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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 ( 1إعالن رقم )
 2015عام ل الفرع العلميحلملة شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 

 تعلن وزارة التعليم العايل
ات الطبية االختصاص لغري محاه الفرات،، حلب، تشرين، البعث، دمشق السوريةاجلمهورية العربية  عن شروط االلتحاق جبامعات

 للطالب  الطالب املعوقني جسميا   ةومفاضلة احملافظات الشرقية ومفاضل ةالعام للمفاضلةتختل  واارات الدولة د التابعة ملواملعاه
 2016- 2015ومن يف حكمهم للعام الدراسي  السوريني

 
 ة ام  ـكام العـاألح

 

 اليت يرغب ابلتقدم للمفاضلة مبوجبها. 2015 لعامخيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية )األوىل أو الثانية(   -1

 للتقدم جلميع أنواع املفاضالت حكما . دورة الشهادة الثانوية اليت خيتارها الطالب للتقدم للمفاضلة العامة تعتمد ذاهتا  -2

ي أو فرنسي( )إنكليز بلغة أجنبية واحدة  ةالعام املفاضلةيتقدم الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية إىل   -3
الطالب  لويفاض الدينية،بعد طي عالمة الرتبية  /2400وبناء عليه حيسب اجملموع من / املفاضلة،خيتارها ويسجلها يف بطاقة 
 .وللقسم املماثل للغة اليت اختارها الرغبات،بناء على هذا اجملموع جلميع 

 بعض االختصاصات، وفق ما هو حمّدد يف هذا اإلعالن.واملقابالت املقّررة ل االختباراتيتم التقّدم للمفاضلة، وإجراء   -4

 تدوينرغباهتم بنتيجة هذه املفاضلة املرفوضة أوضاع الطالب  يشرتط ملعاجلةو  أقصى،كحد   / رغبة 25/ تدوين لطالب ميكن ل  -5
 .وفق الشروط واحلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفاضلة العامة كحد أدىن  / رغبة20/

،  ةالعام املفاضلةاحلاصل على الشهادة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية إىل  يتقدم الطالب  -6
بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، ( من معدل الشهادة الثانوية ٪10حيث يتم حسم نسبة )

بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، قيم املويتقدم ملفاضلة السوري غري واملواظبة( إن وجدت،  الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوك
بدون حسم أي نسبه من معدل الشهادة الرتبية الرايضية والعسكرية، الرتبية الفنية واملوسيقية، السلوك واملواظبة( إن وجدت، 

 .وفق الشروط الواردة يف اإلعالن اخلاص به الثانوية 
ومادة اللغة األجنبية اليت ال تم املفاضلة على أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية، بعد طّي درجة مادة الرتبية الدينية ت  -7

واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار جبامعيت دمشق وحلب  ابستثناء كلييت الشريعة ،خيتارها الطالب
، وكليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية  لدرجات عند التفاضل عليهااموع ية مع جمتساب مادة الرتبية الدينإىل اح

حيث سيتم القبول فيها وفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن )مجع درجة املسابقة منسوبة إىل النهاية العظمى 
مضاف إليها جمموع درجات  2اللغتني األجنبيتني مضروبة بــ للشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة الرتبية الدينية وإحدى 

 الشهادة الثانوية املعتمدة للمفاضلة( . الطالب يف
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حيق له التقدم للمفاضلة العامة يف األعوام القادمة وإن حصل على اثنوية  هلذا العام الاملقبول بنتيجة املفاضلة العامة الطالب   -8
 جديدة.

