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 لجمهورية العربية السوريةا     
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 (2إعالن رقم )
 

ضلة السنة التحضريية اومف مةجـدول احلدود الدنيا جملموع الدرجات املطلوبة للتقدم إىل املفاضلة العا-أ 
 2021-2020الدراسي ومن يف حكمهم للعام  العلمي للطالب السوريني عالفر  )عام/موازي(

 

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

 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 1جملموعة /ا  درجة  2320حد عام   
 درجة 2295 حد موازي

 السنة التحضريية

/ 2اجملموعة /  درجة 2250 
  البعث.-تشرين -حلب -كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعات دمشق 

 شرين كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )اهلندسة الطبية( يف جامعيت دمشق وت. 

/ 3/ اجملموعة  درجة 2210 
   محاه -تشرين  –دمشق ات جامع سة املدنية يفكلية اهلند.   

  شقجامعة دم هندسة االلكرتونيات واالتصاالت( يف)كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية. 

/ 4/ اجملموعة  درجة 2170 

 البعث. –جامعيت حلب  كلية اهلندسة املدنية يف 

   ة دمشق.يف جامع ( تةرابئية )هندسة احلواسيب واألمتكلية اهلندسة امليكانيكية والكه 

  ات والةةتمك  احلاسةةبة هندسةة-االتصةةاالت وااللكرتونيةةاتكليةةة اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهرابئيةةة )هندسةةة
 تشرين.يف جامعة  هندسة امليكاترونيك ( –اآليل 

 .كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس 

 
/5اجملموعة/  

 

 
 درجة 2150

 

 ئية وااللكرتونية )هندسة االتصاالت( يف جامعة حلب.اهلندسة الكهراب كلية 

 امعة البعث.ج( يف ت)هندسة االلكرتونيات واالتصاال ة اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةكلي 

 دمشق معةكلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )هندسة الطاقة الكهرابئية ( يف جا. 

  س.طاقات متجددة( يف طرطو -ألغذيةتقانة ا-كلية اهلندسة التقنية )أمتتة صناعية 

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

  ( يف جامعة تشرين.بيقية )تقاانت االتصاالتالكلية التط 

 ( يف جامعة محاه الكلية التطبيقية )تقنيات حاسوب. 
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/6اجملموعة/  درجة 2130  

 
 انيك عام( يف جامعة دمشق.كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )ميك 

    هندسةة -نتاج تصمي  واإلهندسة ال-اهلندسة البمرية  اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ) كلية
 ( يف جامعة تشرين.هندسة الطاقة الكهرابئية - القوى امليكانيكية

 ( يف هندسة التمك  اآليل واحلواس كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ) عثامعة البجيب 

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

 اهامعة مح( يف جهرابئية للمنشآت الصناعية واملدنالكلية التطبيقية )التغذية الك.  

 شرين.( يف جامعة تتقاانت األجهزة الطبية – تقنيات حاسوببيقية )الكلية التط 

 درجة يف مادة  /015ات( يف دمشق )شريطة حيازة الطالب على/لطب األسنان )تعويض املعهد التقاين
 .اللغة األجنبية

/ 7/اجملموعة  درجة 2100 

 
 .كلية اهلندسة املدنية يف احلسكة 

 التصمي  امليكانيكي( جبامعة دمشق اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ( 

 معة البعثنيك ( يف جاهندسة امليكاترو  – كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ) هندسة  الطاقة الكهرابئية 

 حلب ( جبامعةيكهندسة امليكاترون - ) هندسة احلواسيب كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية 

  فس الةن عةاج-اتالسةمعيعلة   –بدمشةق )اختصةات تقةول الكةام واللغةة  الصةمية جبامعةةكلية العلةوم
 حركي(.

 غذائيةة( اهلندسةة ال - برتوليةةاهلندسةة ال- هلندسة الكيميائيةكلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية )ا
 يف جامعة البعث.

 ( التدفئة والتربيد والتكييف - تقنيات احلاسوبالكلية التطبيقية )  عثامعة البجيف  

 ن( صةناعية واملةدلمنشةآت الل التغذيةة الكهرابئيةة -فئة والتربيةد والتكييةف )التدالتطبيقية  الكلية
 .تشرينيف جامعة 

  اء السويد)هندسة الطاقة الكهرابئية ( يفكلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 

 ة اهلندسة البرتولية جبامعة الفراتكلي 

 كلية اهلندسة التقنية )تقاانت اهلندسة احليوية ( يف جامعة حلب 
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 من الدرجات
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/ 8/اجملموعة  درجة 2040 

 ( سةةة السةةيارات هند -هتةةا النسةةيجية وتقاانهندسةةة ميكانيةةك الصةةناعات اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهرابئيةةة
 .يف جامعة دمشق واآلليات الثقيلة (

  ( مي  واإلنتةاجدسة التصهن –كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )هندسة القوى امليكانيكية
  .يف جامعة البعث

 .كلية هندسة الصناعات البرتوكيميائية جبامعة الفرات 

  ة الكهرابئيةة  القةدر هندسةة ن ة - االلكرتونيةة اهلندسةونية )كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرت  - 
 ( يف جامعة حلب.   هندسة التمك  اآليل واألمتتة الصناعية

 جامعة حلب هندسة الطريان( يف ) كلية اهلندسة امليكانيكية  

  ( تكنولوجياكلية اهلندسة التقنية )جامعة حلب يف األغذية 

  ( يف جامعة تشريميكانيك مركبات –يكي تصنيع ميكانالكلية التطبيقية ).ن 

  ( يف جامعة حلب الكرتونية تقنيات التطبيقية )الكلية. 

