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 لجمهورية العربية السوريةا
 وزارة التعليم العالي    

 (2إعالن رقم )
 

العلمي للطالب  عالمطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة الفر  جـدول الحدود الدنيا لمجموع الدرجات-أ 
 2019-2018الدراسي ومن في حكمهم للعام  السوريين

 

قق فيها جمموع درجاته احلد األدىن للمجموعة، أو من اجملموعات األدىن اليت تليها:حيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة اليت   
 

 المجموعات

األدنى الحد 
المطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

/ 1المجموعة /  درجة 2200 

 البعث.-تشرين -حلب -كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعات دمشق  •

 محاه.-البعث  –تشرين  –حلب  -كلية اهلندسة املدنية يف جامعات دمشق  •

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية )اهلندسة الطبية( يف جامعيت دمشق وتشرين  •

 كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس. •

 

/ 2/ المجموعة  درجة 2110 

 .احلسكةدنية يف كلية اهلندسة امل •

هندسةةةةة -الطاقةةةةة الكهربائيةةةةةهندسةةةة -كليةةةة اهلندسةةةةة امليكانيكيةةةةة والكهربائيةةةة )هندسةةةةة احلواسةةةةيب واأل تةةةةة •
 االلكرتونيات واالتصاالت( يف جامعة دمشق

هندسةةة احلاسةةبات -كليةةة اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهربائيةةة )هندسةةة االلكرتونيةةات واالتصةةاالت  •
 هندسة امليكاترونيك(يف جامعة تشرين.-والتحكم اآليل 

هندسةةةة الةةةتحكم -التصةةةاالت كليةةةة اهلندسةةةة امليكانيكيةةةة والكهربائيةةةة )هندسةةةة االلكرتونيةةةات وا •
 اآليل واحلواسيب( يف جامعة البعث.

 كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية )هندسة االتصاالت( يف جامعة حلب. •

 طاقات متجددة( يف طرطوس.-تقانة األغذية-كلية اهلندسة التقنية )أ تة صناعية  •

 ميكاترونكس( يف جامعة دمشق.-الكلية التطبيقية )تقنيات حاسوب •

 تقنيات حاسوب( يف جامعة تشرين. -بيقية )تقانات االتصاالت الكلية التط  •

 .تقنيات حاسوب( يف جامعة محاه-الكلية التطبيقية )التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية واملدن •
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/ 3/ المجموعة  درجة 2020 

 كلية اهلندسة املدنية )اهلندسة الطبوغرافية( يف جامعة حلب. •

 املدنية )اهلندسة املائية( يف جامعة حلب.كلية اهلندسة  •

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية )ميكانيك عام( يف جامعة دمشق. •

 جامعة البعث. هندسة الطاقة الكهربائية( يف-كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية )هندسة امليكاترونيك  •

هندسةةةة التصةةةميم -اهلندسةةةة البحريةةةة -الكهربائيةةةة كليةةةة اهلندسةةةة امليكانيكيةةةة والكهربائيةةةة )هندسةةةة الطاقةةةة  •
 هندسة القوى امليكانيكية( يف جامعة تشرين.-واإلنتاج 

 ( يف جامعة حلب.ة وااللكرتونية )هندسة احلواسيب كلية اهلندسة الكهربائي •

يف جامعةةة  (اهلندسةةة البرتوليةةة-اهلندسةةة الغذائيةةة-كليةةة اهلندسةةة الكيميائيةةة والبرتوليةةة )اهلندسةةة الكيميائيةةة     •
 البعث.

 معدات وآليات( يف طرطوس.-كلية اهلندسة التقنية )هندسة املكننة الزراعية  •

هندسة السيارات -كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية )هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناهتا   •
 .هندسة التصميم امليكانيكي( يف جامعة دمشق-واآلليات الثقيلة

   .)هندسة الطاقة الكهربائية ( يف السويداءمليكانيكية والكهربائية كلية اهلندسة ا •

 
 
 
 
 
 
 
  
 

/4المجموعة/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 درجة 2000

 
 
 
 
 
 

 طرطوس-محاه )السلمية(-البعث-تشرين-حلب-كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمشق •

 ( جبامعة حلب . كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية ) هندسة امليكاترونيك •

هندسةةة -هندسةةة التصةةميم واإلنتةةاج  –كليةةة اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهربائيةةة )هندسةةة القةةوى امليكانيكيةةة  •
  املعادن( يف جامعة البعث.

