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 الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي     
  

  ـــــالنـإع

    .٢٠٠٦لعام  ٢٥٠بناًء على أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادرة باملرسوم رقم 
  .٢٧/٨/٢٠١٣تاريخ  ٢٩٣العايل رقم  أحكام قرار جملس التعليموعلى 

  

  تعلن وزارة التعليم العالي قبول طلبات االنتساب لمفاضلة الدراسات العليا لكليات
السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات  للطالب ٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي البعث)  –تشرين  - حلب - بجامعات (دمشق المعلوماتيةالهندسة 

  (موازي) والجامعات غير السوريةالسورية الخاصة الجامعات و  موازي) -(عام السورية الحكومية 
  

  

 شروط التقدم إلى المفاضلة: - أوالً 

  مساعدة.% بدون ٦٠أن يكون الطالب قد تقدم إىل االمتحان الوطين الكتايب املوحد وحصل على عالمة ال تقل عن   -١
 .السورية اجلامعات احلكومية بالنسبة خلرجيي جيد على األقل  مبرتبةيكون حاصًال على درجة اإلجازة املطلوبة أن  -٢
ية %) بالنسبة خلرجيي اجلامعات اخلاصة السورية وخرجيي اجلامعات غري السور  ٧٠(  املعدل عنيقل  وأالجيد  درجة اإلجازة املطلوبة مبرتبةأن يكون حاصال على  -٣

 .و يعتمد املعدل دون أي حسماملعتمدة 
%/ وتكــون وثيقــة النجــاح ســارية ملــدة ثــالث ســنوات مــن تــاريخ ٦٠النجــاح يف اختبــار اللغــة األجنبيــة الــذي جيريــه املعهــد العــايل للغــات وعلــى أال تقــل درجــة النجــاح عــن / -٤

 احلصول عليها، كما تقبل الشهادات اآلتية:
 / بالنسبة لطالب أقسام اللغة االنكليزية.٥٥٠/ لكافة االختصاصات وعلى معدل /٥٠٠إذا كان الطالب حاصًال على معدل / التوفلشهادة   -
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 / بالنسبة لطالب أقسام اللغة االنكليزية.٥,٥/ لكافة االختصاصات وعلى معدل /٥إذا كان الطالب حاصًال على معدل / ILETSشهادة الـ   -
 / بالنسبة لطالب أقسام اللغة الفرنسية.٤/ لكافة االختصاصات وعلى معدل /٣الطالب حاصًال على معدل /إذا كان  TCF شهادة الـ   -

غـــات يف ويشـــرتط يف قبـــول هـــذه الشـــهادات أال يكـــون قـــد مـــر ســـنتان علـــى تـــاريخ تقـــدمي االمتحـــان وأن تكـــون مصـــدقة مـــن حيـــث صـــالحيتها مـــن املعاهـــد العليـــا لل
 اجلامعات.

التعليم املوازي وترد هذه  مخس وعشرون ألف لرية سورية سلفه على الرسوم اجلامعية يف حال تقدم بإحدى رغباته على أساس ٢٥٠٠٠مبلغ  على الطالب تسديد  -٥
  يف حال عدم القبول بنتيجة مفاضلة التعليم املوازي . السلفة

 .بالنسبة خلرجيي اجلامعات احلكومية السورية املفاضلة نفسهاعلى الطالب الراغب يف التفاضل على التعليم املوازي أن يدون رغباته يف بطاقة  -٦

  

 :أحكام عامة- ثانياً 

% ملعدل اإلجازة اجلامعية األوىل ويتم التفاضل بناًء على هذا ٧٠% لعالمة االمتحان الوطين الكتايب املوحد و٣٠يعطى خرجيو اجلامعات احلكومية السورية نسبة  -١

 االمتحان الوطين الكتايب املوحد.     يُنظر إىل عالمةعند احلد األدىن للقبول  املعدل وعند تساوي املعدل التفاضلي

