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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي    

  

  ) 1(إعالن رقم 
 2009يف دورة عام حلملة شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألديب 

  

  تعلن وزارة التعليم العايل
   )دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات( اجلمهورية العربية السورية عن شروط االلتحاق جبامعات

   ومن يف حكمهم السوريني،للطالب  واملعاهد التابعة ملختلف وزارات الدولة ،ومدارس التمريض التابعة هلا
  :وفق اآليت 2010- 2009للعام الدراسي 

  
  ة امـكام العـاألح

  

عوام حيق للطالب القبول مرة واحدة فقط يف املفاضلة العامة، أما من مل حيصل على قبول فله أن يتقدم إليها يف األ  -1
 .القادمة إذا حصل على شهادة ثانوية جديدة

 .يتم التقدم للمفاضلة، وإجراء املسابقات واملقابالت املقررة لبعض االختصاصات، وفق ما هو حمدد يف هذا اإلعالن  -2
لغة إىل املفاضلة ب) إنكليزي -فرنسي(يتقدم الطالب احلاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية بلغتني أجنبيتني   -3

/ 220/للفرع العلمي و/ 240/أجنبية واحدة خيتارها ويسجلها يف بطاقة املفاضلة ، وبناء عليه حيسب اموع من 
الطالب بناء على هذا اموع جلميع الرغبات ، وللقسم املماثل  لللفرع األديب بعد طي عالمة التربية الدينية ، ويفاض

 .للغة اليت اختارها
جمموع درجات الشهادة الثانوية، بعد طي درجة مادة التربية الدينية باستثناء كلييت الشريعة  تتم املفاضلة على أساس  -4

واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار إىل احتساب مادة التربية الدينية مع اموع العام 
 .للدرجات عند التفاضل عليها

بعض احلد األدىن للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل عالمة  يفلثانوية العامة تساوي اموع العام للدرجات يف ا عند  -5
ويقبل من حاز على الدرجة  / 2/يف اجلدول الوارد باإلعالن رقم  ما هو مبنيقررات يف الشهادة الثانوية وفق امل

 . األعلى 
للدرجات يف الشهادة الثانوية بعد طي العالمة االختصاصية ينظر إىل اموع العام يف القبول على أساس تساوي العند   -6

األعلى  موعدرجة مادة التربية الدينية ويقبل من حاز على ا. 
كل طالب اختار ضمن رغباته كليةً أو معهداً أو مدرسة متريض حيتاج القبول فيها إىل النجاح  يف مسابقة أو مقابلة   -7

  .ة تعد ملغاة حكماًومل يتقدم إليها ضمن املواعيد احملددة هلا، فإن هذه الرغب
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عند اختيار الطالب للكليات واألقسام املفتتحة يف جامعة الفرات ويف كل من درعا ، السويداء ، إدلب ، طرطوس ،   -8
  .محاه ، تدمر لن يسمح له طوال دراسته اجلامعية باالنتقال إىل الكليات املماثلة هلا يف أي من اجلامعات 

 .عيد احملددة يف هذا اإلعالن التام باملوا التقيدالطالب  علىجيب   -9
وسام بطل اجلمهورية العربية السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة يف دورة عام  حاملي أوالديسجل   -10

يف الكلية أو القسم أو املعهد الذي  يرغبون االلتحاق فيه حبسب فرع شهادة الدراسة  مباشراًتسجيالً  2009
  .الثانوية

تسجيالً مباشراً يف كلييت   2009فوفون احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة يف دورة عام يسجل الطالب املك  -11
 . اللغة الفرنسية -اللغة اإلنكليزية -اللغة العربية -الفلسفة -احلقوق والشريعة وأقسام التاريخ

٪ فأكثر من جمموع 50ة بنسبة تقدم إىل امتحان الشهادة الثانوية العامة غري السورية بلغة أجنبي الذيحيق للطالب    -12
 -مواد تلك الشهادة  التسجيل يف أقسام اللغات األجنبية املوافقة للغة اليت منحت فيها تلك الشهادة تسجيالً مباشراً 

وأال يقل معدله فيها عن  2009يف اجلامعة شريطة حصوله على الشهادة يف دورة عام  -ضمن مواعيد التسجيل 
يم املوازي ما مل تكن درجاته يف الثانوية ختوله االلتحاق بنفس االختصاص وفق شروط ويطالب برسوم التعل(٪ 50

