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إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن    

شروط التقدم لمفاضلة الطالب العرب واألجانب للقبول فً الكلٌات التطبٌقٌة والمعاهد التقانٌة الخاضعة إلشراف المجلس األعلى 

حملة الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة أو غٌر السورٌة المعادلة لها ل 2019-2018للتعلٌم التقانً للعام الدراسً 

 

تعلن وزارة التعلٌم العالً عن لبول عدد من الطالب من أبناء البالد العربٌة أو األجنبٌة من حملة شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة 

 – حلب –دمشك )السورٌة أو غٌر السورٌة التً تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة السورٌة فً الكلٌات التطبٌمٌة بجامعات 

 2019-2018والمعاهد التمانٌة الحكومٌة الخاضعة إلشراف المجلس األعلى للتعلٌم التمانً للعام الدراسً  (حماه- البعث- تشرٌن 

:  بموجب مفاضلة خاصة بهم وفك اآلتً

أن ٌكون الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة السورٌة أو غٌر السورٌة المعادلة لها فً إحدى دورتً العامٌن   -1

 .2018أو 2017

: أن ال ٌمل معدل الطالب فً الشهادة الثانوٌة عن المعدل المطلوب فً الجدول التالً- 2
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تمنٌات الحاسوب 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (تمانات الحاسوب  )

جامعة دمشك 

75 % 
 

جامعة حماه 

جامعة تشرٌن 

جامعة البعث 

 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (المٌكاترونكس  )
جامعة دمشك 

75 % 
 

التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

مٌكاترونٌكس 

كهرباء وإلكترون المركبات 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (التمانات االلكترونٌة  )

 
جامعة حلب 

 
75 % 

 

مٌكاترونٌكس 

اتصاالت 

أجهزة لٌاس وتحكم المهنٌة الصادرة عن وزارة النفط 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التدفئة والتمدٌدات 

الكلٌة التطبٌمٌة 
 (التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد  )

جامعة حلب 

75   % 
 

التبرٌد والتكٌٌف 
جامعة تشرٌن 

جامعة البعث 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

 وزارة التربٌة

 التصنٌع المٌكانٌكً

 
 

الكلٌة التطبٌمٌة 
 (التصنٌع المٌكانٌكً  )

 
 

 جامعة تشرٌن

 
 
75 % 

 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

 اللحام وتشكٌل المعادن

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

 النماذج والسباكة

لحام وتشكٌل معادن المهنٌة الصادرة عن وزارة النفط 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

الكلٌة التطبٌمٌة 
 (تمانات االتصاالت  )

 
 

 جامعة تشرٌن

75 % 
 

اتصاالت 

تمنٌات الحاسوب 

 مالحة بحرٌةالمهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 كهرباء صناعٌةالمهنٌة الصادرة عن وزارة النفط 

الكلٌة التطبٌمٌة 
التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت  )

 (الصناعٌة والمدن 

 
 –تشرٌن  )جامعتً 

 (حماه
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

تمنٌات الحاسوب 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

مٌكانٌن مركبات 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (مٌكانٌن المركبات  )

 
 جامعة تشرٌن

75% 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

مٌكانٌن بحري المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 

 
 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

جامعة دمشك 

 
60 %
 
 

التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

االتصاالت 

مٌكاترونٌكس 

التدفئة والتمدٌدات 

نماذج وسباكة 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

كهرباء وإلكترون المركبات 

آلٌات ومعدات زراعٌة 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 
 
 

 
 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
 % 60جامعة دمشك والكهربائٌة 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

مٌكانٌن مركبات 

صٌانة أجهزة طبٌة 

لحام وتشكٌل معادن المهنٌة الصادرة عن وزارة النفط 

 
المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 

مالحة بحرٌة 

مٌكانٌن بحري 

المهنٌة النفطٌة الصادرة عن 
وزارة النفط 

كهرباء صناعٌة 
المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 

والكهربائٌة 

 
 حلب  –جامعتً دمشك 

 
 
 
60 %
 

أجهزة المٌاس والتحكم 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التمنٌات الكهربائٌة 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 

جامعة حلب  
التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

االتصاالت 

مٌكاترونٌكس 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التدفئة والتمدٌدات 
 
 
 
 
 

 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة حلب  

 
 