 .  كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية )هندسة القوى امليكانيكية  ( يف السويداء •

 البعث. جامعة يف ة الغزل والنسيج(هندسكلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية ) •

 حلب .( يف جامعة  )تقانات اهلندسة احليويةكلية اهلندسة التقنية  •

التغذيةةة الكهربائيةةة  -تصةةنيم ميكةةانيكي -ميكانيةةك مركبةةات-يةة الكليةةة التطبيقيةةة ) التدفاةةة والتليةةد والتكي •
  ( يف جامعة تشرين.للمنشآت الصناعية واملدن

 دمشق.كلية االقتصاد يف جامعة  •

  كلية الرتبية )رياض األطفال إناث فقط( يف جامعة دمشق. •

 كلية اهلندسة البرتولية جبامعة الفرات   •

 الزراعة جبامعة تشرينكلية  •

  320درجةةة يف اللغةةة األجنبيةةة و   180كليةةة اإلعةة م يف جامعةةة دمشةةق )اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى  •
  درجة يف اللغة العربية(.

درجةةة يف مةةادة   150لطةب األسةةنان )تعوي(ةات( يف دمشةةق )اةةريطة حيةاىة الطالةةب علةى  املعهةد التقةةاي •
 .اللغة األجنبية

 /ذكور فقط/.  لمعهد التقاني للنفط والغاز في بانياسا •
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/ 5/المجموعة  
 
 

 
 
 
 
 
 درجة1950

 

هندسةةةةة - -الصةةةةناعية  كليةةةةة اهلندسةةةةة الكهربائيةةةةة وااللكرتونيةةةةة )هندسةةةةة الةةةةتحكم اآليل واأل تةةةةة •

  حلب. هندسة نظم القدرة الكهربائية ( يف جامعة-القيادة الكهربائية 

  جامعة حلب. تقانات اهلندسة البياية(يف- األغذية تكنولوجياكلية اهلندسة التقنية )   •

 هندسة الطريان( يف جامعة حلب-)اهلندسة النووية اهلندسة امليكانيكية •

 ( يف جامعة حلب. الكرتونية تقنيات-والتليد والتكيي التطبيقية )التدفاة الكلية  •

 .البعثتقانات احلاسوب ( يف جامعة -الكلية التطبيقية )التدفاة والتليد والتكيي  •

 (تقومي الك م واللغةبدمشق )اختصاص جبامعة  كلية العلوم الصحية  •

  العلوم الصحية يف جامعة البعث. كلية  •

درجةةة يف   390طرطةةوس )اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى   جامعةةةكليةةة العلةةوم )الريا(ةةيات( يف  •

  مادة الريا(يات(.

 كلية االقتصاد جبامعة البعث •

  كلية اآلداب )اللغة الروسية( يف جامعة دمشق. •

 ذكور فقط .  محصيف املعهد التقاي للنفط والغاى  •
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/ 6/المجموعة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 درجة1900

املةواد اهلندسةية( يف  علةم-هندسةة االنتةاج–الطاقة امليكانيكية  )هندسةكلية اهلندسة امليكانيكية  •
 جامعة حلب.

  حلب. هندسة النظم االلكرتونية( يف جامعة)  كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية •

 كلية هندسة الصناعات البرتوكيميائية جبامعة الفرات. •

 الفرات.واالنتاج جبامعة امليكانيكي كلية هندسة التصميم  •

    محاه )السلمية( البعث و  يتكلية الزراعة يف جامع •

 احلسكة )الرمي ن(  ذكور فقط . -املعهد التقاي للنفط والغاى  •

   طرطوس جامعة كلية االقتصاد يف  •

درجةةة يف مةةادة   260طرطةةوس )اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى   و دمشةةق يتجةةامعكليةةة العلةةوم )الفيزيةةاء(  •
  الفيزياء(. 

درجةة يف مةةادة   130)اةةريطة حيةاىة الطالةب علةةى  وطرطوس دمشةق يتالعلةوم )الكيميةةاء( يف جةامعكليةة  •
  الكيمياء(.

 كلية الرتبية )رياض األطفال إناث فقط( يف جامعة البعث  •

  اريطة أن تكون لغة التفا(ل اإلنكليزية حصراً(.)كلية اآلداب )اللغة األملانية( يف جامعة دمشق  •

درجةةة يف مةةادة   150)اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى   املعهةةد التقةةاي لطةةب األسةةنان )تعوي(ةةات( يف محةةاه •
 اللغة األجنبية(.

)اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى   ومحةةاة )مصةةيا ( دمشةةق يتكليةةة العلةةوم )الريا(ةةيات( يف جةةامع •
 درجة يف مادة الريا(يات(.  390 

  رطوس.وط دمشقيت كلية العلوم )علم احلياة( يف جامع •

 .دمشق جامعةكلية العلوم )اجليولوجيا( يف  •

 كلية العلوم )العلوم البياية( يف جامعة دمشق. •

 كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق. •

 البعث.و كلية السياحة يف جامعيت دمشق  •

 .البعث-كلية اآلداب )اللغة الفارسية( يف جامعيت دمشق •
 .دمشق ةجامعكلية الرتبية )املناهج وتقنيات التعليم( يف  •

 .دمشقة كلية الرتبية )إرااد نفسي( يف جامع •

 البعث.-كلية الرتبية )علم النفس( يف جامعيت دمشق  •

 تشرين –كلية احلقوق جبامعيت دمشق  •
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/ 7/المجموعة  
 