لن  وما بعد 2010-2009يف أحد األعوام املاضية بدءا  من العام الدراسي املفاضلة العامة  كل من حصل على قبول بنتيجة  -9
حقق ابقي املفاضالت إن  إىليسمح له ابلتقدم للمفاضلة العامة وإن حصل على شهادة اثنوية جديدة وحيق له التقدم 

     .شروطها
أبناء مقعدي احلرب الشهداء و  ذوو-ئة التدريسية أعضاء اهلي أبناءلطالب الذين حيق هلم التقدم للمفاضالت اخلاصة )ميكن ل  -10

 إضافة إىل املفاضلة اخلاصة هبم. للمفاضلة العامةالتقدم  (جسميا   املعاقون-كليا  وأحداث األمن ملن كان عجزه  

الشهادة الثانوية  قررات يفبعض املاحلد األدىن للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل عالمة  عندالتفاضلي  موعاجملتساوي  يف حال  -11
 .من حاا على الدرجة األعلى / ويقبل2يف اجلدول الوارد ابإلعالن رقم / ما هو مبنيوفق 

العالمة أساس يف االختصاصات اليت يتم القبول فيها على العالمة االختصاصية  لقبول علىل احلد األدىن تساوي يف حال  -12
 األعلى. موعاجمل ويقبل من حاا علىدرجات ال موعجمينظر إىل االختصاصية 

أو فحص أو مقابلة اختبار  النجاح يفكل طالب اختار ضمن رغباته كلية  أو معهدا  أو مدرسة متريض حيتاج القبول فيها إىل   -13
 فإن هذه الرغبة تعّد ملغاة حكما . اإلعالن،ضمن املواعيد احملددة له يف هذا  ومل يتقدم إليه

الثانية( واملرحلة الثانوية  )احللقةين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي  يف سورية الذلطالب العرب املقيمنييسمح ل  -14
ويعاملون معاملة الطالب  ،فقط ملفاضلة العامةاابلتقدم إىل  السورية،يف سورية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة 

  اجلامعية.السوريني من حيث الرسوم 
الذين درسوا مرحلة التعليم  حكمهم(أو من يف  )السورينيايت املقيمات يف سورية املتزوجات من غري يسمح ألبناء املواطنات السور   -15

ل الثانية( واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خال )احللقةاألساسي 
 اجلامعية.عاملون معاملة الطالب السوريني من حيث الرسوم ويللمفاضلة العامة ابلتقدم  ابنها،فرتة دراسة 

من األعداد املقررة للقبول يف بعض الكليات واألقسام املفتتحة يف فروع اجلامعات ابحملافظات ألبناء  %70خصصت نسبة   -16
 .وفق مصدر الشهادة الثانويةوذلك هذه احملافظات ابملفاضلة العامة 

يسمح له ابلتحويل املماثل فيما بينها حصرا  يف السنة التالية املفتتحة يف فروع اجلامعات  لب يف إحدى الكلياتعند قبول الطا  -17
شريطة أن يكون حمققا  جملموع الدرجات املطلوب الرئيسية احلكومية امعات اجلكما يسمح له ابلتحويل املماثل إىل   للتسجيل،

سي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل للقبول يف اجلامعة اليت يرغب ابلتحويل إليها يف العام الدرا
 املماثل.

-احلسكة –)الرقة  حمافظات إحدىاحلاصلني على الشهادة الثانوية من من  )دير الزور( قبولون يف جامعة الفراتاملالطالب   -18
سنة القبول ختوهلم االلتحاق إال إذا كانت درجاهتم يف إىل اجلامعات األخرى يسمح هلم ابلتحويل املماثل  الزور( ال دير

 .ابجلامعة املراد التحويل إليها
تسجيال   2015عام لعلى الشهادة الثانوية العامة  مهورية العربية السورية احلاصلونوسام بطل اجل حاملي أوالديسّجل   -19

 .نويةالثاحبسب فرع شهادة الدراسة  هاللتحاق فياب الذي يرغبونيف الكلية أو القسم أو املعهد  مباشرا  
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الذي درس أكثر من نص  مواد تلك الشهادة  -العلمي  الفرع-  الشهادة الثانوية العامة غري السورية احلاصل على حيق للطالب  -20
شريطة حصوله على الشهادة الثانوية التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة  بلغة أجنبية
لطالب املقبولني ا تسجيليف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيال  مباشرا  ، ويسجل ٪50وأال يقل معدله فيها عن  2015يف دورة عام 
ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله  املطلوبة من الطالب املقبولني مبفاضلة السوريني غري املقيمنيرسوم ل)ويطالب اب، ابملفاضلة