 
 
 
 
 

 
60%  

 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

 اللحام وتشكٌل المعادن

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

 نماذج وسباكة

 نسٌج

 غزل

 صٌانة أجهزة طبٌة

النسٌج الٌدوي و البروكار 

المهنٌة الصادرة عن وزارة النفط 
لحام وتشكٌل معادن 

مالحة بحرٌة المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

المعهد التمانً للكهرباء 
/ الالذلٌة-حلب-دمشك/والمٌكانٌن 

 
وزارة الكهرباء 

 
55 %

التمنٌات االلكترونٌة 

االتصاالت 



الجمهىرية العربية السىرية                                 

وزارة التعليم العالي                                     

 المجلس األعلى للتعليم التقاني

7 

 

 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التمنٌات الكهربائٌة 
 المعهد التمانً للطالة الشمسٌة

 
 جامعة طرطوس

 
50%  

التبرٌد والتكٌٌف 

التدفئة والتمدٌدات 

التمنٌات االلكترونٌة 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

  %60 جامعة حلب المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

% 60جامعة حماه المعهد التمانً للحاسوب تمنٌات الحاسوب 

 % 60جامعة دمشك المعهد التمانً للحاسوب تمنٌات الحاسوب 

  %60 (حمص   )جامعة البعث  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

  %60 (الالذلٌة )جامعة تشرٌن  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

 % 60 (درعا  )جامعة دمشك  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

 (تعلٌم مزدوج  )صناعة األلبسة 

المعهد التمانً للصناعات -
النسٌجٌة بدمشك 

المعهد التمانً للصناعات - 
التطبٌمٌة بحلب 

 % 60وزارة الصناعة 

النسٌج الٌدوي والبروكار 

الغزل 

النسٌج 

المهنٌة النسوٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

خٌاطة المالبس 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
المعهد التمانً للصناعات 

التطبٌمٌة بحلب 
  %60وزارة الصناعة 

التمنٌات االلكترونٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

النماذج والسباكة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 
المعهد التمانً للصناعات 

التطبٌمٌة بحلب 
  %60وزارة الصناعة 

مٌكانٌن بحري المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
 
 

المعهد التمانً للصناعات 
 التطبٌمٌة بحمص

 
 

 وزارة الصناعة

 
 
60%  

التمنٌات اإللكترونٌة 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

نماذج وسباكة 

مٌكانٌن بحري المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
المعهد التمانً للصناعات 

 التطبٌمٌة دمشك

 
 وزارة الصناعة

 
60%  

التمنٌات االلكترونٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

النماذج والسباكة 



الجمهىرية العربية السىرية                                 

وزارة التعليم العالي                                     

 المجلس األعلى للتعليم التقاني

10 

 

 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

مٌكانٌن بحري المهنٌة الصادرة عن وزارة النقل 
المعهد التمانً للصناعات 

 التطبٌمٌة دمشك
  %60 وزارة الصناعة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

% 50 (المامشلً)جامعة الفرات المعهد التمانً للمكننة الزراعٌة 

كهرباء وإلكترون مركبات 

مٌكانٌن مركبات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الموارد المائٌة 

ري وصرف 

المهنٌة التجارٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تجارٌة 
المعاهد التمانٌة للعلوم المالٌة 

والمصرفٌة 

جامعة دمشك 

60 %

 (درعا  )جامعة دمشك 

جامعة حلب 

جامعة تشرٌن 

دٌر )جامعة الفرات 
 (الزور

المهنٌة التجارٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تجارٌة 
المعاهد التمانٌة إلدارة األعمال 

والتسوٌك 

جامعة دمشك 

60 % جامعة حلب 

جامعة تشرٌن 

المهٌنة التجارٌة الصادرة عن 
 وزارة التربٌة

تجارٌة 
 

المعهد التمانً اإلحصائً 
 (الالذلٌة -دمشك  )

المكتب المركزي 
 لإلحصاء

60%  
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

 
المهنٌة الفندقٌة الصادرة عن 

وزارة السٌاحة 

 
 

فندلٌة 

المعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة 
دٌر - حلب –دمشك  )والفندلٌة 