 درجة 1850
 

  كلية اهلندسة امليكانيكية )هندسة اآلالت الزراعية( يف جامعة حلب. •

  دمشق  ةكلية الزراعة يف جامع •

  تشرين  ةجامع يفكلية االقتصاد  •

  كلية االقتصاد ) ويل ومصار ( يف جامعة محاه. •

  محاه  جامعةالطب البيطري يف  •

  كلية الرتبية )املناهج وطرائق التدريس( يف جامعة البعث.  •

)اةةةريطة حيةةةاىة محةةةاه -طرطةةةوس -البعةةةث -كليةةةة الرتبيةةةة )معلةةةم صةةة   غةةةري ملتةةةزم( يف جامعةةةات تشةةةرين  •
 (.الريا(يات  درجة يف مادة  360العربية و درجة يف مادة اللغة   240الطالب على 

  كلية السياحة يف طرطوس. •

  البعث.كلية احلقوق يف جامعة  •

كليةةةةة اآلداب )قسةةةةم اللغةةةةة االسةةةةبانية( يف جامعةةةةة دمشةةةةق )اةةةةريطة أن تكةةةةون لغةةةةة التفا(ةةةةل الفرنسةةةةية أو  •
  (. االسبانية حصراً 

درجةة يف مةادة   150)اةريطة حيةاىة الطالةب علةى    )تعوي(ات( يف حلباملعهد التقاي لطب األسنان  •
 اللغة األجنبية(.

  املعهد التقاي للخطوط احلديدية يف حلب اختصاص تسويق واعمال )ذكور واناث(. •

درجةة   260)اريطة حياىة الطالب على    البعث و تشرين   يتكلية العلوم )الفيزياء( يف جامع •
 يف مادة الفيزياء(.

      البعث و تشرين   يتكلية العلوم )علم احلياة( يف جامع   •

  130)اةةةريطة حيةةةاىة الطالةةةب علةةةى    تشةةةرين و البعةةةث  جةةةامعيت كليةةةة العلةةةوم )الكيميةةةاء( يف  •
 درجة يف مادة الكيمياء(.

 البعث. جامعةكلية العلوم )اجليولوجيا( يف  •

 .حلب جامعةكلية اآلداب )الفلسفة( يف  •

 .دمشق  ةتماع( يف جامعكلية اآلداب )علم االج •

 .دمشق  ةكلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف جامع •

 تشرين.جامعة كلية الرتبية )املناهج وتقنيات التعليم( يف  •

 طرطوس.-تشرين -كلية الرتبية )إرااد نفسي( يف جامعات البعث  •

 .)الرتبية اخلاصة( يف جامعة دمشق كلية الرتبية •
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 درجة1800 /8المجموعة /

 والفرات   حلب يتجامعكلية الزراعة يف  •

 . والفرات حلب يتجامعكلية االقتصاد يف  •

  240)اةةريطة حيةةاىة الطالةةب علةةى  والفةةرات دمشةةق  يتكليةةة الرتبيةةة )معلةةم صةة   غةةري ملتةةزم( يف جةةامع •
 . (الريا(يات  درجة يف مادة  360العربية و درجة يف مادة اللغة 

  الفرات.ة  كلية الطب البيطري يف جامع •

  كلية اآلداب )اجلغرافية( يف طرطوس. •

 املعهد التقاي للخطوط احلديدية يف حلب جلميم االختصاصات )ذكور فقط(. •

درجةة يف مةادة   390)اريطة حياىة الطالب على  يف جامعة تشرين كلية العلوم )الريا(يات(  •
  الريا(يات(.

درجةةة يف مةةادة   130الطالةةب علةةى  )اةةريطة حيةةاىة جامعةةة حلبكليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف    •
  الكيمياء(.

  . والفراتتشرين  يتجامعكلية العلوم )اجليولوجيا( يف  •

درجة يف   360حلب )اريطة حياىة الطالب على  -كلية العلوم )اإلحصاء الريا(ي( يف جامعيت تشرين  •
 مادة الريا(يات(.

 . محاة  –تشرين –جامعات حلب كلية التمريض يف  •

 .  الفرات جامعةكلية احلقوق يف  •

 ويف احلسكة كلية الرتبية )رياض األطفال إناث فقط( يف جامعة الفرات •

 كلية اآلداب )اآلثار( يف جامعة دمشق. •

 . دمشق ةكلية اآلداب )الفلسفة( يف جامع •

 والفرات نتشري يكلية اآلداب )علم االجتماع( يف جامع •

  تشرين. ةجامعكلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف  •

  كلية الرتبية )املناهج وطرائق التدريس( يف جامعة حلب. •

 .  حلب جامعة كلية الرتبية )إرااد نفسي( يف  •
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 درجة1675 /9المجموعة/

   ويف احلسكة.  الفرات وحلب  يت كلية العلوم )علم احلياة( يف جامع •

  240)اريطة حياىة الطالب علةى  احلسكة ويف  ري ملتزم( يف جامعيت حلبكلية الرتبية )معلم ص   غ •
 (الريا(يات  درجة يف مادة  360العربية و درجة يف مادة اللغة 

درجة يف   260الفرات )اريطة حياىة الطالب على  و حلب جامعيت كلية العلوم )الفيزياء( يف  •
  مادة الفيزياء(.