 .كلية االقتصاد يف جامعة دمشق 

 كلية الزراعة جبامعة تشرين  

  العلوم الصمية يف جامعة البعث. كلية  

 ب طالةيةازة الحمحةاه  )شةريطة  - حلةب-تشةرين املعهد التقاين لطةب األسةنان )تعويضةات( يف
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150على/

  ذكور فقط/.ابنياس /املعهد التقاين للنفط والغاز يف 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9/اجملموعة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 درجة 2000

 وسطرط-ة(محاه )السلمي-البعث-تشرين-حلب-يف جامعات دمشق املعمارية كلية اهلندسة. 

 ( هندسة الغكلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية)لبعث.ا جامعة يف زل والنسيج 

 ( يف جامعة ال كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )بعثهندسة املعادن 

 سويداءاهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )هندسة القوى امليكانيكية  ( يف ال.  

 ( هندسة القيادة الكهرابئية كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية  )ة حلب.  جامعيف 

 علة -ة االنتةاجهندسة–يةة الطاقةة امليكانيك هندسة- اهلندسة النوويةاهلندسة امليكانيكية ) كلية 
 .املواد اهلندسية( يف جامعة حلب

 ( كلية اهلندسة التقنية)جامعة حلب يف تقاانت اهلندسة البيئية . 

  ( يف جامعة حلب التطبيقية )التدفئة والتربيد والتكييفالكلية. 

 البعث . ةكلية الزراعة يف جامع  

   كلية االقتصاد جبامعة البعث 

 / رجةةة يف مةةادة د /130كليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف جامعةةة دمشةةق )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى
 الكيمياء(. 

 /ألجنبيةةةةة ادرجةةةةة يف اللغةةةةة  /180اإلعةةةةام يف جامعةةةةة دمشةةةةق )شةةةةريطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى
  درجة يف اللغة العربية(. /320و/

 ط والغاز يف محص /ذكور فقط/املعهد التقاين للنف. 
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/ 10/اجملموعة  
 

 درجة1920  
 

   .كلية هندسة التصمي  امليكانيكي واالنتاج جبامعة الفرات 

  عة حلب.( يف جاماهلندسة الصناعية-كلية اهلندسة امليكانيكية )هندسة اآلالت الزراعية 

    كلية اآلداب )اللغة األملانية( يف جامعة دمشق. 

 تشرين –يت دمشق كلية احلقوق جبامع 

 390علةى / شةريطة حيةازة الطالةبطرطوس )و يت دمشق كلية العلوم )الرايضيات( يف جامع/ 
 درجة يف مادة الرايضيات(.

 / رجةةة يف مةةادة د /260كليةةة العلةةوم )الفيةةزايء( جامعةةة دمشةةق )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى
 الفيزايء(.  

 وطرطوس. يت تشرينكلية االقتصاد جبامع 

  األطفال إانث فقط( يف جامعة دمشق. رايض-س عل  النف)كلية الرتبية  

  جامعة دمشق.كلية اآلداب )اللغة الروسية( يف  

   كلية الزراعة يف جامعة دمشق 

 كلية االقتصاد )متويل ومصارف( يف جامعة محاه 

   كلية العلوم )عل  احلياة( يف جامعة دمشق 

/11اجملموعة /  درجة 1780  

 درجة  /360ى /ب علحلب )شريطة حيازة الطاليت دمشق و لرايضي( يف جامعكلية العلوم )اإلحصاء ا
 يف مادة الرايضيات(.

  لطالةةةب علةةةى )شةةةريطة حيةةةازة اوالبعةةةث  تشةةةرينت حلةةةب و جامعةةةا)الكيميةةةاء( يف كليةةةة العلةةةوم
 درجة يف مادة الكيمياء /130/

  جةةةةة يف مةةةةادة در  /390)شةةةةريطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى /جامعةةةةة الفةةةةرات كليةةةةة العلةةةةوم )الرايضةةةةيات( يف
 الرايضيات(.

  .كلية احلقوق يف جامعة البعث 

  حلب جامعةكلية اآلداب )الفلسفة( يف.  

