليها
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  أحـكام عاّمـة 
كل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية يعامل على أساس أنـه سـوري مـن جميـع الوجـوه وال يحـق لـه  -1

 .التقدم إلى هذه المفاضلة

مــون فــي ســورية وأبنــاء األمهــات الســوريات الــذين تقــدموا الــى المفاضــلة العامــة، يتقــدمون الــى هــذه الطــالب العــرب المقي -2
 .المفاضلة بذات دورة الشهادة الثانوية السورية التي تقدموا بموجبها الى المفاضلة العامة

ــذه املفاضـــلة أن يــدرج يف بطاقـــة املفاضــلة  -3 رغبـــات ) 15(ع العلمـــي وللفـــر  رغبـــة) 20(علــى الطالـــب الراغــب يف االشـــرتاك 
وتعـــالج أوضـــاع  ،)املشـــار إليهـــا ســـابقاً ( وفـــق املعـــدل املطلـــوب مـــن الـــدرجات لكـــل كليـــة أو معهـــد كحـــد أقصـــىللفـــرع األدبـــي  

رغبــات للفــرع األدبــي  /10/رغبــة للفــرع العلمــي و/ 15/الطــالب المرفوضــة رغبــاتهم بنتيجــة هــذه المفاضــلة لمــن دون 
 .دنيا للدرجات المعلنة لنتائج هذه المفاضلةكحد أدنى وفق الشروط و الحدود ال

ــلة العاّمـــة للعــام  -4 تعتمــد نتــائج الطــالب النــاجحني يف املســـابقات واملقــابالت الــيت جــرت خــالل املواعيــد احملــّددة يف إعـــالن املفاضـ
 .واخلاصة ببعض الكليات أو املعاهد  2015-2014الدراسـي 

لية أو معهد حيتاج القبول فيهما إىل النجاح يف مسـابقة أو مقابلـة ومل يتقـدم إليهـا كل طالب دّون يف بطاقة املفاضلة رغبته يف ك -5
 .ضمن املواعيد احملددة هلا يف إعالن املفاضلة العامة فإن هذه الرغبة تعّد ملغاة حكماً 

لتالية للتسجيل إال الطالب املقبولون يف إحدى كليات الطب البشري وطب األسنان ال يسمح هلم بالتحويل املماثل يف السنة ا -6
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
حويل املماثل فيما بينها حصرًا يف السنة التالية عند قبول الطالب يف إحدى الكليات املفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح له بالت -7

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

–الرقة (من إحدى حمافظات السورية من احلاصلني على الشهادة الثانوية ) دير الزور(الطالب املقبولون يف جامعة الفرات  -8
م يف سنة القبول ختوهلم إىل اجلامعات األخرى ال يسمح هلم بالتحويل املماثل ) دير الزور - احلسكة إال إذا كانت درجا

 .امعة املراد التحويل إليهاااللتحاق باجل
 .وما بعد 1988مواليد عام  أن يكونوا مناملعاهد  تدوين رغبة أحدتقبل طلبات الراغبني يف  -9

  :حيازة الطالب على) اإلحصاء الرياضي -الكيمياء –الفيزياء  –الرياضيات (يشرتط إلدراج رغبات أقسام العلوم  - 10
  ).حصاء الرياضياإل(وقسم  )الرياضيات(يف مادة الرياضيات للتفاضل على قسم   ٪ 60 -
  .)الفيزياء (يف مادة الفيزياء للتفاضل على قسم   ٪ 60 -
  .)الكيمياء(يف مادة الكيمياء للتفاضل على قسم   ٪ 60 -

يقــل  أن ال )اللغــة العربيــة  –اللغــة الفرنســية   -اإلنكليزيــةاللغــة (يشــرتط للطالــب الراغــب يف التفاضــل علــى أقســام  - 11
 . ٪ 70يف الشهادة الثانوية عن  االختصاصادة معدله يف م
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٪  يف مــادة اللغــة  العربيــة 80اإلعــالم يف جامعــة دمشــق  أال يقــل معدلــه عــن  كليــةيشــرتط للطالــب الراغــب يف التفاضــل علــى   - 12
 .٪  يف مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي واألديب 60وعن 