– طرطوس – الالذلٌة –الزور 
 ( السوٌداء –حمص 

 وزارة السٌاحة
دوام طالب معهد دٌر 

الزور سٌكون فً 
. الحسكة

فً مادة اللغة األجنبٌة  50%
حملة الثانوٌة المهنٌة الفندلٌة 
السورٌة غٌر مطالبٌن بفحص 

الممابلة 

المهنٌة للفنون النسوٌة الصادرة 
عن وزارة التربٌة 

فنون نسوٌة 

المعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة 
والفندلٌة اختصاص التدبٌر 

- ةالالذلً- حمص- حلب)الفندلً 
 (دٌر الزور- طرطوس

وزارة السٌاحة 
دوام طالب معهد دٌر 

الزور سٌكون فً 
. الحسكة

فً مادة اللغة األجنبٌة  % 50
النجاح فً فحص الممابلة + 

المهنٌة الزراعٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

المعهد التمانً للصناعات الغذائٌة المهنٌة لآلالت الزراعٌة 
دٌر )جامعة الفرات 

 (الزور
50 %

 
 الزراعٌة

 المعاهد التمانٌة الزراعٌة

 جامعة دمشك

50 % 

 (درعا  )جامعة دمشك 

 (السوٌداء )جامعة دمشك 

 (المنٌطرة )جامعة دمشك 

 (حمص )جامعة البعث 

 (السمٌلبٌة  )جامعة حماه 

 جامعة طرطوس

دٌر  )جامعة الفرات 
 (الزور 

 (الحسكة )جامعة الفرات 

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

 % 50جامعة تشرٌن 

المهنٌة الزراعٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

الزراعٌة 
المعهد التمانً لشإون البادٌة 

والتصحر  
 (تدمر)جامعة البعث 

الدوام حالٌاً فً حمص 
50 %
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

المهنٌة البٌطرٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

البٌطرة 
المعاهد التمانٌة للطب البٌطري 

دٌر  )جامعة الفرات 
 (الزور 

50 % 

 (الحسكة )جامعة الفرات 

 (الالذلٌة )جامعة تشرٌن 

جامعة حماه 

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

جامعة تشرٌن 

 
المهنٌة للري والصرف الصادرة 

عن وزارة الموارد المائٌة 

الري والصرف 
المعهد التمانً الزراعً 

-حلب–دمشك: جامعات 
 حماه –حمص -السوٌداء 

  –درعا – طرطوس –
 –الحسكة–دٌر الزور 

المنٌطرة 

50%  

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

  %50 (الالذلٌة )جامعة تشرٌن 

المهنٌة للنقل البحري الصادرة 
عن وزارة النقل 

% 50طرطوس المعهد التمانً للنمل البحري مالحة بحرٌة 

المهنٌة للفنون النسوٌة الصادرة 
عن وزارة التربٌة 

فنون نسوٌة 

المعهد التمانً للفنون التطبٌمٌة 
 

دمشك 

60% 
فحص +الرسمالنجاح فً فحص  

الخط الختصاص الخط العربً 
وفحص الرسم فمط لبالً 

االختصاصات وفك ما هو محدد 
 فً إعالن المفاضلة العامة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

 النجارة
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أحكام عامة 
 

 كل طالب ٌحمل أكثر من جنسٌة ومن بٌنها الجنسٌة السورٌة ٌعامل على أساس أنه سوري من جمٌع الوجوه وال ٌحك له التمدم إلى  -1
 .هذه المفاضلة

 والذٌن 2018 الطالب العرب الممٌمون فً سورٌة وأبناء األمهات السورٌات الحائزٌن على الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة لعام  -2
 .ٌعاملون معاملة الطالب السورٌٌن بالمبول الجامعً ٌحك لهم التمدم لهذه المفاضلة

 . اللغة األجنبٌة المعتمدة فً جمٌع الكلٌات التطبٌمٌة والمعاهد التمانٌة هً اللغة اإلنكلٌزٌة حصراً  -3
 .المهنٌة بعد معادلتها من وزارة التربٌة ٌتم لبول الطالب بموجب هذه المفاضلة وفك معدالتهم بالشهادة الثانوٌة  -4
 .وما بعد 1992 تمبل طلبات الراغبٌن فً تدوٌن رغبة أحد المعاهد أن ٌكونوا من موالٌد  -5
 . تجرى الفحوصات والممابالت واالختبارات الخاصة ببعض المعاهد خالل المواعٌد المحددة فً هذا االعالن  -6
كل طالب ّدون فً بطالة المفاضلة رغبته فً  معهد ٌحتاج المبول فٌه إلى النجاح فً فحص،اختبار، ممابلة ولم ٌتمدم إلٌها            -7