  السلمية( )ومحاه يت حلب جامعكلية الزراعة يف  

 دمشقة جامع( يف البيئية العلوم- كلية العلوم )اجليولوجيا  

 محاه  جامعة كلية الطب البيطري يف  

  دمشق.كلية العلوم السياسية يف جامعة 

  دمشق ةنفسي( يف جامع إرشاد)كلية الرتبية. 

 ة يف درجةة /300/ )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةىمحةةاه ة كليةةة الرتبيةةة )معلةة  صةةف/ غةةري ملتةةزم( يف جامعةة
 .الرايضيات( مادة

 كلية الرتبية )رايض األطفال إانث فقط( يف جامعة البعث 

  احلسكة حلب ويف ةجامعكلية االقتصاد يف 
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/12اجملموعة /  درجة 1650 

 
   نفسي( يف جامعة تشرين إرشاد-كلية الرتبية )املناهج وتقنيات التعلي. 

  عل  النفس( يف جامعة البعث.-كلية الرتبية )املناهج وطرائق التدريس 

  نفسي( يف جامعة طرطوس )إرشادكلية الرتبية 

  طةةةةوس طر -البعةةةةث -تشةةةةرين – جامعةةةةات دمشةةةةقكليةةةةة الرتبيةةةةة )معلةةةة  صةةةةف/ غةةةةري ملتةةةةزم( يف
 .الرايضيات(درجة يف مادة  /300يطة حيازة الطالب على /شر )

 شق. ( يف جامعة دموطرائق التدريس املناهج- كلية الرتبية )الرتبية اخلاصة 

 دمشق.( يف جامعة اللغة االسبانية قس - كلية اآلداب )عل  االجتماع  

  البعث.-كلية اآلداب )اللغة الفارسية( يف جامعيت دمشق 
 البعث وطرطوس.و معات دمشق كلية السياحة يف جا 

  الرميان( /ذكور فقط/. احلسكة-املعهد التقاين للنفط والغاز( 

 )املعهد التقاين للخطوط احلديدية يف حلب جلميع االختصاصات )ذكور فقط. 

 يق واعمال تسو -قل املعهد التقاين للخطوط احلديدية يف حلب اختصاصات: إدارة احلركة والن
 انث(.اإلشارات واالتصاالت )ا–

 كلية العلوم )عل  احلياة( يف جامعيت تشرين وطرطوس 

 كلية العلوم )اجليولوجيا( يف جامعة البعث 

  كلية االقتصاد جبامعة الفرات 

 علةةةى  الطالةةةب كليةةةة العلةةةوم )الفيةةةزايء( يف جامعةةةات تشةةةرين والبعةةةث وطرطةةةوس )شةةةريطة حيةةةازة
 درجة يف مادة الفيزايء(. /260/

  درجةةة يف  /130)شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى / جامعةةة طرطةةوسكليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف
 مادة الكيمياء(. 

 ( يف جةةامعيت تشةةرين ومحةةاة )ى ب علةةالطالةة شةةريطة حيةةازةمصةةياف( )كليةةة العلةةوم )الرايضةةيات
 درجة يف مادة الرايضيات( /390/



-6- 

 

 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/13اجملموعة /  درجة 1600 

  لطالةةب اطة حيةةازة ويف احلسةةكة )شةةريكليةةة الرتبيةةة )معلةة  صةةف/ غةةري ملتةةزم( يف جةةامعيت حلةةب والفةةرات
 .الرايضيات(درجة يف مادة  /300على /

  ويف احلسكة. والبعث والفراتكلية العلوم )عل  احلياة( يف جامعات حلب 

   .كلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف جامعيت دمشق وتشرين 

    البعث.كلية الرتبية )إرشاد نفسي( يف جامعة  

   احلسكة. الفرات ويف ةكلية الزراعة يف جامع 

  جامعة الفراتكلية الطب البيطري يف . 

  درجة يف مادة  /130)شريطة حيازة الطالب على /جامعة الفرات كلية العلوم )الكيمياء( يف
 الكيمياء(. 

    الطالةةةب علةةةى ويف احلسةةةكة )شةةةريطة حيةةةازة – البعةةةث-كليةةةة العلةةةوم )الرايضةةةيات( يف جامعةةةات حلةةةب 
 ضيات(.درجة يف مادة الراي /390/

 / رجة يف مادة الفيزايء(.د /260كلية العلوم )الفيزايء( يف جامعيت حلب والفرات )شريطة حيازة الطالب على 

  وتشرين والفرات.كلية العلوم )اجليولوجيا( يف جامعات حلب 

  360لةةب علةةى /البعةةث )شةةريطة حيةةازة الطا – تشةةرين-جةةامعيتكليةةة العلةةوم )اإلحصةةاء الرايضةةي( يف/ 
 دة الرايضيات(.درجة يف ما

  الفرات.-محاة  –تشرين –كلية التمريض يف جامعات حلب 

  احلسكة.ويف  الفرات-كلية احلقوق يف جامعيت حلب 

 كلية الرتبية )رايض األطفال إانث فقط( يف جامعة الفرات ويف احلسكة. 

