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 2022ــ  2021 للعام الدراسي 

 
املقدمة  اجملانية شروط التقدم لالستفادة من املنحعن والبحث العلمي علن وزارة التعليم العايل ت  

لصاحل  طب اسنان ــ صيدلة( -)طب بشري يف اختصاصات  السوريةمن اجلامعات اخلاصة 
ومن يف  للطالب السوريني 2022ــ  2021 للعام الدراسي والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

دراسة ل 2021 عام (العلمي) الفرع احلاصلني على شهادة الثانوية العامة السوريةحكمهم 
  .(1) رقم لو يف االختصاصات الواردة يف اجلد رحلة اجلامعية األوىلملا
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 أحكام عامة: –أوالً 

 

التقدم  إجراءاتو بول جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيدًا قبل التقدم للمفاضلة ملعرفة شروط الق .1
 للمفاضلة.

 جيب على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. .2

يها كلية املقبول فة يف العلميحصول على الدرجة المدة الدراسة مبوجب املنحة تعادل احلد األدىن الالزم لل .3
دراسي الذي نظام الن الالطالب، وفقًا لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات املعتمدة مهما كا

                ة أبي رسملك املدل توال يطالب الطالب خال واحد ليها عام دراسي إتعتمده اجلامعة اخلاصة، مضافاً 
 ي حىت لو رسب ابملقررات.أو قسط دراس

ء إعفا عنه و أو بدالً  نياً سكناً جمايتضمن احلصول على منحه يف إحدى اجلامعات اخلاصة وفق هذا اإلعالن  .4
 .جور النقلمن الرسوم واألقساط الدراسية وأ

ع قوق وخيضع جلميميع احلجب فيها ويتمتع يًا يف اجلامعة اخلاصة اليت قُبلنظام اً يكون طالب املنحة طالب .5
ظام الدراسة ن حيث نم ذةااللتزامات والواجبات اجلامعية املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة الناف

 .مع عدم اإلخالل بشروط املنحة ،وغريه والتأجيل واالنقطاع

ر لغة أجنبية واحدة بعد اختيا 2021تتم املفاضلة على أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية للعام  .6
درجة  /2400ن/موع مسب اجملــ روسي( وطي درجة مادة الرتبية الدينية، وبناًء عليه حي فرنسي -إنكليزي )

 .على هذا اجملموع جلميع الرغبات للفرع العلمي ويفاضل الطالب بناءً 

ات غبر حدة مع ة وابرغبات منح اجلامعات اخلاصة للكليات الطبية ضمن بطاقة مفاضل بيتقدم الطال .7
 .لمياملفاضلة العامة للفرع الع

وحصل  2020عام ئدة للمبوجب شهادة الثانوية العامة العامسجاًل يف جامعة حكومية إذا كان الطالب  .8
ان احلكومية مهما ك ، وحصل على منحة يرقن قيده يف اجلامعة2021عام  على شهادة اثنوية جديدة يف

 نوع قبوله.
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ًا سواًء يف ني سابقناجحوال جيوز لل حيق للطالب االستفادة من منح اجلامعات اخلاصة مرة واحدة فقط، .9
الب تنكف الطضلة سواًء اسأو األعوام اليت سبقته التقدم إىل هذه املفا 2021-2020إعالن املنح للعام 

  .2021ولو حصل على شهادة اثنوية عامة جديدة يف العام  ،عن الدراسة أو استمر هبا

تقال ملنحة أو االناى أساس ها علامعة اليت قُبل فيال حيق لطالب املنحة تغيري االختصاص املقبول فيه ابجل .10
 إىل جامعة ُأخرى خالل مدة دراسته مبوجب هذه املنحة.

تبادل قاعد الصصة ملاملفاضلة املخ يف-أصيل أو احتياط-لطالب املقبول واملخصص مبقعد ال حيق ل .11
 قدم هلذه املفاضلة.تالواملقبول أصيل يف األعوام املاضية  2022ــ  2021الثقايف للعام الدراسي 

خصصة اضلة املاملف حيق للطالب املستنكف قبل صدور هذا اإلعالن عن املقعد احلاصل عليه مبوجب .12
 .التقدم هلذه املفاضلة 2022ــ  2021ملقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي 

جلامعات اي خرجي املة، معقبول مبوجب منحة وفق هذا االعالنيعامل اخلريج من اجلامعة اخلاصة امل .13
 .العليا ودراسات التأهيل والتخصص اخلاصة من حيث القبول يف الدراسات
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ًمفاضلةًمنحًالجامعاتًالخاصة:ًالواجبًتوافرهاًفيًالمتقدمًإلىشروطًال:ًثانياً 
ً

 .من يف حكمه وأ جلنسية العربية السوريةاب اً متمتع الطالبأن يكون  -1

 .فقط )العلمي( 2021العام يف  لعامة السوريةحاصاًل على شهادة الثانوية ا الطالب أن يكون -2

 .(1)رقم  وليف اجلدهو وارد كما حمققاً للحد األدىن املطلوب   الطالب أن يكون -3

 