درجةة يف مةادة   130علةى  )اريطة حياىة الطالةب   جامعة الفرات كلية العلوم )الكيمياء( يف •
 الكيمياء(.

 كلية االقتصاد يف احلسكة. •

 كلية الزراعة يف احلسكة. •

 حلب ويف احلسكة. ةكلية احلقوق يف جامع •

   حلب ةجامعكلية العلوم )اجليولوجيا( يف  •

 جامعة تشرين.كلية اآلداب )الفلسفة( يف  •

 . حلب  جامعةكلية اآلداب )علم االجتماع( يف  •

)اريطة حياىة الطالةب علةى  الفرات ويف احلسكة–البعث -حلب ات )الريا(يات( يف جامعكلية العلوم    •
  درجة يف مادة الريا(يات(.  390 

درجةة   360اةريطة حيةاىة الطالةب علةى  )البعةث -كلية العلوم )اإلحصاء الريا(ي( يف جةامعيت دمشةق  •
 يف مادة الريا(يات(.

  حلب -رينتش-عات دمشقكلية اآلداب )اجلغرافية( يف جام •

 ويف احلسكةكلية اآلداب )اآلثار( يف جامعة حلب  •

 

درجة 1500 /10المجموعة/
بعداضافة درجة 

 مادة التربية الدينية

 
درجةةة يف مةةةادة الرتبيةةةة   120كليةةيت الشةةةريعة يف جةةامعيت دمشةةةق وحلةةب )اةةةريطة حيةةةاىة الطالةةب علةةةى  •

 . درجة يف مادة اللغة العربية(  240الدينية و 

 درجة 1440 / 11/المجموعة
 

 محاه.-تشرين  يتكلية الرتبية الريا(ية يف جامع •
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 المجموعات

األدنى الحد 
المطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

 1300 /12المجموعة/

 كلية االقتصاد يف درعا والقنيطرة والسويداء •

 دلب. إكلية العلوم اإلدارية يف  •

 كلية الطب البيطري يف درعا •

 ءالسويداكلية الزراعة يف  •

 كلية الزراعة )عام( يف ادلب •

 درعا والسويداء كلية العلوم )علم احلياة( يف •

  390اريطة حياىة الطالب على  )درعا والقنيطرة وتدمر وادلب والسويداء  كلية العلوم )الريا(يات( يف •
 درجة يف مادة الريا(يات(.

 درجة يف مادة الكيمياء(.  130كلية العلوم )الكيمياء( يف تدمر )اريطة حياىة الطالب على   •

 درجة يف مادة الفيزياء(.  260ة حياىة الطالب على  كلية العلوم )الفيزياء( يف ادلب )اريط •

 ادلب-القنيطرة -كلية احلقوق يف درعا •

)اةةريطة حيةةاىة  القنيطةةرة –درعةةا -ادلةةب -تةةدمر  – كليةةة الرتبيةةة )معلةةم صةة   غةةري ملتةةزم( يف السةةويداء •
 .(الريا(يات درجة يف مادة  360العربية و درجة يف مادة اللغة   240الطالب على 

 الرتبية )إرااد نفسي( يف درعا والسويداء.كلية  •

 السويداء كلية اآلداب )اجلغرافية( يف •

 كلية اآلداب )علم االجتماع( يف درعا ويف السويداء •

 كلية اآلداب )الفلسفة( يف السويداء. •

   كلية اآلداب )اآلثار( يف ادلب ويف السويداء •

 
/ 13/المجموعة درجة  1300 

بعد إضافة درجة 
 مادة التربية

 الدينية

 املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق  •

 درجة يف الرتبية الدينية(  120)اريطة حياىة الطالب على   •

 1200 / 14/المجموعة

 
 كلية الفنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين ويف السويداء.   •

 كلية الفنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب. •

 تدرج رغبة كلية الفنون اجلميلة (من الرغبات األربعة األوىل(.    