  ( يف جامعة دمشق.الفلسفة-كلية اآلداب )اآلاثر 

 عة حلب.كلية اآلداب )اللغة الفارسية( يف جام 

    وتشرين والفراتكلية اآلداب )عل  االجتماع( يف جامعات حلب  

  البعث-كلية اآلداب )الفلسفة( يف جامعيت تشرين. 

 طرطوس-حلب -تشرين-كلية اآلداب )اجلغرافية( يف جامعات دمشق 

    كلية اآلداب )اآلاثر( يف جامعة حلب ويف احلسكة 

  جامعة حلب. كلية الرتبية )املناهج وطرائق التدريس( يف 

 . كلية الرتبية )إرشاد نفسي( يف جامعة حلب 
 محاه.-تشرين  يتكلية الرتبية الرايضية يف جامع  درجة 1440 /14اجملموعة/

 ةبعد إضافدرجة 1400 / 15/اجملموعة
 درجة مادة الرتبية الدينية

 /ة الرتبية  ماديفدرجة  /120كلييت الشريعة يف جامعيت دمشق وحلب )شريطة حيازة الطالب على
 . درجة يف مادة اللغة العربية( /240الدينية و/
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 درجة 1300 /16اجملموعة/

 كلية االقتصاد يف درعا والقنيطرة والسويداء 

  دلب. إكلية العلوم اإلدارية يف 

 كلية الطب البيطري يف درعا 

 كلية الزراعة يف السويداء 

 كلية الزراعة )عام( يف ادلب 

 درعا والسويداءكلية العلوم )عل  احلياة( يف  

  الب على ازة الطة حيشريط)كلية العلوم )الرايضيات( يف درعا والقنيطرة وتدمر وادلب والسويداء
 درجة يف مادة الرايضيات(. /390/

 / دة الكيمياء(.درجة يف ما /130كلية العلوم )الكيمياء( يف تدمر )شريطة حيازة الطالب على 

 دة الفيزايء(.درجة يف ما /260طة حيازة الطالب على /كلية العلوم )الفيزايء( يف ادلب )شري 

 ادلب-القنيطرة -كلية احلقوق يف درعا 

 يةةازة طةةرة )شةةريطة حالقني –درعةةا -ادلةةب -تةةدمر  – كليةةة الرتبيةةة )معلةة  صةةف/ غةةري ملتةةزم( يف السةةويداء
 درجة يف مادة الرايضيات(. /300الطالب على/

 اء.كلية الرتبية )إرشاد نفسي( يف درعا والسويد 

 السويداء يف (الفلسفة- كلية اآلداب )اجلغرافية 

 كلية اآلداب )عل  االجتماع( يف درعا ويف السويداء 

   كلية اآلداب )اآلاثر( يف ادلب ويف السويداء 
/ 17/اجملموعة بعد درجة  1300 

إضافة درجة مادة الرتبية 
 الدينية

  املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق 

 درجة يف الرتبية الدينية( /120يازة الطالب على /)شريطة ح

 درجة 1200 / 18/اجملموعة

   .كلية الفنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين ويف السويداء 

 .كلية الفنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب 

 اجلميلة ضمن الرغبات األربعة األوىل(. )تدرج رغبة كلية الفنون    

 وفق األسس  ايضي حصرا  ر ، ابلنسبة للماصلني على تفوق ومحاهتشرين يت  جامعكلية الرتبية الرايضية يف
 . /1املبينة يف اإلعان رق /
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 19/اجملموعة  مجيع املتقدمني 

 (إن وجدت تقدم اإلقامة للعازابتو فقط  إانث) وحلب وتشرين مدرسة التمريض يف جامعات دمشق. 

  طرطةوس -ادرعة-احلسةكة-الاذقيةة - محةاه-محص–حلب  –املعهد التقاين اهلندسي بدمشق
 دير الزور. –

 ازة ريطة حيةةةاملعهةةةد التقةةةاين للماسةةةوب يف دمشةةةق ومحةةةاه ومحةةةص والاذقيةةةة وحلةةةب ودرعةةةا )شةةة
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150الطالب على /

  والنبكومحاه املعهد التقاين الطيب يف دمشق والاذقية وحلب. 

