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  وشروطه.معرفة متطلبات القبول المفاضلة جيدًا قبل التقدم إليها ليجب قراءة إعالن 

 ميافظددات  –العامددة  – السدد ة التيردديرية  عددام ي مددواز    لمفاضددالت يتقدددم الطددال  مدد  لملددة الثددهادة الااةويددة العامددة  الفددرل العلمددي  لهدد ا العددام
 وفق اإلعالن الخاص بالفرل العلمي وببطاقة مفاضلة والدة.  شرقية 

  للتقددم للمفاضدلة  لدد للقبدول العدام ولدد للقبدول المدواز    كرغبة م  الرغبات وسديعل يدرج الطالب رغبته بالس ة التيريرية ضم  بطاقة المفاضلة
، وال تعددد الرغبددة قبددواًل إال بعددد ئدددور ةتددا   وفقددًا لمردددر الثددهادة الااةويددة الجامعددةفددي  الدددوام للطددال  المقبددولي للقبددول بالسدد ة التيردديرية ويددتم 

 . المفاضلة

  بمدا فيهدا رغبدة السد ة التيرديرية وييدق للطالدب ادراج رغباتده  رغبدة فدي البطاقدة ي53وييدق لده إدراج يل العلمي يتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة للفر
 .ه دسة مدةية.......  -س ة تيريرية مواز   –ه دسة معلوماتية  –لتي يرغبها ووفق التسلسل المطلو  ماال:  س ة تيريرية عامة بالطريقة ا

   بعدد  لالخترائدات اخخدرع عددا السد ة التيرديرية  يتقدم الطال  م  لملة الثهادة الااةوية العامة  الفرل العلمي  له ا العام إلى مفاضدلة المدواز
  الخاص بها . ئدور ةتا   المفاضلة العامة  وفق اإلعالن

  السدور  غيدر المقديم  –ذو  الثدهداء  –يتقدم الطال  م  لملة الثدهادة الااةويدة للفدرعي  العلمدي واخدبدي مد   أب داء أعرداء الهييدة التدريسدية– 
 خخرع التي ييق لهم التقدم إليها.المعاقي  جسميًا  إلى المفاضلة الخائة بهم إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضالت ا –العر  واخجاةب 

 إلددى ميافظددات شددرقية  -المددواز   – العددام دم الطددال  مدد  لملددة الثددهادة الااةويددة العامددة  الفددرل اخدبددي  لهدد ا العددام الدد ي  لققددوا شددرو  القبددول يتقدد
 .الخاص بالتسجيل المباشر التسجيل المباشر وفق اإلعالن

  الطالب في الس ة التيريرية ودوامه في إلدع الجامعات ال يع ي قبوله في ه ه الجامعة في ةهاية الس ة التيريرية. قبولإن 

  الطالدب إن قبول الطالب في الس ة التيريرية وفق القبول العام أو المواز  ال يع ي باةه سيستمر في هد ا ال دول مد  القبدول ع دد الفدرز ليد  يتقددم
المواز   للكليات الطبية وعليه فدنن الطالدب الد   قبدل قبدول عدام فدي السد ة التيرديرية يم د  أن  يللقبول  العام  هيسجل رغباتإلى مفاضلة الفرز و 

والع س ئييح الطالب ال   قبل قبدول مدواز  فدي السد ة التيرديرية يم د  أن يفدرز فدي  رغباته ومعدلهيفرز في ةهايتها إلى التعليم المواز  لسب 
 تعليم العام.ةهايتها إلى ال

  والتي يرغب بالتفاضل عليها  الدورة اخولدى أو الااةيدة ، ويلتدبم بهدا لجميد   2019يختار الطالب إلدع دورتي الثهادة الااةوية العامة السورية لعام
 أةوال المفاضالت.

  يختارهددا ويسدجلها فدي بطاقددة   إةكليدب  أو فرةسدي يتقددم الطالدب اليائدل علددى الثدهادة الااةويدة السددورية لهد ا العدام للمفاضددلة بلددة أج بيدة والدددة
للفرل العلمدي بعدد طدي عالمدة التربيدة الدي يدة، ويفاضدل الطالدب ب داًء علدى هد ا المجمدول لجميد   ي2400المفاضلة وب اًء عليه ييسب المجمول م  ي
 الرغبات، وللقسم المماثل للدة التي اختارها.

  التقدم إلى كليتدي الثدريعة، والمعهدد المتوسدع للعلدوم الثدرعية والعربيدة مد  المجمدول العدام للددرجات ع دد تيتسب عالمة التربية الدي ية للراغبي  في
 التفاضل عليهما.

  ويم   أن يدون رغبة والدة أو أكار. ،كيد أقرى رغبة للفرل العلمي ي53ييتاح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة 

  ورفرد  جميد  رغباتده أن يتقددم بطلدب لتسدوية وضدعه وقبولده فدي الكليدة رغبة في الفدرل العلمدي ي53يييق للطالب ال   َدون في بطاقة المفاضلة        
أقدل عددد الرغبدات المدوةدة  وبة، وال يتم تسوية وضدعه إذا كدانوالثرو  المطل أو المعهد ال   يرغب به إذا لقق اليدود الدةيا المعل ة للقبول  العام 

 .رغبة ي53م  ي

    وما بعد في لال لروله على ثاةوية  2010-2009لرل على قبول في المفاضلة العامة في إلدع الس وات السابقة بدءًا م  العام الطالب ال
 ل  يسمح له بالتقدم إلى المفاضلة العامة ويسمح له بالتقدم إلى باقي المفاضالت إن لقق شروطها. 2019لدياة لعام 

  القبدول فيهدا إلدى ذلدج ولجميد  أةدوال  في اإلعدالن إلجدراء المسدابقات والمقدابالت للكليدات والمعاهدد التدي ييتداجيجب االلتبام التام بالمواعيد الميددة
 المفاضالت.

 .إن إعالةات القبول هي إعالةات ةها ية للقبول الجامعي ول  ي ون ه اك فتح أ  با  تسجيل مرة ثاةية 

  وذلدج وفدق  ولجميد  أةدوال المفاضدالت، التقدم لالختبار الخاص بهدايتطلب  2020ي2019القبول في قسمي اللدة االةكليبية والفرةسية للعام الدراسي
 لطالب التقدم إلى كال االختباري .  وييق ل2الثرو  والمواعيد الميددة في اإلعالن رقم  

 كيدد أدةدى 60 مد  اليائدلي  علدى  للدة اإلةكليبية والفرةسية في كليدات اددا  والعلدوم اإلةسداةيةقسمي المفاضلة لطال  الراغبي  بالتقدم على ا %
ويدتم التفاضدل لل داجيي  باالختبدار علدى أسدا  درجدة اللددة فدي  اجتياز االختبار الخاص بهد ه اللددات، اللدة في شهادة الدراسة الااةوية  عالمة في

 .الثهادة الااةوية وع د التساو  ي ظر إلى المجمول التفاضلي

  مدد  اخعددداد المقددررة للقبددول فددي بعددأل الكليددات واخقسددام المفتتيددة فددي فددرول الجامعددات بالميافظددات خب دداء هدد ه الميافظددات 70خرردد  ةسددبة %
 لمواز  والتسجيل المباشر وفق مردر الثهادة الااةوية.بالمفاضلتي  العامة وا

  ًا.ييق للطالب التقدم للمفاضلة في مركب تسجيل معتمد والد فقع، وفي لال تقدم إلى أكار م  مركب تعتمد البطاقة اخولى وتلدى الااةية ل م 
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 السنة التحضيرية
 

 تعريف بالسنة التحضيرية

  إلى الريدلة  -طب اخس ان -المعتمدة كأسا  للقبول في كليات  الطب البثر  تهدف الس ة التيريرية: 

 تهيية طالب متميب قادر على التفوق وخدمة المجتم  بمه ية عالية.  -
 ميوله. وجيهه إلى االختراص ال   يت اسب م  قيا  قدرات الطالب وت  -
 تهيية الطالب للتوائل المباشر م  الوسع الجامعي.  -
 يق مبدأ تكافؤ الفرص بي  الطال .تيق  -

 .تعد الس ة التيريرية م  الس وات الدراسية للطالب 

 

 نظام الدراسة واالمتحانات في السنة التحضيرية

 تعد الس ة التيريرية س ة م  س وات الدراسة المقررة للكليات الطبية. -

 هي اللدة اإلةكليبية لررًا.اللدة اخج بية المعتمدة للدراسة في الس ة التيريرية  -

 يتقدم الطالب في الفرل اخول إلى امتياةات مقررات ه ا الفرل ويتقدم في الفرل الااةي إلى امتياةات مقررات الفرل الااةي. -

ول فقدع ييسب معدل الطالب م  أجل تيديد فرزه في ةهاية الس ة التيريرية علدى أسدا  ةتا جده فدي مقدررات الفردل اخول التدي تقددم إليهدا فدي الفردل اخ  -
 سواًء ةجح بها أو رسب بها أو لم يتقدم إلى امتياةاتها . ومقررات الفرل الااةي التي تقدم إليها في الفرل الااةي فقع 

 ٪ على اخقل.60ةاجيًا في المقرر إذا لرل فيه على عالمة قدرها يعد الطالب  -
 فيها فقع.يعد الطالب مترفعًا إلى الس ة الااةية إذا كان عدد المقررات التي ييملها ال يبيد ع  أربعة مقررات، ويطالب بنعادة المقررات الراسب  -

أربعة مقررات، ويطالب بنعادة المقررات الراسب فيها قبل التسجيل في الس ة الااةية، وفي لال يعد الطالب راسبًا في الس ة التيريرية إذا كان ييمل أكار م   -
 الرسو  في الس ة التيريرية للمرة الااةية يعد مست فدًا.

