الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
إعالن

لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع األدبي لعام 2016
للتسجيل المباشر
عام ـ ـ موازي ـ ـ محافظات شرقية
تعلن وزارة التعليم العالي

عن احلدود الدنيا والشروط ادلطلوبة للتسجيل ادلباشر للقبول العام وادلوازي وللمحافظات الشرقية /عام ـ ـ ـ موازي /يف الكليات واألقسام
جبامعات اجلمهورية العربية السورية (دمشق ،حلب ،تشرين ،البعث ،الفرات ،محاه ،طرطوس) وفروعها وادلعاىد التابعة دلختلف وزارات
الدولة للطالب السوريُت ،ومن يف حكمهم

للعام الدراسي 2017-2016

األحـكام العـامة
 -1حيازة الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة من الفرع األديب أو الثانوية الشرعية السورية لعام .2016
طي درجيت مادة
 -2جداول احلدود الدنيا ادللحقة هباذا اعإعالن ىي احلدود الدنيا للدرجات ادلعتمدة للتسجيل ادلباشر وذلك بعد ّ
الًتبية الدينية وإحدى اللغتُت األجنبيتُت إضافة إىل الشروط األخرى ادلتعلقة ببعض الكليات وادلعاىد ،باستثناء:
 كلييت الشريعة جبامعيت دمشق وحلب وادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق ،حيث مت إضافة مواد الًتبية الدينيةمع اجملموع العام للدرجات.
 كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد يف ىاذا اعإعالن ىو للتقدم عإجراءاالختبار فقط ،ويتم قبول الناجحُت باالختبارات وفق اجملموع التفاضلي النهائي للطالب الناتج عن (مجع درجة االختبار
منسوبة إىل النهاية العظمى للشهادة الثانوية السورية بعد طي درجة مادة الًتبية الدينية وإحدى اللغتُت األجنبيتُت مضروبة
ب ـ ـ  2مضافاً إليها رلموع درجات الطالب بالشهادة الثانوية ادلعتمدة للتسجيل).
 كلييت الًتبية الرياضية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم عإجراء الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط. مدرسة التمريض جبامعة حلب كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم عإجراء الفحص الطيب واللياقة البدنية فقط. ادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم عإجراء فحص الرسم فقط. ادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ،كون احلد األدىن من الدرجات الوارد ىو للتقدم عإجراء ادلقابلة فقط. الكليات وادلعاىد اليت حيتاج القبول فيها إىل إجراء االختبارات والنجاح فيها ،سيتم بعد صدور نتائج ىاذه االختباراتحتديد احلد األدىن ادلطلوب من الدرجات للتسجيل النهائي.
 -3خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية العامة السورية الفرع األديب أو الشرعية السورية اليت يرغب بالتسجيل هبا واللغة األجنبية اليت
يرغب بالتسجيل على أساسها (إنكليزي أو فرنسي) ،وبناء عليو حيسب اجملموع من /2222/بعد طي عالمة الًتبية الدينية،
ويسجل الطالب بناء على ىاذا اجملموع يف إحدى االختصاصات (عام أو موازي) ،وللقسم ادلماثل للغة اليت اختارىا ،وتضاف
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درجات مواد الًتبية الدينية إىل رلموع درجاتو إن رغب بالتسجيل يف كلية الشريعة أوادلعهد ادلتوسط للعلوم الشرعية والعربية
بدمشق.
الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غَت السورية ادلعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرع األديب ،يتم حسم نسبة
طي درجة مواد (الًتبية الدينية ،الًتبية الرياضية والعسكرية ،الًتبية الفنية وادلوسيقية،
( ):02من معدل الشهادة الثانوية بعد ّ
