الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

إع ـ ـ ـ ــالن
مفاضلة التعليــم الموازي للفرع العلمي (عدا االختصاصات الطبية)
للعام الدراسي 1027-1026
تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم إىل مفاضلل التعلليم ادللااز
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اامعلاو ومعاىلد اجلمهاريل العرييل السلاري

هممه للم احل للان ين عل للا الا للهاية العاماي ل العام ل الس للاري الف للر

وفق اآليت:
أن يم ل للان الطال ل للى هاال ل لار عل ل للا ش ل للهاية الدراسل ل ل العامايل ل ل العامل ل ل الس ل للاري – الف ل للر العلمل ل ل لعل ل لام  1026هصل ل لرار
.
يتقدم الطالى إىل مفاضل التعليم ادلااز ينفس يورة الاهاية العاماي اليت تقدم هبا للمفاضل العام .
يتقدم الطاللى إىل ادلفاضلل يل ل أانًيل واهلدة يإممليل أو فرمسل ختارىلا ويسلهلها يطا ل ادلفاضلل ورت يالًتط أن
تمان مفس الل اليت اختارىا عند التقدم للمفاضلل العامل  ،وينلا رً عليلو سسلى اوملا ملن  /1200/يعلد يل يرال
ماية الًتيي الديني  ،ويفاضل الطالى ينا علا ىذا اوما جلميع الرغًاو  ،وللقسم ادلماثل لل اليت اختارىا.
تللتم ادلفاضللل علللا أسللاس رلمللا يراللاو الاللهاية العاماي ل  ،يعللد ي ل يرا ل مللاية الًتيي ل الديني ل ويرا ل إهللدل الل تللن
األانًيتللن ياسللتعنا ليلليت الا لريع وادلعهللد ادلتاسللع للعلللام الاللرعي والعريي ل يدماللق هيللس سيصللار إىل اهتسللال مللاية
الًتيي الديني مع اوما العام للدرااو عند التفاضل عليها.
ميمن للطالى تدوين  / 10 /رغً حد أ صا ،وتعاجل أوضلا الطلال ادلرفاضل رغًلا م ينتيهل ىلذه ادلفاضلل دللن يون
 /25/رغً حد أيىن وفق الاروط واحلدوي الدميا للدرااو ادلعلن لنتانج مفاضل التعليم ادلااز .
ه للاا تس للاو اوم للا التفاض للل عن للد احل للد األيىن للقً للاا أ اختص للا س للينىلر إىل عام ل ل يعل ل ادلق للرراو
الاهاية العاماي وفق ما ىا مًن ادوا ادلفاضل العام ويقًل من هاز علا الدرا األعلا.
عن للد تس للاو احل للد األيىن للقً للاا عل للا العام ل ل ارتختصاا للي ارتختصاا للاو ال لليت ي للتم القً للاا فيه للا عل للا العام ل ل
ارتختصااللي ينىلللر إىل رلمللا الللدرااو الاللهاية العاماي ل يعللد ي ل يرا ل مللاية الًتيي ل الديني ل ويقًللل مللن هللاز علللا
اوما األعلا.
سللق جلميللع الطللال السللارين ومللن هممهللم ممللن تقللدماا أو مل يتقللدماا يطلًللا م إىل ادلفاضللل العامل و ًللاا أومل يقًللاا
ينتيهتها التقدم إىل ىذه ادلفاضل وفق الاروط الاارية ىذا اإلعان.
سق للطال ادلقًالن ادلفاضاو اخلاا اليت أعلن عنها اجلامعاو وادلعاىد يالتقدم إىل ىذه ادلفاضل .
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خاا فًتة يراس اينها ،يالتقدم ذلذه ادلفاضل ويعاملان معامل الطال السارين من هيس الرسام اجلامعي .
ياللًتط يللالطال ال لراغًن تللدوين رغً ل أهللد ادلعاىللد أن يمام لاا مللن مااليللد عللام  2993ومللا يعللد والع ل ة للعللام وللليس
للاهر أو اليام .
تعتمد متلانج الطلال النلااحن ادلسللايقاو وارتختًلاراو الليت الرو خلاا ادلااعيلد اةلدية إعللان ادلفاضللل العام ل
للعام الدراسل  1027-1026واخلاا يًع الملياو أو ادلعاىد.