 يخر  الطال  في الس ة التيريرية إلى االمتياةات العملية للمقررات التي تتطلب ذلج. -

ال ظرية للمقررات التي لها جبء عملي وجبء ةظر  ما لم ي   ةاجيًا في الجبء العملي، ويعد الطالدب ةاجيدًا فدي الجدبء ال ييق للطالب الدخول إلى االمتياةات  -
 على اخقل.م  عالمة الجبء العملي ٪ 40العملي للمقرر إذا لرل فيه على عالمة قدرها 

 

بالس ة التيريرية وشريطة عدم  تهمهما كاة  ةتيجترائات الس ة التيريرية في ةهايتها تديير قيده إلى اختراص آخر م  غير اخييق للطالب  -أ
 وفق اخسس المعتمدة لتديير القيد. لروله على أ  اختراص في إلدع الكليات الطبية

ب تيجة الس ة التيريرية تديير قيده إلى ألد اخترائات الس ة التيريرية  فرز إليهييق للطالب في العام ال   يلي عام القبول في االختراص ال    - 
 الريدلة  إذا كان ميققًا شرو  القبول فيه في عام القبول وفي عام تديير القيد. -طب اخس ان - الطب البثر  

 
 
 

 تغيير القيد في نهاية السنة التحضيرية
 

العدام والمدواز  إلدى إعدالن التسدجيل المباشدر ، وال ي  لققوا شرو  القبدول 2019يتقدم الطال  م  لملة الثهادة الااةوية العامة م  الفرل اخدبي لعام  -
 للفرل اخدبي وذلج وفق اليدود الدةيا المعل ة للتسجيل بما فيهم أب اء الميافظات الثرقية.

 يم   للطالب االطالل على الرغبات المتالة وغير المتالة للتسجيل المباشر م  خالل الرابع المخرص ضم  موق  المفاضلة. -

هد ه ألف ليرة سورية  في لسا  الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها وتيتسدب  25بالتسجيل المباشر  مواز   سلفة مالية قيمتها  يسدد الطالب الراغب  -
 إجراءات تسجيله، وال ترد ه ه السلفة ع د است كافه ع  التسجيل.  جامعية بعد قبوله واستكمالهم  قيمة رسوم الخدمات الالسلفة 

 .التعديل بعد ذلج الميددة للتسجيل المباشر وال يجوز وذلج خالل المدة خكار م  مرةاص ال   سجل عليه يم   للطالب تعديل االختر -

 .ميافظات شرقية  - مواز   - يتقدم الطال  بالوثا ق المطلوبة م  أماالهم ع د التسجيل ال ها ي لسب ةول القبول  عام -

االخترائددية سددي ظر إلددى المجمددول العددام للدددرجات فددي الثددهادة الااةويددة ع ددد تسدداو  العالمددة فددي االخترائددات التددي يددتم القبددول فيهددا وفددق العالمددة  -
 االخترائية ع د اليد اخدةى بعد طي درجة مادة التربية الدي ية وإلدع اللدتي .

 

 التسجيل المباشر للفرع األدبي
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 القبول الجامعي والوثائق المطلوبة
 : )الفرع العلمي( المفاضلة العامة: أواًل
 إليها: يتقدم

  اخولى أو الااةية .  2019في إلدع دورتي عام   الفرل العلمي لى الثهادة الااةوية العامة السورية عالسوريي  وم  في ل مهم اليائلي   الطال  جمي 

  بعد ل العلمي   الفر  يةالسور المعادلة للثهادة الااةوية العامة جمي  الطال  السوريي  وم  في ل مهم اليائلي  على الثهادة الااةوية غير السورية
% م  معدل  10  ولسم تإن وجد لسلوك والمواظبةا - التربية الف ية والموسيقية - التربية الرياضية والعس رية - الدي يةطي درجات مواد  التربية 

 في س ة القبول ةفسها.الثهادة الااةوية غير السورية 

   م ية لتى لرولهية في سور فيها وأمروا مدة مرللة التعليم اخساسي  اليلقة الااةية  والمرللة الااةو العر  المقيمون في سورية ال ي  ولدوا الطال
 .  فقعلعامة يعاملون معاملة الطال  السوريي  في القبول في المفاضلة او ،  الفرل العلمي  على شهادة الدراسة الااةوية العامة السورية

 وا مرللة  ي  درس ات السوريات المقيمات في سورية، المتبوجات م  غير السوريي  أو م  في ل مهم، الالطال  العر  واخجاةب م  أب اء المواط
خم اوكاة  لعلمي  الفرل ا التعليم اخساسي  اليلقة الااةية  والمرللة الااةوية في سورية لتى لرولهم على شهادة الدراسة الااةوية العامة السورية 

 عية.  رسوم الجاموفي الوالمواز  يعاملون معاملة الطال  السوريي  في القبول في المفاضلة العامة و  اب ها،مقيمة في سورية خالل فترة دراسة 

 ة  ميافظات شرقي – العامة –  عام ي مواز   لمفاضالت  الس ة التيريرية يتقدم الطال  م  لملة الثهادة الااةوية العامة  الفرل العلمي  له ا العام
 وفق اإلعالن الخاص بالفرل العلمي وببطاقة مفاضلة والدة ووفق الثرو  المطلوبة والوثا ق المطلوبة ب ل مفاضلة. 

، لمفاضلةاةتيجة ئدور  د إال بعوال تعد الرغبة قبوالً للتقدم إلى المفاضلة للقبول في الس ة التيريرية   لد للقبول العام ولد للقبول المواز  يتم اإلعالن ع   -
يديد ةول ويتم ت ، واز  ام والموفي ةهاية الس ة التيريرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق ادلية المعتمدة ويدرج رغباته بالكليات الطبية للقبولي  الع

از  القبول المو  هايتها إلى، فقد يقبل الطالب بالس ة التيريرية وفق القبول العام ولك  يفرز ب مواز   في ةهاية الس ة التيريرية –ال ها ي  عام القبول 
 . ، والع س ئييح بأن يقبل الطالب في الس ة التيريرية بالقبول المواز  ثم يفرز في ةهايتها إلى القبول العامرغباته ومعدلهلسب 

هده  الييدادة  اسدتبعاد يصدار للد علد  ن   2020-2019في السنة التحضيرية زيادة عن العددد الققدرر وبولدي فيهدا للعدام الدراسدي  للقبول %10تم زيادة نسبة  -

 يد.روط والقواعد الناظقة لتغيير القفي نهاية السنة التحضيرية لل  اختصاصات نخرى غير االختصاصات الطبية وفق الشبنتيجة مفاضلة الفرز 

 رك للطالبدلب  فيتا-الرقة-اليس ة -في الس ة التيريرية على الجامعات وفق مردر الثهادة الااةوية باستا اء ميافظات  دير البورالطال  يوزل دوام  -
 .اختيار جامعة الدوام

 .أو المواز  لسب ةول قبوله في الس ة التيريرية بعد ئدور ةتا   المفاضلة يسدد الطال  رسوم الخدمات الجامعية على أسا  القبول العام -

 :للمفاضلة العامة المطلوبة الوثا ق
لمددةي افدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل  ون المقيمدون ئورة ع  البطاقة الثخرية بال سبة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال  الفلسدطي ي -

 وما قبل. 1956ي7ي26لدياًا ي كر فيه تاريخ اللجوء لعا لة الطالب والتي يجب أن ي ون بتاريخ  اً مستخرج

يدة   وزارة الخارجلدع الدول العربية واخج بية يتقدمون برورة ع  الثهادة الااةوية مرددقة مدإالطال  اليائلون على شهادة الدراسة الااةوية العامة م   -
 ة.سفارة الجمهورية العربية السورية فيها، وك لج م  وزارة الخارجية السورية م  ترجمة للوثا ق اخج بي في الدولة التي ئدرت ع ها وم 

اسدي  اليلقدة ، باإلضدافة إلدى وثيقدة تسلسدل دراسدي لمرللدة التعلديم اخسية: يتقددمون بوثيقدة تابد  ج سديتهمأب اء المواط ات السوريات المقيمدات فدي سدور  -
 الااةو  في سورية وئورة ع  البطاقة الثخرية لألم وس د إقامة لها خالل مدة دراسة اب ها في سورية. الااةية  ومرللة التعليم

سدي لمرللدة ، باإلضدافة إلدى شدهادة مديالد سدورية ووثيقدة تسلسدل درايها يتقددمون بوثيقدة تابد  ج سديتهمالطال  العر  المقيمون في سورية والمولودون ف -
 الااةية  ومرللة التعليم الااةو  في سورية.التعليم اخساسي  اليلقة 

ية يمدواز ي ألف ليرة سورية   في الفرل المررفي المعتمدد فدي الميافظدات لمد  دون رغبدة السد ة التيردير  25إشعار مررفي بتسديد سلفة مالية قيمتها    -
 لتسجيل .ه السلفة للطالب في لال قبوله واست كافه ع  ا، وال ُترد ه تسجيله وتيتسب م  قيمة رسوم الخدمات الجامعية لي  إةجاز الطالب لمرالل

 : عدا الكليات الطبية )الفرع العلمي( مفاضلة التعليم الموازيثالثًا: 