 ملفاضلة العامة(.االلتحاق بنفس االختصاص وفق شروط ونتيجة ا

ويعد طلبهم ملغى العامة  فاضلةامللتقدم إىل اب أو املعاهد املفاضالت اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعاتال حيق للطالب املقبولني يف   -21
 ابقي املفاضالت ، وحيق هلم التقدم إىلحكما  

 اإلعالن.التام ابملواعيد احملددة يف هذا  التقيدالطالب  علىجيب   -22

 واألوراق المطلوبة العامةفاضـلة مالإلى  التقدمشـروط 
        

بعد طّي درجة مادة مبجموع درجات )األوىل أو الثانية( / 2015عام / يف إحدى دوريتأن يكون حاصال  على الشهادة الثانوية   -1
 وتوفر االعالندول )أ( من هذا اجلال يقل عن احلد األدىن املقّرر يف الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني )االنكليزية أو الفرنسية( 

 . فيهالشروط املطلوبة 

( من معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية للطالب ٪10نسبة ) يتم حسم  -2
رتبية الفنية واملوسيقية، السلوك السوريني ومن يف حكمهم بعد طّي درجة مواد )الرتبية الدينية، الرتبية الرايضية والعسكرية، ال

  هذا اإلعالن. شروط وفق( واملواظبة إن وجدت
 :األوراق املطلوبة           

يف سورية فيتقدمون بصورة عن القيد  السوريني، أما الطالب الفلسطينيون املقيمونصورة عن البطاقة الشتخصية ابلنسبة للطالب   -1
 وما قبل . 26/7/1956 يكون بتاريخأن جيب  والذياتريخ اللجوء لعائلة الطالب يف السجل املدين مستتخرج حديثا  يذكر فيه 

ووثيقة  يةشهادة ميالد سور ابإلضافة إىل  متثبت جنسيته ةالسورية بوثيقعلى الشهادة الثانوية  احلاصلون العرب بالطاليتقدم   -2
  .يف سورية لثانويومرحلة التعليم ا / احللقة الثانية رحة التعليم األساسي /مل تسلسل دراسي

ة التعليم لوثيقة تسلسل دراسي ملرح إىلتثبت جنسيتهم ابإلضافة  ةبوثيقيتقدم أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية   -3
وصورة عن البطاقة الشتخصية لألم وسند إقامة هلا خالل مدة دراسة يف سورية ومرحلة التعليم الثانوي  الثانية( )احللقةاألساسي 
  يف سورية.ابنها 

من بصورة مصدقة عنها  يتقدمون ،إحدى الدول العربية أو األجنبية على شهادة الدراسة الثانوية العامة من ناحلاصلو الطالب   -4
كذلك من واارة اخلارجية السورية مع ترمجة و واارة اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها 

 .الشتخصيةفة إىل صورة عن البطاقة ، إضااثئق األجنبيةللو أصولية 

الرايضي للطالب، للراغبني يف التقدم تثبت التفوق  االحتاد الرايضي العام عن رئيسصادرة  لتفوق الرضايياخلاصة ابوثيقة ال  -5
   للوائح واألنظمة املعمول هباكلية الرتبية الرايضية على أساس التفوق الرايضي وذلك وفق األسس واملعايري املعتمدة يف ا  ملفاضلة
 يت:اآلوفق أسس التفوق الرايضي وحتّدد 
                                                                                                              بطولة العامل أو الدورات األوملبية. يف 8-1احلائزون على املراكز من   -
 بطولة آسيا أو الدورة اآلسيوية. يف 4-1املراكز من  احلائزون على  -

 بطولة املتوسط أو دورة ألعاب املتوسط. يف 4-1احلائزون على املراكز من   -
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 البطوالت العربية أو الدورات العربية. يف 3-1احلائزون على املراكز من   -