للل يالللى اختللار ضللمن رغًاتللو ليل ر أو معهللدار ستللا القًللاا فيللو إىل النهللاف مسللايق أو اختًللار ومل يتقللدم إليللو ضللمن
ادلااعيد اةدية إعان ادلفاضل العام  ،فإن ىذه الرغً تعد مل اة هممار.
تللتم ادلقللاياو للمقًلالن ليللاو الًتييل يمعلللم ال – إرشللاي مفسل – ريللاأ أيفللاا و ادلعهللد التقللال للللنفع وال للاز
يالرميان وادلعهد التقال للخطاط احلديدي حبلى الملي أو ادلعهد الذ ًل فيو الطاللى خلاا ادلااعيلد اةلدية لتسلهيل
األسًاعن األوليلن ملن يلد التسلهيل ادلعهلد ذاتلو  .ويعلد مسلتنمفار علن
الطال ادلقًالن ،و معهد اآلثار وادلتاه
التسهيل من مل جير ادلقايل الاخصي ادليعاي اةدي ذلا ،ومن يرف ينتيه ادلقايلل الليت ىلرل يعلد القًلاا ،يقًلل الرغًل
التالي اليت سق لو التسهيل فيها وفق يطا مفاضلتو يعد إيراز وثيق خطي من الملي ادلعنيل أو ادلعهلد يهملو غل رتنلق ينتيهل
فحص ادلقايل الاخصي .
عنللد ًللاا الطالللى إهللدل المليللاو ادلفتتحل فللرو اجلامعللاو يسللمأل لللو يالتحايللل ادلماثللل فيمللا يينهللا هصلرار السللن
التالي للتسهيل ،ملا يسلمأل للو يالتحايلل ادلماثلل إىل اجلامعلاو احلماميل السلاري شلريط أن يملان زلققلار وملا اللدرااو
ادلطلللال للقًللاا اجلامع ل اللليت يرغللى يالتحايللل إليهللا العللام الدراس ل الللذ ًللل فيللو الطالللى مللع مراعللاة شللروط و ااعللد
التحايل ادلماثل.
الطللال ادلقًالللان اامع ل الف لراو يييللر ال ل ور مللن احلاالللن علللا الاللهاية العاماي ل مللن إهللدل اةافىلللاو الاللر ي رت
يسمأل ذلم يالتحايل ادلماثل إىل اجلامعاو األخرل إرت إذا امل يرالا م سلن القًلاا لاذلم ارتلتحلام ياجلامعل ادللراي
التحايل إليها.
خصصل مسللً  %70مللن األعللداي ادلقللررة للقًللاا يعل المليللاو واأل سللام ادلفتتحل فللرو اجلامعللاو ياةافىلللاو
ألينا ىذه اةافىلاو مبفاضل التعليم ادلااز وفق مصدر الاهاية العاماي .
علللا الطالللى الراغللى التقللدم إىل مفاضللل التعللليم ادللااز وفللق شللروط ىللذا اإلعللان تسللديد مًلللد و للدره /15000/
مخسل وعاللرون ألل لل ة سللاري سلللف أهللد ادلصللارع ادلعتمللدة ادلللذ ارة أيمللاه  ،حتتسللى ىللذه السلللف مللن يمل رسللم
اخلدماو اجلامعي هن إجناز الطالى دلراهل تسهيلو الملي أو القسم أو ادلعهد الذ ًلل فيلو ينتيهل ىلذه ادلفاضلل ،
ورت ت لري ىللذه السلللف للطالللى هللاا ًالللو وفللق تسلسللل رغًاتللو ادلسللهل يطا ل ادلفاضللل واسللتنمافو عللن التسللهيل
خاا الفًتة اليت ستحدي للتسهيل النهان  ،وتعاي ىذه السلف للطالى إذا ام مجيع رغًاتو مرفاض .
جيى علا الطال التقيد التام يادلااعيد اةدية ىذا اإلعان.
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أ -جـدول الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي

عل للا الطال للى اختي للار رغًات للو ادلطلايل ل م للن اوماعل ل ال لليت سق للق فيه للا رلم للا يراات للو احل للد األيىن للمهماعل ل  ،أو م للن
اوماعاو األيىن اليت تليها:
الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات

المجموعة / 2/



لي اذلندس ادلعلاماتي



لي اذلندس ادلدمي

 1000درجة 



اامعاو يماق  -هلى -تارين -الًعس.
اامعيت يماق -الًعس و احلسم .