   ويدة ة الدراسدة الااةوم  في ل مهم، وأب اء المواط ات السوريات ال ي  ت طبق عليهم الثرو  السدابقة مد  اليائدلي  علدى شدهاد السوريون يتقدم إليها لررًا الطال
 المفاضلة العامة. بعد اخولى أو الااةية ، ويتم اإلعالن ع ها  2019في إلدع دورتي عام  الفرل العلمي  العامة السورية 

 الوثا ق المطلوبة:
لمددةي البطاقدة الثخردية بال سدبة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال  الفلسدطي يون المقيمدون فدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل ائورة عد   -

 .وما قبل 1956ي7ي26لجوء لعا لة الطالب وال   يجب أن ي ون بتاريخ لدياًا ي كر فيه تاريخ ال اً مستخرج
ااةية  سي  اليلقة ال، باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي لمرللة التعليم اخساية: يتقدمون بوثيقة تاب  ج سيتهمور أب اء المواط ات السوريات المقيمات في س -

 .ا خالل مدة دراسة اب ها في سوريةومرللة التعليم الااةو  وئورة ع  البطاقة الثخرية لألم وس د إقامة له

الجامعيدة  سورية   في الفرل المررفي المعتمد في الميافظدات وتيتسدب مد  قيمدة رسدوم الخددماتألف ليرة  25إشعار مررفي بتسديد سلفة مالية قيمتها    -
 .ه ع  التسجيل لي  إةجاز الطالب لمرالل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد ال   ُقبل فيه ، وال ُترد ه ه السلفة للطالب في لال قبوله واست كاف
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 كمهم:حمن في وللطالب السوريين  لفرع العلمي()االمحافظات الشرقية  ةمفاضلرابعًا: 

   ها.يعفي جمي  كليات جامعة الفرات وفر  % م  العدد المقرر قبوله70 بد الرقة  –اليس ة  –ميافظات  دير البور خرر 

   الرقة .– ة اليس – دير البور اليائلي  على الثهادة الااةوية العامة السورية م  إلدع ميافظات وم  في ل مهم   يالطال  السورييتقدم إليها جمي 

  بما فيها رغبة الس ة التيريرية يتقدم الطالب برغباته ضم  بطاقة المفاضلة العامة. 

 –البور   دير ة فقعوذلج وفق مردر الثهادة الااةويه ه المفاضلة  بموجبوباقي االخترائات يتم قبول أب اء الميافظات الثرقية في الس ة التيريرية  -
 .الرقة  –اليس ة 

د ئدور بواًل إال بعلرغبة قاوال تعد  للتقدم إلى مفاضلة القبول في الس ة التيريرية ميافظات شرقية  لد للقبول العام ولد للقبول المواز   يتم اإلعالن ع  -
المواز  و بولي  العام بية للقوفي ةهاية الس ة التيريرية يتقدم الطالب إلى مفاضلة الفرز وفق ادلية المعتمدة ويدرج رغباته بالكليات الط ةتيجة المفاضلة،

لى إرز ب هايتها فام ولك  ي، فقد يقبل الطالب بالس ة التيريرية وفق القبول العمواز   في ةهاية الس ة التيريرية –ال ها ي  عام يديد ةول القبول ويتم ت
 ل العام .لى القبو، والع س ئييح بأن يقبل الطالب في الس ة التيريرية بالقبول المواز  ثم يفرز في ةهايتها إرغباته ومعدلهالقبول المواز  لسب 

 لتيريرية.يدون الطالب ال   لقق اليد اخدةى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يرغب بالدوام فيها في الس ة ا -

ت الميافظا قاعدمريرية على رغبة الس ة التييتقدم إلى  ولم مواز   وقبل ب تيجتها-التقدم لرغبة الس ة التيريرية في المفاضلة  العامةاختار طالب ال   ال -
 الميافظات الثرقية. مقاعدتعديل قبوله إلى  ال ييق له اللقاً الثرقية 

 للميافظات الثرقية وبقوا م تردر ع  الوزارة.يتم قبول الطال  وفق اخعداد الميددة  -

راسة ل ع  مدة الددة ال تقمبموجب ه ه المفاضلة بااللتبام بخدمة ه ه الميافظات بعد تخرجهم  لكليات الطبيةالس ة التيريرية لفي  يتعهد الطال  المقبولون  -
 .1979ي8ي19تاريخ  ي39وفق أل ام المرسوم التثريعي رقم ي

 الوثا ق المطلوبة:       
لمددةي افدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل  ون المقيمدون الفلسدطي يئورة ع  البطاقة الثخرية بال سبة للطال  السوريي ، أمدا الطدال   -

 وما قبل . 1956ي7ي26لدياًا ي كر فيه تاريخ اللجوء لعا لة الطالب وال   يجب أن ي ون بتاريخ  اً مستخرج

 : أبناء أعضاء الهيئة التدريسيةخامسًا: المفاضلة الخاصة ب
  ة ء هييدوأب اء أعردا ،العلمية والبيوث العلمي في مركب الدراسات في الجامعات الي ومية وأب اء أعراء هيية البي أب اء أعراء الهيية التدريسية يتقدم إليها

لعلمي اتدريس أو البي  السابقي  ال ي  قروا عثر س وات على اخقل في عروية هيية الالياليي  أو  ،العاليا المرتبطة بوزير التعليم التدريس في المعاهد العلي
 .اكب المعتمدة، ويتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة الخائة به في ألد المر ال ي  تُوفوا وهم على رأ  الخدمةال ي  تركوا العمل خسبا  غير تأديبية، أو 

                     لمعل ةالدةيا ا دون التقيد باليدود، وذلج التقدم إلى ه ه المفاضلة بعد إبراز ما ياب  ذلج أب اء أعراء الهيية التدريسيةيجب على الطال  م   -
 للمفاضلة العامة.

 .هاق شروطإن لق بما فيها رغبة الس ة التيريرية يلتبم جمي  الطال  بالتقدم إلى المفاضلة العامة إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضلة الخائة -

 .اً ضعه اللقيتقدم فقع إلى المفاضلة العامة وال يتقدم إلى المفاضلة الخائة يفقد لقه في ه ه المفاضلة ول  يرار إلى تسوية و الطالب ال    -

لمفاضلة افسها م  ه ه مطلوبة ةبول ب تيجة المفاضلة العامة للرغبة الالمفاضلة العامة ولققوا اليد اخدةى للقسيتم استبعاد الطال  ال ي  تقدموا إلى إعالن  -
 ويربح قبوله عام هيية تدريسية.

 ةوال المفاضالت.واللدة اخج بية التي يرغب بالتفاضل عليها ويلتبم بها لجمي  أ 2019يختار الطالب إلدع دورتي الثهادة الااةوية العامة لعام  -

 .ي بطاقة المفاضلةيرغب بالدوام فيها في الس ة التيريرية في القسم المخرص لها ف يدون الطالب اسم الجامعة التي -

 .تردر الوزارة قوا م بأسماء الطال  المقبولي  بالمفاضلة وفق اخعداد الميددة لكل جامعة -

 .بها بعد إبراز ما ياب  ذلج ون في الجامعة التي يرغبيداوم الطال  المقبولون  -

 التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى ه ه المفاضلة. ييق لطال  الفرل اخدبي -

عالن إرص لهم في ضم  المركب المخ ثهادة الااةوية المه ية الكتروةياً العلى  أب اء أعراء الهيية التدريسية اليائلون : يتقدم الطال  م  ماللظة -
ابلة المعاهد المقو اخقسام و غرة   بعد قبول طال  الفرل العلمي   في الكليات ويتم قبولهم على المقاعد الثا في المواعيد الميددة لهاو الااةويات المه ية 

 الخترائاتهم.
 
 لوثا ق المطلوبة:ا

لمددةي ائورة ع  البطاقة الثخردية بال سدبة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال  الفلسدطي يون المقيمدون فدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل  -
 .وما قبل 1956ي7ي26ن ي ون بتاريخ فيه تاريخ اللجوء لعا لة الطالب والتي يجب أ لدياًا ي كرمستخرجًا 

لتدريس فدي ا، وعرو هيية ي مركب الدراسات والبيوث العلميةخائة بعرو هيية التدريس بالجامعات الي ومية السورية وعرو هيية البي  العلمي ف وثيقة -
                 الدده و سدمي تبدي  وضد  ، وييرل عليها الطالب م  ذاتية الجامعدة أو مد  المركدب أو المعهدد ممهدورة بالخداتم الر ا المرتبطة بوزير التعليم العاليالمعاهد العلي

 .يمري على استخراجها أكار م  شهر والدته ومدة خدمته أو خدمتها على أالأو 
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 :والجرحى والمفقودين سادسًا: مفاضلة ذوي الشهداء
  ي  المج دي  % م  العس ري35% وال تبيد على 30الثهداء، جرلى العجب الكلي والجب ي، جرلى العجب ب سبة ال تقل ع  وأزواج بأب اء وأشقاء  وهي خائة

قوع اخم  سلية و م  العس ريي  في الجيش والقوات الم  ، أب اء المفقودي  وأزواجهم%70ال   ال يقل ع  وااللتياطيي ، أب اء جرلى العجب الكلي والجب ي 
تثدهدوا وهدم أو الد ي  اسالداخلي ال ي  استثدهدوا أو جرلدوا أو فقددوا بسدبب اليدر  أو العمليدات اليربيدة أو علدى أيدد  عردابات إرهابيدة أو ع ائدر معاديدة

 .يقاتلون بنمرة الجيش العربي السور  

  د المراكب طلباتهم إلى أل. ويتقدمون بوفق القواةي  واخةظمة المعتمدة لديها لرراً يتم إثبات اليالة بوثيقة ئادرة ع  القيادة العامة للجيش والقوات المسلية
 .المعتمدة

اضلة للمفالمعل ة  ود الدةيادون التقيد باليد، وذلج التقدم إلى ه ه المفاضلة بعد إبراز ما ياب  ذلج ذو  الثهداء والجرلى والمفقودي يجب على الطال  م   -
 العامة.