تشرين و محاه، بالنسبة للحاصلني على تفوق ريا(ي حصراً وفق األسس يت كلية الرتبية الريا(ية يف جامع •
 .  1املبينة يف اإلع ن رقم 
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 المجموعات

األدنى الحد 
المطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

/ 15/المجموعة  جميع المتقدمين 

 .(والتقدم االقامة  فقط إناث)وحلب وتشرين مدرسة التمريض يف جامعات دمشق •

 تشرين.-محص–حلب  –املعهد التقاي اهلندسي بدمشق  •

املعهد التقاي للحاسوب يف دمشق ومحاه ومحص وال ذقية وحلب ودرعا )اريطة حياىة الطالب  •
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(.  150على  

 .املعهد التقاي الطيب يف دمشق وال ذقية وحلب والنبك •

اةريطة حيةاىة الطالةب )ودرعةا  وديةر الةزور املعهد التقاي للعلوم املالية واملصرفية يف دمشق وال ذقية وحلةب •
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(.  150على  

 وحلب. املعهد التقاي للهندسة امليكانيكية والكهربائية يف دمشق •

 املعهد التقاي للخدمات الطبية الطارئة يف محاه. •

 . و يف دير الزور احلسكة –محاه -املعهد التقاي للطب البيطري يف ال ذقية  •

 املعهد التقاي للمكننة الزراعية يف القامشلي.  •

 املعهد التقاي للنقل البحري بطرطوس. •

 املعهد التقاي للطاقة الشمسية بطرطوس. •

-طرطةةوس-لبية(محةةاه )السةةقي-محةةص-السةةويداء  –حلةةب  –املعهةةد التقةةاي الزراعةةي يف دمشةةق  •
 القنيطرة.-احلسكة  –دير الزور --درعا

 املعهد التقاي للزراعات املتوسطية يف ال ذقية. •

 .دير الزور– طرطوس-درعا-احلسكة-ال ذقية -محاه-محص-حلب -معهد املراقبني الفنيني يف دمشق •

 اللغة األجنبية(.درجة يف مادة   150معهد اآلثار واملتاح  يف دمشق )اريطة حياىة الطالب على   •

-ديةةر الةةزور –طرطةةوس -محةةص –ال ذقيةةة -حلةةب-املعهةةد التقةةاي للعلةةوم السةةياحية والفندقيةةة يف دمشةةق  •
ويةةتم التفا(ةةل علةةى أسةةاس يف مةةادة اللغةةة األجنبيةةة  درجةةة  150علةةى  اةةريطة حيةةاىة الطالةةب )السويداء

 درجة مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية(.

 احلسكة.-محص-دير الزور-طرطوس -حلب-صحي يف دمشق املعهد التقاي ال •

 التابعة لوىارة الكهرباء()املعهد التقاي للكهرباء وامليكانيك يف دمشق وحلب وال ذقية   •

 املعهد التقاي القانوي بدمشق. •

 املعهد التقاي اإلحصائي يف دمشق وال ذقية. •

 حلب. –محص  –املعهد التقاي للصناعات التطبيقية يف دمشق  •

 املعهد التقاي للصناعات الكيميائية يف دمشق •

 املعهد التقاي للصناعات النسيجية يف دمشق. •

 املعهد التقاي املايل يف دمشق.    •

 املعهد التقاي للطباعة والنشر يف دمشق. •

  .املعهد التقاي للفنون التطبيقية يف دمشق •

 دير الزور.  يف الغذائية املعهد التقاي للصناعات  •

 املعهد التقاي لشؤون البادية والتصحربتدمر )الدوام يف كلية الزراعة جبامعة البعث( •
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 المجموعات

األدنى الحد 
المطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

 / 16/المجموعة

 جميع المتقدمين
للتفاضل على 

عالمة 
 االختصاص

القنيطرة  –الفرات ويف درعا -البعث  –تشرين  –حلب  –كلية العلوم )الريا(يات( يف جامعات دمشق  •
درجةة علةى األقةل يف   450مصةيا  )ملةن حةاى علةى -احلسةكة–تةدمر  –طرطةوس -إدلب -السويداء –

 مادة الريا(يات(.

  450البعث )ملن حاى على  –تشرين  –حلب  –كلية العلوم )اإلحصاء الريا(ي( يف جامعات دمشق  •
 درجة على األقل يف مادة الريا(يات(

طرطةوس -الفةرات ويف إدلةب  –البعةث  –تشةرين  –حلةب  –كلية العلوم )الفيزياء( يف جامعات دمشةق  •
 درجة على األقل يف مادة الفيزياء(.  300)ملن حاى على 

طرطوس واحلسكة  –الفرات -البعث  –تشرين  –حلب  –كلية العلوم )علم احلياة( يف جامعات دمشق  •
 درجة على األقل يف مادة العلوم(.   220والسويداء ودرعا )ملن حاى على 

ملن )وتدمر طرطوس –الفرات -البعث  –تشرين  –حلب  –امعات دمشق كلية العلوم )الكيمياء( يف ج •
 درجة على األقل يف مادة الكيمياء(.  150حاى على 

 
 
 

 
 / 17/المجموعة

 
 

 جميع المتقدمين
للتفاضل على 

عالمة 
 االختصاص

-محةةاه ويف درعةةا-الفةةرات  –البعةةث -تشةةرين-حلةةب-كليةةة اآلداب )اللغةةة العربيةةة( يف جامعةةات دمشةةق  •
درجة على األقةل يف مةادة اللغةة  300احلسكة )ملن حاى على  -طرطوس -إدلب -السويداء  –القنيطرة 
 العربية(.