 والعربية.  ت الدولية واإلقليمية العبو املنتتخبات الوطنية يف األلعاب اجلماعية الذين يشاركون يف البطوال  -

 األلعاب املعتمدة. اجلمهورية يفول يف البطولة على مستوى األ حققوا املركز العبو منتتخب احملافظة أو النادي الذين  -

 األلعاب املعتمدة. اجلمهورية يفالعبو منتتخب احملافظة أو النادي الذين حققوا املركز الثاين يف البطولة على مستوى  -

 على مستوى اجلمهورية. ةائزون على املركزين األول والثاين يف بطوالت األلعاب الفردية وألعاب القو احل  -

أو كلية الرتبية  جامعة تشرينيف بدنية يف كلية الرتبية الرايضية خيضع الطالب املتفوقون رايضيا  إىل فحص طيب ولياقة  -
عالن، ويققبل الطالب الناجحون ضمن العدد املقرر مبوجب مفاضلة خالل املواعيد احملددة يف هذا اإل جبامعة محاهالرايضية 

رى فيما بينهم.  خاصة ُتق

على  صولحلوالتدوين امسه لالستفادة من املقاعد املتخصصة للمتفوقني رايضيا  مراجعة االحتاد الرايضي العام على الطالب  -
رجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت انهلا دبتحديد الرايضي االحتاد  يقومسحيث  الرايضي،لتفوق خاصة ابوثيقة 
 يف كلييت الرتبية الرايضية.على أساسها يتم القبول لالتفاضلي للطالب تضاف إىل اجملموع ل

 يقوم الطالب بتسليم الوثيقة إىل مركز التقدم للمفاضلة إلرفاقها مع نستخة بطاقة املفاضلة اليت سرتسل للواارة الحقا . -
 

 : مبن فيهم املكفوفني( بصرية – حركية-إبعاقات )مسعية  ة ابلطالب املعاقنيملفايلة اخلاصا   
 

 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إيافيةفرع الثانوية وشروط  أو املعهد والقسم الكلية
      أديب-علمي اللغة العربية

 يف اللغة العربية 50٪ 
 
 
 

 (٪80)ال تزيد عن  مسعية -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  بصرية -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  حركية -

اعتبـــــــارام مـــــــن يـــــــوم األحـــــــد الواقـــــــ    
وحىت هنايـة الـدوام الرمسـي 6/9/2015

الواقـــــــــــــــ     االثنـــــــــــــــنيمـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم 
14/9/2015 
 جامعة دمشق: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 يمينار()قاعة الس
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 دير الزور  ) مشفى األسد (

 أديب-علمي اللغة اإلنكليزية
 يف اللغة اإلنكليزية50٪

     أديب-علمي اللغة الفرنسية
 يف اللغة الفرنسية 50٪

     أديب-علمي ألملانيةاللغة ا
حصرا االنكليزيةلغة التفاضل   

    أديب-علمي اللغة الفارسية
أديب – علمي اللغة اإلسبانية  

ة حصرا  لغة التفاضل الفرنسي   

 أديب فقط التاريخ
أديب – علمي الفلسفة  

أديب – علمي علم االجتماع  
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إيافيةفرع الثانوية وشروط  أو املعهد والقسم الكلية

أديب – علمي املكتبات واملعلومات  

 (٪30تزيد عن  )البصرية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  مسعية -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

اعتبـــــــارام مـــــــن يـــــــوم األحـــــــد الواقـــــــ    
هنايـة الـدوام الرمسـي وحىت 6/9/2015

الواقـــــــــــــــ     االثنـــــــــــــــنيمـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم 
14/9/2015 
 جامعة دمشق: مشفى املواساة  -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 شفى الوطين( احلسكة ) امل
 دير الزور  ) مشفى األسد (

 أديب – علمي - العلوم السياسية

 (٪80ال تزيد عن )مسعية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت بصرية  -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت حركية  –

 أديب – علمي - احلقوق

 أديب – علمي الشريعة

 علمي االقتصاد

 (٪30) ال تزيد عن  بصرية -
 (٪50) ال تزيد عن  مسعية -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