السلوك وادلواظبة) إن وجدت للتسجيل ادلباشر ،ويتقدم دلفاضلة السوري غَت ادلقيم بدون حسم أي نسبو من معدل الشهادة
الثانوية وفق الشروط الواردة يف اعإعالن اخلاص بو.
الطالب ادلسجل تسجيالً مباشراً وفق القبول العام مبوجب ىاذا اعإعالن ال حيق لو التسجيل يف األعوام القادمة وإن حصل على
ثانوية جديدة وحيق لو التسجيل وفق التعليم ادلوازي والتقدم إىل باقي ادلفاضالت إن حقق شروطها.
كل من حصل على قبول يف ادلفاضلة العامة يف أحد األعوام الدراسية ادلاضية بدءاً من العام  2202-2229وما بعد لن يسمح
لو بالتسجيل ادلباشر يف القبول العام وإن حصل على ثانوية جديدة ،وحيق لو التسجيل وفق التعليم ادلوازي والتقدم إىل باقي
ادلفاضالت إن حقق شروطها.
الطالب احلاصل على عالمة اختصاصية تساوي احلد األدىن ادلعلن للتسجيل يف أقسام اللغات (العربية-االنكليزية-الفرنسية) جيب
أن حيقق احلد األدىن ادلطلوب جملموع الدرجات يف الشهادة الثانوية ،وال ينظر إىل ىاذا اجملموع إذا كان الطالب حاصالً على عالمة
اختصاصية أعلى من العالمة االختصاصية ادلعلنة.
على الطالب الراغبُت بالتسجيل يف أحد أقسام (معلم الصف ،اعإرشاد النفسي ،رياض األطفال) أو معهد اآلثار وادلتاحف
بدمشق واحملققُت احلد األدىن ادلطلوب للتسجيل ،مراجعة اجلهة ادلعنية بالكلية أو ادلعهد الاذي يرغب بالتسجيل فيو عإجراء فحص
ادلقابلة ولتزويده بإشعار معتمد من قبل عميد الكلية أو مدير ادلعهد يثبت جناحو بادلقابلة ومن مث التوجو دلركز التسجيل ادلعتمد
الستكمال تسجيلو.
على الطالب إجراء االختبارات وادلقابالت للكليات ومدرسة التمريض وادلعاىد اليت حيتاج القبول فيها إىل ذلك ضمن ادلواعيد
احملددة يف إعالن ادلفاضلة العامة للفرع العلمي ،وال حيق لو التسجيل إال إذا اجتاز االختبارات بنجاح وحقق احلد األدىن ادلطلوب
للتسجيل الاذي سيحدد الحقاً بعد صدور نتائج االختبارات وادلقابالت ،ويف حال عدم جناحو باالختبارات حيق لو التقدم
عإحدى الكليات وادلعاىد األخرى وفق الشروط واحلدود الدنيا ادلعلنة للتسجيل.
على الطالب الراغبُت بااللتحاق بكليات (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الًتبية الرياضية) ومدرسة التمريض جبامعة
حلب وادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق وادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية واحملققُت احلد األدىن ادلطلوب عإجراء
العامـة للفرع العلمي ،وبعد صدور نتائج
الفحص أو االختبار أو ادلقابلة ،التقدم إليها خالل ادلواعيد احمل ّددة يف إعـالن ادلفاضـلة ّ
االختبارات يتم حتديد احلد األدىن ادلطلوب من الدرجات للتسجيل النهائي للناجحُت فيها.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكلية الفنون اجلميلة وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية عند التقدم لتسجيل امسو لالشًتاك باالختبار
اسم اجلامعة اليت يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بكلية الًتبية الرياضية عند التقدم لتسجيل امسو عإجراء الفحص اخلاص بالكلية ،اسم اجلامعة اليت
يرغب بالتسجيل فيها بعد القبول النهائي  ،ويرفق الطالب احلائز على شهادة تفوق رياضي الوثيقة اليت تثبت ذلك وفق الشروط
اخلاصة بو الواردة بإعالن ادلفاضلة العامة للفرع العلمي.
يدون الطالب الراغب بااللتحاق بادلعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية عند التقدم لتسجيل امسو عإجراء ادلقابلة اسم احملافظة
اليت يتواجد فيها ادلعهد والاذي يرغب بالتسجيل فيو بعد القبول النهائي.
2