ويتم القبول على أساس التعليم املوازي  ،اجلامعات اخلاصة السورية واجلامعات غري السورية على أساس نتائج االمتحان الوطين الكتايب املوحد خرجيويتم تفاضل  -٢

رسوم التعليم العام  فقط، أما الطالب الذي حيقق احلد األدىن للقبول العام يف اجلامعات احلكومية يف ذات االختصاص الذي قبل فيه بنتيجة هذا اإلعالن فيسدد

 .وحيق له اسرتداد سلفة التعليم املوازي

 .٢٠١٤لعام  % بدون مساعدة٦٠مة ال تقل عن لوطين الطيب الكتايب املوحد وبعالأن يكون الطالب ناجحاً يف االمتحان ا -٣

(غري موظف) خالل املدة الالزمة للحصول على  ملطلوب وان يكون متفرغًا للدراسةيتعهد الطالب املقبول بنتيجة املفاضلة وفق شروط هذا اإلعالن بالدوام ا -٤

 املاجستري.
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األعوام الدراسات العليا يف القبول يف  مفاضالتإىل  ال يسمح للطالب املقبولني بنتيجة املفاضلة مبوجب هذا اإلعالن والذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدم  -٥

 القادمة.

إىل التقدم مرة أخرى سابقًا جلامعات احلكومية يستفيد الطالب مرة واحدة من القيد يف درجة املاجستري وال جيوز للطالب املقبول يف درجة املاجستري يف أي من ا -٦

 مفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أم مل يسجل .

خرجيي اجلامعات رج على الطالب املتقدم إىل هذه املفاضلة ملء رغبة واحدة على األقل، على أن يدرج ضمن رغباته االختصاص املطلوب يف اجلامعات املعنية ويد -٧

 .وتسلسل الرغبات املعدل التفاضليويتم القبول وفق  يرغبونالعامة واملوازي يف بطاقة مفاضلة واحدة وفق التسلسل الذي  مرغباالسورية احلكومية 

  

  :للتقدم إلى المفاضلةاألوراق الثبوتية المطلوبة  - ثالثاً 

 .صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً  -١
يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي جيب أن يكون مستخرج حديثًا  بصورة عن القيد في السجل المدني (حصرًا)الفلسطيين السوري  الطالبيتقدم  -٢

 وما قبل. ٢٦/٧/١٩٥٦بتاريخ 
من  ٢٠١٤مل تصدر وثائق خترجهم لعام الذين أو إشعار خترج معتمد من اجلامعة اليت خترج منها للطالب  صورة مصدقة عن وثيقة التخرج تتضمن املعدل املئوي -٣

 .اجلامعات السورية
 .لدرجة املاجسترياللغة األجنبية للتقدم  اجتياز وثيقة -٤
 إشعار مصريف بتسديد السلفة املالية يف املصارف املعتمدة املذكورة أدناه بالنسبة للمتقدمني ملفاضلة املوازي. -٥
 غري السورية مصدق ومرتجم أصوال وان تكون الشهادة الثانوية متوافقة مع درجة اإلجازة . اإلجازةلشهادة كشف درجات مفصل  -٦
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  إجراءات التقّدم إلى المفاضلة -رابعاً 

حلـب  -جبامعـات (دمشـقة  يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية خاصة) لالشرتاك يف املفاضلة إىل أحد مراكز التسـجيل يف الكليـات املعنيـ -١

 ). ادلب - محاه – الفرات -البعث –تشرين -

 .بعد التأكد من شخصية الطالب وبيانات اإلجازة اجلامعية إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية الطالب اليت اختارها رغباتاليُدِخل املوظف املختّص يف مركز التسجيل  -٢

 نسختني من البطاقة اإللكرتونية. بالتثبيت وطباعة املوظف اته يقومبعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغب -٣

 يوقع على تعهد ضمن بطاقة املفاضلة انه مل يقبل يف الدراسات العليا يف إحدى جامعات القطر.كما   بع عليهمايوقع الطالب على النسختني الورقيتني ويلصق الطوا -٤