 علمي العلوم اإلدارية

 الفنون اجلميلة
 الفنون اجلميلة التطبيقيةو 

يف الشهادة  %50معدل 
جلميع فروع الثانوية و 
شريطة النجاح يف الشهادات 
هذا الواردة يف االختبارات 

      اإلعالن 

 (٪50مسعية) ال تزيد عن  -
  حركية سفلية -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت 
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 اتريخ ومكان إجراء الفحص الطيب نوع اإلعاقة ونسبتها إيافيةفرع الثانوية وشروط  أو املعهد والقسم الكلية

 العلوم

 لرايضياتا

 علمي
 يف مادة الرايضيات 60٪

 (٪50مسعية)ال تزيد عن  -
 وظيفيحركية علوية بطرف واحد  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركيــــة ســــفلية وعلويــــة بطــــرف واحــــد  -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

اعتبـــــــارام مـــــــن يـــــــوم األحـــــــد الواقـــــــ    
وحىت هنايـة الـدوام الرمسـي 6/9/2015

الواقـــــــــــــــ     االثنـــــــــــــــنيمـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم 
14/9/2015 
 : مشفى املواساة جامعة دمشق -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
جامعة تشرين:كلية الطب البشري   -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري  -  
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين( 
 دير الزور  ) مشفى األسد (

 اإلحصاء الرايضي

سة اهلند
 برجمياتاختصاص  املعلوماتية

 علمي
بعد طي درجة /  1800/ 

ة درجة مادة الرتبية الديني
تنيوإحدى اللغتني األجنبي  

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية وعلوية بطرف واحد  -

 نت درجة اإلعاقة()مهما كا وظيفي

هندسة 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 
 بطرطوس

 برجمياتاختصاص 

اهلندسة 
امليكانيكية 
 والكهرابئية

 هندسة االتصاالت    -
 هندسة االلكرتونيات  -
 واالتصاالت     

 الرتبية
 املناهج

أديب – علمي  
 (٪80) ال تزيد عن  مسعية -
 (ةقدرجة اإلعا)مهما كانت بصرية  -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  حركية -
 الرتبية اخلاصة
 علم النفس

 علمي املعهد التقاين للتعويضات السنية
 يف اللغة األجنبية 50%

 (٪50مسعية)ال تزيد عن  -
  حركية سفلية -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة(

املعهد املتوسط للعلوم الشرعية 
 أديب – علمي والعربية

 (٪80د عن مسعية)ال تزي -
 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت بصرية  -

 (ةدرجة اإلعاق)مهما كانت  حركية -

 (٪50)ال تزيد عن  مسعية - أديب فقط املعهد التقاين للتخدمة االجتماعية
 (٪50)ال تزيد عن  بصرية -

املعهد التقاين  -
اختصاص  الطيب

 (٪50)ال تزيد عن  مسعية - علمي معاجلة فيزايئية
املعهد التقاين  - (٪30بصرية )ال تزيد عن  -

 الصحي

 للحاسوباملعهد التقاين 
 علمي

 يف اللغة األجنبية 50%
 (٪50)ال تزيد عن  مسعية -
 (٪30)ال تزيد عن  بصرية -
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  علمي اإلحصائي(-املعهد التقاين )املايل

 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
واحد  حركية سفلية وعلوية بطرف -

 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

اعتبارام من يوم األحد الواق    
وحىت هناية الدوام الرمسي 6/9/2015

الواق     االثننيمن يوم 
14/9/2015 
 جامعة دمشق: مشفى املواساة -
 جامعة حلب: مشفى حلب اجلامعي -
الطب البشري  جامعة تشرين:كلية  -

 )قاعة السيمينار(
 جامعة البعث: كلية الطب البشري-
 جامعة محاه :كلية الطب البشري -
 جامعة الفرات: -

