الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إعـ ـ ـ ـالن
شروط التقدم لمفاضلة الطالب السوريين غير المقيمين ومن في حكمهم للقبول
في السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري-طب األسنان-الصيدلة) واالختصاصات األخرى
بجامعات ومعاىد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2017-2016
تعلن وزارة التعليم العايل عنن بون ل عنمن انن الانسو ال ن رامل ينني ادلنييفنمل وانن ن محليف نم انن للنا ةن انة المرارينا ال ا انا ينني
ال ن راا الننم تعننم اعانلننا لة ن انة المراريننا ال ا اننا ال ن راا ك عي ننا العليف ن أو األنيب ) ن جااعننام واعاىننم اجيف راننا الع يننا ال ن راا
للعام المراري  2017 / 2016مب جب اكاضلا خاصا هبم وقناً دلا ال :
 -1حيق جيفيع الاسو ال رامل وان ن محليف م التنمم إىل ىذه ادلكاضلا وقق الة وط ال ارنة ن ىذا اإلعسن.
 -2أن ال ن الاالب محاصسً على ة انة المراريا ال ا اا العااا غير السورية ان الك ع ادلال و ن نورة عام  2016حصراً.

 -3أن تل ن إبااا الاالب خسل ا محلا المراريا ال ا اا ثسث رين ام) خارج اجيف راا الع يا ال راا.

واعكى الاسو ان أ ناء ال لك الم ل ااري ال ري النائيفمل على رأس عيفل م خارج النا  ،وأ ناء أعضاء اذليئا التمرا يا ن
اجااعام احلل ايا ال راا ادلعاران أو اجملازان س أج للعيفل ن اخلارج ري اء للتمراس أم للعيفل ن إمحمى اذليئام الع يا أو
الموليا ،على أال تنل امة إباات م خارج ري راا عن عام نراري وامحم ى عام احلص ل على ة انة المراريا ال ا اا).
 -4أن ال ن الاالب محاصسً ن ة انة المراريا ال ا اا ان الك ع ادلال و على اعمل ال انل عن:
  ٪ 88لتننموان ريوتننو ن ااب ننا ادلكاضننلا للتن ننمم إىل ال نننا التيض ننياا لللليننام الاوي ننا :الط ــب البش ــري  -ط ــب األس ــنان -الصيدلة

  ٪ 75لتموان ريوتو ن اابا ادلكاضلا للتنمم إىل كليام :الهندسة بفروعها كافة ٪ 68-لتموان ريوتو ن اابا ادلكاضلا للتنمم إىل كليام :الزراعة  -الطب البيطري  -التمريض -الكليات التطبيقية

 ٪ 58لتموان ريوتو ن اابا ادلكاضلا للتنمم إىل باقي الكليات والمعاىد.بعد طي درجة المواد التاليـة إن وجـدت (التربيـة الدينيـة  -التربيـة الرياضـية والعسـكرية  -التربيـة الفنيـة والموسـيقية
 الســلوك والمواةبــة) باســتانالكليتي الش ـريعة بجــامعتي دمش ـ وحلــب والمعهــد المتوســل للعلــوم الشــرعية والعربيــةبدمش حيث سيتم احتسـاب درجـة مـادة التربيـة الدينيـة حـين التفاضـي عليهـا ،اضـافة لـبعض الشـروط الةاصـة بـبعض
الكليات والمعاىد الواردة في نهاية ىذا اإلعالن.
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عامـة
أحـكام ّ