 ) .ونتيجة املفاضلة العامة
املولودون يف القطر، املقيمون فيه، وأمتوا كامل )  الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون (يعامل الطالب العرب   -13

سورية، معاملة الطالب السوريني من حيث القبول اجلامعي يف دراستهم حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية ال
 .املفاضلة العامة، ودفع الرسوم اجلامعية

ال حيق للطالب املقبولني يف املفاضلة اخلاصة بكليات التربية الرياضية جبامعيت تشرين والبعث ، وكلية التمريض   -14
  .حكماً  جبامعة البعث ، التقدم إىل املفاضالت األخرى ويعد طلبهم ملغى

 

  شـروط املتقـدم إىل املفاضـلة العـامة واألوراق املطلوبة
  

         

ر األدىن املقر جموع درجات ال يقل عن احلدمب/ 2009/لدورة عام الشهادة الثانوية املطلوبة  أن يكون حاصالً على  - 1
  .د طي درجة مادة التربية الدينيةبع ) .2(رقم  اإلعالن من) ب –أ (اجلدولني لكل جمموعة من اموعات املبينة يف 

من معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة غري السورية املعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية ) ٪10(تحسم نسبة    - 2
التربية الفنية  ،التربية الرياضية والعسكرية ،التربية الدينية(للطالب السوريني ومن يف حكمهم بعد طي درجة مواد 

 .إن وجدت) السلوك واملواظبة ،يقيةواملوس
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  :األوراق املطلوبة           

، للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية السورية إضافة النسخة األوىل ،الوثيقة األصلية للنجاح يف الشهادة الثانوية  -1
 .إىل صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً، أو صورة عن البطاقة الشخصية 

الفلسطيين السوري بصورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً يذكر فيه بأن عائلة الطالب من  الطالبم يتقد  -2
 .1948الجئي عام 

احلاصلون على الشهادة الثانوية السورية بشهادة ) الفلسطينيون غري السوريني، واللبنانيون ، والعراقيون(العرب  الطالبيتقدم   -3
  .لكامل املراحل الدراسية يف سورية –أو وثيقة إقامة  –ل دراسي ووثيقة تسلس ميالد سورية

يتقدموا بالوثيقة  جيب أن ،إحدى الدول العربية أو األجنبية على شهادة الدراسة الثانوية العامة من احلاصلونالطالب   -4
عنها ومن سفارة  من وزارة اخلارجية يف الدولة اليت صدرتعنها مصدقة مع صورة  )النسخة األوىل(األصلية للنجاح 

، إضافة إىل للوثائق األجنبيةأصولية كذلك من وزارة اخلارجية السورية مع ترمجة واجلمهورية العربية السورية فيها 
 .صورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج حديثاً ، أو صورة عن البطاقة الشخصية 

وحيصل عليها  ،)تسلسل الدراسي للمرحلة الثانويةال(دير الزور  -احلسكة -الوثيقة اخلاصة بأبناء حمافظات الرقة  -5
على أال ميضي على استخراجها أكثر من الطالب من مديرية التربية اليت حصل منها على شهادة الدراسة الثانوية 

، أما بالنسبة لباقي الكليات فيكتفى بشهادة التعليم األساسي للمتقدمني إىل كلية الطب جبامعة الفرات ثالثة أشهر
 . هادة الثانوية يف حال عدم توافر التسلسل الدراسي للمرحلة الثانويةوالش

  

  الشروط واألوراق املطلوبة للمفاضالت اخلاصة
  

أو زوجات من استشهدوا يف احلرب ، أو يف الكفاح املسلح الفلسطيين ، أو  أشقاءبأبناء أو  املفاضلة اخلاصة  -1
  :ببسبب قيامهم بواجبات رمسية ، أو أبناء مقعدي احلر

) 2(من اإلعالن رقم ) ب –أ (املطلوبة يف اجلدولني هلم التقدم برغبام دون التقيد باحلدود الدنيا للدرجات  حيق -
ومعاهد وزارة التربية وفق الشروط اخلاصة ا املبينة يف هذا كليات الفنون اجلميلة، الفنون اجلميلة التطبيقية،  باستثناء

األوىل للمفاضلة العامة بشروطها املبينة أعاله والثانية للمفاضلة اخلاصة م : لةاإلعالن، ويتقدمون ببطاقيت مفاض
  :وحيصل عليها الطالب من اجلهات التالية .ميض على استخراجها أكثر من ثالثة أشهربوثيقة مل مرفقة 
ء أحداث مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة، ملن استشهدوا يف احلرب وشهدا 