-14

-15

-16

-17
-18
-19

-21
-21

-22

-23
-24

-25

كل طالب مل يتقدم إىل اختبارات ومقابالت كليات (الفنون اجلميلة-والفنون اجلميلة التطبيقية-الًتبية الرياضية) ومدرسة التمريض
وادلعهد التقاين للفنون التطبيقية بدمشق وادلعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ضمن ادلواعيد احملددة ذلا يف إعالن ادلفاضلة
العامة للفرع العلمي ال حيق لو التسجيل فيها حتماً.
يسمح للطالب العرب ادلقيمُت يف سورية الاذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي (احللقة الثانية) وادلرحلة الثانوية يف
سورية حىت حصوذلم على الشهادة الثانوية العامة السورية ،بالتسجيل ادلباشر بالقبول العام فقط ،ويعاملون معاملة الطالب السوريُت
من حيث الرسوم اجلامعية.
يسمح ألبناء المواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية ادلتزوجات من غَت (السوريُت أو من يف حكمهم) الاذين درسوا مرحلة التعليم
األساسي ( احللقة الثانية) وادلرحلة الثانوية حىت حصوذلم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة يف سورية خالل فًتة
دراسة ابنها ،بالتسجيل ادلباشر بالقبول العام أو الموازي ويعاملون معاملة الطالب السوريُت من حيث الرسوم اجلامعية.
ديكن للطالب العرب واألجانب التقدم إىل اعإعالن اخلاص هبم وفق الشروط الواردة يف إعالن مفاضلة الطالب العرب واألجانب
وعليهم إجراء ادلقابالت واالختبارات خالل ادلواعيد احملددة يف إعالن ادلفاضلة العامة للفرع العلمي.
جيب على الطالب التقيد التام بادلواعيد احملددة للتسجيل ومواعيد إجراء االختبارات وادلقابالت.
عند اختيار الطالب التسجيل يف إحدى الكليات واألقسام ادلفتتحة يف فروع اجلامعات يسمح لو بالتحويل ادلماثل فيما بينها حصراً يف
السنة التالية للتسجيل ،كما يسمح لو بالتحويل ادلماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية شريطة أن يكون زلققاً جملموع الدرجات
ادلطلوب للقبول يف اجلامعة اليت يرغب بالتحويل إليها يف العام الدراسي الاذي قبل فيو الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل
ادلماثل.
عند اختيار الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية من إحدى احملافظات الشرقية التسجيل يف جامعة الفرات (دير الزور) ال يسمح لو
بالتحويل ادلماثل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجاتو يف سنة القبول ختولو االلتحاق باجلامعة ادلراد التحويل إليها.
يسجل أوالد حاملي وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلُت على الشهادة الثانوية العامة لعام  2016تسجيالً مباشراً يف
ّ
الكلية أو القسم أو ادلعهد الاذي يرغبون االلتحاق فيو شريطة حصوذلم على الشهادة الثانوية يف عام القبول نفسو من الفرع ادلطلوب
وبغض النظر عن احلد األدىن ادلعلن للتسجيل.
حيق للطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة غَت السورية الاذي درس أكثر من نصف مواد تلك الشهادة بلغة أجنبية التسجيل يف
أقسام اللغات األجنبية ادلوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة شريطة حصولو على الشهادة الثانوية لعام  2016وأال يقل معدلو
فيها عن  ،:02ويسجل تسجيالً مباشراً يف اجلامعة ضمن مواعيد تسجيل الطالب ادلستجدين( ،ويطالب بالرسوم ادلطلوبة من
الطالب ادلقبولُت مبفاضلة السوريُت غَت ادلقيمُت ما مل تكن درجاتو يف الثانوية ختولو االلتحاق بنفس االختصاص وفق احلد األدىن
ادلعلن للتسجيل ادلباشر بالقبول العام).
ال حيق للطالب ادلقبولُت يف ادلفاضالت اخلاصة اليت تعلن عنها اجلامعات أو ادلعاىد ،التقدم إىل التسجيل ادلباشر العام ،وحيق ذلم
التقدم للتسجيل ادلباشر ادلوازي وادلفاضالت األخرى.