 ا.قق شروطهبالتقدم إلى المفاضلة العامة إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضلة الخائة بما فيها رغبة الس ة التيريرية إن ليلتبم جمي  الطال   -

 قًا.ضعه اللالطالب ال   يتقدم فقع إلى المفاضلة العامة وال يتقدم إلى المفاضلة الخائة يفقد لقه في ه ه المفاضلة ول  يرار إلى تسوية و  -

لمفاضلة افسها م  ه ه ةمطلوبة سيتم استبعاد الطال  ال ي  تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة ولققوا اليد اخدةى للقبول ب تيجة المفاضلة العامة للرغبة ال -
 ويربح قبوله عام ذو  شهداء. 

 ةوال المفاضالت.ب بالتفاضل عليها ويلتبم بها لجمي  أواللدة اخج بية التي يرغ 2019يختار الطالب إلدع دورتي الثهادة الااةوية العامة لعام  -

 يدون الطالب اسم الجامعة التي يرغب بالدوام فيها في الس ة التيريرية في القسم المخرص لها في بطاقة المفاضلة. -

 .ل و  الثهداءتردر الوزارة قوا م بأسماء الطال  المقبولي  بالمفاضلة وفق اخعداد الميددة  -

 الفرل اخدبي التسجيل المباشر إضافة إلى تقدمهم إلى ه ه المفاضلة.ييق لطال   -

عيد ية وفي الموايات المه ضم  المركب المخرص لهم في إعالن الااةو  : يتقدم الطال  م  ذو  الثهداء اليائلي  على شهادة الااةوية المه ية الكتروةياً ماللظة
 اتهم.عد قبول طال  الفرل العلمي   في الكليات واخقسام والمعاهد المقابلة الخترائويتم قبولهم على المقاعد الثاغرة   ب الميددة لها

 الوثا ق المطلوبة:
لمددةي افدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل الفلسدطي يون المقيمدون ئورة ع  البطاقة الثخرية بال سبة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال   -

 .وما قبل 1956ي7ي26بتاريخ  لجوء لعا لة الطالب والتي يجب أن ي ون تاريخ اللدياًا ي كر فيه مستخرجًا 

 .بيان عا لي -
 القيادة العامة للجيش والقوات المسلية لررًا.م  الوثيقة اإلضافية الخائة مستخرجة لدياًا وييرل عليها الطالب  -

 

 : مفاضلة السوري غير المقيم سابعًا:

 ورية لعامدة غيدر السديتقدم إليها لررًا الطال  السوريون وم  في ل مهم ال ي  أةهوا المرللة الااةوية كاملة خارج القطر ولردلوا علدى الثدهادة الااةويدة ا
-دي يةالد  التربية جات مواالمعادلة للثهادة الااةوية العامة السورية م  الفرل المطلو  في س ة القبول ةفسها ، وال ييسم م  معدلهم أ  درجة بعد طي در 

 .ي ألد المراكب المعتمدةفويتقدم الطالب ببطاقة المفاضلة الخائة به ،إن وجدت  لسلوك والمواظبةا -التربية الف ية والموسيقية - التربية الرياضية والعس رية

 
 الدةيا والثرو  الواردة في اإلعالن الخاص. يدرج الطالب رغبته بالس ة التيريرية ضم  بطاقة المفاضلة كرغبة م  الرغبات وفق اليدود -

ز ويتم فر  ،يريةة التيرالس  ب تيجة مفاضلة الفرز ب هايةقبول الطالب في الس ة التيريرية ودوامه في إلدع الجامعات ال يع ي قبوله في ه ه الجامعة  إن -
 الطال  ك تلة والدة بدأل ال ظر ع  مردر الثهادة.

سها م  ه ه لمطلوبة ةفاللرغبة وقبلوا ب تيجتها سيتم استبعاد الطال  ال ي  تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة و  العامة،ييق للطال  التقدم للمفاضلة  -
 .المفاضلة

 يدون الطالب ال   لقق اليد اخدةى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يرغب بالدوام فيها في الس ة التيريرية. -

 اخعداد الميددة وتردر الوزارة قوا م بأسماء الطال  المقبولي . يتم قبول الطال  وفق -

 م الخدمات وفق الرسوم الميددة لمفاضلة السور  غير المقيم.و يسدد الطالب رس -
 يتم اإلعالن ع  ال تا   بعد ئدور ةتا   المفاضلة العامة. -

ادة مدون في الثهراكمي الاليد اخدةى للقبول في أ  اختراص ي ظر إلى المعدل الت ماللظة: في لال تساو  معدل درجات الطال  للثهادة الااةوية السعودية ع د
 الااةوية.
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 الوثا ق المطلوبة:   
مد  سدفارة ئورة ع  وثيقة شهادة الدراسدة الااةويدة العامدة غيدر السدورية فدي سد ة القبدول ةفسدها مرددقة مد  وزارة الخارجيدة للدولدة التدي ئددرت ع هدا و  -

 الجمهورية العربية السورية في تلج الدولة وم  وزارة الخارجية السورية م  ترجمة للوثا ق اخج بية. 
لمددةي ابة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال  الفلسدطي يون المقيمدون فدي سدورية فيتقددمون بردورة عد  القيدد فدي السدجل ئورة ع  البطاقة الثخرية بال س -

 .وما قبل 1956ي7ي26ن ي ون بتاريخ لدياًا ي كر فيه تاريخ اللجوء لعا لة الطالب وال   يجب أ اً مستخرج

 ، وال يثتر  أن تكون الدراسة في بلد والد. عربي أو أج بيثالث س وات في بلد وثيقة تسلسل دراسي للمرللة الااةوية ولمدة  -

 ه ة في إعالن ه  الميدديعفى م  التسلسل الدراسي أب اء السلج الدبلوماسي السور  القا مي  على رأ  عملهم وأب اء أعراء الهيية التدريسية وفق الثرو  -
 .المفاضلة

في الميافظات تيتسب م  قيمدة رسدوم الخددمات الجامعيدة في الفرل المررفي المعتمد    ألف ليرة سورية 25 قيمتها    مررفي بتسديد سلفة ماليةإشعار  -
 ع  التسجيل  لي  إةجاز الطالب لمرالل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد ال   ُقبل فيه ، وال ُترد ه ه السلفة للطالب في لال قبوله واست كافه

 : العرب واألجانب الطالب: مفاضلة ثامنًا
 و في أقبول ةفسها، س ة ال يتقدم إليها الطال  العر  واخجاةب ال ي  لرلوا على شهادة الدراسة الااةوية العامة السورية أو شهادة ثاةوية معادلة لها في

 وال ،إن وجدت  ك والمواظبةالسلو  - الف ية والموسيقيةالتربية  - التربية الرياضية والعس رية - التربية الدي يةالس ة التي سبقتها، بعد طي درجات مواد  
 .ل جامعةييسم م  معدلهم أ  درجة، وذلج وفق الثرو  المبي ة في اإلعالن الخاص بهم، ويتقدمون بطلباتهم إلى مركب التسجيل المعتمد في ك

  على مفاضلة و يعامل على أسا  أةه سور  م  جمي  الوجوه وال ييق له التقدم له ه الكل طالب ييمل أكار م  ج سية وم  بي ها الج سية السورية
 مسؤوليته.

 
 

 يدرج الطالب رغبته بالس ة التيريرية ضم  بطاقة المفاضلة كرغبة م  الرغبات وفق اليدود الدةيا والثرو  الواردة في اإلعالن الخاص. -

ز ويتم فدر  يريرية،إلدع الجامعات ال يع ي قبوله في ه ه الجامعة ب تيجة مفاضلة الفرز ب هاية الس ة التإن قبول الطالب في الس ة التيريرية ودوامه في  -
 الطال  ك تلة والدة بدأل ال ظر ع  مردر الثهادة.

 يدون الطالب ال   لقق اليد اخدةى للتفاضل في بطاقة المفاضلة اسم الجامعة التي يرغب بالدوام فيها في الس ة التيريرية. -

روا التقدم ريون واختاالطال  العر  واخجاةب م  أب اء اخمهات السوريات  ال ي  يعاملون معاملة الطال  السو  – الطال  العر  المولودون في سورية   -
فسها م  ةبة المطلوبة تها للرغب تيجوسيتم استبعاد الطال  ال ي  تقدموا إلى إعالن المفاضلة العامة وقبلوا  ،للمفاضلة العامة ييق لهم التقدم له ه المفاضلة

 ه ه المفاضلة.

 يتم قبول الطال  وفق اخعداد الميددة وتردر الوزارة قوا م بأسماء الطال  المقبولي . -

 .اخجاةبيسدد الطالب رسم الخدمات الجامعية للس ة التيريرية وفق الرسوم الميددة في المفاضلة للكليات الطبية لمفاضلة الطال  العر  و  -

 تم اإلعالن ع  ال تا   بعد ئدور ةتا   المفاضلة العامة.ي -

 الوثا ق المطلوبة:
ع ها  ولة التي ئدرتئورة ع  وثيقة شهادة الدراسة الااةوية العامة السورية أو غير السورية وتردق الثهادة الااةوية غير السورية م  وزارة الخارجية للد -

ارج الااةويدة مد  خد تلج الدولة وم  وزارة الخارجية السورية م  ترجمة للوثا ق اخج بية لليائلي  على الثدهادةوم  سفارة الجمهورية العربية السورية في 
لخدددمات دوالر  فددي الفددرل المرددرفي المعتمددد، وتيتسددب هدد ه السددلفة مدد  قيمددة رسددوم ا 500  القطدر، ويطددالبون بنشددعار مرددرفي بتسددديد سددلفة ماليددة قدددرها

ال قبولده ة للطالدب فدي لدعالن لي  إةجاز الطالب لمرالل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد ال   ُقبل فيه، وال ُترد ه ه السدلفالجامعية الميددة لهم باإل
 واست كافه ع  التسجيل. 