  وأن تكــون اللغــة) الفــرع األديب(  اللغــة األملانيــة أن تكــون الشــهادة الثانويــة مــنضــل علــى قســم يشــرتط للطالــب الراغــب يف التفا - 13
 .حصراً   اإلنكليزية فيها  األجنبية

 شهادة الثانوية الفرنسية حصراً يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على قسم اللغة االسبانية أن تكون اللغة  األجنبية يف ال - 14

اللغـة  مادة يف   %60عن  كلييت الشريعة يف جامعيت دمشق وحلب أال يقل معدله  يف التفاضل على يشرتط للطالب الراغب - 15
 .يف الشهادة الثانوية الرتبية الدينية مادة يف % 60و العربية

   % 50  علـىب ـحيـازة الطالـالفندقية و لعلوم السياحية التقانية لهد اعاملو  لتفاضل على معهد اآلثار واملتاحفيشرتط للراغبني يف ا -16
 .    يف مادة  اللغة األجنبية 

 . ادة الثانوية االنكليزية حصراً يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على معهد النقل البحري بطرطوس أن تكون اللغة األجنبية يف الشه - 17

يف فحـــص املســـابقة  ، والفنـــون اجلميلـــة التطبيقيـــة والنـــاجحالفنـــون اجلميلـــة يشـــرتط للطالـــب الراغـــب يف التفاضـــل  علـــى كليـــات - 18
ا   .األوىل األربعةأن يدرج رغبته يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات اخلاص 

يف مـادة الرتبيـة % 60أال يقـل معدلـه عـن  يشـرتط للطالـب الراغـب يف التفاضـل علـى املعهـد املتوسـط للعلـوم الشـرعية والعربيـة - 19
 .يف الشهادة الثانوية  الدينية 

والغــاز  للــنفط التقــاين عهــداملويف ) ريــاض أطفــال –إرشــاد نفســي  –معلــم صــف (كليــات الرتبيــة تــتم املقــابالت للمقبــولني يف   - 20
لتسـجيل الطالب خـالل املواعيـد احملـددة  قبل فيه أو املعهد الذي يف الكلية واملعهد التقاين للخطوط احلديدية حبلب بالرميالن

ويعــد مســتنكفاً عــن . يف املعهــد ذاتــه ولــني مــن بــدء التســجيليف األســبوعني األ اآلثــار واملتــاحفالطــالب املقبــولني، ويف معهــد 
من يُرفض بنتيجة املقابلة اليت جترى بعد القبـول ، يقبـل يف الرغبـة و  ،التسجيل من مل جير املقابلة الشخصية يف امليعاد احملدد هلا

ة املعنيـة أو املعهـد بأنـه غـري الئـق بنتيجـة التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية من الكليـ
 .فحص املقابلة الشخصية

 .ال يلتزم الطالب العرب واألجانب باخلدمة يف املعاهد اليت يلتزم خرجيوها خبدمة الدولة - 21

وقيمتهــا  ســلفة ماليــةوفــق شــروط هــذا اإلعــالن تســديد  الطــالب العــرب واالجانــبالتقــدم إىل مفاضــلة يف علــى الطالــب الراغــب  - 22
اجلامعيـة حـني رسم اخلـدمات ، حتتسب هذه السلفة من قيمة مخسمئة دوالر أمريكي يف أحد املصارف املذكورة أدناه  /500/

رد هـذه السـلفة للطالـب فاضـلة، وال تُـامل هـذه بل فيـه بنتيجـةالذي قُ  أو املعهد إجناز الطالب ملراحل تسجيله يف الكلية أو القسم
عــن التســجيل خــالل الفــرتة الــيت ســتحدد للتســجيل  واســتنكافهســجلة يف بطاقــة املفاضــلة يف حــال قبولــه وفــق تسلســل رغباتــه امل