علننى الاالننب ال ايننب التنننمم لل نننا التيضنننياا للليننام الاننب الوة ن ي-طننب األرينننان-الصننيملا) أن اننمون اريننم اجااعننا الننم
ا يب الموام قي ا ،ن الن م ادلخصص ذلا واابا ادلكاضلا.
بو ن ل الاالننب ن ال نننا التيضنننياا ونوااننو ن إمحننمى اجااعننام الاعننو ن ن بو لننو ن ااننا ال نننا التيضنننياا عننم اكاضننلا الك ن ز
ريننيل ن ن ىننذه اجااعننا ،واننتم التكاضننل ننمل الاننسو ن ااننا ال نننا التيضنننياا للنو ن ل علننى كليننام الاننب الوة ن ي -طننب
األرينان -الصيملا) ن جااعام ناةق -محلب -تة ان -الوعث -لاه  -ط ط س على أرياس اعمل ال نا التيضنياا قنط.
اانة اللغا األجنويا ادلعتيفمة للمراريا ن ال نو التيضنياا ى اللغا اال لليزاا محص اً.
اتم بو ل الاسو مب جب ىذه ادلكاضلا وقق اعمالهتم الة انة ال ا اا.
اةرتط الاسو ال ايومل ن تموان ريوا أمحم ادلعاىم أن ال ا ان ا اليم عام  3995واا عم.
اننمرج الاالننب احلننائز الةن انة ال ا اننا اننن الكن ع العليفن ريوتننو ال نننا التيضنننياا ن الن ننم ادلخصننص ذلننا ن اابننا ادلكاضننلا ون
اجااعا الم خيتارىا ،وامرج ريواتو لواب االختصاصام ن الن م ال اين ان الواابا وقق ادلعمل ادلال و انن النمرجام للنل كلينا
أو اع م ادلةار إلي ا ريا ناً) وديلنو تموان  /42/ريوا كيم أبصى.