لي اذلندس ادلدمي يىندس إيارة التاييد -اذلندس اإلمااني
لي اذلندس ادليماميمي والمهرياني ياذلندس الطًي
لي ىندس تمنالاايا ادلعلاماو وارتتصارتو
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اامع تارين.

اامع يماق.

يرياس.

الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات


لي اذلندس ادلدمي



ليل اذلندسل ادلدميل ياذلندسل اجلياتمنيميل -ىندسل ادلاااللاو والنقللل-اذلندسل

اامعيت هلى ومحاه.
اامع تارين.

الطًاغرافي  -اذلندس الًيئي -اذلندس ادلاني والر


لي اذلندس ادلدمي ياذلندس الًيئي  -ىندس ادلااري ادلاني



ليل اذلندسل ادليماميميل والمهريانيل يىندس ل احلااسلليى واأل تل  -ىندسل الطا ل
المهرياني  -ىندس ارتلمًتومياو وارتتصارتو



اامع الًعس.

اامع يماق

ليل اذلندسل ادليماميميل والمهريانيل يىندسل ارتلمًتوميللاو وارتتصللارتو
 -اذلندس ل ل ل ل الطًي ل ل ل ل  -ىندس ل ل ل ل احلاسل ل ل للًاو والل ل ل للتحمم اآليل  -ىندس ل ل ل ل

المجموعة / 1/

 2900درجة

ادليماتروميك


اامع تارين.

ليل اذلندسل ادليماميميل والمهريانيل يىندسل ارتلمًتوميللاو وارتتصللارتو
 -ىندس التحمم اآليل واحلااسيى

اامع الًعس.



لي اذلندس المهرياني وارتلمًتومي يىندس ارتتصارتو



ليل ل ل اذلندسل ل ل التقنيل ل ل يأ تل ل ل ا ل للناعي -تقامل ل ل األغذيل ل ل  -يا ل للاو مته ل للدية

اامع هلى.

يرياس.
 الملي التطًيقي يتقنياو هاسال -ميماتروممس
 الملي التطًيقي يتقاماو ارتتصارتو

اامع يماق.

اامع تارين.

 الملي التطًيقي يالت ذي المهرياني للمناآو الصناعي وادلدن -تقنياو هاسلال
اامع محاه.
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الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات


لي اذلندس ادلدمي ياذلندس الطًاغرافي



لي اذلندس ادلدمي ياذلندس ادلاني



لي ل ل ل اذلندس ل ل ل ادلعماري ل ل ل

اامع هلى.
اامع هلى .

اامع ل للاو يما ل للق-هل ل للى-تا ل ل لرين-الًع ل للس-محل ل للاه

يالسلمي  -يرياس.


لي اذلندس ادليماميمي والمهرياني يميماميك عام



لي ل ل اذلندس ل ل ادليماميمي ل ل والمهرياني ل ل يىندس ل ل ادليماتروميل للك  -ىندس ل ل الطا ل ل
المهرياني

المجموعة / 3/

 2800درجة 

اامع يماق.

اامع الًعس.

ليل اذلندسل ادليماميميل والمهريانيل يىندسل الطا ل المهريانيل -اذلندسل الًحريل
-ىندس التصميم واإلمتا -ىندس القال ادليماميمي



اامع تارين.

لي ل ل ل اذلندس ل ل ل المهرياني ل ل ل وارتلمًتومي ل ل ل يىندس ل ل ل احلااسل ل لليى  -ىندس ل ل ل الل ل للنىلم
اإللمًتومي

اامع هلى.



لي اذلندس ادليماميمي ياذلندس الناوي  -ىندس الط ان



لي اذلندس ادليماميمي والمهرياني يىندس القال ادليماميمي



لي اذلندس الميمياني والًًتولي ياذلندس الًًتولي



لي اذلندس التقني يىندس ادلمنن ال راعي  -معداو وآلياو
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اامع هلى.
السايدا .

اامع الًعس.
يرياس.

الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات

 لي ل اذلندس ل ادليماميمي ل والمهرياني ل يىندس ل السللياراو واآللي للاو العقيل ل -ىندس ل
اامع يماق.
التصميم ادليماميم

 لي ل ل اذلندس ل ل المهرياني ل ل وارتلمًتومي ل ل يىندس ل ل الل للتحمم اآليل واأل ت ل ل الصل للناعي -ىندس ل ل
اامع هلى.
ادليماتروميك -ىندس القياية المهرياني -ىندس مىلم القدرة المهرياني






ليل ل اذلندسل ل ادليماميميل ل يىندسل ل الطا ل ل ادليماميميل ل -ىندسل ل اإلمت للا  -اذلندسل ل
الصناعي -علم ادلااي اذلندسي  -ميماميك ال ا والنسيج

اامع هلى.

ليل اذلندسل ادليماميميل والمهريانيل يىندسل القلال ادليماميميل – ىندسل التصللميم
اامع الًعس.

واإلمتا -ىندس ادلعاين

هرياني

لي اذلندس ادليماميمي والمهرياني ييا

السايدا .

لي اذلندس الميمياني والًًتولي يىندس ال ا والنسيج

اامع الًعس.

 لي اذلندس التقني يتقاملاو اذلندسل احليايل -تمنالاايلا األغذيل  -تقاملاو اذلندسل
اامع هلى.
الًيئي



المجموعة/ 4/

 2650درجة

لي ل ل اذلندس ل ل الميمياني ل ل والًًتولي ل ل ياذلندس ل ل الميمياني ل ل -اذلندس ل ل ال ذاني ل ل
اامع الًعس.

 الملي التطًيقي يالتدفئ والت يد والتميي


لي ال راع

-تقنياو المًتومي

اامع هلى.

اامعيت تارين ومحاه يالسلمي و احلسم .



لي العلام الصحي



لي العلام يعلم احلياة

احلسم .

ليل العلللام يالرياضللياو

اامعل محللاه يمصللياع – و يريللاس يشلريط هيللازة




اامع الًعس.

الطالى علا  /360/يرا
لي ارت تصاي

ماية الرياضياو .

اامعيت يماق -الًعس .



لي الًتيي يمعلم ا  /غ ملت م



لي الًتيي يرياأ األيفاا إماث فقع




لي ل اإلعللام

اامع محاه
اامع يماق.

اامع ل يماللق يش لريط هيللازة الطالللى علللا /280/يرا ل

األانًي و /310/يرا

الل العريي .

لي اآليال يالل الروسي

اامع يماق.

 ادلعهد التقال لطى األسنان يتعايضاو
 ادلعه للد التق للال لل للنفع وال للاز

فقع./
6

الل ل

يماق

يامي للاس  -مح للص – احلس للم يال للرميان /ذ للار

الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات


ليل ل ل اذلندسل ل ل ادليماميميل ل ل والمهريانيل ل ل يىندسل ل ل ميمامي ل للك الص ل للناعاو النس ل لليهي
وتقاما ا



المجموعة/ 5/

 2500درجة

اامع يماق.

لي اذلندس ادليماميمي يىندس اآلرتو ال راعي



لي ال راع



لي ارت تصاي



لي ارت تصاي ي ايل ومصارع



اامع هلى.

اامعاو يماق  -هلى  -الًعس -الفراو .
اامعاو هلى -الفراو  -تارين  -يرياس و احلسم .

لي الطى الًيطر

اامع محاه.

اامعيت محاه -الفراو.

 الملي ل التطًيقي ل يالت ذي ل المهرياني ل للمناللآو الصللناعي وادلللدن -تقنيللاو هاسللال -
التدفئ والت يد والتميي -ميماميك مر ًاو-تصنيع ميماميم



لي ل العل للام يالفي ي للا

اامع تارين

يري للاس يش لريط هي للازة الطال للى عل للا  /120/يرا ل

ماية الفي يا .


لي العلام يالميميا

اامع يمالق يشلريط هيلازة الطاللى عللا  /210/يرال

ماية الميميا .


لي الًتيي يادلناىج ويرانق التدريس



لي الًتيي يرياأ األيفاا إماث فقع

اامع الًعس و احلسم .