 الواثئق املطلوبة:
 

إبخراج قيد  فيتقدم سطيينما الطالب الفلإخراج قيد مدين للطالب السوري، أ صورة عن اهلوية الشخصية أو -
 ما قبل.و  26/7/1956 ريخن تكون قبل اتأاللجوء لعائلة الطالب واليت جيب مستخرج حديثاً يذكر فيه اتريخ 
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 ذوي الشهداء والجرحى والمفقودينالمفاضلة الخاصة ب

 
 :يتقدم إليها   

بة ال سنبجرحى العجز  جز الكلي واجلزئي،) أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ، جرحى الع -
حى ، أبناء جر % من العسكريني اجملندين واالحتياطيني35% وال تزيد عن 30تقل عن

 من العسكرينيواجهم( %، أبناء املفقودين وأز 70العجز الكلي واجلزئي الذي ال يقل عن 
فقدوا  ا أوحو و جر أيف اجليش والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا 

 .اديةمعاصر و عنبسبب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصاابت إرهابية أ

 

 بسبب احلرب أو% فما فوق 40جريح الوطن للمصابين بنسبة عجز  -
والقوات  اجليش سكريوعمن  معاديةالعمليات احلربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر 

العريب  اجليش مرةاخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل إباملسلحة، وعسكريو قوى األمن الد
 .السوري
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 :شروط التقدم ملفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين 
 

 .فقط نسية العربية السوريةاجل من محلة يها الطالبيتقدم إل -1
 ./1قم /دول ر وفق اجلحمققاً للحد األدىن املطلوب كما هو وارد أن يكون الطالب  جيب -2
 ع درجاتس جممو على أساواجلرحى واملفقودين الشهداء  ذوياملفاضلة بني الطالب من  تتم -3

 -جنبية واحدة )انكليزيبعد اختيار لغة أ 2021عام لالشهادة الثانوية احلاصل عليها الطالب 
درجة  /2400موع من/جملحيسب ا ( وطي درجة مادة الرتبية الدينية، وبناًء عليهــ روسي فرنسي

 .على هذا اجملموع جلميع الرغبات مي ويفاضل الطالب بناءً للفرع العل
بطاقة  دين ضمنفقو يتقدم الطالب برغبات منح اجلامعات اخلاصة لذوي الشهداء واجلرحى وامل -4

 مفاضلة واحدة مع رغبات املفاضلة العامة للفرع العلمي.
داء واجلرحى وي الشهذغبة )املنح العامة( هي نفسها ر  السورية تعترب رغبة منح اجلامعات اخلاصة -5

 التفاضل على يها يتمله فح العامة ويف حال عدم قبو واًل على املنويفاضل الطالب أ دينواملفقو 
 .املفاضلة اخلاصة بهأساس 

واجلرحى داء الشه ويذضلة فيما عدا ما ذ ِكَر أعاله من شروط، تطبق على الطالب املتقدمني ملفا -6
 ذا اإلعالن.كافة الشروط املذكورة يف هواملفقودين  

 
 الواثئق املطلوبة:

 صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري. -
لشهداء اب شؤون مكت الوثيقة اخلاصة مبفاضلة ذوي الشهداء واجلرحى واملفقودين الصادرة عن -

 ابلقيادة العامة للجيش والقوات املسلحة حصراً. 
 

 املفاضلة إىل أصحاهبا.ال تعاد الواثئق املقدمة يف هذه : مالحظة
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 :الموادًالتيًينظرًإليهاًعندًتساويًمجموعًالدرجاتًفيًالشهادةًالثانوية
 

 رات الطالب يفمقر ىل نظر إيف حال تساوي احلد األدىن للدرجات املعلن للقبول يف أي اختصاص يتم ال -
 يتساو يف حال و  ،ألعلىالدرجة ي قبل من حاز او  أدانه،وفق التسلسل الوارد ابجلدول  الشهادة الثانوية

 .يوم( –شهر –)سنة لعمر واألولوية لألصغر سناً ي نظر ل عالمة املواد

 اسم الكلية 
 املواد اليت سينظر هلا

 املادة الثالثة املادة الثانية املادة األوىل
 أجنبية لغة كيمياء علوم  الصيدلة -األسنان طب -البشري الطب

ً
ًمواعيدًالتقدمًللمفاضلة:

ً
 ا  احملددة هل ملراكزابنفس م الطالب برغباته ضمن بطاقة املفاضلة العامة للفرع العلمي و يتقد 

لدوام الرسـمي من يوم وحىت هناية ا 2021/  9 /12الواقع يف  األحداعتبارًا من صباح يوم 
حملددة من فرتة التسجيل اضويتم استقبال الطالب يومياً  2021/  9/  30الواقــــع يف  اخلميس

اجلمعة  دا يوميع، اله من الساعة التاسعة صباحًا وحىت الساعة الثانية والنصف ظهراً أع
 والسبت.

 
 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

 
 لدكتور بسام ابراهيما                                                               

ً
 