امرج الاالب احلائز الة انة ال ا اا ان الك ع األنيب ريواتو ن اابا ادلكاضنلا وقنق ادلعنمل ادلالن و انن النمرجام للنل كلينا أو
اع م ادلةار إلي ا ريا ناً) وديلنو تموان  /37/ريوا كيم أبصى.
ُت ى الكي صام وادلنا سم واالختوارام اخلاصا وعض اللليام وادلعاىم خسل ادل اعيم احمل ّمنة ذلا ن ىذا اإلعنسن.
اتنننمم الاننسو الننذان نو ن ا ن اابننا ادلكاضننلا ريوننت م ن إمحننمى كليننام اذلنمريننا ادلعيفاراننا – التيف ن اض  -الكن ن ن اجيفيلننا-
والكنن ن اجيفيلننا التاوينيننا -الرت ينا ال ااضننيا) وادلع ننم التننناين للكنن ن التاوينيننا ماةننق وادلعاىننم التنا ينا للعلن م ال ننيامحيا والكنمبيننا
العاا ننا للك ن ع
إىل االختوننارام اخلاصننا هبننا خننسل ادل اعيننم احمل ن ّمنة ذلننا ن ىننذا اإلع ننسن ووقننق الة ن وط ال ن ارنة ن إع ننسن ادلكاض ننلا ّ
العليف .
نون ن اابننا ادلكاضننلا ريوتننو ن كليننا أو اع ننم حيتنناج النون ل قي نا إىل النجنناح ن قيننص ،اختوننار  ،انا لننا ومل اتنننمم
كننل طالننب ّ
إلي ا ضيفن ادل اعيم احملمنة ذلا ،قإن ىذه ال يوا تع ّم الغاة محتيفاً.
تتم ادلنا سم لليفنو لمل ن كليام الرت يا اعلم صف  -إرةان ك  -رااض أطكال) ون اع م النكط والغاز ال ايسن وادلع م
التناين للخا ط احلماماا حبلب ن اللليا أو ادلع م الذي بول قيو الاالب خسل ادل اعيم احملمنة لت جيل الاسو ادلنو لمل ،ون
اع م اآلثار وادلتامحف ن األريو عمل األولمل ان مء الت جيل .واعم ا تنلكاً عن الت جيل ان مل جي ادلنا لا الةخصيا ن
ادليعان احملمن ذلا وان اُ قض نت يجا ادلنا لا الم ت ى عم النو ل  ،انول ن ال يوا التاليا الم حيق لو الت جيل قي ا وقق اابا
اكاضلتو عم إ از وثينا خايا ان اللليا ادلعنيا أو ادلع م و يني الئق نتيجا قيص ادلنا لا الةخصيا.
عنم بون ل الاالنب ن إمحنمى الللينام ادلكتتينا ن قن وع اجااعنام ا نيفح لنو التي انل ادليفاثنل قييفنا ين نا محصن اً ن ال ننا التالينا
للت ننجيل  ،كيفننا ا ننيفح لننو التي اننل ادليفاثننل إىل اجااعننام احلل ايننا ال ئي ننيا ةن ااا أن الن ن لننناً جمليفن ع الننمرجام ادلالن و
للنو ل ن اجااعا الم ا يب التي ال إلي ا ن العام المراري الذي بول قيو الاالب اع ا اعاة ة وط وب اعم التي ال ادليفاثل.
عنم ت اوي اعمل نرجام الاسو ان للا الة انة ال ا اا ال ع ناا لليفتنمامل إىل ىذه ادلكاضلا انظ إىل ادلعمل الرتاكيف
ادلمون ن الة انة ال ا اا واتم النو ل على أرياريو.
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على الاالب ال ايب ن التنمم إىل اكاضلا ال رامل يني ادلنييفمل وقق ة وط ىذا اإلعسن تسديد سلفة مالية وقيمتها
 /25888/خمسة وعشرون ألف ليرة سورية في أحد المصارف المعتمدة المذكورة في ىذا اإلعالن  ،حتت ب ىذه
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ال لكا ان بييفا رريم اخلماام اجااعيا محمل إجناز الاالب دل امحل ت جيلو ن اللليا أو الن م أو ادلع م الذي بُول قيو نتيجا
ىذه ادلكاضلا ،وال تُ ن ىذه ال لكا للاالب ن محال بو لو وقق ت ل ل ريواتو ادل جلا ن اابا ادلكاضلا واريتنلاقو عن
الت جيل خسل الكرتة الم ريتيمن للت جيل الن ائ  ،وتعان ىذه ال لكا للاالب إذا كا ت مجيع ريواتو ا ق ضا.
حيق للاالب احلاصل على الة انة ال ا اا ا لعااا يني ال راا الذي نرس أك ان صف ا ان تلك الة انة لغا أجنويا
الت جيل ن أب ام اللغام األجنويا ادل اقنا للغا الم انيت قي ا تلك الة انة ة ااا محص لو على الة انة ال ا اا ن نورة عام
 4238وأال انل اعملو قي ا عن  ،٪72وا جل ت جيسً اواة اً ن اجااعا ضيفن ا اعيم ت جيل الاسو ادلنو لمل ادلكاضلا،
وااالب ري م اكاضلا ال ري يني ادلنيم اا مل تلن نرجاتو ن ال ا اا خت لو االلتياق نكس االختصاص وقق ة وط النو ل
العام).
ا يفح قنط للاسو ادلنو لمل جبااعم محلب والك ام وق وع يفا وكليام ق ع تما الموام ن اجااعام األخ ى ن اللليام
وادلعاىم ادليفاثلا للعام المراري .4239/4238
حيق لاالب الك ع العليف التنمم إلعسن ادلكاضلا العااا للاقا االختصاصنام ارينت ناء ال ننا التيضننياا وقنق الةن وط الن ارنه قينو
إن ريب ذلك.
حيق لاالب الك ع األنيب التنمم إلعسن الت جيل ادلواة وقق الة وط ال ارنه قيو إن ريب ذلك.

األوراق المطلوبة للتق ّدم إلى المفاضلة

 -1ص رة اصمبا أص الً عن ال ثينا األصليا للنجاح ن ة انة المراريا ال ا اا العااا يني ال راا ادلعانلا للة انة ال ا اا العااا
ال راا تصمق ىذه ال ثينا ان وزارة اخلارجيا ن المولا الم صمرم عن ا وان ريكارة اجيف راا الع يا ال راا ن ىذه المولا وان وزارة
خارجيا اجيف راا الع يا ال راا ن ناةق ،وت قق ت مجا اصمبا ان وزارة العمل إذا كا ت الة انة اللغا األجنويا).
 -2ص رة عن الواابا الةخصيا الن وا للاسو ال رامل ،أاا الاسو الكل اينيمل قيتنما ن ص رة عن النيم ن ال جل ادلمين
ا تخ ج محما اً اذك قيو تاراخ اللج ء لعائلا الاالب والذي جيب أن ال ن تاراخ  3978/9/48واا بول .
 -3وثينا ت ل ل نراري أوكةف نرجام للصف األول ال ا ي وال اين ال ا ي اومل قيو ن الاالب نرس ادل محلا ال ا اا كاالا خارج

اجيف راا الع يا ال راا  ،وال اةرتط الت ل ل المراري ن الولم الذي محصل انو على الة انة ال ا اا ،وال تقبي أوراق الطالب شرطياً
على تقديم ىذه الوثيقة ويعتبر الطلب ملغى إذا لم يرف بها.