 ئورة ع  جواز السفر أو شهادة الميالد أو إخراج القيد. -

عهدد إضدافة إلدى رسدم دوالر  إذا قبدل فدي م 500  مبلددَا وقددره قبل في كلية أو قسم ويسدد دوالر  رسم تسجيل لمرة والدة إذا 700يسدد الطالب مبلدًا قدره   -
 الخدمات الجامعية الميدد في اإلعالن ع د استكمال مرالل تسجيله في الكلية أو المعهد.

 المفاضلة الخاصة بالمعاقين جسميا: تاسعًا
 ات التي ستيدد في إعالن المفاضلة.للتفاضل على المقاعد المخررة لهم في الكلي يتقدم إليها الطال  المعاقون م  السوريي  وم  في ل مهم 
 .يتم اإلعالن ع  ه ه المفاضلة والتقدم إليها ضم  إعالن المفاضلة العامة وب ات المواعيد 

 . الطال  الم فوفون يتقدمون إلى المفاضلة الخائة بالطال  المعاقي 

  لمفاضلة العامةاالراغبي  بالتقدم له ه المفاضلة إجراء الفيص الطبي الخاص بهم ضم  المواعيد الميددة لهم في إعالن  على جمي  الطال  المعاقي  والم فوفي. 

 بمفاضدلة الطدال لخداصعلى هؤالء الطال  االطالل على آلية التقدم إلجراء الفيص الطبي ومواعيده واخماك  المخررة له ضم  إعدالن المفاضدلة العامدة فدي الب دد ا  
 المعاقي  جسميًا.

 إضافة إلى تقدمهم إلى ه ه المفاضلة ييق لطال  الفرل العلمي التقدم إلى المفاضلة العامة وييق لطال  الفرل اخدبي التسجيل المباشر. 
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 الوثا ق المطلوبة:
ا مد  بطاقدة ةدول اإلعاقدة وةسدبتها ويتقددم بهدييرل عليها الطالب م  اللج ة الطبية المخترة بعد إجراء الفيص الطبي مددون فيهدا و وثيقة الفيص الطبي  -

 .ب المخرص ل لج في إعالن المفاضلةالمفاضلة في المرك

 بطاقة اإلعاقة الرادرة ع  وزارة الثؤون االجتماعية والعمل. -

لمددةي االقيدد فدي السدجل ئورة ع  البطاقة الثخرية بال سبة للطدال  السدوريي ، أمدا الطدال  الفلسدطي يون المقيمدون فدي سدورية فيتقددمون بردورة عد   -
 وما قبل . 1956ي7ي26 مستخرجًا لدياًا ي كر فيه تاريخ اللجوء لعا لة الطالب وال   يجب أن ي ون بتاريخ

 مفاضلة المغتربين: عاشرًا
  كار م  س تي أعليها  لم يمألو المقيمي  في بالد االغترا  ال ي  أقاموا فيها عثر س وات على اخقل ولرلوا على الثهادة الااةوية م ها،  تخص السوريي ،

يتقدمون ا ا ج سيتهواكتسبو  م  أئول سورية وولدوا في بلدان االغترا  وك لج م  يتيدرون وأقاموا فيه إقامة دا مة مم  غادروا الوط  إلى بلد أج بي 
 بوثا قهم إلى سفارات الجمهورية العربية السورية في بلدان االغترا  للدراسة في الجامعات والمعاهد السورية الي ومية.

 الوثا ق المطلوبة:   
  وزارة مدسد تي  مرددقة لدم يمدأل عليهدا أكادر مد  بلدد االغتدرا  مد  الفدرل المطلدو  و ئورة ع  وثيقة شهادة الدراسدة الااةويدة العامدة غيدر السدورية مد   -

 .ق اخج بيةسورية م  ترجمة للوثا الخارجية للدولة التي ئدرت ع ها وم  سفارة الجمهورية العربية السورية في تلج الدولة وم  وزارة الخارجية ال
 .ئورة ع  جواز السفر اخج بي -

 وثيقة تسلسل دراسي للمرللة الااةوية في بلد االغترا  مردقة أئواًل. -

   الت ظيم االغترابي السور  معتمدة م  وزارة الخارجية والمدتربي .شهادة م -

 .الطالب فيه عثر س وات على اخقل، مردقة أئوالً  وثيقة م  بلد االغترا  تاب  إقامة -

 امتياةًا في اللدة العربية في معهد تعليم اللدات في جامعة دمثق .الطالب أن يجتاز  -

 موازي( –)عام  بالثانويات المهنيةالمفاضلة الخاصة : حادي عشر
ردة فدي ب دد خائة بالطال  السوريي  وم  في ل مهم والطال  العر  المقيمي  فدي سدورية وأب داء المواط دات السدوريات الد ي  ت طبدق علديهم الثدرو  الدوا -

في إعالن  ةهد المبي الراغبي  في االلتياق بالكليات والمعا 2019المفاضلة العامة، اليائلي  على الثهادة الااةوية المه ية السورية في إلدع دورتي عام 
 الااةويات المه ية.

 مالحظات هامة
تفادة اإلعالن لالس يتقدم الطال  م  ذو  الثهداء وأب اء أعراء الهيية التدريسية اليائلون على الثهادة الااةوية المه ية ضم  المواعيد الميددة في ه ا -

 خترائاتهم.الالمقابلة    بعد قبول طال  الفرل العلمي   في الكليات واخقسام والمعاهدم  المقاعد المخررة لهم ويتم قبولهم على المقاعد الثاغرة 

 .زارةإعالن الااةويات المه ية ال   يردر ع  الو  وفق شرو  وطرطو يتقدم الطال  الراغبون بااللتياق ب ليات اله دسة التق ية بجامعتي للب  -

كد لج مفاضدلة أب داء ارة التربية و لرياضية التابعة لوز يتقدم الطال  الراغبون بااللتياق بمعاهد التربية الموسيقية والتربية الف ية التث يلية والتطبيقية والتربية ا -
 . أعراء ةقابة المعلمي  إلى المفاضلة التي سيتم اإلعالن ع ها م  قبل وزارة التربية

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خائة  غير مركبية مفاضالت 
 

 يتم اإلعالن ع  شرو  القبول في كليات تدمر لل سبة المخررة لهم م  قبل جامعة البع  مباشرًة. -

 اإلعالن ع  شرو  القبول في كلية التربية الموسيقية لجمي  أةوال المفاضالت م  قبل جامعة البع  مباشرًة. يتم -

 المفاضالت. يتم اإلعالن ع  شرو  القبول في معهد العلوم الثرعية والعربية بدمثق للااةويات الثرعية م  قبل المعهد مباشرة ولجمي  أةوال -

المفاضالت بالتقدم للمفاضلة العامة  الفرل العلمي  أو التسجيل المباشر للقبول العام للفرل اخدبي، ويعد طلبهم  ال ييق للطال  المقبولي  به ه -
 ملدى ل مًا وييق لهم التقدم لباقي المفاضالت.

اضددية التابعددة لددوزارة التربيددة يددتم اإلعددالن عدد  شددرو  القبددول فددي معاهددد التربيددة الموسدديقية والتربيددة الف يددة التثدد يلية والتطبيقيددة والتربيددة الري  -
سدمح ولجمي  أةوال المفاضالت م  قبل وزارة التربية وم ها مفاضلة أب اء أعراء ةقابة المعلمي  وذلج بعد ئدور ةتا   المفاضلة العامدة وال ي

في معاهد وزارة التربية وييق له التقدم أو المقبول بالتسجيل المباشر العام بالقبول العام المفاضلة العامة القبول العام  ب تيجةللطالب المقبول 
 .إلى باقي المفاضالت له ه المعاهد
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-جدد –  أخد-أخ  –أم -ويم د  أن يتقددم عد  الطالدب فدي لدال عددم وجدوده كدل مد   أ   عامة أو خائةيتقدم الطالب شخريًا أو وكيله القاةوةي  بموجب وكالة  

 جدة  بموجب تفويأل خطي م  الطالب

 .يختار الطالب دورة الثهادة الااةوية واللدة اخج بية التي يرغب بالتسجيل على أساسها 

 ختارهداة اخج بيدة التدي االثدهادة الااةويدة ومرددرها ، اللدد دورة، رقدم االكتتدا  فدرل الثدهادة الااةويدة، باإلدخدال االلكتروةدي لبياةدات الطالدب  يقوم موظدف التسدجيل  

 . الطالب

 لفظ الرغبات والمتابعة للتابي . زر على  يردعيقوم موظف التسجيل بندخال رغبات الطالب، ثم  

 .والبياةات الخائة ب ل مفاضلة الجوال، الع وان، الرقم الوط ي للطالب  رقم الهاتف،  يقوم موظف التسجيل بندخال باقي بياةات الطالب 

 ةسختي  أئليتي على بطاقة المفاضلة التابي  وطباعة يقوم موظف اإلدخال ب ورغباته بياةاتهإدخال بعد تأكد الطالب م  ئية  

