الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مديرية شؤون الطالب

المفاضلة العامة

 تصدر وزارة التعليم العالي مع بداية كل عام دراسي المفاضلة العامة والتي تتضمن قبول عدد من:




الطالب السوريني ومن يف حكمهم احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة السورية يف سنة القبول نفسها.
الطالب السوريني ومن يف حكمهم احلاصلني على الشههادة الثانويهة هل السهورية ادلعادلهة للشههادة الثانويهة العامهة السهورية بعه
طه دراهات مهواد (الًتبيهة ال ينيهة  -الًتبيهة الييايهية والعسهكيية  -الًتبيهة الفنيهة وادلوسهيقية  -السهلو وادلواببهة إن واه ت)
وحسم  % 01من مع ل الشهادة ل السورية يف سنة القبول نفسها.
الطالب العيب ادلقيمون يف سورية الذين ول وا فيها وأمضوا م ة ميحلة التعليم األساس (احللقة الثانية) وادليحلة الثانوية يف
سورية حىت حصوذلم على شهادة ال راسة الثانوية العامة السورية ،ويعاملون معاملة الطالب السوريني يف القبول يف ادلفايلة
العامة ويف اليسوم اجلامعية.
الطالب العيب واألاانب من أبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية ،ادلتزواات من ل السوريني أو من يف حكمهم،
الذين درسوا ميحلة التعليم األساس (احللقة الثانية) وادليحلة الثانوية يف سورية حىت حصوذلم على شهادة ال راسة الثانوية
العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خالل فًتة دراسة ابنها ،يعاملون معاملة الطالب السوريني يف القبول يف ادلفايلة
العامة ويف اليسوم اجلامعية.

 الطالب العيب واألاانب الذين ال تنطبق عليهم ىذه الشيوط فيتق مون إىل مفايلة الطلبة العيب واألاانب حصياً .

 الطالههب الههذي حصههق علههى ملبههول يف ادلفايههلة العامههة يف أحه السههنوات السههابقة به ءاً مههن العههام  9101-9112ومهها بعه لههن
يسمح لو بالتق م إىل ادلفايلة العامة ذلهذا العهام وإن حصهق علهى يانويهة ا يه ة .ويسهمح لهو بالتقه م إىل بهامل ادلفايهالت إن

حقق شيوطها.
 يتم ملبول الطالب وفق تسلسق درااهتم يف الثانوية وحسب تسلسق ر باهتم وحسب الق رة االستيعابية تطبيقاً دلب أ تكافؤ الفيصووفق الشيوط اليت يتم اإلعالن عنها يف ادلفايلة يف كق عام.
 األوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة العامة: .0صههورة عههن البطاملههة الشاصههية بالنسههبة للطههالب السههوريني ،أمهها الطههالب الفلسههطينيني ادلقيمههني يف سههورية فيتقه مون بصههورة عههن
القي يف السجق ادل ين مستايج ح يثاً يذكي فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب أن يكون بتاريخ  0256/7/96وما
ملبق.
 .9الطالب احلاصلون على شهادة ال راسة الثانوية العامة من إح ى ال ول العيبية واألانبية يتق مون بصورة عن الشهادة الثانوية
مص ملة من وزارة اخلاراية يف ال ولة اليت ص رت عنها ومن سفارة اجلمهوريهة العيبيهة السهورية فيهها ،وكهذلو مهن وزارة اخلارايهة
السورية مع تيمجة للويائق األانبية.
 .3أبناااا المواانااات السااوريات المقيمااات :ااي سااورية :يتقه مون بوييقههة تثبههت انسههيتهم ،باإليههافة إىل وييقهة تسلسههق دراسه
دليحلة التعليم األساس (احللقهة الثانيهة) وميحلهة التعلهيم الثهانوي يف سهورية وصهورة عهن البطاملهة الشاصهية لهمم وسهن إملامهة ذلها
خالل م ة دراسة ابنها يف سورية .
 .4الطالب العرب المقيمون :ي سورية والمولودين :يها :يتق مون بوييقة تثبت انسيتهم ،باإليهافة إىل شههادة مهيالد سهورية
ووييقة تسلسق دراس دليحلة التعليم األساس (احللقة الثانية) وميحلة التعليم الثانوي يف سورية.