 -4اتنمم أ ناء ال لك الم ل ااري ال ري النائيفمل على رأس عيفل م خارج النا  ،وأ ناء أعضاء اذليئا التمرا يا ن اجااعام
احلل ايا ال راا ادلعاران أو اجملازان س أج للعيفل ن اخلارج ري اء للتمراس أم للعيفل ن إمحمى اذليئام الع يا أو الموليا ن محال عمم
ت ق الت ل ل المراري لليف محلا ال ا اا ثينا ت وت وضع والمه أو والمتو  ،على أال تنل امة إباات م خارج ري راا عن عام نراري وامحم
ى عام احلص ل على ة انة المراريا ال ا اا).
 -5إةعار اص ن ت مام ريلكا االيا وبييفت ا  /25888/خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ن ادلصارف ادلذك رة ن ىذا اإلعسن.
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إجرالات التق ّدم إلى المفاضلة

 -1اتن ّمم الاالب ةخصياً ،أو وكيلو النا ين مب جب وكالا رمسيا) لسةرتاك ن ىذه ادلكاضلا إىل أمحم ا اكز الت جيل ادلعتيفمة ن
اجااعام واحملاقظام ال راا.
 -2ان م ا ظف الت جيل االنخال االللرتوين لويا ام الاالب {ق ع الة انة ال ا اا ،ربم االكتتاو ،نورة الة انة ال ا اا واصمرىا،
اللغا األجنويا الم اختارىا الاالب{.
 -3طسو الك ع العليف اتم اال تنال اىل الن م األول ان اابا ادلكاضلا وادلخصص لل نا التيضنياا محيث اومي الاالب ريوتو التكاضل
على ال نا التيضنياا أريب التكاضل على ال نا التيضنياا لللليام الاويا ) وخيتار اريم اجااعا الم ا يب الموام قي ا ،أو ال أريب
التكاضل على ال نا التيضنياا لللليام الاويا )،واتم النن على زر اتا عا لس تنال اىل الن م ال اين ان الواابا محيث ان م ا ظف
الت جيل إنخال ريوام الاالب ن االختصاصام األخ ى إن ريب الاالب ذلك ،مث انن على محكظ ال يوام وادلتا عا للت ويت.
 -4طسو الك ع األنيب اتم اال تنال اواة ة اىل صكيا اختيار ال يوام محيث ان م ا ظف الت جيل إنخال ريوام الاالب ،مث انن
على محكظ ال يوام وادلتا عا للت ويت.
 -5ان م ا ظف الت جيل إنخال اب يا ام الاالب{ربم اذلاتف ،واج ال ،والعن ان ،وال بم ال طو للاالب {.
 -6عم ت كم الاالب ان صيا إنخال يا اتو وريواتو ان م ا ظف اإلنخال الت ويت وطواعا اابا ادلكاضلا على ثسث خ أصليا .
 -7ا بع الاالب على الن خ ال سث والصق الا ا ع ادلال ا على ختمل ان ا  ،وان م ادل ظف الت بيع علي ا وت جيل ا وختيف ا
األختام ال مسيا.
 -8ا لم ادل ظف للاالب خا الصناً علي ا الا ا ع ادلال ا إةعاراً اإلةرتاك ادلكاضلا وحيتكظ الاالب هبذه الن خا إل ازىا عنم
الض ورة .وت ريل الن خا ال ا يا إىل ال زارة ا قنا ص رة عن الواابا الةخصيا للاالب أو إخ اج النيم وص رة الة انة ال ا اا يني
ال راا وص ر الت ل ل المراري  ،وحيتكظ الن خا ال ال ا مون ط ا ع لمى اجااعا.