يتم تسوية أوضاع الطالب الاذين مت تعديل درجاهتم أو تغيَت نتيجتهم يف الشهادة الثانوية السورية بقرار من وزارة الًتبية ويتم تسجيلهم
وفق الشروط واحلدود الدنيا ادلعلنة للتسجيل وال يسوى وضع الطالب يف الكليات وادلعاىد اليت تتضمن اختبار ما مل يكن ناجحاً يف
االختبارات ادلطلوبة ويستثٌت من ىاذا الشرط الاذين مت تغيَت نتيجتهم أو تعديل درجاهتم يف الثانوية السورية بقرار من وزارة الًتبية ومل
تكن درجاهتم ختوذلم االشًتاك يف االختبارات ادلطلوبة وسيتم إجراء ىاذه االختبارات من قبل جلان خاصة هبم يف الكلية أو ادلعهد ادلراد
القبول فيو.
يسمح فقط للطالب الاذين اختاروا التسجيل جبامعيت حلب والفرات وفروعهما والطالب الاذين اختاروا التسجيل يف كلية الًتبية (معلم
الصف) بتدمر بالدوام يف الكليات وادلعاىد ادلماثلة يف اجلامعات األخرى للعام الدراسي .2017/2016
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يتقدم الطالب من أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية ،وأبناء وأزواج شهداء أحداث األمن الداخلي ،وأبناء
مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث األمن الداخلي لمن كان عجزه كليا ،إىل ادلفاضلة اخلاصة هبم دون
التقيد باحلدود الدنيا من الدرجات يف الشهادة الثانوية الواردة يف ىاذا االعالن وفق الشروط وضمن ادلواعيد احملددة ذلا الواردة يف
اعإعالن رقم /0/اخلاص بادلفاضلة العامة للفرع العلمي ،باستثناء كلية الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية وبعض االختصاصات
حيث يتطلب تدوينها حتقيق بعض الشروط وفق ما ورد جبانب كل منها.
يتقدم الطالب من أبناء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السورية اخلاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  /6/لعام
 ،2226وأبناء أعضاء ىيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية ،وأبناء أعضاء ىيئة التدريس يف ادلعاىد العليا ادلرتبطة
بوزير التعليم العايل ،احلاليُت أو السابقُت الاذين قضوا عشر سنوات على األقل يف عضوية ىيئة التدريس أو البحث العلمي الاذين تركوا
العمل ألسباب غَت تأديبية ،أو الاذين ُتوفوا وىم على رأس اخلدمة ،إىل ادلفاضلة اخلاصة هبم دون التقيد باحلدود الدنيا من الدرجات يف
الشهادة الثانوية الواردة يف ىاذا االعالن ،وفق الشروط وضمن ادلواعيد احملددة ذلا الواردة يف اعإعالن رقم /0/اخلاص بادلفاضلة العامة
للفرع العلمي  ،باستثناء كلية الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية وبعض االختصاصات حيث يتطلب تدوينها حتقيق بعض
الشروط وفق ما ورد جبانب كل منها.
الطالب المعاقون بإعاقات (بصرية– سمعية –حركية) يتقدمون عإجراء الفحوصات الطبية واىل ادلفاضلة اخلاصة هبم وفق الشروط
وضمن ادلواعيد احملددة ذلا الواردة يف اعإعالن رقم /0/اخلاص بادلفاضلة العامة للفرع العلمي.
على الطالب المتفوقين رياضيا الراغبُت يف التقدم دلفاضلة كلية الًتبية الرياضية على أساس التفوق الرياضي وفق األسس وادلعايَت
ادلعتمدة يف اللوائح واألنظمة ادلعمول هبا والواردة يف اعإعالن رقم /0/اخلاص بادلفاضلة العامة للفرع العلمي ،مراجعة االحتاد الرياضي
العام لتدوين أمساؤىم لالستفادة من ادلقاعد ادلخصصة للمتفوقُت رياضياً وللحصول على وثيقة خاصة بالتفوق الرياضي ،حيث سيقوم
االحتاد الرياضي بتحديد درجة التفوق لكل طالب حسب البطولة اليت ناذلا لتضاف إىل رلموع درجات الطالب ليتم القبول على
أساسها يف كلييت الًتبية الرياضية ،ويقوم الطالب مبراجعة كلية الًتبية الرياضية لتسجيل امسو عإجراء الفحص اخلاص هبا وحيدد اسم
اجلامعة اليت يرغب بالتسجيل فيها وجيري الفحوصات خالل ادلواعيد احملددة ذلا ،ويرفق الوثيقة التي تثبت تفوقو الرياضي.