 .وٌجتازها بنجاح ضمن المواعٌد المحددة ، فإن هذه الرغبة تعد ملغاة
( 500)على الطالب الراغب فً التمدم إلى مفاضلة الطالب العرب واألجانب وفك شروط هذا االعالن تسدٌد سلفة مالٌة ولٌمتها  -8

دوالر أمرٌكً فً أحد المصارف المذكورة فً هذا اإلعالن ، وتحتسب هذه السلفة من لٌمة رسم الخدمات الجامعٌة حٌن إنجاز 
الطالب لمراحل تسجٌله فً الكلٌة او المعهد الذي لُبل فٌه بنتٌجة هذه المفاضلة، وال تُرد هذه السلفة للطالب فً حال لبوله وفك 
تسلسل رغباته المسجلة فً بطالة المفاضلة الستنكافه عن التسجٌل خالل الفترة التً ستحدد للتسجٌل النهائً، وتعاد هذه السلفة 

  .للطالب إذا كانت جمٌع رغباته مرفوضة
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إجراءات التقدم إلى المفاضلة 
 

. لالشتران فً هذه المفاضلة إلى أحد مراكز التسجٌل المعتمدة (بموجب وكالة رسمٌة)ٌتمدم الطالب شخصٌاً، أو وكٌله المانونً  -1
اللغة األجنبٌة التً - دورة الشهادة الثانوٌة ومصدرها- رلم االكتتاب- فرع الشهادة الثانوٌة / ٌموم موظف التسجٌل باإلدخال االلكترونً لبٌانات الطالب  -2

 .اختارها الطالب للتفاضل
 /. الرلم الوطنً للطالب أو رلم جواز السفر– العنوان – الجوال –رلم الهاتف /  ٌموم موظف التسجٌل بإدخال بالً بٌانات الطالب  -3
 .بعد تؤكد الطالب من صحة إدخال بٌاناته ورغباته ٌموم موظف اإلدخال بالتثبٌت وطباعة بطالة المفاضلة على  ثالث نسخ أصلٌة -4
 .ٌولع الطالب على النسخ الثالث، وٌلصك الطوابع المطلوبة على نسختٌن منها ، وٌموم الموظف بالتولٌع علٌها وتسجٌلها وختمها باألختام الرسمٌة -5
ٌسلم الموظف للطالب نسخة ملصماً علٌها الطوابع المطلوبة إشعاراً باالشتران فً المفاضلة وٌحتفظ الطالب بهذه النسخة إلبرازها عند الضرورة،  -6

وترسل النسخة الثانٌة إلى الوزارة مرفمة بصورة عن البطالة الشخصٌة للطالب أو إخراج المٌد أو صورة عن جواز السفروصورة الشهادة الثانوٌة 
 .غٌر السورٌة وٌحتفظ بالنسخة الثالثة بدون طوابع لدى الجامعة 

عند حدوث خطؤ فً التمدم إلى المفاضلة ٌمكن للطالب تعدٌل رغباته، لمرة واحدة فمط خالل فترة التمدم للمفاضلة وذلن فً المركز الخاص بتعدٌل  -7
: الرغبات بالجامعة التً سبك وتمدم ببطالة المفاضلة إلٌها وذلن وفك اآلتً

ٌتمدم صاحب العاللة بطلب التعدٌل رسمٌاً إلى رئاسة الجامعة التً ٌتبع لها المركز المخصص لذلن مرفماً به بطالة المفاضلة الراغب بتعدٌلها  -
 .والممهورة من مركز التسجٌل

ٌموم المركز المخصص بتعدٌل الرغبات الكترونٌاً وتسلم النسخة المعدلة للطالب وفك اآللٌة المعتمدة وٌحتفظ بالنسخة األخرى مرفمة بطلب الطالب  -
 .وبطالة المفاضلة السابمة

 .ترسل البطالات المعدلة إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفمة بمائمة اسمٌة -
ال ٌحك للطالب التمدم أكثر من مرة للمفاضلة فً أي من مراكز التسجٌل المحددة وفً حال تمدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطالة األولى وتلغى الثانٌة  -