 يةا باخختام الرسمما وختمهما وتسجيلهمالموظف بالتوقي  عليهويقوم ، يلرق الطواب  المطلوبة عليهماو  ال سختي  اخئليتي  يوق  الطالب على 

 ه ه ال سخة إلبرازها ع د الررورة.يسلم الموظف للطالب ةسخة ملرق عليها الطواب  إشعارًا باالشتراك في المفاضلة وييتفظ الطالب ب 

 .أو إخراج القيدللطالب مرفقة برورة ع  البطاقة الثخرية  في الجامعةالااةية للمفاضلة العامة ييتفظ بال سخة  

 العامة للطال  العر  وأب اء المواط ات السوريات الى الوزارة مرفقة بالوثا ق المطلوبة. ترسل ال سخة الااةية م  بطاقة المفاضلة 

فقددة لددى الددوزارة مر ذو  الثددهداء والجرلددى والمفقددودي  ،المعدداقي  جسددميًا إترسددل ال سددخة الااةيددة مدد  بطاقددة المفاضددلة الخائددة بأب دداء أعردداء الهييددة التدريسددية ، و  

 لفيص الطبي.ا برورة ع  البطاقة الثخرية للطالب أو إخراج القيد والوثيقة الخائة بعرو الهيية التدريسية أو الوثيقة الخائة ب و  الثهداء ،أو وثيقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتسجيل القباشر لقفاضالتللجراءات التقدم 
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 :بتعديل بطاقة المفاضلة خالل فترة المفاضلةحظات خاصة مال
 
التدي  بات في الجامعةخالل فترة التقدم للمفاضلة وذلج في المركب الخاص بتعديل الرغ أكار م  مرة ودورة الثهادة الااةوية رغباتهيم   للطالب تعديل  

تم مراجعدة يدوبعدد لردوله علدى الموافقدة  ر ديس الجامعدةإلدى أو م  ي و  ع ده م  قبل ئالب العالقة وذلج بعد تقديم طلب التعديل  فيهاسبق وتقدم 
 السابقة والممهورة م  مركب التسجيل. مرفقًا ببطاقة المفاضلة مركب التعديل

لدب رع مرفقدة بالطاخخدتسدليم ال سدخة المعدلدة للطالدب وفدق ادليدة المعتمددة أعداله وييدتفظ بال سدخة و يقوم المركب المختص بتعديل الرغبات الكتروةيدًا  
 .في المركب وبطاقة المفاضلة السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :أقسام اللدات اخج بية -

  بلددة  تلدج الثدهادة مدوادالد   در  أكادر مد  ةردف ييق للطالب السور  وغير السور  اليائل على الثدهادة الااةويدة العامدة غيدر السدورية
  المقبدولي  لطدال اضم  مواعيدد تسدجيل الثهادة تسجياًل مباشرًا  تلج التسجيل في أقسام اللدات اخج بية الموافقة للدة التي م ي  فيها أج بية

ية في س ة والطالب غير السور  اليائل على الثهادة الااةو القبول  س ةفي  الااةوية على الثهادةلرول الطالب السور  شريطة  بالمفاضلة
رةسدية اجتيداز ويثدتر  للطدال  الدراغبي  بدالقبول فدي قسدمي اللددة اإلةكليبيدة أو الف %50 عد  المعددليقل القبول والس ة التي سبقتها على أال 

 .بار الخاصاالخت
   اللتيداق مدا لدم تكد  درجاتده فدي الااةويدة تخولده ا بد ات رسدوم الطدال  المقبدولي  بموجدب مفاضدلة السدور  غيدر المقديميطالب الطالدب السدور

 وفق شرو  وةتيجة المفاضلة العامة.  ةفسه االختراصب
   واخجاةبيطالب الطال  العر  واخجاةب بالرسوم المماثلة للطال  المقبولي  بمفاضلة العر. 

 
 أوالد لاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية:  -

 وفي س ة القبول ةفسها ييق لهم القبول في الكلية أو القسم أو المعهد ال   يرغبون في االلتياق به لسب ةول الثهادة الااةوية . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القبول المباشر

 شروط تسوية األوضاع للطالب المرفوضة رغباتهم في المفاضالت 
 العرب واألجانب ( -السوري غير مقيم -الموازي -) العامة

 
 ممد  دوةدوا عددد الرغبدات العدر  واخجاةدب -السدور  غيدر مقديم -المدواز   -العامدةالمفاضدالت:   ةالطال  ال ي  رفرد  جميد  رغبداتهم ب تيجد  

إذا لققدوا  المعهد ال   يرغبدون وعده اللقًا للقبول في الكلية أو بطلب ييدد م يتقدمون الميددة لتسوية اخوضال والواردة في إعالن كل مفاضلة 
 اليدود الدةيا المعل ة للقبول والثرو  المطلوبة.

 في إلدع الجامعات وضم  المواعيد التي ستيدد بنعالن ال تا  .  ي مديرية شؤون الطال  المركبيةيتقدم هؤالء الطال  بطلباتهم الكتروةيًا ف 

  مفاضلتي العامدة والمدواز  علدى اليددود الددةيا المعل دة للقبدول فدي ال سدب المخرردة  ب تيجةال يجوز تسوية أوضال الطال  المرفوضة رغباتهم
 .ليات جامعة الفراتول الجامعات وكخب اء الميافظات في كليات فر 

 ال يسوع وض  الطالب في الكليات والمعاهد ومدار  التمريأل التي تترم  اختبدار أو مسدابقة مدا لدم ي د  ةاجيدًا فدي االختبدارات أو المسدابقات   
كدد  درجدداتهم تخددولهم الااةويددة السددورية بقددرار مدد  وزارة التربيددة ولددم تالثددهادة المطلوبددة ويسددتا ى مدد  هدد ا الثددر  الدد ي  تددم تعددديل درجدداتهم فددي 

في االختبارات أو المسابقات المطلوبة وسيتم إجراء ه ه االختبارات أو المسابقات م  قبل لجان خائة بهم في الكليدة أو المعهدد المدراد  كاالشترا
 القبول فيه.
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 لمي(لع)للفرع ا المواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد األدنى للقبول

 
 

 :العامة والمواز   المفاضلةالقبول في  القبول ع د التساو  في اليد اخدةى لدرجات آلية
  كورة.يقبل دون ال ظر إلى اليد اخدةى للمواد الموميققًا لثروطه كل طالب لرل على مجمول أعلى م  اليد اخدةى المعل  للقبول في أ  اختراص  -

 :اليكل طالب لرل على اليد اخدةى المعل  للقبول في أ  اختراص يتم ال ظر إلى المواد وفق التسلسل الوارد في الجدول وعلى ال يو الت -

 إذا كان الطالب لائاًل على عالمة أعلى م  اليد اخدةى المعل  للمادة اخولى يقبل دون ال ظر إلى باقي المواد. -

ال ي ظدر  فدي هد ه المدادة وإذا كان لائاًل على عالمة أعلىإذا كان الطالب لائاًل على اليد اخدةى المعل  للمادة اخولى فيتم ال ظر إلى المادة الااةية  -
 وه  ا.... المادة الاالاة إلى

 
 

 القسم /اسم الكلية

د المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عن
 تساوي المجموع العام

 القسم /اسم الكلية

وي المواد التي سينظر إليها بالتسلسل عند تسا
 المجموع العام

 مادة ال
 األولى

 مادةال
 الثانية

 مادة ال
 الثالثة

 مادة ال
 األولى

 مادةال
 الثانية

مادة ال
 الثالثة

 السنة التحضريية
 –طب األسنان  –لكليات )الطب  

 الصيدلة(
العلوم  -الطب البيطري  -التمريض 

 الصحية

 لغة أجنبية كيمياء علوم

سة نداهل -اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 
 املدنية 

 هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 بطرطوس

تقاانت  -)ميكاترونكسالكلية التطبيقية 
ت آالتغذية الكهرابئية للمنش-تصاالتاال

 يكميكان-تصنيع ميكانيكي–الصناعية واملدن 
 تدفئة وتكييف-تقنيات الكرتونية-مركبات

 وتربيد(

 لغة أجنبية فيزايء رايضيات

 اهلندسة املعلوماتية
 الكلية التطبيقية )تقنيات حاسوب(

 كيمياء رايضيات علوم التقنيةاهلندسة  فيزايء لغة أجنبية رايضيات

علوم  –اقتصاد  -هندسة معمارية
إحصاء -العلوم )رايضيات-إدارية

 رايضي(

 لغة أجنبية كيمياء رايضيات ائيةيميوكاهلندسة الكيميائية والبرتولية والبرت  - لغة أجنبية رايضيات

علوم ال –العلوم ) علم احلياة  - الزراعة
 البيئية(

ات املكتب-اللغة الروسية  -الفارسيةاللغة  - كيمياء علوم
 - لغة عربية أجنبيةلغة  واملعلومات 

 - فيزايء كيمياء  جيولوجيا( –العلوم ) كيمياء  - رايضيات فيزايء  العلوم )فيزايء(

 - - لغة أجنبية السياحة - لغة عربية الرتبية الدينية الشريعة

 - - لغة عربية احلقوق - أجنبيةلغة  لغة عربية  اإلعالم -الرتبية

 - لغة أجنبية ثقافة قومية العلوم السياسية - - علوم  الرتبية الرايضية

 - لغة عربية رايضيات  الفلسفة - علوم  لغة أجنبية اآلاثر

 - - رايضيات  اجلغرافية - لغة عربية لغة انكليزية اللغة األملانية

لغة  أو لغة فرنسية االسبانيةاللغة  - لغة عربية ثقافة قومية علم االجتماع
 - لغة عربية إسبانية