 احلسكة ) املشفى الوطين(
 دير الزور  ) مشفى األسد (

 املعهد التقاين
 للعلوم املالية واملصرفية

 أديب – علمي
 يف اللغة األجنبية 50%

 (٪50)ال تزيد عن  مسعية -
 (٪30)ال تزيد عن  بصرية -
 حركية علوية بطرف واحد وظيفي -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()
حركية سفلية بطرف واحد وظيفي  -
 مهما كانت درجة اإلعاقة()

حركية سفلية وعلوية بطرف واحد 
 )مهما كانت درجة اإلعاقة( وظيفي

 املعهد التقاين
 إلدارة األعمال والتسويق

 أديب فقط
 نبيةيف اللغة األج 50%

املعهد التقاين للفنون التطبيقية  -
 بدمشق

 أديب  – علمي
شريطة النجاح يف فحص 

هذا يف  الرسم الوارد
 اإلعالن 

 (٪50)ال تزيد عن  مسعية -
 حركية سفلية -
 )مهما كانت درجة اإلعاقة(  

الطيب ضمن املواعيد واألماكن احملددة أعاله الراغبني ابلتقدم هلذه املفاضلة إجراء الفحص واملكفوفني على الطالب املعاقني : مالحظة
مرفقة بوثيقة الفحص الطيب ابملعاقني اصة اخلفاضلة املببطاقة يتقدم ولن يصار إىل قبول أي طالب مل خيضع للفحص الطيب ومل 

نوع م الطالب و اس فيها واحملددالطبية  واملعتمدة من الطبيب املتختص ورئيس اللجنة املتخصصة لذلكالطبية اللجنة  الصادرة عن
 . ونسبتها اإلعاقة
 :والتقدم ملفايلة املعاقني جسميام  الفحص الطيب إجراءآلية 

وحيصل على  ويدون امسه يف سجل الطالب املتقدمني ابإلعالنواحملدد يراجع الطالب املكان املتخصص إلجراء الفحص الطيب  .1
 .الفحص الطيب وثيقة

 .لهالطيب املتختص حسب نوع اإلعاقة إلجراء الفحص الطيب اللجنة إبحالة الطالب إىل القسم رئيس قوم ي .2

ونوع اليت تتضمن اسم الطالب الثالثي  الفحص الطيب وثيقةوتدون على ، من الطبيب املتختصونسبتها اإلعاقة  نوعيتم حتديد  .3
 ني.للمعاقإىل مركز املفاضلة املتخصص الطالب  ويقدمهاالطبية مث تعتمد من رئيس اللجنة  اإلعاقة ونسبتها

 .   األعلىيف حال وجود أكثر من إعاقة تعتمد درجة اإلعاقة  .4

للفرع العلمي أو التسجيل املباشر للفرع األديب  يتقدم الطالب بذات دورة الشهادة الثانوية اليت اختارها للتقدم للمفاضلة العامة .5
دون التقيد ابحلدود  له،ابالختصاصات املتاحة يتقدم ببطاقة مفاضلة املعاقني يف املراكز االلكرتونية املتخصصة لتدوين رغباته و 

  األديب ابستثناءاملباشر للفرع  وإعالن التسجيلاإلعالن  ذاهواحملددة يف للفرع العلمي الدنيا للدرجات املطلوبة للمفاضلة العامة 
 التطبيقية.والفنون اجلميلة  الفنون اجلميلة كليات
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الفحص وثيقة ونسبة العجز احملددة يف  ياانت اليت اختارها الطالب ولرموا الرغباتيقوم املوظ  املتختّص ابإلدخال االلكرتوين للب .6
 .الحقا  للواارة اليت سرتسل املفاضلة بطاقة نستخة  مع مث يرفق الوثيقةالطيب 

بعد اعتمادها  اارةإىل الو ونسبتها اإلعاقة أبمساء الطالب املعاقني مع نوع الطبية املشكلة من قبل الواارة إبرسال قوائم  تقوم اللجنة .7
 الطيب.وذلك بعد انتهاء املواعيد احملددة إلجراء الفحص أصوال  