محةةةاه ويف -الفةةةرات -البعةةةث -تشةةةرين  –حلةةةب  –كليةةة اآلداب )اللغةةةة اإلنكليزيةةةة( يف جامعةةةات دمشةةةق    •
 األقل يف مادة اللغة اإلنكليزية(    درجة على 225ملن حاى على   )إدلب  –طرطوس  –درعا 

 –طرطةةوس   -الفةةرات -البعةةث  –تشةةرين  -حلةةب -كليةةة اآلداب )اللغةةة الفرنسةةية( يف جامعةةات دمشةةق •
 درجة على األقل يف مادة اللغة الفرنسية(.  195احلسكة  )ملن حاى على   –السويداء 
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 الشرقية  محافظاتالالمفاضلة الخاصة بأبناء  جدول- ب

 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

الرقة ويداوم الطالب  )العامة ( الهندسة المدنية
في  باالختصاص المماثل

الجامعة التي يختارها 
 بعد القبول الطالب

بناء جميع أ
 المحافظات الشرقية

2000 

 1900 )المائية( الهندسة المدنية

 2000 الحسكةفرع الفرات  ةالهندسة المدني

 الهندسة البترولية
 )دير الزور( الفرات

بناء جميع أ
 المحافظات الشرقية

1900 

 1700 البتروكيميائية الصناعات هندسة

بناء جميع أ )دير الزور( الفرات هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
 المحافظات الشرقية

1750 

بناء جميع أ )دير الزور( الفرات الطب البيطري
 المحافظات الشرقية

1700 

 االقتصاد
بناء جميع أ )دير الزور(الفرات

 المحافظات الشرقية

1700 

 1500 الحسكةفرع الفرات 

 بدير الزور التمريض

الفرات )دير الزور( ويداوم 
الكلية المماثلة الطالب في 

في الجامعة التي يختارها 
 بعد القبول الطالب

بناء جميع أ
 الشرقيةالمحافظات 

1700 

 الزراعة

)دير الزور(الفرات  1700 أبناء دير الزور فقط 
الحسكةفرع الفرات   1400 أبناء الحسكة فقط 

الرقة ويداوم الطالب 
الكلية المماثلة في ب

الجامعة التي يختارها 
بعد القبول الطالب  

 1400 أبناء الرقة فقط

)دير الزور(الفرات الحقوق بناء جميع أ 
 الشرقيةالمحافظات 

1700 

 1400 الحسكةفرع الفرات 

 التربية رياض أطفال )إناث فقط(

 1700 أبناء دير الزور فقط )دير الزور(الفرات
 1400 أبناء الحسكة فقط الحسكةفرع الفرات 

الرقة ويداوم الطالب بالكلية 
المماثلة في الجامعة التي 

 بعد القبول يختارها الطالب
 1200 أبناء الرقة فقط
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 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

 

 كلية التربية )معلم صف/ غير ملتزم(
 

)دير الزور(الفرات  1700 أبناء دير الزور فقط 

 1400 أبناء الحسكة فقط الحسكةفرع الفرات 

الرقة ويداوم الطالب 
الكلية المماثلة في ب

الجامعة التي يختارها 
 بعد القبول الطالب

 1200 الرقة فقط أبناء

بناء جميع أ الفرات)دير الزور( )الجيولوجيا(العلوم
 المحافظات الشرقية

1700 

بناء جميع أ الحسكةفرع الفرات  اآلثار
 المحافظات الشرقية

1400 

بناء جميع أ )دير الزور(الفرات علم االجتماع
 المحافظات الشرقية

1700 

 
 

 العلوم )الرياضيات(

 

درجة للراغبني يف التفا(ل وفق   1500 - أبناء دير الزور فقط )دير الزور(الفرات
  330اجملموع العام اريطة حياىة الطالب على  

 درجة يف مادةالريا(يات.
للراغبني يف التفا(ل وفق الع مة  يم املتقدمنيمج-

  390اريطة حياىة الطالب على  االختصاصية
 درجة يف مادة الريا(يات .

 أبناء الحسكة فقط الحسكةفرع الفرات 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارها 

 بعد القبول الطالب

 أبناء الرقة فقط

 العلوم )الكيمياء(

 )دير الزور(الفرات

بناء جميع أ
المحافظات 

 الشرقية

درجة للراغبني يف التفا(ل وفق   1500 -
  110  اجملموع العام اريطة حياىة الطالب على

 درجة يف مادة الكيمياء.
للراغبني يف التفا(ل وفق الع مة  املتقدمني مجيم-

  130الطالب على  حياىةاريطة  االختصاصية
 درجة يف مادة الكيمياء.