 

 

 
 والمواز : االخترائات التي يتم القبول فيها على أسا  العالمة االخترائية وآلية القبول ع د تساو  العالمة في المفاضلة العامة

 االخترائية فال ي ظر إلى المجمول.كل طالب لرل على درجة اخترائية أعلى م  درجة اليد اخدةى المعل ة للقبول للعالمة  -

وم قسدام كليدة العلد  وأالفرةسدية-اإلةكليبيدة  -العربيدة  اللددةليدات اددا   كل طالب لرل على اليد اخدةى للقبول على أسا  العالمة االخترائية فدي أقسدام ك -
 يدة ة مدادة التربيدة الديالعام للدرجات في الثهادة الااةوية بعدد طدي درجد ي ظر إلى المجمول اإللراء الرياضي  –علم اليياة  –الكيمياء  -الفيبياء – الرياضيات 

 ، ويقبل م  لاز على المجمول اخعلى.وإلدع اللدتي 
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 مفاضالتنواع الأجميع ول الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 كليات اله دسة المعمارية

 درجة: /100اختبار في الرسم تحدد عالمته بـ / -أ 
 درجة. /35امتحان رسم حر لشكل محدد عالمته /  -    ويتضمن:  

 درجة /35امتحان رسم حر يدل على اإلنشاء والحركة عالمته /  -               
 درجة. /30امتحان الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة عالمته /  -               

راسـ(،  ويدـد ناجحــا   –تجـر  اخختبـاراف فـي ووـح واحـد ويــتم اعتمـاد مبـدأ  نـاج   -ب
 درجة فما فوق. /60من يحوز على عالمة /

 ليرة سورية. ي2500ي تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره

 الجميلة والف ون الجميلة التطبيقيةكليات الف ون 

 راس(،. –: تمهيدي بقلم الرصاص نتيجته  ناج  اخختبار األول -أ
 اخختبار الثاني: يتقدم إليه الناجحون بنتيجة اخختبار األول ويتضمن: -ب

 درجة. /60اختبار رسم لموضوع بقلم رصاص عالمته /  -
 درجة.  /30اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمته /  -
 درجاف. /10اختبار بالثقافة الفنية  مؤتمح، عالمته /  -
تجمع عالمة اخختباراف المحددة في الفقرة  ب، ويدد ناجحـا  كـل مـن حعـل علـى   -ج
 درجة فما فوق. /50/
 المسابقةستكون درجة التفاضل النهائية للطال( ناتجة عن  جمع عالمة  -د

 + مجموع 2مضروبة بـمنسوبة الى الدالمة الدظمى في الشهادة الثانوية 
 الدرجاف التفاضلي بالشهادة الثانوية،.

 إدراج الرغبة في بطاوة المفاضلة ضمن األربدة األولى. -هـ
 ليرة سورية.ي2500تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدرهي

 كليات اددا  والعلوم اإلةساةية 
 اللدة الفرةسية  –أقسام  اللدة اإلةكليبية       

راسـ(، ويتقـدم إليـه  –اختبار مؤتمح لقياس مهارة الطال( في اللغة تكون نتيجته  ناج  
 % من درجة اللغة في الشهادة الثانوية60من حقق 

 ليرة سورية.ي1000تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدرهي
 فحص نطقي ولغوي ومقابلة شفهية وبل القبول في المفاضلة كلية العلوم الريية بجامعة دمثق

 فحص طبي ولياوة بدنية كليات التمريأل

يجريهـا راسـ(، فـي نتيجـة اخختبـار  –فحص طبي ولياوة بدنية يتم اعتمـاد مبـدأ   نـاج   كليتي التربية الرياضية
 تشرين أو حماه الطال( بإحد  جامدتي

 إةاث وتثري  دمثق وللب  مدار  التمريأل بجامعات
 فقع 

مقابلــة للتحقــق مــن اللياوــة العــحية والنفســية ويتقــدم إليهــا الطالبــاف الســورياف ومــن فــي 
 حكمهن فقط

 فحص رسم معهد الف ون التطبيقية بدمثق

ــة للتمكــد مــن ســالمة الجســد والحــواس وتناســ( الطــول مــع الــوزن والمظهــر  المعاهد التقاةية للعلوم السيالية والف دقية فحــص مقابل
 .الالئق 

 

 المقابالت التي تجرى بعد صدور نتائج القبول بالمفاضلة: ثانيا  

 فحص مقابلة شخعية في الكلية للتحقق من اللياوة العحية والنفسية  التربية معلم ئف 
%/ 50على أن يكون حاصال  على / الفرل العلمي فقعيتم وبول حملة الشهادة الثانوية 
 على األول في مادة الرياضياف 

 فحص مقابلة شخعية في الكلية للتحقق من اللياوة العحية والنفسية رياض أطفال  -التربية  إرشاد ةفسي 
 فحص مقابلة للتثبح من سالمة الجسد والحواس معهد ادثار والمتالف بدمثق

 فحص مقابلة للتثبح من سالمة الجسد والحواس لل فع والداز بالرميالنالمعهد التقاةي 
 فحص طبي المعهد التقاةي للخطو  اليديدية بيلب ملتبم

 

 

 

 المواعيد المحددة في إعالن المفاضلةأوال : االختبارات التي تجرى خالل 
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2020-2019سي ت الحكومية وفروعها للعام الدراالكليات واألقسام المفتتحة بالجامعا   

 القسم الكلية
 الفرات محاه البعث طرطوس تشرين حلب دمشق

 السلمية مصياف حماه تدمر حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرة السويداء درعا دمشق
دير 
 الزور

 الرقة الحسكة

 اآلداب

   اللغة العربية

       اللغة اإلنكليزية
          اللغة الفرنسية
                اللغة األلمانية

              اللغة الفارسية
                اللغة اإلسبانية
                اللغة الروسية

          التاريخ
           الجغرافية
            الفلسفة 

            علم االجتماع
             اآلثار

               المكتبات والمعلومات

                كلية اإلعالم
 العلوم السياسية

  
               

 االقتصاد
  

       

        العلوم اإلدارية

 التربية

               التربية ) المناهج (  
               التربية الخاصة

                التربية )علم نفس ( 
           نفسي( إرشادالتربية ) 

 )غير ملتزم( التربية)معلم صف(


  

             التربية ) رياض األطفال(
 التربية الرياضية

  
             

 الحقوق
  

       
 السياحة

  
                

 الشريعة
  

             

      الزراعة )عام( الزراعة
 الصيدلة

  
            

 الطب البشري
  

          
 طب االسنان

  
          

 الطب البيطري 
  

              
 التمريض

  
         

 العلوم

        العلوم )رياضيات(

         العلوم )فيزياء(

          العلوم ) كيمياء(

              العلوم )جيولوجيا (

             العلوم )إحصاء رياضي(

                العلوم البيئية

         العلوم /علم الحياة/

 العلوم الصحية
  

                
 الفنون الجميلة

  
            

 الفنون الجميلة التطبيقية
 

            

            المدنية الهندسة

  
 
 مفاضلةمعاهد( ضمن إعالن ال –أقسام  –)كليات  م لحظ أي افتتاحات أخرى أو ايقافسيت -يدل على افتتاح جديد    الرمز-
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2020-2019راسي لحكومية وفروعها للعام الدالكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات ا    
 
 

 القسم الكلية
 الفرات محاه البعث طرطوس الالذقية حلب دمشق

 مصيافالسلميةحماه تدمر حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرةالسويداءدرعا دمشق
دير 
 الزور

الرقةالحسكة

 الهندسة المعمارية
 

          
 الهندسة المعلوماتية

 
           

الهندسة 
الميكانيكية 
 والكهربائية

هندسة نظم القدرة 
 الكهربائية

 
 
 

 االلكهربائية

              

 هندسة القيادة الكهربائية
 

              
              هندسة الطاقة الكهربائية

                واألتمتةهندسة الحواسيب 
هندسة التحكم اآللي واألتمتة 

               الصناعية

               هندسة الحواسيب
                هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

               والحواسيب هندسة التحكم اآللي
           هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

            هندسة االتصاالت
               هندسة النظم اإللكترونية

               هندسة الميكانيك العام
               هندسة القوى الميكانيكية
               هندسة الطاقة )الميكانيكية(
                هندسة التصميم الميكانيكي

                هندسة المعادن
              هندسة التصميم واإلنتاج

               هندسة اإلنتاج
                الهندسة الطبية

هندسة ميكانيك الصناعات 
 النسيجية وتقاناتها

             

                لثقيلةاهندسة السيارات واآلليات 
             هندسة الميكاترونيك

                الهندسة البحرية
               علم المواد الهندسية

               الهندسة الصناعية
               هندسة الطيران
               الهندسة النووية

               الزراعية اآلالتهندسة 

الهندسة 
 التقنية

               هندسة تقنية/تقانة الهندسة البيئية/
               /األغذيةالهندسة التقنية /تكنولوجيا 

الهندسة التقنية /تقانة الهندسة 

               الحيوية/

                الهندسة التقنية/المكننة الزراعية/
                الهندسة التقنية/تقانة األغذية/

                صناعية/ أتمتةالهندسة التقنية/
                /وآلياتالهندسة التقنية/معدات 

                /المتجددةالطاقات /الهندسة التقنية 
 الهندسة

 البتروكيميائية
            الهندسة البترولية

             هندسة الصناعات البتروكيميائية

الهندسة 
الكيميائية 
 والبترولية

                الهندسة الكيميائية
                الهندسة الغذائية

                الهندسة البترولية
                هندسة الغزل والنسيج

 هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

           
 مدرسة التمريض

  
             

 
 اضلةمعاهد( ضمن إعالن المف –أقسام  –)كليات  م لحظ أي افتتاحات أخرى أو ايقافسيت - يدل على افتتاح جديد  الرمز-
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تم االعالن للقبول فيهاللتعليم التقاني والتي سيالخاضعة للمجلس األعلى الكليات التطبيقية والمعاهد  
 :يدة الرد اعية ويقبل فيهدا لملدة الثدهادة الااةويدة العلميدة والمه ولماةوتثري  والبع   وللب في جامعات دمثق ألدث  الكليات التطبيقية 

ات تعيدي  فدي الجهدويتمت  خريجوها ب ات المبايا التي يتمت  بها خريجو كليات اله دسة م  لي  التعويأل والبالعلوم التطبيقية  إجازةوتم ح 
 الي ومية.