 .األمن الداخلي
مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة، ألبناء مقعدي احلرب وملن كان عجزه  

 . كلياً
رئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيين بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات  

 .ملن استشهدوا يف الكفاح املسلح الفلسطيين املسلحة، 
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اجلهات الرمسية األخرى ملن استشهدوا بسبب قيامهم بواجبات رمسية، معتمدة من الوزير املختص ويتم اعتماد  
كل حالة على حده من قبل جملس التعليم العايل بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش 

 .والقوات املسلحة
، 2006لعام / 6/اخلاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم  أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السورية ناءأب  -2

وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية ، وأبناء أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد 
 الذين قضوا عشر سنوات على األقل يف عضوية هيئة نيبقأو السا العليا املرتبطة بوزير التعليم العايل ، احلاليني

 : أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب غري تأديبية، أو الذين توفوا وهم على رأس اخلدمة  التدريس
) 2(من اإلعالن رقم ) ب –أ (دولني اجلهلم التقدم برغبام دون التقيد باحلدود الدنيا للدرجات املطلوبة يف  حيق -

ومعاهد وزارة التربية وفق الشروط اخلاصة ا املبينة يف هذا باستثناء كليات الفنون اجلميلة، الفنون اجلميلة التطبيقية، 
األوىل للمفاضلة العامة بشروطها املبينة أعاله ، والثانية للمفاضلة اخلاصة م ، : ويتقدمون ببطاقيت مفاضلة , اإلعالن
اخلامت الدراسات والبحوث العلمية ، أو املعهد العايل ، ممهورة ب أو مركز ة اجلامعةبوثيقة صادرة من ذاتي مرفقة
  ).ضمن مدة اإلعالن - حديثة العهد( تبني وضع والده أو والدته ومدة اخلدمة الرمسي

م أعاله من محلة الثانوية املهنية على املقاعد الشاغرة يف الكليات واألقسا) 2(يتم قبول املذكورين يف البند 
  . املماثلة الختصاصام

 : املفاضلة اخلاصة بالطالب املعاقني جسمياً  - 3
األقسام  اخلاصة 
 مبفاضلة املعاقني

الفرع 
 املطلوب

 مالحظاتنوع الفحصالشروط املطلوبة

 اللغة العربية-
 اللغة اإلنكليزية - 
  اللغة الفرنسية - 
  اإلعالم –
 اآلثار - 
  علم االجتماع - 
  الفلسفة  –
  واملعلومات املكتبات - 

 

علمي  
 أديب

٪  على50أن يكون حاصال على-
األقل يف مادة اللغة األجنبية بالنسبة 
.    لقسمي اللغة اإلنكليزية والفرنسية

٪  على 50أن يكون حاصال على  - 
األقل يف مادة اللغة العربية بالنسبة 

.                     لقسم اللغة العربية
 ٪ 60أن يكون حاصال على    - 

على األقل يف مادة اللغة األجنبية و 
يف مادة اللغة العربية لتدوين  ٪ 80

رغبة قسم اإلعالم وخيضعون الختبار 
  مؤمتت يف املواعيد احملددة أدناه

خيضع الطالب إىل فحص طيب من 
قبل اللجنة الطبية املركزية جبامعة 

البعث لتحديد درجة اإلعاقة 
وذلك اعتباراً من يوم األحد 

ىت وح 8/2009/ 9قع يف الوا
اية الدوام الرمسي من يوم 

اخلميس الواقع يف 
13/8/2009             

حيق للطالب التقدم الكترونياً 
ببطاقيت مفاضلة خالل مواعيد 

:        التقدم للمفاضلة العامة  
وفق  األوىل للمفاضلة العامة -

حدودها الدنيا للدرجات الواردة 
  / .2/باإلعالن رقم 

دون  الثانية ملفاضلة املعاقني -
  .التقيد باحلدود الدنيا للدرجات

  أديب  التاريخ - 

لشهادة تتم املفاضلة بني الطالب على أساس اموع الناتج عن مجع درجة اإلعاقة اليت حددا اللجنة الطبية املركزية جبامعة البعث مع درجة ا
وفق تسلسل رغبامالثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية و  
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  إجراءات التقدم إىل املفاضلة
لالشتراك يف مفاضلة القبول اجلامعي إىل أحد ) مبوجب وكالة رمسية(يتقدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين  - 1