الرقة ويداوم الطالب 
في  باالختصاص المماثل

الجامعة التي يختارها 
 بعد القبول الطالب

بناء جميع أ
المحافظات 

 الشرقية

)دير الزور(الفرات العلوم )الفيزياء(  

جميع أبناء 
المحافظات 

 الشرقية

درجة للراغبني يف التفا(ل وفق   1500 -
  220اجملموع العام اريطة حياىة الطالب على  

 درجة يف مادة الفيزياء.
للراغبني يف التفا(ل وفق الع مة  مجيم املتقدمني-

  260اريطة حياىة الطالب على  االختصاصية
 .درجة يف مادة الفيزياء

 
 



-13- 

 

 
 لمفاضلة المحافظات الشرقيةخاّصـة بالمتقدمين الشروط ال

 وفروعها.من العدد المقرر قبوله في جميع كليات جامعة الفرات  %70ـبالشرقيةخصصت المحافظات  -

 . (الشرقيةمحافظات المن ) –الفرع العلمي -يتقدم إلى هذه المفاضلة الطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية  -
 يتقدم هؤالء الطالب برغباتهم في بطاقة مفاضلة واحدة تشمل المفاضلة العامة وفق الحدود الدنيا المحددة في الجدول  -  

 

 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

)علم الحياة(العلوم  

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فقط 
درجة للراغبني يف التفا(ل وفق   1500 -

 اجملموع العام.
مجيم املتقدمني للراغبني يف التفا(ل وفق  -

الطالب الع مة االختصاصية اريطة حياىة 
 درجة يف مادة العلوم.  190على 

الحسكةفرع الفرات   أبناء الحسكة فقط 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارها 

بعد القبول الطالب  

 أبناء الرقة فقط

 )دير الزور(الفرات اللغة اإلنكليزية

جميع أبناء 
المحافظات 

 الشرقية
 

مجيم املتقدمني للتفا(ل وفق الع مة االختصاصية 
درجة على     225على  اريطة حياىة الطالب 

 األقل يف مادة اللغة اإلنكليزية .

 اللغة الفرنسية
)دير الزور(الفرات جميع أبناء  

المحافظات 
 الشرقية

مجيم املتقدمني للتفا(ل وفق الع مة االختصاصية 
درجة على     195على  اريطة حياىة الطالب 

الحسكةفرع الفرات  .األقل يف مادة اللغة الفرنسية  

 اللغة العربية

 
 

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فقط 

مجيم املتقدمني للتفا(ل وفق الع مة االختصاصية 
درجة على     300على  اريطة حياىة الطالب 

 األقل يف مادة اللغة العربية.

الحسكةفرع الفرات   أبناء الحسكة فقط 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارها 

 بعد القبول الطالب

 أبناء الرقة فقط
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 محافظاتهم وفق الجدول /ب/ ووفق ما يختار الطالب.)أ( ومفاضلة 
يسمح للطالب المقبولين وفق المفاضلة الخاصة بأبناء هذه المحافظات بالتحويل المماثل بين جامعة الفرات وفروعها حصرًا في  -

ريطة أن يكون الطالب محققاً السنة التالية للتسجيل، كما يسمح لهم بالتحويل المماثل إلى الجامعات الحكومية الرئيسية وفروعها ش
لمجموع الدرجات المطلوب للقبول في الجامعة أو الفرع الذي يرغب بالتحويل إليه في العام الدراسي الذي قبل فيه، مع مراعاة 

 شروط وقواعد التحويل المماثل.
 

 

 

 

 

 

 

 

  سينظر إليها عند تساوي مجموع الدرجات بالشهادة الثانوية  التيالمواد 

مقررات الطالب يف الشهادة بعض اجملموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف أي اختصاص سينظر إىل ع مة على للقبول احلد األدىن  عند تساوي −
 وتعتمد ع مة اللغة األجنبية اليت اختارها الطالب للتفا(ل.الثانوية وفق التسلسل الوارد يف اجلدول ويقبل من حاى على الدرجة األعلى 

الع مة االختصاصية ينظر إىل اجملموع العام للدرجات يف الشهادة الثانوية بعد يف األقسام اليت يتم القبول فيها على للقبول احلد األدىن وي عند تسا −
 .ويقبل من حصل على اجملموع األعلى طي درجة مادة الرتبية الدينية

 

 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سيالمواد التي 
 عند تساوي بالتسلسل

 للدرجات المجموع العام
 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سيالمواد التي 
بالتسلسل عند تساوي 

 للدرجات المجموع العام

الصحية العلوم-البيطري  الطب-التمريض لغة أجنبية – كيمياء-علوم    لغة أجنبية السياحة 
فيزياء-لغة أجنبية  –ريا(يات  اهلندسة املعلوماتية لغة عربية–الدينيةالرتبية  الشريعة   

كيمياء-ريا(يات-علوم اهلندسة التقنية  لغة عربية احلقوق 
(البياية-احلياة  العلوم)علم-الزراعة كيمياء –علوم   اإلع م-الرتبية   أجنبية لغة- لغة عربية   