 ً  .حكما
. تعلن وزارة التعلٌم العالً أسماء الممبولٌن بنتٌجة المفاضلة وال ٌعتبر الطالب مسجالً إال بعد استكمال تسدٌد الرسوم المطلوبة للتسجٌل- 8
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: مالحظات هامة للطالب الذٌن ترفض جمٌع رغباتهم بنتٌجة مفاضلة العرب واألجانب
 

ٌمكن للطالب الذٌن رفضت جمٌع رغباتهم بنتٌجة مفاضلة العرب واألجانب وٌرغبون بتسوٌة أوضاعهم التمدم بطلباتهم إلى مدٌرٌة شإون الطالب - 

المركزٌة فً إحدى الجامعات لتحدٌد كلٌة أو معهد ٌرغبون التسجٌل فٌه وفك الشروط والحدود الدنٌا للدرجات المعلنة لنتائج مفاضلة العرب واألجانب 

على أن ٌتم تمدٌم الطلبات خالل فترة تسجٌل الطالب المستجدٌن الممبولٌن بنتٌجة هذه المفاضلة وتتم معالجة الطلبات الممدمة بالجامعات وإصدار لوائم 

الممبولٌن من لبل وزارة التعلٌم العالً  

.  ال ٌسوى وضع الطالب فً المعاهد التً تشترط اختبارات ، ما لم ٌكن ناجحاً فً االختبارات المطلوبة- 

 

 

الوثائق المطلوبة ومواعٌد التقدم للمفاضلة 

تصدق هذه الوثٌمة من )صورة مصدلة عن الوثٌمة األصلٌة للنجاح فً شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة السورٌة، وإذا كانت الشهادة الثانوٌة غٌر سورٌة  -1

وزارة الخارجٌة فً الدولة التً صدرت عنها ومن سفارة الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً هذه الدولة ومن وزارة خارجٌة الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

 (فً دمشك وترفك ترجمة مصدلة من وزارة العدل إذا كانت باللغة األجنبٌة 

 .صورة عن جواز السفر مرفمة بترجمة إلى اللغة العربٌة إذا كانت باللغة األجنبٌة أو شهادة مٌالد أو إخراج لٌد -2

. دوالر أمرٌكً فً المصارف المذكورة فً هذا اإلعالن (500)إشعار مصرفً بتسدٌد سلفة مالٌة ولٌمتها  -3
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: رسوم الخدمات الجامعٌة السنوٌة المطلوبة

 /2000  /دوالر أمرٌكً للكلٌات التطبٌمٌة 

 /1200  /دوالر أمرٌكً للمعاهد التمانٌة للحاسوب 

 /1200 / دوالر أمرٌكً للمعاهد الفندلٌة 

 /1000 /دوالر أمرٌكً لبالً المعاهد 

  دوالر أمرٌكً/ 700/ٌسدد الطالب عند التسجٌل للمرة األولى فً الجامعة رسم تسجٌل لمرة واحدة فمط ولدره 

  دوالر أمرٌكً/ 500/ٌسدد الطالب عند التسجٌل للمرة األولى فً المعهد رسم تسجٌل لمرة واحدة فمط ولدره 

  من لٌمة الرسوم الممررة أعاله فً الكلٌات % 50ٌسدد الطالب الفلسطٌنً المادم من األراضً المحتلة الحاصل على الشهادة الثانوٌة من أراضً الدولة الفلسطٌنٌة نسبة

 .والمعاهد المماثلة

: مالحظة

ٌمكن للطالب الممبول على أساس الشهادة الثانوٌة السورٌة الخٌار بٌن التسدٌد بالمطع األجنبً أو ما ٌعادله باللٌرة السورٌة حسب نشرة أسعار الصرف فً مصرف 

. سورٌة المركزي بتارٌخ أول ٌوم فً التسجٌل
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مواعٌد التسجٌل والتقدم االختبارات 

 

المعهد التمانً للفنون التطبٌمٌة 
  14/9/2018 ولغاٌة 5/9/2018موعد التسجٌل لالشتران فً فحص الرسم من تارٌخ. 

  ً9/2018 /18و17مواعٌد إجراء الفحص ٌوم .