تتم املفاضلة بني الطالب على أساس اجملموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية  .8
 تسلسل رغباهتم. ووفق الفرنسية(أو  يزية)االنكلبعد طي درجة مادة الرتبية الدينية ودرجة إحدى اللغتني 

 

 إجراءات التقد م إىل املفايلة
يتقّدم الطالب شتخصيا ، أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة رمسية( لالشرتاك يف مفاضلة القبول اجلامعي إىل أحد مراكز التسجيل  -1

 السورية.املعتمدة يف اجلامعات واحملافظات 

 بطاقة املفاضلةرغباته يف مسودة  ا معويدوهن مبوجبهمااللغة األجنبية اليت يرغب ابلتفاضل وية و دورة الشهادة الثانالطالب خيتار  -2
 .أحد مراكز التسجيل املعتمدة ويراجع

  دوهنا يف مسودة املفاضلة رموا الرغبات اليت للبياانت اليت اختارها الطالب و ل االلكرتوين ابإلدخاليقوم املوظ  املتختّص  -3
 من صحة إدخال بياانته وتسلسل رغباته يقوم موظ  اإلدخال بتثبيت البطاقة االلكرتونية وطباعة ثالث نسخ أصلية.بعد أتكد الطالب  -4

 . الطوابع املطلوبة على نستختني منها األصلية، ويلصقعلى النسخ الثالث الطالب  يوقع -5
  .األصلية اإلدخال على النسخ الثالثوظ  م يوقع  -6
على   ة يف املركز إلحالتها إىل الواارةبنستخوحيتفظ  األصليةالثالث  النسخعلى  ألختام الرمسيةالتسجيل املتختص اب يضع املوظ  -7

   أن تبقى النستخة االحتياطية بدون طوابع يف اجلامعة. 
ة وحيتفظ الطالب هبذه النستخ إشعارا  ابالشرتاك يف املفاضلةاملطلوبة عليها الطوابع  ا  صقنستخة ملللطالب  التسجيلوظ  ميسّلم  -8

 .إلبرااها عند الضرورة
خالل فرتة التقدم للمفاضلة وذلك يف فقط ملرة واحدة  رغباته،ميكن للطالب تعديل عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة  -9

 وفق اآليت:وذلك  بتعديل الرغبات ابجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليهااملركز اخلاص 

بطاقة املفاضلة ه املركز املتخصص لذلك مرفقا  برائسة اجلامعة اليت يتبع هلا رمسيا  إىل  بطلب التعديلالعالقة  يتقدم صاحب -
 .املمهورة من مركز التسجيلو  الراغب بتعديلها

 األخرىوفق اآللية املعتمدة وحيتفظ ابلنستخة وتسلم النستخة املعدلة للطالب  الكرتونيا  يقوم املركز املتخصص بتعديل الرغبات  -
 .الب وبطاقة املفاضلة السابقةمرفقة بطلب الط

 امسية.بقائمة  ة إىل الواارة ضمن مغل  خاص مرفقترسل البطاقات املعدل  -
 :مالحظات هامة

 / ويتم القبول وفق جمموع الدرجات وتسلسل الرغباتأقصى رغبة كحد/ 25ميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت ، 
 .والشروط األخرى

 رغباته بنتيجة املفاضلة املرفوضةلن يصار إىل تسوية وضع الطالب ويف هذه احلالة  ملزم،طاقة املفاضلة غري ملء مجيع الرغبات يف ب 
 .يف أي اختصاص بنتيجة املفاضلة والشروط األخرى وحمققا  للحد األدىن للقبولأدىن  رغبة كحد/ 20/ما مل يكن مدوان  

   مد، ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية تسجيل معت للمفاضلة يف أي مركزحيق للطالب التقدم
 حكما .