ليل ل الًتييل ل يمعل للم ال ل  /غل ل ملتل ل م

اامع للاو يما للق –تال لرين  -الًع للس -

اامع الًعس.

يرياس و احلسم .


لي السياه

يرياس.



لي احلقام

اامعاو يماق  -تارين -الًعس.



لي اآليال ي سم الل ارتسًامي

اامع يماق يشريط أن تمان ل ل التفاضلل

الفرمسي هصرار .


لي ل ل اآليال يالل ل ل األدلامي ل ل

اامع ل ل يمال للق يش ل لريط أن تمل للان ل ل ل التفاضل للل

اإلمملي ي هصرار .


لي اآليال ياجل رافي

يرياس.

 ادلعهد التقال لطى األسنان يتعايضاو
 ادلعهد التقال للخطاط احلديدي
7

هلى – محاه.

هلى يذ ار فقع .

الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات

 لي ل العلللام يالرياضللياو اللامعيت يماللق –تا لرين و احلسللم يش لريط
هيازة الطالى علا  /360/يرا ماية الرياضياو .
اامع للاو يما للق – تال لرين  -هل للى -الًع للس -
 ليل ل العل للام يالفي ي للا
الفراو يشريط هيازة الطالى علا  /120/يرا ماية الفي يا .


لي العلام يعلم احلياة

اامعاو يماق – هلى  -تارين – الًعس  -الفراو



لي العلام ياجليالاايا

اامعاو يماق -هلى -تارين  -الًعس.

اامعللاو هلللى – الًعللس -تالرين – الفلراو -
 ليل العلللام يالميميللا
يرياسيشريط هيازة الطالى علا  /210/يرا ماية الميميا .


اامع يماق.

لي العلام يالعلام الًيئي

 لي العلام ياإلهصا الرياض
 /360/يرا ماية الرياضياو .



المجموعة/ 6/

 2400درجة



لي العلام السياسي
لي السياه
لي احلقام

اامعيت هلى و الفراو و احلسم .




لي اآليال يالفلسف



اامع يماق.

اامعيت يماق والًعس.

لي اآليال ياآلثار



اامعيت تارين -هلى يشريط هيازة الطالى علا

اامع يماق .
اامعاو يماق –تارين-هلى

لي اآليال يالل الفارسي

اامعيت يماق-الًعس

لي اآليال يعلم ارتاتما

اامعاو يماق -تارين-هلى -الفراو.



لي اآليال يادلمتًاو وادلعلاماو



لي الًتيي يرياأ األيفاا إماث فقع







اامع الفراو .

لي الًتيي يادلناىج وتقنياو التعليم

اامعيت يماق -تارين.

لي الًتيي يادلناىج ويرانق التدريس

اامع هلى.

 لي الًتيي يإرشلاي مفسل
يرياس.


اامعيت يماق وتارين.

اامعلاو يمالق –هللى -الًعلس -تالرين -

لي الًتيي يمعلم ا  /غ ملت م
لي الًتيي يالًتيي اخلاا
لي الًتيي يعلم النفس
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اامعيت هلى – الفراو

اامع يماق.
اامعيت يماق -الًعس.

الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات

المجموعة/ 7/
المجموعة/ 8/

 2310درجة



 2300درجة بعد 
إضافة درجة مادة
التربية الدينية






المجموعة/ 9/












المجموعة/ 20/

الامعيت يماللق وهللى يشلريط هيلازة الطالللى عللا /210/يرال

الًتيي الديني و /120/يرا







 2100درجة

لي الًتيي الرياضي
ليليت الالريع

اامعيت تارين -محاه.
مللاية

ماية الل العريي .

لي الفنان اجلميل جبامعيت يماق وتارين و السايدا .
لي الفنان اجلميل التطًيقي جبامع هلى.
تدر رغً لي الفنان اجلميل ضمن الرغًاو األريع األوىل .
لي ارت تصاي يرعا والقنيطرة والسايدا .
لي العلام اإلياري إيلى.
لي الطى الًيطر يرعا
لي ال راع يعام ايلى و السايدا .
لي العلام يعلم احلياة يرعا والسايدا .

لي التمري

اامعاو هلى – تارين – محاه .