 .مراكز التسجيل املعتمدة يف اجلامعات واحملافظات السورية 
  .اختارها إذا تقدم إىل لغتني أجنبيتني يف الشهادة الثانوية  يثبت الطالب يف بطاقة املفاضلة اللغة األجنبية اليت - 2
 .يدخل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب إىل بطاقة املفاضلة االلكترونية  - 3
  .للطالب أن يقوم بإدخال الرغبات بنفسه من أي مكان على أن يتم تثبيت ذلك يف أحد مراكز التسجيل حصراً  - 4
 .ني من البطاقة اإللكترونية بعد االنتهاء من إدخال رغبات الطالب إليها ويعرضهما عليه يطبع املوظف نسخت - 5
 . يوقع الطالب على النسختني الورقيتني بعد التأكد من صحة رغباته وتسلسلها، ويلصق الطوابع عليهما - 6
لب وبيانات شهادته يقوم املوظف بالتثبيت ووضع األختام الرمسية على النسختني بعد التأكّد من شخصية الطا - 7

 .الثانوية ، ويسلّم نسخة إىل الطالب وحيتفظ باألخرى إشعاراً باالشتراك يف املفاضلة
 .تمهر الوثيقة األصلية لشهادة الدراسة الثانوية خبتم املركز وتعاد إىل الطالب ليتقدم ا عند التسجيل النهائي - 8
 .ا إلكترونياً مهما كانت األسباب لن يسمح بتعديل الرغبات أو االعتراض عليها بعد تثبيته - 9

/ 25/ملء مجيع الرغبات يف بطاقة املفاضلة غري ملزم ، وميكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحىت  -10
 .للفرع األديب ، ويتم القبول وفق جمموع الدرجات وتسلسل الرغبات/ 20/للفرع العلمي ، و 

 .اضلة يف أي من مراكز التسجيل احملددة حتت طائلة املسؤولية ال حيق للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمف -11
  

اجلهة اليت تم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  
  

إىل أحد مراكز / 2/املذكورة يف اإلعالن رقم ) أ،ب،ج(وفق اجلداول  العامةيتقدم الطالب لالشتراك يف املفاضلة  -1
ولغاية اية الدوام   2009/  8/  5اح يوم األربعاء الواقع يف اإللكترونية املعتمدة اعتباراً من صب لالتسجي

ويتم استقبال الطالب ضمن فترة التسجيل احملددة أعاله  2009/  8/  18الرسـمي من يوم الثالثاء الواقع يف 
ل باستثناء يوم يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحىت الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مبا يف ذلك أيام العط

 .اجلمعة 
 -ذوو الشهداء ومقعدو احلرب -أبناء أعضاء اهليئة التدريسية: (املفاضالت اخلاصةيتقدم الطالب لالشتراك يف  -2

 .اإللكترونية املعتمدة وخالل مواعيد التقدم للمفاضلة العامة لإىل أحد مراكز التسجي) املعاقون جسمياً
           

  .وراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبولنييستكمل الطالب األ: مالحظة
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  المفاضالت الخاصة التي تعلن في الجامعات
  

كلية التربية الرياضية يف         
  جامعيت تشرين والبعث

مت اإلعالن من قبل اجلامعة املعنية وفق املعايري والشروط اليت أقرها جملس اجلامعة  
لطالب إىل اجلامعة اليت يرغب القبول فيها وال يعتد بنتيجة االختبار يف ويتقدم ا

 .     اجلامعة األخرى ، وال حيق ملن يقبل فيها التقدم إىل املفاضالت األخرى 

  كلية التمريض يف جامعة البعث
مت اإلعالن للقبول يف هذه الكلية من قبل جامعة البعث وفق املعايري والشروط اليت 

  .لس اجلامعة ، وال حيق ملن يقبل فيها التقدم إىل املفاضالت األخرى أقرها جم

  كلية التربية املوسيقية جبامعة البعث
مت اإلعالن للقبول يف هذه الكلية يف جامعة البعث وفق املعايري والشروط اليت أقرها 

 جملس اجلامعة
كلية اهلندسة التقنية يف حلب
 وطرطوس حلملة الثانويات املهنية

م اإلعالن للقبول يف هذه الكلية من قبل اجلامعة املعنية وفق املعايري والشروط يت
 اليت يقرها جملس اجلامعة

جبامعة)االقتصاد املرتيل(كلية التربية
 تشرين حلملة الثانويات املهنية 

يتم اإلعالن للقبول يف هذه الكلية يف جامعة تشرين وفق املعايري والشروط اليت 
 اجلامعةيقرها جملس

  