المعهد التمانً للعلوم السٌاحٌة والفندلٌة 

  19/9/2018 ولغاٌة 8/9/2018موعد التسجٌل لالشتران بالممابلة من تارٌخ. 

  19/9/2018 ولغاٌة 8/9/2018مواعٌد إجراء الفحص من تارٌخ 

  حملة الثانوٌة المهنٌة الفندلٌة السورٌة غٌر مطالبٌن بإجراء هذا الفحص
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 :مراكز التسجٌل المعتمدة
 

المصرف المعتمد لتسدٌد السلفة مركز التسجٌل المعتمد اسم الجامعة 

دمشك 
 (برامكة)المكتبة المركزٌة - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)كلٌة السٌاحة - 

: حساب جامعة دمشك رلم/ 11/المصرف التجاري السوري الفرع
006-100190-0111 

حلب 
مدٌرٌة شإون الطالب المركزٌة - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)مركز الحاسب - 

: حساب جامعة دمشك رلم/ 11/المصرف التجاري السوري الفرع
006-100190-0111 

تشرٌن 
مدٌرٌة شإون الطالب المركزٌة - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)مركز الحاسب - 

جمٌع فروع المصارف التجارٌة فً سورٌة لصالح المصرف التجاري 
رسوم طالب عرب –الالذلٌة حساب جامعة تشرٌن / 4/السوري فرع 

: وأجانب رلم الحساب
005-027985-0304 

البعث 
مدٌرٌة شإون الطالب المركزٌة - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)إدارة الشبكات - 

حساب جامعة البعث / 3/المصرف التجاري السوري بحمص الفرع 
: رلم الحساب

مفاضلة العرب واألجانب /002-030582-0403

الفرات  
 مبنى رئاسة الجامعة : دٌرالزور- 
كلٌة الحموق : الحسكة- 

: المصرف التجاري السوري حساب جامعة الفرات رلم الحساب
762208-006 

حماه 
مدٌرٌة شإون الطالب المركزٌة  - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)مدٌرٌة المعلوماتٌة - 

حساب جامعة حماه / 1/المصرف التجاري السوري فً حماه الفرع
: للطلبة العرب واألجانب رلم الحساب 

/001-024447-0501 /

طرطوس 
مدٌرٌة شإون الطالب المركزٌة  - 
 (تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات)مركز رئاسة الجامعة - 

لحساب جامعة / 1/المصرف التجاري السوري فرع طرطوس رلم 
: رلم الحساب / تعلٌم موازي/طرطوس 

/011-0601085111 /
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: مكان ومواعٌد تقدٌم الطلبات

 
 وحتى نهاٌة الدوام 8/9/2018ٌتم تمدٌم طلبات المفاضلة إلى المراكز المعتمدة فً الجامعات المذكورة أعاله اعتباراً من صباح ٌوم السبت الوالع فً 

 وٌتم استمبال الطالب ضمن فترة التسجٌل المحددة أعاله ٌومٌاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 19/9/2018الرسمً من ٌوم األربعاء الوالع فً 
. الساعة الثانٌة والنصف ظهراً ما عدا ٌوم الجمعة وٌوم عطلة عٌد رأس السنة الهجرٌة 

 
 
 

وزٌر التعلٌم العالً 
رئٌس المجلس األعلى للتعلٌم التقانً 

 
الدكتور عاطف النداف 

 
 
 
 
 

:                                                                                                                                                          صورة إلى
ٌرجى االطالع                                                                                                                                                                –رئاسة مجلس الوزراء -
ٌرجى االطالع                                                                                                              –مكتب التربٌة والتعلٌم العالً –المٌادة المطرٌة -
السٌد الوزٌر  . م-
السٌد معاون الوزٌر لشإون الطالب والمعاهد  . م-
المجلس األعلى للتعلٌم التمانً  -
. ٌرجى االطالع( حماه –طرطوس -الفرات–البعث –تشرٌن –حلب –دمشك ) رئاسة جامعة –وزارة                                -
. ٌرجى االطالع– المكتب التنفٌذي –االتحاد الوطنً لطلبة سورٌة -
.  ٌرجى االطالع–المكتب التنفٌذي لنمابة المعلمٌن -
مدٌرٌة اإلعالم  -
......................... التابع لوزارة ............................ المعهد -

 
 