 .يف املركز وحيتفظ باألخرى ،  ويسّلم نسخة إىل الطالب إشعاراً باالشرتاك يف املفاضلةالنسختنيضع األختام الرمسية على وو  توقيعيقوم املوظف بال -٥

ملــرة واحــدة ضــمن فــرتة تقــدمي الطلبــات يف ذات املركــز الــذي تقــدم بــه الطالــب بــاملرة األوىل علــى أن يــتم تســليم نســخة الطالــب الســابقة ملركــز يســمح بتعــديل الرغبــات  -٦

 .نسخة من البطاقة املعدلةاملفاضلة واحلصول على 

 .بات يف بطاقة املفاضلة غري ملزمملء مجيع الرغ -٧

للطالـب التقـدم بـأكثر مـن مـرة واحـدة للمفاضـلة يف أي مـن مراكـز التسـجيل احملـددة حتـت طائلـة  ال حيـقحيق للطالب التقدم للمفاضـلة يف أي مركـز تسـجيل معتمـد، و  -٨

 إلغاء طلبه من املفاضلة. 

  

  المفاضالت التي تجريها الجامعات. إلىيتقدم الطالب العرب واألجانب  -خامساً 
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  الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل

 ).ادلب - محاه – الفرات - البعث  -تشرين  -حلب  -دمشق( الكليات املعنية  جبامعاتتقدم الطلبات إىل مراكز التسجيل املعتمدة يف 

  .خالل أيام الدوام الرسمي ٢٨/١/٢٠١٥الواقع في   األربعاءيوم حتى نهاية الدوام الرسمي من و  ٢١/١/٢٠١٥الواقع في  األربعاء صباح يوموذلك بدءا من 
  www.mof.sy موقع املفاضلة أو he.govowww.m وقع الوزارةالرجوع مل مسودة بطاقة املفاضلة للحصول على

 أسماء المصارف المعتمدة لتسديد السلف لالشتراك بمفاضلة التعليم الموازي

 اسم الجامعة اسم المصرف ورقم الحساب

 المصرف العقاري رقم الحساب
/CKI١٠١٦٩١٩٣/ 

 دمشق

رقم الحساب بحلب المصرف العقاري  
/CKI١٠٣٤٤١٠٠/ 

 حلب

رقم  بالالذقية /٤لصالح المصرف التجاري السوري فرع / في سورية جميع المصارف التجارية
/٠٣٠٤-٠٩٣٩١٢-٠٠١الحساب /  

 تشرين

رقم الحساب بحمص المصرف العقاري  
/CK1‐10170174/ 

 البعث

 المصرف التجاري السوري
006‐762208 

 الفرات

 //٠٥٠١-٠٢٤٣٨٤-٠٠١المصرف التجاري // –حساب جامعة حماه 
//CK1‐10991333//   المصرف العقاري –حساب جامعة حماه    

 حماه

  وزير التعليم العالي                                                                                             

 الدكتور محمد عامر المارديني
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 اسم االختصاص

 الهندسة المعلوماتيةالعدد المقرر قبوله في  اختصاصات الدراسات العليا في كليات 

 البعث تشرين حلب دمشق

خريجي الجامعات 
 الحكومية السورية

خريجي الجامعات 
الخاصة السورية 
والجامعات غير 

 سورية

خريجي الجامعات 
 الحكومية السورية

خريجي الجامعات 
الخاصة السورية 
والجامعات غير 

 سورية

خريجي الجامعات 
 الحكومية السورية

خريجي الجامعات 
الخاصة السورية 
والجامعات غير 

 سورية

خريجي الجامعات 
 الحكومية السورية

خريجي الجامعات 
الخاصة السورية 
والجامعات غير 

 سورية

 موازي موازي عام موازي موازي عام موازي موازي عام موازي موازي عام

هندسة الربجميات ونظم 
 املعلومات

8 2 1       8 2 1 6 2 1 

   2 6   2 8       1 2 8 النظم والشبكات احلاسوبية 

             1 2 6   2 8 الذكاء الصنعي

 1 4 12 1 4 16 1 2 6 2 6 24 المجموع العام

 