 .تعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت مجيع رغباته مرفوضة، و النهائي

حيــق للطالــب احلاصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامــة غــري الســورية الــذي درس أكثــر مــن نصــف مــواد  تلــك الشــهادة بلغــة أجنبيــة  - 23
أقســـام اللغـــات األجنبيـــة املوافقـــة للغـــة الـــيت منحـــت فيهـــا تلـــك الشـــهادة تســـجيًال مباشـــراً ضـــمن مواعيـــد تســـجيل  التســـجيل يف

ذه املفاضلة شريطة حصول الطالب على الشهادة الثانوية يف سنة القبول أوال سـنة الـيت سـبقتها علـى أال يقـل الطالب املقبولني 
  .، ويطالب بالرسوم املماثلة للطالب املقبولني مبفاضلة العرب واالجانب% 50املعدل فيها عن 
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  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة  

    

 ثانوية غري سوريةالعامة السورية، واذا كانت الشهادة ال عن الوثيقة األصلية للنجاح يف شهادة الدراسة الثانويةمصدقة صورة  -1
تصدق هذه الوثيقة من وزارة اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية يف هذه الدولة ومن (

 ).وزارة خارجية اجلمهورية العربية السورية يف دمشق، وترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة األجنبية

  .شهادة ميالد أو إخراج قيد  ربية إذا كانت باللغة األجنبية أوفر مرفقة برتمجة إىل اللغة العصورة عن جواز الس -2

 .في المصارف المذكورة أدناهمخسمئة دوالر أمريكي  /500/وقيمتها  سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف -3

 

  إجراءات التقّدم إلى المفاضلة                                   
  

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

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

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

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

 .ى النسخ الثالث األصليةيوقع موظف اإلدخال عل -5

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

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

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

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

بالنسخة املركز يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ  -
 .بقةاألخرى مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السا

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

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

 لن يصار إىل تسوية وضع الطالب املرفوضة رغباته بنتيجة ات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم ، ويف هذه احلالة ملء مجيع الرغب
يف  وحمققاً للحد األدىن للقبول رغبات للفرع األديب كحد أدىن/ 10/رغبة للفرع العلمي و/ 15/ما مل يكن مدوناً  املفاضلة

 .أي اختصاص بنتيجة املفاضلة والشروط األخرى

 ق للطالـب التقـدم للمفاضـلة يف أي مركـز تسـجيل معتمـد، ويف حـال تقـدم إىل أكثـر مـن مركـز تعتمـد البطاقـة األوىل وتلغـى حي
 . الثانية حكماً 

 تعلن وزارة التعليم العايل أمساء املقبولني بنتيجة املفاضلة واليعترب الطالب مسجًال إّال بعد تسديد الرسوم املطلوبة للتسجيل . 

 الب املقبولني جبامعيت حلب والفـرات وفروعهمـا بالـدوام يف اجلامعـات األخـرى يف الكليـات واملعاهـد املماثلـة يسمح فقط للط
 . 2014/2015للعام الدراسي 

 
  :مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة الطالب العرب واألجانب

  

م بنتيجة ميكن للطالب  -  دونوا يف بطاقة املفاضلة وكانوا قد  ضلة الطالب العرب واألجانبمفاالذين رفضت مجيع رغبا
م الكرتونياً كحد أدىن ويرغبون بتسوية أوضاعهم   رغبات للفرع األدبي/ 10/رغبة للفرع العلمي و/ 15/ التقدم بطلبا

فق الشروط و احلدود إىل مديرية شؤون الطالب املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه و 
الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج مفاضلة الطالب العرب واألجانب ، باستثناء كليات الفنون اجلميلة كونه يشرتط فيها أن تكون 