األوراق المطلوبة للتسجيل المباشر

صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريُت ،أما الطالب الفلسطينيون ادلقيمون يف سورية فيتقدمون بصورة عن القيد يف السجل
ادلدين مستخرجاً حديثاً ياذكر فيو تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والاذي جيب أن يكون بتاريخ  0906/7/26وما قبل.
يتقدم الطالب العرب احلاصلون على الشهادة الثانوية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باعإضافة إىل شهادة ميالد سورية ووثيقة تسلسل
دراسي دلرحة التعليم األساسي  /احللقة الثانية  /ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية للتسجيل بالقبول العام فقط.
يتقدم أبناء ادلواطنات السوريات ادلقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باعإضافة إىل وثيقة تسلسل دراسي دلرحلة التعليم األساسي
(احللقة الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي يف سورية وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة ذلا خالل مدة دراسة ابنها يف سورية
للتسجيل بالقبول العام أو الموازي.
الطالب احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبية ،يتقدمون بصورة مصدقة عنها من وزارة
اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية فيها وكاذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة أصولية للوثائق
األجنبية ،إضافة إىل صورة عن البطاقة الشخصية.
اشعار النجاح بفحص ادلقابلة معتمد أصوالً للطالب الراغبُت بالتسجيل يف أحد أقسام (معلم الصف ،اعإرشاد النفسي ،رياض االطفال)
أو معهد اآلثار وادلتاحف بدمشق.
يتقدم الطالب الراغبون بالتسجيل ادلباشر يف القبول ادلوازي بإشعار تسديد سلفة التعليم الموازي وقيمتها  /00222/خمسة
وعشرون ألف ليرة سورية يف أحد ادلصارف ادلعتمدة ادلاذكورة أدناه ويسددىا الطالب لحساب الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها،
حتتسب ىاذه السلفة من قيمة رسم اخلدمات اجلامعية حُت استكمال الطالب دلراحل تسجيلو النهائية يف الكلية أو القسم أو ادلعهد الاذي
اختاره للتسجيل ادلباشر ،وال تُرد ىاذه السلفة للطالب يف حال تقدم بطلبو للتسجيل ادلباشرومل يستكمل إجراءات تسجيلو النهائية.
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يتق ّدم الطالب شخصياً ،أو وكيلو القانوين (مبوجب وكالة رمسية) إىل أحد مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات واحملافظات
السورية ،مصطحباً معو األوراق الثبوتية ادلطلوبة ادلاذكورة أعاله.
خيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية السورية واللغة األجنبية اليت يرغب بالتسجيل على أساسها ونوع القبول (عام أو موازي).
يقوم موظف التسجيل باعإدخال االلكًتوين لبيانات الطالب {رقم االكتتاب،ودورة الشهادة ومصدرىا وفرع الشهادة الثانوية
(أديب ـ ـ ـ شرعية)،واللغة األجنبية ونوع القبول (عام– موازي) الاذي اختارمها الطالب،ويتم النقر على زر متابعة لالنتقال اىل صفحة
الرغبات}.
تظهر للطالب الرغبات ادلتاحة لو ،وخيتار رغبة واحدة فقط ،يقوم موظف التسجيل بإدخاذلا مث ينقر على حفظ الرغبات وادلتابعة
للتثبيت.
يقوم موظف التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب {رقم اذلاتف ،واجلوال ،والعنوان ،والرقم الوطٍت للطالب{ .
بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناتو والرغبة اليت اختارىا ،يقوم موظف التسجيل بالتثبيت وطباعة طلب التسجيل على
ثالث نسخ أصلية.
يوقع الطالب على النسخ الثالث ويلصق الطوابع ادلطلوبة على نسختُت منها ،ويقوم ادلوظف بالتوقيع عليها وتسجيلها وختمها
باألختام الرمسية.
يسلم ادلوظف للطالب نسخة ملصقاً عليها الطوابع إشعاراً بالتسجيل ادلباشر مرفقاً هبا األوراق الثبوتية اليت تقدم هبا الطالب،
وحيتفظ الطالب هباذه النسخة ومرفقاهتا لتقدديها للكلية أو ادلعهد الاذي اختاره عند استكمال إجراءات تسجيلو النهائية .وترسل
النسخة الثانية إىل الوزارة ،وحيتفظ بنسخة بدون طوابع لدى اجلامعة.