مالحظة ىامة

عنم محموث خا ن التنمم إىل ادلكاضلا ديلن للاالب تعمال ريواتو  ،دل ة وامحمة قنط خنسل قنرتة التننمم لليفكاضنلا وذلنك مبكنز تعنمال
الويا ام نكس اجااعا الم ريوق وتنمم واابا ادلكاضلا ن أمحم ا اكزىا وذلك وقق اآليت:

 اتنننمم صننامحب العسبننا الننب التعننمال رمسيناً إىل رئاريننا اجااعننا الننم اتوننع ذلننا ادلكننز ادلخصننص لننذلك ا قنناً ننو اابننا ادلكاضننلا ال ايننب
تعمال ا وادليف رة ان اكز الت جيل.

 مث ان م ادلكز ادلخصص تعمال ال يوام اللرتو ياً وت لم الن خا ادلعملا للاالب وقق اآلليا ادلعتيفمة وحيتكظ الن نخا األخن ى ا قننا
الب الاالب و اابا ادلكاضلا ال ا نا.
 ت ريل الواابام ادلعملا إىل ال زارة ضيفن اغلف خاص ا قق نائيفا امسيا.

مالحظات
 الء مجيع ال يوام ن اابا ادلكاضلا يني الزم وديلن للاالب تموان ريوا وامحمة على األبل ومحىت  /42/ريوا للك ع العليف  ،و
 /37/ريوا للك ع األنيب  ،واتم النو ل وقق اعمل المرجام وت ل ل ال يوام والة وط األخ ى.
 حيق للاالب التنمم لليفكاضلا ن أي اكز ت جيل اعتيفم ،ون محال تنمم إىل أك ان اكز تعتيفم الواابا األوىل وتلغى ال ا يا محليفاً.

 تعلن وزارة التعليم العايل أمساء ادلنو لمل نتيجا ادلكاضلا والاعترب الاالب ا جسً إالّ عم ت مام ال ري م ادلال ا للت جيل.
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مالحظات ىامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة السوري غير مقيم

 -ديلن للاسو الذان رقضت مجيع ريواهتم نتيجا مفاضلة السوري غير المقيم وكا ا بم نو ا ن اابا ادلكاضلا  /15/رغبة

للفرع العلمي و /18/رغبات للفرع األدبي كيم أنىن وا يو ن ت اا أوضاع م التنمم الواهتم إىل اما اا ةؤون الاسو ادلكزاا

ن إمحمى اجااعام لتيمام كليا أو اع م ا يو ن الت جيل قيو وقق الة وط و احلمون الم يا للمرجام ادلعلنا لنتائج اكاضلا
ال ري يني ادلنيم ،على أن اتم تنمًن الالوام خسل قرتة ت جيل الاسو ادل تجمان ادلنو لمل نتيجا ىذه ادلكاضلا  ،ولن اصار
إىل ت اا وضع أي طالب اا مل الن امو اً لعمن ال يوام ادلذك رة أعسه  ،وتتم اعاجا الالوام ادلنماا اجااعام وإصمار ب ائم
ادلنو لمل ان بول وزارة التعليم العايل.
 -ال ا ى وضع الاالب ن ال نا التيضنياا.

 ال ا ى وضع الاالب ن كليام الكن ن اجيفيلا والكن ن اجيفيلا التاوينيا ك و اةرتط قي ا أن تل ن ال يوا امرجا ن ااباادلكاضلا ضيفن ال يوام األر عا األوىل
 ال ا ى وضع الاالب ن اللليام وادلعاىم الم تةرتط اختوارام ،اا مل الن اجياً ن االختوارام ادلال االشروط المطلوب توفرىا لدى الطالب في شهادتو الاانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاىد اضافة للحد األدنى
المطلوب المحدد في ىذا اإلعالن

الكلية والقسم أو المعهد الذي

الشروط المطلوبة

يرغب الطالب بالتفاضي عليو

العلوم (الرياضيات – االحصال الرياضي)

محيازة الاالب على  / %68 /ن اانة ال ااضيام

العلوم (الكيميال)

محيازة الاالب على  / % 68 /ن اانة اللييفياء

العلوم (الفيزيال)

محيازة الاالب على  / %68 /ن اانة الكيزااء

كلية اإلعالم

محيازة الاالب على / %68 /ن اانة اللغا األجنويا و / %88 /ن اانة اللغا الع يا للك عمل العليف واألنيب