 اهلندسة الكيميائية والبرتولية
كيميائيةو البرت اهلندسة و   

بيةنلغة أج –كيمياء  –ريا(يات  لفلسفةا  عربية(لغة  – )ريا(يات   

علوم إدارية – اقتصاد-معماريةهندسة  

ريا(ي( إحصاء-ريا(ياتالعلوم )  
لغة أجنبية –ريا(يات  لغة أجنبية –ثقافة قومية العلوم السياسية   

اهلندسة  –اهلندسة امليكانيكية والكهربائية 
هندسة تكنولوجيا املعلومات -املدنية 

 واالتصاالت بطرطوس
لغة أجنبية –فيزياء  –ريا(يات   )ريا(يات( اجلغرافية 

ريا(يات-فيزياء  العلوم )فيزياء( لغة عربية( –قومية  )ثقافة علم االجتماع   

جيولوجيا(-)كيمياءالعلوم  فيزياء-كيمياء    
-اللغة الروسية -الفارسيةاللغة 

 املكتبات واملعلومات
عربية لغة-لغة أجنبية   

ةالرتبية الريا(ي األملانيةاللغة  )علوم(  لغة عربية–لغة انكليزية    

علوم( –أجنبية  )لغة اآلثار  لغة فرنسيةأو اسبانية - لغة عربية اللغة االسبانية 
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 مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة المفاضلة العامة:
كحد أدىن رغبة  /20/دونوا يف بطاقة املفا(لة وكانوا قد  العامة المفاضلةالذين رف(ت مجيم رغباهتم بنتيجة ميكن للط ب -

التقدم بطلباهتم الكرتونيًا إىل مديرية اؤون الط ب املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو ويرغبون بتسوية أو(اعهم 
وال جيوى لفاة احملافظات حصراً،  احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املفا(لة العامةيرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و معهد 

 هكليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية كونعلى، كما الجيوى التسويةتسوية األو(اع على احلد األدىن لفاة األبناء
خ ل  على أن يتم تقدمي الطلبات،ضمن الرغبات األربعة األولىيشترط فيها أن تكون الرغبة مدرجة في بطاقة المفاضلة 
العامة، ولن يصار إىل تسوية و(م أي طالب ما مل يكن مدوناً لعدد  فرتة تسجيل الط ب املستجدين املقبولني بنتيجة املفا(لة

وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة باجلامعات وإصدار قوائم املقبولني من قبل وىارة التعليم  ،الرغبات املذكور أع ه 
 العايل.

و(م الطالب يف الكليات واملعاهد ومدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن ناجحًا يف االختبارات  ال يسوى -
املطلوبة، ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجاهتم يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة احملددة للمسابقات 

يف االختبارات املطلوبة، وجترى هلم االختبارات  كتكن درجاهتم ختوهلم االارتا واالختبارات وبقرار من وىارة الرتبية ومل
 واملسابقات واملقاب ت من قبل جلان خاصة تؤل  هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهد.

 

 الجهة التي تُقّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
 

الجدددولي)  و و ا المدديكوري) فددي عدديا ا  دد   املفا(ةةلة العامةةة وفةةق يتقةةد م الطةة ب السةةوريون ومةةن يف حكمهةةم ل اةةرتاك يف  -1

 المعتمدة. لوإلى وحد مراكز التسجي

مةةد يتقةدم الطة ب العةرب وأبنةاء املواطنةات السةوريات املقيمةون يف سةورية  ةةن تنطبةق علةيهم الشةروط الةواردة أعة ه بطلبةاهتم إىل املركةز املعت -2
 وراق الثبوتية املطلوبة منهم.اخلاص هبم باجلامعة مصطحبني معهم األ

 لة.يتقد م الط ب املعاقون جسمياً ل ارتاك يف املفا(لة اخلاصة هبم إىل املركز املعتمد هلم باجلامعة وخ ل مواعيد التقدم هلذه املفا( -3

ــــوم الطلبةةةةات اعتبةةةةاراً مةةةةن صةةةةبا   تقةةةةدم ــــي  الســــبتي ــــع ف ــــوم الرمسةةةةي مةةةةن وحةةةةي  ايةةةةة الةةةةدوام  2018/  9/  8الواق ــــاءي                         فــــي الواقةةةةم االربع
ويتم استقبال الطة ب يوميةاً (ةمن فةرتة التسةجيل احملةددة أعة ه مةن السةاعة التاسةعة صةباحاً وحةي السةاعة الثانيةة والنصة   2018/  9/  19

 .وعطلة عيد رأس السنة اهلجريةاجلمعة  ما عدا يومظهراً، 
 

 .للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أسماء المقبولينيستكمل الطالب األوراق المطلوبة 
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يمكن للطالب االطالع على إعالنات مفاضلة القبول الجامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بشروط التقدم 
 :عن طريق إليها ومعلومات أخرى

 www.mof.sy     المفاضلةموقع                 gov.syohewww.m.  موقع وزارة التعليم العالي
 

 وزير التعليم العالي  
 عاطف الندافالدكتور 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mof.sy/