 -9عند حدوث خطأ يف التسجيل ديكن للطالب تعديل رغبتو ،دلرة واحدة فقط خالل فًتة التقدم ذلاذا اعإعالن وذلك يف
ادلركز الاذي سبق وتقدم بطلب التسجيل إليو وذلك وفق اآليت:
 يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسياً إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع ذلا ادلركز ادلخصص لاذلك مرفقاً بو طلبالتسجيل ادلباشر الراغب بتعديل الرغبة فيو وادلمهور من مركز التسجيل.
 يقوم ادلركز ادلخصص بتعديل رغبة الطالب الكًتونياً وتسلم النسخة ادلعدلة للطالب وفق اآللية ادلعتمدة وحيتفظبالنسخة األخرى مرفقة بطلب الطالب وطلب التسجيل السابق.
 -ترسل البطاقات ادلعدلة إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية.

 -11تصدر وزارة التعليم العايل بعد انتهاء فًتة تقدًن الطلبات قوائم بأمساء الطالب ادلقبولُت بالتسجيل ادلباشر.
 -11تستوىف من الطالب رسوم اخلدمات اجلامعية الواردة يف القرارات الناظمة لاذلك ووفق نوع تسجيل كل طالب.

رسوم الخدمات الجامعية للتعليم الموازي تسدد سنويا:
 /02222/ل.س لكليات اآلداب بأقسامها والشريعة.

 /02222/ل.س لباقي الكليات
 /00222/ل.س المعاىد التقانية للعلوم السياحية والفندقية
 /02222/ل.س لباقي المعاىد.
تنبيــو  :ال يعتبر الطالب مسجال إال بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.
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هراكـس التسـجيل والوصارف الوعتودة لتسديد سلفت التعلين الوىازي
المصرف المعتمد لتسديد سلفة التعليم الموازي
الجامعة

