
 الحسميات والمنح الدراسية

 :تقدم الجامعة السورية الخاصة العديد من المنح الدراسية وفق اآلتي

 : الكاملة المنح أوالً:

و تشمل اإلعفاء من األقساط الدراسية كاملة طيلة المدة الدنيا الالزمة إلتمام الدراسة في المرحلة الجامعية 

  األولى و نذكر منها:

 المستفيدين تحقيق شريطة لديها، المعتمدة الضوابط و األعداد وفق العالي التعليم لوزارة المقدمة المنح	 -

  .فيها تسجيلهم سنة في الجامعة في القبول شروط منها

  .المهني و األدبي و العلمي:  للفرع العامة الثانوية في القطر مستوى على لألوائل منح	 -

  القطر في الثانوية العلمية فقط. منحة الثاني على مستوى -

  الميدالية البرونزية. على حصل لمن% 	 50	 -	 	 	 		 	  					.الفضية الميدالية على حصل لمن% 		75	-		 		 							  .الذهبية الميدالية على حصل لمن%  100	- 				 	 	 		  :لآلتي وفقاً الدولي أو األقليمي المستوى على السوريين من رياضية بطولة على حصل لمن منح	 -

  الجزئية: المنح ثانياً:

وتشمل تخفيض األقساط الجامعية طيلة المدة الدنيا الالزمة إلنهاء الدراسة في المرحلة الجامعية األولى وفق ما 

  يلي :

 و		الحاسوب هندسة و البترول هندسة كليات في التسجيل في الراغب للطالب الجامعية الرسوم من% 25 حسم	 -
الفرع العلمي  –ماتية و االتصاالت و إدارة األعمال إذا كان مجموع درجاته في الشهادة الثانوية السورية المعلو

  درجة بعد طي عالمة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين (االنكليزية و الفرنسية). 180اليقل عن 

% لألخ 20فصل دراسي و يصبح الحسم  كل في) اثنان(األشقاء للطلبة المعتمدة الساعات رسوم على% 15 حسم	 -

  الثالث فأكثر.

 تخرج و الجامعة في دراسته أتم أن أخوته ألحد سبق الذي للطالب المعتمدة الساعات رسوم على% 15 حسم	 -

  .منها

 نقابة -األسنان أطباء نقابة -الصيادلة نقابة -األطباء نقابة -: ذكرها اآلتي النقابات أعضاء ألبناء%10 حسم	 -

  هندسين بما فيهم الزراعيينالم



  .األسد باسل الشهيد معهد خريجي رابطة أعضاء ألبناء% 10 حسم	 -

  :التالية بالنسب) العلمي الفرع( الثانوية في عالماتهم مجموع وفق الشهداء ألبناء حسم	 -

  			240من  220و  211% لمن كان مجموع درجاته بين 15 -

  240من  225و  220% لمن كان مجموع درجاته بين 20 -

  240 من 225 من أعلى درجاته مجموع كان لمن% 25	-

  .األمناء مجلس من المعتمدة للنواظم وفقاً الجامعة في واإلدارية التعليمية الهيئتين أعضاء ألبناء خاص حسم	 -

  :الدراسي التفوق منح		 ثالثاً:

المرتبة األولى فصلياً على طالب سنته الدراسية في كليته، على أن يطلب هذا  يحقق الذي للطالب% 100 حسم	 -

  الحسم في فصل التفوق فقط و يحدد الطالب األول وفقاً للنواظم المعتمدة من مجلس األمناء.

 هذا يطلب أن على كليته، في الدراسية سنته طالب على فصلياً الثانية المرتبة يحقق الذي للطالب% 60 حسم	 -

  .األمناء مجلس من المعتمدة للنواظم وفقاً الثاني الطالب يحدد و. فقط التفوق		لحسم في فصلا

 هذا يطلب أن على كليته، في الدراسية سنته طالب على فصلياً الثالثة المرتبة يحقق الذي للطالب% 30 حسم	 -

  ن مجلس األمناء.م المعتمدة للنواظم وفقاً الثالث الطالب يحدد و. فقط التفوق فصل في الحسم

طالب  40يستفيد من منحة األوائل طالب واحد فقط ( الطالب األول )، إذا كان عدد الطالب في المستوي الدراسي  -

طالب، في حين  80و  41أو أقل ، ويستفيد من المنحـــــــــــــــــة،طالبيـــــن ( األول والثاني )، إذا كان العدد بين 

طالب، كما ُيمنح الطالب  80طالب ( األول والثاني والثالث )، إذا كان عدد الطالب أكثر من يستفيد من المنحة ثالثة 

ل.س ، في حين ُيمنح الثاني  125000األول إذا كان مستفيداً من منح وزارة التعليم العالي مكافئة مالية مقدارها 

  ل.س. 75000ل.س ، والثالث  100000

الحسميات المشار إليها أعاله وُيمنح الطالب المستفيد الحسم األعلى، في  مالحظة: ال يجوز الجمع بين حسمين من

حين يمكن للطالب المتفوق في فصله الدراسي والمشمول بحسم األشقاء أن يستفيد من حسم التفوق أيضاً 

  وينفذ حسم التفوق من صافي الرسم المتوجب على الطالب بعد حسم األشقاء.

 