  األخرى يف  اجلامعاتابلدوام يف تدمر كليات والطالب املقبولني يف  ا موفروعه حلب والفراتيسمح فقط للطالب املقبولني جبامعيت
 .2015/2016الكليات واملعاهد املماثلة للعام الدراسي 
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 م إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  ت   الجهة التي

إلى هذا اإلعالن وفي ين المذكور أ وب( الجدولين )وفق املفاضلة العامة يتقّدم الطالب السوريون ومن يف حكمهم لالشرتاك يف  -1

 المعتمدة . لأحد مراكز التسجي

عليهم الشروط الواردة أعاله بطلباهتم إىل املركز يتقدم الطالب العرب وأبناء املواطنات السورايت املقيمون يف سورية ممن تنطبق  -2
 منهم.املعتمد اخلاص هبم ابجلامعة مصطحبني معهم األوراق الثبوتية املطلوبة 

ابجلامعة وخالل مواعيد التقدم هلذه  هلم املعتمد إىل املركزهبم ة اخلاصة للالشرتاك يف املفاضاملعاقون جسميا  يتقّدم الطالب  -3
  املفاضلة.

        ــــاخلميس الواقالدوام الرسـمي من يوم  وحىت هناية 2015/  9/  6يوم األحد الواق    صباح طلبات اعتبارا  من ال تقدم
ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحا  وحىت الساعة الثانية  ويتم استقبال الطالب يوميا   2015/  9/  17  

 والسبت.يومي اجلمعة ابستثناء  ظهرا ،والنص  

 .يستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبولني

 مالحظات هامة للطالب الذين ترفض مجي  رغباهتم بنتيجة املفايلة العامة: 
كحد أدىن / رغبة 20/ملفاضلة دونوا يف بطاقة اوكانوا قد  العامة املفايلةالذين رفضت مجيع رغباهتم بنتيجة ميكن للطالب  -

املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد  التقدم بطلباهتم الكرتونيا  إىل مديرية شؤون الطالبويرغبون بتسوية أوضاعهم 
تثناء كليات يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفاضلة العامة لفئة احملافظات حصرا ، ابس

يشرتط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات األربعة  هكون  التطبيقيةوالفنون اجلميلة الفنون اجلميلة 
العامة، ولن يصار إىل تسوية  خالل فرتة تسجيل الطالب املستجدين املقبولني بنتيجة املفاضلة على أن يتم تقدمي الطلباتاألوىل، 

وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة ابجلامعات وإصدار  ،لب ما مل يكن مدوان  لعدد الرغبات املذكور أعاله وضع أي طا
 قوائم املقبولني من قبل واارة التعليم العايل.

ات ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد ومدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن انجحا  يف االختبار  -
املطلوبة، ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجاهتم يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة احملددة للمسابقات 

يف االختبارات املطلوبة، وُترى هلم االختبارات واملسابقات  كواالختبارات وبقرار من واارة الرتبية ومل تكن درجاهتم ختوهلم االشرتا
 من قبل جلان خاصة تؤل  هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهد.واملقابالت 

 
 

رىتـ  املفايالت اخلاصة اليت    تعلن لديهااليت املعايري والشروط  اجلامعات وفق   ْعلن وُت 
مبا فيها املقاعد املتخصصة  الرتبية املوسيقية جبامعة البعثكلية 

 لذلكملفاضلة املعاقني هبذه الكلية وفق الشروط احملددة 
كيمياء( يف   -رايضيات)الثانية  م(، والعلو /غري ملتزممعلم الص )الرتبية كليتا 

 تدمر لقبول النسبة املتخصصة ألبناء منطقة تدمر فقط.
ويعد أو التسجيل املباشر للفرع األديب للفرع العلمي  الت ابلتقدم إىل املفايلة العامة حيق للطالب املقبولني   هذه املفاي ال

 لباقي املفايالت.وحيق هلم التقدم  لغى حكمام طلبهم م
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 HIASTاملفايلة اخلاصة اليت جيريها املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  

 اختصاصات املعهد :
 قشاملواد( بدم وعلومهندسة –هندسة امليكاترونيكس  –هندسة النظم االلكرتونية  –هندسة املعلوميات  –هندسة االتصاالت )

  حلب(   -هندسة الطريان)

احلد األدىن املطلوب 
 للمفايلة

 )الفرع العلمي(
 2241  /2400 
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