 لطالب شريطة حيازة ا)ودرعا  رودير الزو  ملصرفية يف دمشق والاذقية وحلباملعهد التقاين للعلوم املالية وا
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150على /

 وحلب. املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهرابئية يف دمشق 

  احلسكة.-دير الزور  –محاه -املعهد التقاين للطب البيطري يف الاذقية 

  ننة الزراعية يف القامشلي.املعهد التقاين للمك 

 .املعهد التقاين للنقل البمري بطرطوس 

 .املعهد التقاين للطاقة الشمسية بطرطوس 

  طرطةوس-بية(محةاه )السةقيل-محةص-السويداء  –حلب  –املعهد التقاين الزراعي يف دمشق-
 القنيطرة.-احلسكة  –دير الزور --درعا

 .املعهد التقاين للزراعات املتوسطية يف الاذقية 

 / (.االنكليزيةاللغة  درجة يف مادة /150معهد اآلاثر واملتاحف يف دمشق )شريطة حيازة الطالب على 

 ذقيةة الا-حلةب- قدسةيا( ضةاحية) دمشق ريف-دمشق  املعهد التقاين للعلوم السياحية والفندقية يف– 
ة اللغةةةة يف مةةةاد درجةةةة /150علةةةى /شةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب ) ءالسةةةويدا-ديةةةر الةةةزور –طرطةةةوس -محةةةص

 نوية(.ويت  التفاضل على أساس درجة مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثااألجنبية 

  احلسكة.-محص-دير الزور-طرطوس -حلب-املعهد التقاين الصمي يف دمشق 

   ابء(رة الكهر بعة لوزاالتا)املعهد التقاين للكهرابء وامليكانيك يف دمشق وحلب والاذقية 

 .املعهد التقاين القانوين بدمشق 

 .املعهد التقاين اإلحصائي يف دمشق والاذقية 

  حلب. –محص  –املعهد التقاين للصناعات التطبيقية يف دمشق 

 املعهد التقاين للصناعات الكيميائية يف دمشق 

 .املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق 

 دير الزور.  يفالغذائية ات املعهد التقاين للصناع 

    .املعهد التقاين املايل يف دمشق 

 .املعهد التقاين للطباعة والنشر يف دمشق 

 املعهد التقاين للفنون التطبيقية يف دمشق.  

 (عة البعث)الدوام يف كلية الزراعة جبام راملعهد التقاين لشؤون البادية والتصمر بتدم 
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 / 20/اجملموعة
 مجيع املتقدمني

فاضل على عالمة للت
 االختصاص

  درعةةةةا  الفةةةرات ويف-البعةةةةث  –تشةةةرين  –حلةةةةب  –كليةةةة العلةةةةوم )الرايضةةةيات( يف جامعةةةةات دمشةةةق– 
رجة على د /450مصياف )ملن حاز على/-احلسكة–تدمر  –طرطوس -إدلب -السويداء –القنيطرة 

 األقل يف مادة الرايضيات(.

  از حةةةةةالبعةةةةةث )ملةةةةةن  –تشةةةةةرين  –حلةةةةةب  –كليةةةةةة العلةةةةةوم )اإلحصةةةةةاء الرايضةةةةةي( يف جامعةةةةةات دمشةةةةةق
 درجة على األقل يف مادة الرايضيات( /450على/

  طرطوس -إدلب  الفرات ويف –البعث  –تشرين  –حلب  –كلية العلوم )الفيزايء( يف جامعات دمشق
 درجة على األقل يف مادة الفيزايء(. /300)ملن حاز على/

  رطةةةةوس ط –الفةةةةرات -البعةةةةث  –تشةةةةرين  –حلةةةةب  –كليةةةةة العلةةةةوم )علةةةة  احليةةةةاة( يف جامعةةةةات دمشةةةةق
 (. درجة على األقل يف مادة العلوم /220واحلسكة والسويداء ودرعا )ملن حاز على/

  وتةةدمر وس طرطةة–الفةةرات -البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف جامعةةات دمشةةق
 درجة على األقل يف مادة الكيمياء(. /150ملن حاز على/)

 
 / 21/اجملموعة

 مجيع املتقدمني
للتفاضل على عالمة 

 االختصاص

  اه ويف درعةةامحة-الفةرات  –البعةةث -تشةرين-حلةب-كليةة اآلداب )اللغةة العربيةة( يف جامعةةات دمشةق-
قةةل يف مةةادة درجةةة علةةى األ/300احلسةةكة )ملةةن حةةاز علةةى/ -طرطةةوس -إدلةةب -السةةويداء  –القنيطةةرة 

 اللغة العربية(.
 

 
 / 22/اجملموعة

 
دة درجة يف ما 180

 اللغة األجنبية 
 للتقدم لالختبار

  محةةاه ويف -ات الفةةر -البعةةث -تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة اآلداب )اللغةةة اإلنكليزيةةة( يف جامعةةات دمشةةق
  إدلب  –طرطوس  –درعا 

 طرطةوس   -الفةرات -البعةث  –تشةرين  -حلب -كلية اآلداب )اللغة الفرنسية( يف جامعات دمشق– 
 احلسكة   –السويداء 

 ين الرغبة النجاح يف االختبار()يشرتط لتدو 
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 حكمهم السوريني ومن يف للطالب الشرقية افظاتاحملاملفاضلة اخلاصة أببناء  جدول- ب
 