دمشق

حلب

تشرين

البعث

مركز التسجيل المباشر المعتمد للفرع األدبي
مراكز جامعة دمشق:
كلية (اذلندسة ادلعمارية-اذلندسة ادلعلوماتية-اآلداب-الزراعة) ادلكتبة ادلركزيةمركز تصحيح البيانات :كلية اذلندسة ادلدنية – مبٌت الورش
 كلية الًتبية الثالثة بدرعا (مركز تسجيل وتصحيح بيانات) كلية الًتبية الثانية بالسويداء (مركز تسجيل وتصحيح بيانات)كلية الًتبية الرابعة بالقنيطرة (مركز تسجيل وتصحيح بيانات)ادلعهد التقاين الطيب النبك كلية اذلندسة ادلعلوماتية -كلية اذلندسة ادلدنية مديرية شؤون الطالب (أبناء األمهات السوريات والعرب ادلولودين يف سورية)مركز تصحيح البيانات :مركز احلاسب االلكًتوين

الفرات

طرطوس

اختارىا للتسجيل

كافة فروع ادلصرف العقاري حساب جامعةدمشق رقم
ck1-10169193

 كافة فروع ادلصرف العقاريحساب جامعة حلب رقم:
ck1-10344100

مراكزجامعة تشرين:
ادلكتبة ادلركزية
مركز تصحيح البيانات :مركز احلاسب

 مجيع فروع ادلصارف التجارية بسورية لصاحلادلصرف التجاري السوري فرع /4/الالذقية
جامعة تشرين – التعليم ادلوازي

كلية اذلندسة الكيميائية والبًتولية -كلية العلوم

مجيع فروع ادلصارف العقارية بسورية حساب جامعة البعث

رقم احلساب /2020-230300-220 /

 -مديرية شؤون الطالب (أبناء األمهات السوريات والعرب ادلولودين يف سورية)

 -مركز تصحيح البيانات :إدارة الشبكة

حماة

ويسددىا الطالب في حساب الجامعة التي

رقم احلساب –ck1 / 02002000

مجيع فروع ادلصرف التجاري بسورية حساب جامعة البعث

رقم احلساب/2020-202000-220 /

كلية الطب البيطري–كلية الزراعة  /السلمية/
كلية العلوم /مصياف/مركز تصحيح البيانات :اعإدارة ادلركزية

 مجيع فروع ادلصرف التجاري بسورية حلسابجامعة محاه
/2020-200020-220 /
 مجيع فروع ادلصرف العقاري يف محاهCK1-10991333

مراكزدير الزور:
مبٌت رئاسة اجلامعة
مراكزفرع الحسكة:
ثانوية أيب ذر الغفاري باحلسكةالثانوية الصناعية بالقامشليكلية اآلدابمركز تصحيح البيانات :مركز ادلعلوماتية

ادلصرف التجاري السوري وفروعو
حساب جامعة الفرات
رقم /000022 - 220 /
المصرف التجاري السوري

فرع طرطوس رقم  0حلساب جامعة طرطوس
/تعليم موازي/
رقم احلساب /26202800002200/
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الجهت التي تقدم إليها الطلباث وهىاعيد التسجيل
يبدأ تقدًن طلبات التسجيل ادلباشر للطالب من محلة الشهادة الثانوية العامة من الفرع األديب والشهادة الثانوية الشرعية
السورية لعام  2016يف مراكز التسجيل ادلعتمدة يف اجلامعات وفروعها ادلاذكورة أعاله اعتباراً من صباح يوم الثالثاء
الواقع في  2016 / 3 /0وحتى نهاية الدوام الرسـمي من يوم السبت الواقع في  2016 / 3 / 00ويتم استقبال
الطالب يومياً ضمن فًتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة التاسعة صباحاً وحىت الساعة الثانية والنصف ظهراً ماعدا
يومي اجلمعة والسبت والعطل الرمسية باستثناء يوم السبت الواقع يف .2206/9/24

ديكن احلصول على مزيد من ادلعلومات واالطالع على الرغبات ادلتاحة للطالب عن طريق:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

موقـع المفاضـلة على شــبكة االنتـرنت
موقع وزارة التعليم العالي على شبكة االنترنت

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
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