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ممثلو اجلامعة يف املحافظات:

ال�سعالن - الطريق الوا�سل بني مدر�سة دار ال�سالم وموقف نورا مقابل �سعبة جتنيد ال�ساحلية - هاتف 3334350 - 3334630 دم�شق : مكتب اجلامعة يف دم�سق – 
هاتف 2255735-021   جوال 0933267262 مكتب فينيقيا –  بناء العنزي –  �سارع ابن البيطار –  حلب : د. عبد الهادي ن�رصي – 

جوال 0933310053 هاتف  033-523957 –  قرب موؤ�س�سة املياه –  �سارع العلمني –  حماة : م�سعف الكوكو – 
جوال 0933414628 هاتف 031-2116868 –  حم�ص: غالب ال�سباعي - حي االن�ساءات - �سارع جامع الفردو�ص -قرب �سيدلية الينبوع مكتب اأرامك�ص – 

جوال 0933466645 هاتف 041-2244242 –  الالذقية �سارع انطاكية بناء برج انطاكية ط1  –  الالذقية وطرطو�ص: املحامي علي ح�سن – 

1 - تقدم طلبات املفا�سلة خالل الفرتة من 8/20 ولغاية 2019/8/26 يف مقر اجلامعة اأو لدى ممثلو اجلامعة يف املحافظات )انظر اأدناه(
2 - يتم اختيار الطالب وفق ترتيب معدالتهم بال�سهادة الثانوية، ووفق عدد املقاعد املخ�س�سة واملحددة لكل اخت�سا�ص من قيل وزارة التعليم العايل.

www.uok.edu.sy  :3 - تعلن نتائج املفا�سلة اعتباراً من تاريخ 2019/8/27 على املوقع االلكرتوين للجامعة
الأوراق الثبوتية املطلوبة للمفا�ضلة:

- �سورة م�سدقة عن ال�سهادة الثانوية.   - �سورة عن الهوية ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر.
- اإخراج قيد حديث. - ر�سم اال�سرتاك باملفا�سلة )5000 ل.�ص(.  - �سورة �سخ�سية )3*4( �سم.  

توفر اجلامعة املزايا الآتية :
1- ال�سكن املريح لكل من الطالب والطالبات، يف اأبنية حديثة حماطة بامل�ساحات اخل�رصاء.

2- النقل االأ�سبوعي اإىل كل من دم�سق وحم�ص،
3- مطاعم وكافيرتيات متعددة ومتنوعة.

4- ن�ساطات جامعية متعددة، تت�سمن ن�ساطات ريا�سية على مالعب مع�سبة وكذلك �سالة ريا�سية موؤهلة، دورات فرو�سية، 
     ن�ساطات ثقافية واجتماعية متنوعة، دورات تدريبية ولغوية ودورات لتنمية املهارات املختلفة.

5- �سوقاً جتارياً وا�سعاً يلبي كافة احتياجات الطالب مع بع�ص املرافق الرتفيهية.
6- جو االأمن واال�ستقرار الذي تنعم به اجلامعة.

تعلن جامعة القلمون اخلا�ضة معدلت القبول للطالب الراغبني بال�ضرتاك مبفا�ضلة الت�ضجيل فيها للعام الدرا�ضي 
2019-2020 من حملة ال�ضهادة الثانوية ال�ضورية اأو مايعادلها بعد طي عالمة الرتبية الدينية واختيار اإحدى اللغتني 

)الإنكليزية اأو الفرن�ضية بالن�ضبة للثانوية العامة( اإذا كانت �ضهاداتهم حتتوي على هاتني اللغتني:

الساعات االختصاصالكلية
المعتمدة

رسم الساعة المعتمدة
ثانوية سورية  /  غير سورية

متوسط كلفة السنة الدراسية
الحد األدنى للقبولثانوية سورية  /  غير سورية

78 % علمي  )188 درجة(26590.000100.0003.975.0004,416,667الطب البشري
73 % علمي  )176 درجة(17770.00080.0002,478,0002,832,000طب األسنان

73 % علمي  )176 درجة(17550.00060.0001,750,0002,100,000الصيدلة

كلية الهندسة
المدنية والمعمارية

العمارة
16835.00035.0001,176,0001,176,000

63 % علمي  )152 درجة( 
)يخضع المتقدمون لفحص مسابقة(

63 % علمي )152 درجة(  المدني

كلية الهندسة

تقانة المعلومات
168

25.00025.000
63 % علمي  )152 درجة(840,000840,000

78 % مهني )نفس االختصاص(
االتصاالت 

واإللكترونيات
ميكاترونكس

الحقوق 
53 % علمي  )128 درجة(  14220.00020.000710,000710,000الحقوقوالعلوم اإلنسانية

53 %  أدبي )117 درجة(

األعمال واإلدارة

إدارة 
)علمي، أدبي, تجاري(

13220.00020.000660,000660,000
53 % علمي  )128 درجة( 

53 % أدبي )117 درجة(
58 % تجاري تمويل وبنوك 

)علمي، تجاري(

اإلعالم 
والفنون التطبيقية

التصميم الداخلي
13520.00020.000675,000675,000

53 % علمي  )128 درجة(
53 % أدبي )117 درجة( 58 % مهني 

)يخضع المتقدمون لفحص مسابقة( التصميم الغرافيكي

170850,000850,000