كلية الشريعة

محيازة الاالب على /%68/ن اانة الرت يا المانيا و /%68/ن اانة اللغا الع يا للك عمل العليف واألنيب

اللغة العربية

محيازة الاالب على  / %75 /ن اانة اللغا الع يا للك عمل العليف واألنيب

اللغة االنكليزية

محيازة الاالب على  / %75 /ن اانة اللغا اال لليزاا للك عمل العليف واألنيب

اللغة الفرنسية

محيازة الاالب على  / %65 /ن اانة اللغا الك يا للك عمل العليف واألنيب

اللغة االسبانية

ان تل ن اللغا االجنويا للاالب ن الة انة ال ا اا الك يا محص اً للك عمل العليف واألنيب

اللغة األلمانية

ان تل ن اللغا االجنويا للاالب ن الة انة ال ا اا اال لليزاا محص اً للك عمل العليف واألنيب

كلية الفنون الجميلة
وكلية الفنون الجميلة التطبيقية






تمرج ضيفن ال يوام األر عا األوىل ن اابا ادلكاضلا.
محيازة الاالب على اعمل  /%58/ن الة انة ال ا اا للك عمل العليف واألنيب
موعد التسجيي لالشتراك باالختبار من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 8
موعد إجرال االختبار األول بتاريخ  2816 /9/18والناجح فيو يتقدم لالختبار الااني بتاريخ
. 2816/9/21
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الشروط المطلوب توفرىا لدى الطالب في شهادتو الاانوية لتدوين بعض االختصاصات أو بعض المعاىد اضافة للحد األدنى
المطلوب المحدد في ىذا اإلعالن
الكلية والقسم أو المعهد الذي

الشروط المطلوبة

يرغب الطالب بالتفاضي عليو

 محيازة الالب على اعمل  /%75/ن الة انة ال ا اا للك ع العليف
كلية الهندسة المعمارية

 موعد التسجيي لالشتراك باالختبار من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 19

 موعد إجرال االختبار بتاريخ . 2816/9/28
 محيازة الاالب على اعمل  /%68/ن الة انة ال ا اا للك ع العليف
كلية التمريض

 موعد التسجيي لالشتراك بالفحص الطبي من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24
 مواعيد إجرال الفحص من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية 2816/ 9 / 24

 محيازة الاالب على اعمل  /%58/ن الة انة ال ا اا للك عمل العليف واألنيب
كلية التربية الرياضية

 موعد التسجيي لالشتراك بالفحص الطبي من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

 مواعيد إجرال الفحص من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

 محيازة الاالب على اعمل  /%58/ن الة انة ال ا اا للك عمل العليف واألنيب
المعهد التقاني للفنون التطبيقية

 موعد التسجيي لالشتراك بفحص الرسم من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 19

 مواعيد إجرال الفحص يومي  28و 2816/9/21
المعهد التقاني للعلوم السياحية
والفندقية

 محيازة الاالب على اعمل  / %68/ن اانة اللغا األجنويا للك عمل العليف واألنيب
 موعد التسجيي لالشتراك بالمقابلة من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

 مواعيد إجرال المقابلة من تاريخ  2816/ 9 /6ولغاية .2816/ 9 / 24

المعهد التقاني للنقي البحري بطرطوس  اانة اللغا األجنويا ادلعتيفمة للمراريا ن ادلع م ى اللغا اال لليزاا محص اً.
المعهد المتوسل للعلوم الشرعية والعربية
المعهد التقاني لطب األسنان (تعويضات)

المعهد التقاني للحاسوب
معهد اآلثار والمتاحف
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
المعهد التقاني الدارة االعمال والتسوي

 محيازة الاالب على / %68/ن اانة الرت يا المانيا للك عمل العليف واألنيب
 محيازة الاالب على  / %58/ن اانة اللغا األجنويا للك ع العليف .
 محيازة الاالب على  / %58/ن اانة اللغا األجنويا للك عمل العليف واألنيب
 محيازة الاالب على  / %58/ن اانة اللغا األجنويا للك ع األنيب.
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رسوم الةدمات الجامعية وتسدد سنوياً
  /3288/دوالر أمريكي للسنة التحضيرية لكليات الطب البشري – طب األسنان – الصيدلة.  /2288/دوالر أمريكي لكليات الهندسة بفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة  /1288/دوالر أمريكي لكليات الزراعة – الطب البيطري.  /988/دوالر أمريكي لكليات العلوم.  / 888/دوالر أمريكي لكليات اآلداب بأقسامها والشريعة. /1888/ -دوالر أمريكي لباقي الكليات.