 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

يداوم الطالب يف اجلامعة  السنة التحضريية
 اليت خيتارها

بناء احملافظات مجيع أ
 الشرقية

محد عا  حد موازي 
 2280 2250 

 العامة() اهلندسة املدنية

ويداوم الطالب الرقة  
ابالختصاص املماثل يف 
 باجلامعة اليت خيتارها الطال

 بعد القبول

بناء احملافظات مجيع أ
 الشرقية

2000 

 1850 احلسكةفرع الفرات  ةاهلندسة املدني

 اهلندسة البرتولية
 )دير الزور( الفرات

احملافظات  بناءمجيع أ
 الشرقية

1850 

 1850 البرتوكيميائية الصناعات هندسة

بناء احملافظات مجيع أ )دير الزور( الفرات اجهندسة التصميم امليكانيكي واإلنت
 الشرقية

1700 

بناء احملافظات مجيع أ )دير الزور( الفرات الطب البيطري
 الشرقية

1450 

 االقتصاد
احملافظات بناء مجيع أ )دير الزور(الفرات

 الشرقية

1450 

 1450 احلسكةفرع الفرات 

  الفرات )دير الزور( بدير الزور التمريض
بناء احملافظات مجيع أ

 الشرقية
1400 

 الزراعة

)دير الزور(الفرات  1300 أبناء دير الزور فقط 
احلسكةفرع الفرات   1300 أبناء احلسكة فقط 
ويداوم الطالب الرقة 

يف اجلامعة لكلية املماثلة اب
بعد  اليت خيتارها الطالب

 القبول

 1300 أبناء الرقة فقط

 احلقوق
)دير الزور(الفرات بناء احملافظات مجيع أ 

 الشرقية

1300 

 1300 احلسكةفرع الفرات 

 الرتبية رايض أطفال )إانث فقط(

 1300 أبناء دير الزور فقط )دير الزور(الفرات
 1300 فقطأبناء احلسكة  احلسكةفرع الفرات 

 الرقة ويداوم الطالب ابلكلية
ا رهتااملماثلة يف اجلامعة اليت خي

 بعد القبول الطالب
 1200 أبناء الرقة فقط
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 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

 

 م(كلية الرتبية )معلم صف/ غري ملتز 
 300شريطة حيازة الطالب على 
  درجة يف الرايضيات 

ر()دير الزو الفرات  1300 أبناء دير الزور فقط 

 1300 أبناء احلسكة فقط احلسكةفرع الفرات 

الرقة ويداوم الطالب 
 عةلكلية املماثلة يف اجلاماب

بعد  اليت خيتارها الطالب
 القبول

 1200 أبناء الرقة فقط

بناء احملافظات مجيع أ الفرات)دير الزور( )اجليولوجيا(العلوم
 الشرقية

1300 

بناء احملافظات مجيع أ احلسكةفرع ات الفر  اآلاثر
 الشرقية

1300 

بناء احملافظات مجيع أ )دير الزور( الفرات علم االجتماع
 الشرقية

1300 

 
 

 العلوم )الرايضيات(

 

درجة للراغبني يف التفاضل وفق  /1300/- أبناء دير الزور فقط )دير الزور( الفرات
 /330اجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /

 الرايضيات. درجة يف مادة
مة لعاق اللراغبني يف التفاضل وف يع املتقدمنيمج-

 /390شريطة حيازة الطالب على/ االختصاصية
 درجة يف مادة الرايضيات .

 أبناء احلسكة فقط احلسكةفرع الفرات 
الرقة ويداوم الطالب 
يف  ابالختصاص املماثل

اجلامعة اليت خيتارها 
 بعد القبول الطالب

 أبناء الرقة فقط

 العلوم )الكيمياء(

 )دير الزور( الفرات
بناء مجيع أ

 احملافظات الشرقية
درجة للراغبني يف التفاضل وفق  /1300/-

 /110اجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /
 درجة يف مادة الكيمياء.

مة لعاق اللراغبني يف التفاضل وف املتقدمني مجيع-
 /130الطالب على/ زةحياشريطة  االختصاصية

 درجة يف مادة الكيمياء.
 

الرقة ويداوم الطالب 
يف  ابالختصاص املماثل

اجلامعة اليت خيتارها 
 بعد القبول الطالب

 

بناء مجيع أ
 احملافظات الشرقية

 )دير الزور(الفرات (الفيزايءالعلوم )
بناء مجيع أ

 احملافظات الشرقية

فق درجة للراغبني يف التفاضل و  /1300/-
 /220اجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /

 .الفيزايءدرجة يف مادة 
مة لعاق اللراغبني يف التفاضل وف املتقدمني مجيع-

 /260الطالب على/ حيازةشريطة  االختصاصية
 .الفيزايءدرجة يف مادة 
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 ملفاضلة احملافظات الشرقيةاّصـة ابملتقدمني الشروط اخل

 عها.% من العدد املقرر قبوله يف مجيع كليات جامعة الفرات وفرو 70 ـب الشرقيةخصصت احملافظات  -

 .(الشرقيةافظات حملامن ) –مي الفرع العل-يتقدم إىل هذه املفاضلة الطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية  -

ومفاضـلة  دة يف اجلـدول )أ(نيا احملـديتقدم هؤالء الطـالب برغبـا م يف بطاقـة مفاضـلة واحـدة اشـمل املفاضـلة العامـة وفـل احلـدود الـد -
 حمافظا م وفل اجلدول /ب/ ووفل ما خيتار الطالب.