خالل فرتة تسجيل الطالب  على أن يتم تقدمي الطلباتاألوىل،  األربعةالرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات 
، ولن يصار إىل تسوية وضع أي طالب ما مل يكن مدونًا لعدد الرغبات املذكور  ولني بنتيجة هذه املفاضلةاملستجدين املقب

  .وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة باجلامعات وإصدار قوائم املقبولني من قبل وزارة التعليم العايل ،أعاله 
  .ط اختبارات، ما مل يكن ناجحاً يف االختبارات املطلوبةال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد اليت تشرت  - 
  

  :رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة
  

  . الصيدلة –طب األسنان  –دوالر أمريكي لكليات الطب   5000 -
 .الفنون الجميلة وكلياتالطب البيطري  –الزراعة   –لكليات الهندسة بفروعها كافة  أمريكيدوالر   3500 - 

 .ر أمريكي لباقي الكلياتدوال  2000 - 
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العلـــوم  –الحاســـوب  –الصـــحية  -الطبيـــة  –) تعويضـــات ســـنية(لطـــب األســـنان (التقانيـــة  عاهـــدلمل أمريكـــيدوالر   1200 -
 .)السياحية والفندقية

  .لباقي المعاهددوالر أمريكي   1000 -

  دوالر أمريكي / 700/قدرهرسم تسجيل لمرة واحدة فقط و  عند التسجيل للمرة األولى في الجامعة الطالبيسدد  

 دوالر أمريكي  / 500/فقط وقدره  يسدد الطالب عند التسجيل للمرة األولى في المعهد رسم تسجيل لمرة واحدة  
  يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة الحاصلون على الشهادة الثانوية من أراضي الدولة

 .المقررة أعاله في الكليات والمعاهد المماثلة ٪ من قيمة الرسوم50الفلسطينية نسبة 

التسديد بالقطع األجنبي أو مـا يعادلـه بـالليرة  الخيار بين المقبول على أساس الشهادة الثانوية السورية للطالب  يمكن  :مالحظة
  .السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجيل

  

  تقديم الطلباتمكان ومواعيد 

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 الواقع في األربعاءيوم  مسي منحىت 

باستثناء يومي  ظهراً والنصف  الثانيةصباحاً وحىت الساعة  التاسعةدة أعاله يوميا من الساعة الطالب ضمن فرتة التسجيل احملد
  .الجمعة والسبت

  

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

  www.mohe.gov.sy                      وقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنتم
  

  وزير التعليم العالي                                    
  مد عامر الماردينيحالدكتور م                                     

  
  

  يل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفةمراكـز التسـج
  

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة مركز التسجيل المعتمد اسم الجامعة

  :حساب جامعة دمشق رقم  املصرف التجاري السوري-  مركز الفرع األدبي والعلمي  دمشق
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 0111-100190-006 اهلندسة املدنيةكلية -

 حلب
  :مركز الفرع األدبي والفرع العلمي

 يرية شؤون الطالب املركزيةمد -

  :املصرف التجاري السوري حساب جامعة دمشق رقم -
006-100190-0111 

 تشرين
  :مركز الفرع األدبي والفرع العلمي
 مديرية شؤون الطالب املركزية 

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لصاحل املصرف التجاري -
  الالذقية/ 4/السوري فرع

  رسوم طالب عرب وأجانب –جامعة تشرين حساب 
 /0304- 027985-005/ رقم احلساب 

 البعث
  :مركز الفرع األدبي والفرع العلمي

 مديرية شؤون الطالب -

  مجيع فروع املصارف التجارية بسورية حساب جامعة  البعث -
 مفاضلة العرب واألجانب/0403- 030332-002/ رقم احلساب 

 الفرات
  :يراكز الفرع األدبي والفرع العلمم
  املعهد التقاين للحاسوب :دير الزور -

  اهلندسة املدنيةكلية : احلسكة  -

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

  