 /58888/ -ليرة سورية للمعاىد الملتزمة (التقاني الةطوط الحديدية بحلب  -التقاني للنفل والغاز في الرميالن وحمص وبانياس)

 /35888/ -ليرة سورية للمعاىد التقانية (لطب األسنان (تعويضات سنية) – الطبية  -الصحية – الحاسوب – العلوم السياحية والفندقية).

  /38888/ليرة سورية لباقي المعاىد.للطالب الةيار بين التسديد بالقطع األجنبي أو ما يعادلو بالليرة السـورية حسـب نشـرة أسـعار الصـرف فـي مصـرف سـورية المركـزي
بتاريخ أول يوم في التسجيي.

مراكـز التسـجيي والمصارف المعتمدة لتسديد سلفة مفاضلة السوري غير المقيم

اسم

مركز التسجيي المعتمد للفرعين

الجامعة

العلمي واألدبي

دمش

 انصف نا ا ادلعليفمل -كليا اذلنمريا ادلم يا تصييح الويا ام)

حلب

 -كليا الاب الوة ي

تشرين

 اما اا ةؤون الاسو ادلكزاا -اكز احلاريب تصييح يا ام)

البعث

 اما اا ةؤون الاسو -انارة الةولا تصييح يا ام)

الفرات
حماه

طرطوس

دير الزور اوىن رئاريا اجااعا

المصرف المعتمد لتسديد السلفة
مجيع ق وع ادلص ف العناري مح او جااعا ناةق ربم:
ck1 /32389395

مجيع ق وع ادلصارف العناراا ن ري راا مح او جااعا محلب
ربم احل او /ck1/10344100/
مجيع ق وع ادلصارف التجاراا

جااعا تة ان – التعليم ادل ازي ربم احل او /2526-295934-223 /
ادلص ف العناري حبيفص مح او جااعا الوعث
ربم احل او ck1 / 18178174
ادلص ف التجاري ال ري حبيفص الك ع /5/مح او جااعا الوعث
ربم احل او/8483-838332-881 /

مجيع ق وع ادلص ف التجاري ال ري
مح او جااعا الك ام ربم /886-762288 /

الحسكة كليا احلن ق

ادلص ف العناري حبيفاه مح او جااعا لاه
ربم احل او ck1 / 18991333
ادلص ف التجاري ال ري الك ع  /3/مح او جااعا لاه
ربم احل او/8581-824384-881 /

االنارة ادلكزاا  +تصييح يا ام

كليا اذلنمريا التننيا اكز/5/

راا لصاحل ادلص ف التجاري ال ري ق ع /6/السذبيا

ادلص ف التجاري ال ري
ق ع ط ط س ربم  3حل او جااعا ط ط س /تعليم ا ازي/
ربم احل او /86818851118811/
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مكان ومواعيد تقديم الطلبات
يتم تقديم طلبات المفاضلة إىل ادل اكز ادلعتيفمة ن اجااعام ادلذك رة أعسه اعتواراً ان صواح ا م الاالثال الواقع في
 2816/9/6ومحىت ااا الموام ال مس ان ا م السبت الواقع في  2816/9/24واتم اريتنوال الاسو ضيفن قرتة الت جيل

احملمنة أعسه ا ايا ان ال اعا التاريعا صوامحاً ومحىت ال اعا ال ا يا والنصف ظ اً ما عدا يومي الجمعة والسبت والعطي الرسمية
باستانال يوم السبت الواقع في .2816/9/24
يمكن االطالع على شروط اإلعالن عن طري
موقـع المفاضـلة على شــبكة االنتـرنت
موقع وزارة التعليم العالي على شبكة االنترنت

www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
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