يف السـنة  ات وفروعهـا حصـرا  امعـة الفـر ل املماثـل بـني جيسمح للطالب املقبولني وفل املفاضلة اخلاصة أببناء هـذه احملافظـات ابلتحويـ -
قـا  جملمـوع يكـون الطالـب حمق شـريطة أن التالية للتسجيل، كما يسمح هلم ابلتحويل املماثـل إىل اجلامعـات احلكوميـة الرئيسـية وفروعهـا

وط يــه، مــع مراعــاة شــر لــذي قبــل فالــدرجات املطلــوب للقبــول يف اجلامعــة أو الفــرع الــذي يرغــب ابلتحويــل إليــه يف العــام الدراســي ا
 وقواعد التحويل املماثل.

 
 

 

 

 

 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

)علم احلياة( العلوم  

ير الزور()دالفرات  أبناء دير الزور فقط 
درجةةةةةةةة للةةةةةةةراغبني يف التفاضةةةةةةةل وفةةةةةةةق  /1300/-

 اجملموع العام.
 مجيةةةةةةةع املتقةةةةةةةدمني للةةةةةةةراغبني يف التفاضةةةةةةةل وفةةةةةةةق -

العامةةةةةةةة االختصاصةةةةةةةية شةةةةةةةريطة حيةةةةةةةازة الطالةةةةةةةب 
 درجة يف مادة العلوم. /190على/

احلسكةفرع الفرات   أبناء احلسكة فقط 
الرقة ويداوم الطالب 

يف  تصاص املماثلابالخ
اجلامعة اليت خيتارها 

بعد القبول الطالب  

 أبناء الرقة فقط

 )دير الزور(الفرات اللغة اإلنكليزية
مجيع أبناء 

 احملافظات الشرقية
 

ة اصيختصمجيع املتقدمني للتفاضل وفق العامة اال
دة درجة على األقل يف ما /180على / ملن حاز

 .ح نجا بالختبار شريطة اجتياز االلغة اإلنكليزية 

 اللغة الفرنسية
)دير الزور(الفرات مجيع أبناء  

 احملافظات الشرقية

ة اصيختصمجيع املتقدمني للتفاضل وفق العامة اال
ادة درجة على األقل يف م /180/ ملن حاز على 
احلسكةفرع الفرات  . نجاحشريطة اجتياز االختبار ب اللغة الفرنسية  

 اللغة العربية

 
 

)دير الزور(تالفرا  أبناء دير الزور فقط 

ة اصيختصمجيع املتقدمني للتفاضل وفق العامة اال
درجة على األقل يف  /  300على / ملن حاز

 مادة اللغة العربية.

احلسكةفرع الفرات   أبناء احلسكة فقط 
الرقة ويداوم الطالب 
يف  ابالختصاص املماثل

اجلامعة اليت خيتارها 
 بعد القبول الطالب

 أبناء الرقة فقط
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  سينظر إليها عند اساوي جمموع الدرجات ابلشهادة الثانوية  اليتاملواد 

 ات الطالب يف الشهادةمقرر بعض ة إىل عام اجملموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف أي اختصات سين رعلى للقبول احلد األدىن  عند تساوي 
 الطالب للتفاضل. يت اختارهانبية الوتعتمد عامة اللغة األجالثانوية وفق التسلسل الوارد يف اجلدول ويقبل من حاز على الدرجة األعلى 

  نوية بعد ات يف الشهادة الثالعام للدرجاجملموع ا العامة االختصاصية ين ر إىليف األقسام اليت يت  القبول فيها على للقبول احلد األدىن عند تساوي
 .ويقبل من حصل على اجملموع األعلى طي درجة مادة الرتبية الدينية

 

 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سياملواد اليت 
عند اساوي اجملموع  ابلتسلسل

 للدرجات العام
 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سياملواد اليت 
ابلتسلسل عند اساوي اجملموع 

 للدرجات العام

 العلوم-البيطري  الطب-يضالتمر  -حتضريية 
لغة أجنبية – كيمياء-علوم  الصمية  لغة أجنبية السياحة 

فيزايء-لغة أجنبية  –رايضيات  اهلندسة املعلوماتية لغة عربية–الرتبية الدينية الشريعة   

كيمياء-رايضيات-علوم اهلندسة التقنية  لغة عربية احلقوق 
(البيئية-احلياة  العلوم)عل -الزراعة كيمياء  –علوم   اإلعام-الرتبية   أجنبية لغة- لغة عربية   