  تومدة الدراسة في الكليات التطبيقية أربعة س وا س تي  دراسيتي  المعاهدمدة الدراسة في. 

   بعد والعبرة لثر  الس  تكون للعام وليس لليوم. وما 1996مواليد عام يقبل في المعاهد الطال  م 

 يا  طرطو   باة -بيمص –بالرميالنال فع والداز  –الخطو  اليديدية بيلب   جمي  المعاهد غير ملتبمة بخدمة الدولة باستا اء معاهد  

 
 

 تتبعالجهة التي 
 المعهدالكلية أولها 

 الكلية أو المعهد
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         الكلية التطبيقية

         التقاين اهلندسي
التقاين للهندسة امليكانيكية 

 والكهرابئية
            

               التقاين لطب األسنان 

        يةالتقاين للعلوم املالية واملصرف

            قالتقاين إلدارة األعمال والتسوي

         التقاين الزراعي

             التقاين للزراعات املتوسطية

             التقاين الطيب

           التقاين للطب البيطري

             التقاين للحاسوب

               التقاين للمكننة الزراعية

              التقاين لشؤون البادية والتصحر

            التقاين للطاقة الشمسية

            التقاين للنقل البحري

             التقاين اإلحصائي

                 لطباعة والنشرالتقاين ل وزارة اإلعالم

 وزارة الصناعة

                  التقاين للصناعات الكيميائية

             التقاين للصناعات التطبيقية

                التقاين للصناعات النسيجية

            الصحيالتقاين  وزارة الصحة

               التقاين للخطوط احلديدية وزارة النقل

                 التقاين للنفط والغاز وزارة النفط

 وزارة الثقافة
                 للفنون التطبيقيةالتقاين 

                اآلاثر واملتاحف

                التقاين للكهرابء وامليكانيك وزارة الكهرابء

                 االجتماعية التقاين للخدمة وزارة الشؤون االجتماعية

                ةاملتوسط للعلوم الشرعية والعربي وزارة األوقاف

                 التقاين املايل وزارة املالية

                 التقاين القانوين وزارة العدل

      ةيوالفندق السياحية التقاين للعلوم وزارة السياحة
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 2019/2020القبول الجامعي للعام الدراسي والخاصة بمراكز التسجيل المعتمدة 
 

جامعة 
دمثق 
 وفروعها

 )الفرع العلمي(كلية الهندسة المعلوماتية  لعلمي()الفرع ابناء اإلدارة  –الميكانيكية والكهربائيةكلية الهندسة 

 )الفرع العلمي(مدرجات  -كلية الطب البشري  )الفرع العلمي(كلية الهندسة المدنية 

 )الفرع العلمي(المخبر  –كلية طب األسنان  )الفرع العلمي(التوسع  -كلية العلوم 

 )الفرع العلمي(كلية التربية الثانية بالسويداء  )الفرع العلمي(كلية الزراعة 

 )الفرع العلمي(المعهد التقاني للحاسوب بدرعا  )الفرع العلمي(كلية التربية الرابعة بالقنيطرة 

 )الفرع العلمي(المعهد التقاني الطبي بالنبك  )الفرع العلمي(كلية التربية الثالثة بدرعا 

 )الفرع األدبي(المكتبة المركزية )الفرع األدبي(كلية الهندسة المعلوماتية 

 )الفرع األدبي( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبنى الصحافة )الفرع األدبي(كلية الهندسة المعمارية 

 )الفرع األدبي(كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  )الفرع األدبي(كلية الزراعة 

 )الفرع األدبي(كلية التربية الثانية بالسويداء  )الفرع األدبي(كلية التربية الثالثة بدرعا 

 )الفرع األدبي(المعهد التقاني للحاسوب بدرعا  )الفرع األدبي( المعهد التقاني الطبي بالنبك 

 برامكة –مكتبة اللغة الفرنسية )تحت المكتبة المركزية( 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  -أمهات سوريات  –غير السورية الثانوية )للشهادات 

 يانات وتعديل الرغبات(ز تصحيح الب)مركيداء كلية التربية الثانية بالسو -كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  -كلية التربية الثالثة بدرعا  -كلية السياحة

 مفاضلة المعاقين(-مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية) مساحة بناء ال–كلية الهندسة المدنية 

 وفرعهاللب جامعة 

 )الفرع العلمي( كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية (الفرع العلمي) كلية الزراعة

 )الفرع العلمي( كلية الهندسة الميكانيكية (الفرع العلمي) االقتصادكلية 

 )الفرع العلمي(المكتبة المركزية  -مديرية المكتبات  )الفرع العلمي(المعهد التقاني للحاسوب 

  )الفرع العلمي(كلية الصيدلة 

 )الفرع األدبي( كلية الهندسة المعلوماتية )الفرع األدبي(كلية الهندسة المدنية 

 )مفاضلة ذوي الشهداء(كلية العلوم  ية(ر السورللشهادات غي -مفاضلة السوري غير المقيم –)مفاضلة المعاقين كلية الطب 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات ( مركز الحاسب االلكتروني

 عرب وأجانب( –الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات  -)مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسيةمديرية شؤون الطالب المركزية

 تثري  جامعة 

 (الفرع العلمي)كلية الهندسة المدنية (الفرع العلمي)المعهد التقاني للحاسوب 

 )الفرع األدبي( (4-3-2-1مركز ) المكتبة المركزية )الفرع العلمي( كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (مركز الحاسب 

 (انبلعرب واألجامفاضلة الطلبة -مفاضلة السوري غير المقيم  -للشهادات الثانوية غير السورية  -)مفاضلة المعاقين مديرية شؤون الطالب المركزية

 (مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -مفاضلة ذوي الشهداء)( 5المكتبة المركزية مركز )

 (قاتتسجيل مساب) المعهد التقاني الهندسي

 البع جامعة 

 (الفرع العلمي)كلية اله دسة المعلوماتية  )الفرع العلمي(كلية الهندسة الكيميائية والبترولية 
 )الفرع األدبي( الهندسة الزراعيةكلية   الفرل اخدبي كلية اله دسة المدةية 

شهادات الثانوية لل -لسوريات اء األمهات االطالب العرب وأبن -مفاضلة المعاقين  -مفاضلة ذوي الشهداء  -)مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  مديرية شؤون الطالب 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  –غير السورية 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (إدارة الشبكة  

 لماهجامعة 

 )الفرع األدبي(2+مخبر1كلية االقتصاد مخبر (الفرع العلمي)الصيدلة كلية 

 )الفرع األدبي(كلية الزراعة بالسلمية  )الفرع العلمي(2+مخبر1كلية الطب البيطري مخبر

 )الفرعين العلمي واألدبي( كلية العلوم )مصياف( (الفرع العلمي)كلية العمارة بالسلمية 

 مفاضلة المعاقين( -مفاضلة ذوي الشهداء -الفرع األدبي  ) 2+1التربية مخبركلية 

تصحيح  -ير السورية غات الثانوية للشهاد -ةمفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسيمديرية المعلوماتية ) –جامعة حماه )اإلدارة المركزية (/مديرية شؤون الطالب 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  -بيانات وتعديل رغبات

جامعة 
الفرات 

 عيهاوفر 

 )الفرع العلمي(كلية الزراعة  ()الفرع األدبيكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور 

مفاضلة  -ياتألمهات السوراب وأبناء الطالب العر -مفاضلة ذوي الشهداء  -)مفاضلة المعاقين مديرية شؤون الطالب المركزية -مبنى رئاسة الجامعة بدير الزور

 مفاضلة الهيئة التدريسية( -مفاضلة العرب واألجانب -السوري غير المقيم

  )الفرع األدبيثانوية أبي ذر الغفاري بالحسكة 

ب العرب وأبناء الطال - لمقيموري غير االس –العرب واألجانب  -مفاضلة الهيئة التدريسية -مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة المعاقين–)الفرع العلميكلية الحقوق بالحسكة 

 (األمهات السوريات

جامعة 
 طرطو 

 (الفرع العلمي)كلية الهندسة التقنية  (الفرع العلمي)كلية الطب البشري 

 (الفرع العلمي)كلية االقتصاد  )الفرع األدبي(كلية اآلداب 

  (الفرع العلمي) 1مخبر كلية السياحة 

 ( لشهادات غير السوريةمعادلة ا –) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغباتمركز الحاسب 

اء أعضاء مفاضلة أبن -جانب مفاضلة العرب واأل –مفاضلة السوري غير المقيم  -مفاضلة المعاقين -)مفاضلة ذوي الشهداء  2مخبر  كلية السياحة

 الهيئة التدريسية(

 