 اهلندسة الكيميائية والبرتولية
كيميائيةو البرت اهلندسة و   

بيةنلغة أج –كيمياء   –رايضيات  لفلسفةا  عربية(لغة  – )رايضيات   

علوم إدارية – اقتصاد-معمارية هندسة  

رايضي( إحصاء-رايضياتالعلوم )  
لغة أجنبية –رايضيات  السياسيةالعلوم   لغة أجنبية –ثقافة قومية   

اهلندسة  –اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 
هندسة تكنولوجيا املعلومات -املدنية 

 واالتصاالت بطرطوس
لغة أجنبية –فيزايء  –رايضيات   )رايضيات( اجلغرافية 

رايضيات-فيزايء  العلوم )فيزايء( لغة عربية( –قومية  )ثقافة عل  االجتماع   

جيولوجيا(-)كيمياءوم العل فيزايء-كيمياء    
-اللغة الروسية -الفارسيةاللغة 

 املكتبات واملعلومات
عربية لغة-لغة أجنبية   

ةالرتبية الرايضي لغة عربية–لغة انكليزية  اللغة األملانية )علوم(   

علوم( –أجنبية  )لغة اآلاثر  لغة فرنسية أو اسبانية - لغة عربية اللغة االسبانية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-14- 

 

 مالحظات هامة للطالب الذين ارفض مجيع رغبا م بنتيجة املفاضلة العامة:
مجيع رغباهت  بنتيجة  رفضتو  رغبة /35/دونوا كامل الرغبات يف بطاقة املفاضلة والبالغ عددها الذين ميكن للطاب  -

 إحدى اجلامعات ملركزية يفلطاب اديرية شؤون اإىل ميدواي التقدم بطلباهت  ويرغبون بتسوية أوضاعه   ، العامة املفاضلة
اف ات ة العامة لفئة احملاملفاضل لنتائج احلدود الدنيا للدرجات املعلنةيرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و لتمديد كلية أو معهد 

جلميلة والفنون انون ت الفكليالى ع، كما ال جيوز التسوية وال جيوز تسوية األوضاع على احلد األدىن لفئة األبناءحصرا ، 
أن يت   على ،بعة األوىلبات األر الرغ ضمنيشرتط فيها أن اكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة  هاجلميلة التطبيقية كون

 سوية وضع أي طالبار إىل تلن يصو العامة،  خال فرتة تسجيل الطاب املستجدين املقبولني بنتيجة املفاضلة تقدل الطلبات
قبولني من وإصدار قوائ  امل جلامعاتقدمة ابوتت  معاجلة الطلبات االلكرتونية امل ،وان  لعدد الرغبات املذكور أعاه ما مل يكن مد

 قبل وزارة التعلي  العايل.
 .ال يتم اسوية أوضاع الطالب على رغبات منح اجلامعات اخلاصة واملفاضالت اخلاصة -
االختبارات  جما  يف يكن انملدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد وم -

سابقات فرتة احملددة للمنتهاء الاة بعد املطلوبة، ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجاهت  يف الشهادة الثانوية السوري
ات واملسابقات رى هل  االختبار لوبة، وجتاملط ختباراتيف اال كواالختبارات وبقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجاهت  ختوهل  االشرتا

 واملقابات من قبل جلان خاصة تؤلف هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهد.
 

 اجلهة اليت اُقّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
 

د اإلعــالن وإىل أحــ رين يف هــذاملــذكو وفــل اجلــدولني )أ وب( ااملفاضةةلة العامةةة يتقةةد م الطةةاب السةةوريون ومةةن يف حكمهةة  لاشةةرتاك يف  -1
 املعتمدة. لمراكز التسجي

املعتمةةد  طلبةةاهت  إىل املركةةزبردة أعةةاه يتقةةدم الطةةاب العةةرب وأبنةةاء املواطنةةات السةةورايت املقيمةةون يف سةةورية لةةن تنطبةةق علةةيه  الشةةروط الةةوا -2
 اخلات هب  ابجلامعة مصطمبني معه  األوراق الثبوتية املطلوبة منه .

                   يفالواقــــع  الثالاثءـمي من يوم وحىت هناية الدوام الرس 2020/  9 /26الواقع يف السبت اعتبارا  من صباح يوم  تطلبااقدم ال
الساعة الثانية  احا  وحىتتاسعة صبويتم استقبال الطالب يوميا  ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله من الساعة ال 2020/  10/  13

لساعة اقبال الطلبات حىت ستمر ابستمعة يعلى أن خيصص مركزين يف اجلامعة األم ومركز يف فرع اجلا هرا ، مبا فيها يوم السبتوالنصف ظ
   اخلامسة مساء .

 .يستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبولني

قدم إليها تعلقة بشروط التلومات املاملع ل اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافةميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبو 
 :عن طريل ومعلومات أخرى

      املفاضلةموقع                             موقع وزارة التعليم العايل   
www.mohe.gov.sy                         www.mof.sy 

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 الدكتور بسام ابراهيم     
 

http://www.mof.sy/