ا للامعيت يما للق -الًعسيش لريط هي للازة الطال للى عل للا

لي ل العل للام ياإلهص للا الرياض ل
 /360/يرا ماية الرياضياو .
لي ل العل للام يالرياض للياو اامع للاو هل للى -الًع للس الف لراو و يرع للا والقنيط للرة وت للدمر
وايلى والسايدا يشريط هيازة الطالى علا  /360/يرا ماية الرياضياو .
ت ل للدمر يش ل لريط هي ل للازة الطال ل للى عل ل للا  /210/يرا ل ل م ل للاية
لي ل ل العل ل للام يالميمي ل للا
الميميا .
ايلى يشريط هيازة الطالى علا  /120/يرا ماية الفي يا .
لي العلام يالفي يا
لي احلقام يرعا -القنيطرة -ايلى
لي الًتيي يمعلم ا  /غ ملت م السايدا – تدمر -ايلى  -يرعا – القنيطرة.
يرعا والسايدا .
لي الًتيي يإرشاي مفس
اامعاو يماق-تارين-هلى و السايدا
لي اآليال ياجل رافي
يرعا و السايدا
لي اآليال يعلم ارتاتما
السايدا .
لي اآليال يالفلسف
لي اآليال ياآلثار اامع هلى و ايلى و السايدا .

 2100درجة بعد  ادلعهد ادلتاسع للعلام الارعي والعريي يماق
إضافة درجة مادة
يشريط هيازة الطالى علا /210/يرا الًتيي الديني .
التربية الدينية
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الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات












المجموعة/ 22/

جميع
المتقدمين

















ادلعهد التقال اذلندس يدماق – هلى –محص-تارين.
ادلعه للد التق للال للحاس للال يما للق ومح للاه ومح للص والاذ يل ل وهل للى ويرع للا
وايلى
ادلعهد التقال الطيب يماق والاذ ي وهلى والنًك
ادلعهد التقال للعلام ادلالي وادلصرفي يماق والاذ ي وهلى وإيلى ويرعا .
ادلعهد التقال للهندس ادليماميمي والمهرياني يماق وهلى.
ادلعهد التقال للخدماو الطًي الطارن محاه.
ادلعهد التقال للطى الًيطر الاذ ي -محاه -إيلى – يير ال ور -احلسم .
ادلعهد التقال للممنن ال راعي القامال .
ادلعهد التقال للنقل الًحر يطرياس .
ادلعهد التقال للطا الامسي يطرياس.
يما ل للق – هل ل للى – الس ل للايدا -مح ل للص-مح ل للاه
ادلعه ل للد التق ل للال ال راع ل ل ل
يالسقيلًي -يرياس-يرعا-إيلى-يير ال ور – احلسم -القنيطرة.
ادلعهد التقال لل راعاو ادلتاسطي الاذ ي .
معهللد ادللرا ًن الفنيللن يماللق-هلللى -محللص-محللاه-الاذ يل -ييللر الل ور-احلسللم -
يرعا -يرياس.
يماللق يش لريط هيللازة الطالللى علللا  /250/يرا ل مللاية
معهللد اآلثللار وادلتللاه
الل األانًي .
ادلعهد التقال للعلام السياهي والفند ي يماق -هلى-الاذ يل – محلص-يريلاس
–يي للر ال ل ل ور -الس للايدا يش ل لريط هي للازة الطال للى عل للا  /280/يرا ل ل م للاية الل ل ل
األانًي ويتم التفاضل علا أساس يرا ماية الل األانًي الاهاية العاماي .
يماق -هلى-يرياس -يير ال ور-محص-احلسم .
ادلعهد التقال الصح
ادلعهد التقال للمهريا وادليماميك يماق وهلى والاذ ي يالتايع لازارة المهريا
ادلعهد التقال القامال يدماق.
يماق والاذ ي .
ادلعهد التقال اإلهصان
ادلعهد التقال للصناعاو التطًيقي يماق – محص – هلى.
ادلعهد التقال للصناعاو الميمياني يماق
ادلعهد التقال للصناعاو النسيهي يماق.
ادلعهد التقال ادلايل يماق.
ادلعهد التقال للطًاع والنار يماق.
ادلعهد التقال للفنان التطًيقي يماق
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الحد األدنى
المجموعات

الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة العامة

المطلوب من
الدرجات


اامع للاو يما للق – هل للى – تال لرين – الًع للس -

ليل ل العل للام يالرياض للياو

الف لراو و يرعللا – القنيطللرة –السللايدا -إيلللى -يريللاس – تللدمر –احلسللم -
مصياع يدلن هاز علا /210/يرا علا األ ل

جميع
المتقدمين
المجموعة/ 21/

للتفاضل على
عالمة
االختصاص

لي العلام ياإلهصا الرياض

اامعاو يماق – هلى – تالرين – الًعلس

يدلن هاز علا /390/يرا علا األ ل


لي العلام يالفي يا

ماية الرياضياو .

ماية الرياضياو

اامعاو يماق – هللى – تالرين – الًعلس – الفلراو

و إيلى -يرياس يدلن هاز علا /180/يرا علا األ ل


لي ل العل للام يعل للم احلي للاة

ماية الفي يا .

اامع للاو يما للق – هل للى – تال لرين – الًع للس -

الف لراو واحلسللم والسللايدا ويرعللا يدلللن هللاز علللا /290/يرا ل علللا األ للل
ماية العلام .


لي العلام يالميميا

اامعاو يماق – هلى – تارين – الًعلس -الفلراو

–يرياس وتدمر يدلن هاز علا /230/يرا علا األ ل


المجموعة/ 23/

للتفاضل على

يدلن هاز علا/180 /يرا علا األ ل


ليل اآليال يالل ل اإلمملي يل

ماية الل العريي .

اامعللاو يمالق – هلللى – تالرين  -الًعللس

-الف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لراو  -محل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاه و يرعل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا – يريل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاس – إيلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى

عالمة
االختصاص

اامع للاو يما للق  -هل للى -تال لرين -الًع للس –

الف لراو  -محللاه و يرعللا -القنيطللرة – السللايدا  -إيلللى  -يريللاس  -احلسللم

جميع
المتقدمين

ليل ل اآليال يالل ل ل العرييل ل

ماية الميميا .

يدلن هاز علا  / 120 /يرا علا األ ل


لي ل اآليال يالل ل الفرمسللي

ماية الل اإلمملي ي

اامعللاو يماللق -هلللى -تا لرين – الًعللس -

الف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لراو  -يري ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاس – الس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للايدا – احلس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم
يدلن هاز علا  /280/يرا علا األ ل

ماية الل الفرمسي .

ب -جدول المفاضلة الخاصة بأبناء المحافظات الشرقية
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الكلية

الجامعة

الهندسة المدنية (العامة )الرقة

االختصاص المماثل في

الهندسة المدنية (المائية)الرقة
الهندسة المدنية
الهندسة البترولية بدير الزور
ىندسة الصناعات البتروكيميائية بدير
الزور

ىندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
بدير الزور

الطب البيطري
االقتصاد
التمريض بدير الزور

الزراعة

الحد األدنى المطلوب من الدرجات
1600

الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

جميع أبناء

المحافظات الشرقية

الفرات فرع الحسكة

1600

االختصاص المماثل في

جامعة البعث بعد القبول

جميع أبناء
المحافظات الشرقية

االختصاص المماثل في
الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

الفرات (دير الزور)

جميع أبناء
المحافظات الشرقية
جميع أبناء

المحافظات الشرقية

الفرات(دير الزور)
الفرات فرع الحسكة

جميع أبناء

المحافظات الشرقية

الكلية المماثلة في

الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

جميع أبناء

المحافظات الشرقية

التربية رياض أطفال (إناث فقط)

1500

1400
2100
1200
1200
1200

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

الفرات فرع الحسكة

أبناء الحسكة فقط

1200

الرقة  /الكلية المماثلة

في الجامعة التي يختارىا

أبناء الرقة فقط

الفرات(دير الزور)

جميع أبناء

1200
2100

الفرات فرع الحسكة

المحافظات الشرقية

2100

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

1200

الفرات فرع الحسكة

أبناء الحسكة فقط

1200

الرقة/الكلية المماثلة في
الجامعة التي يختارىا

أبناء الرقة فقط

2100

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

2100

الفرات فرع الحسكة

أبناء الحسكة فقط

1200

الطالب بعد القبول

كلية التربية (معلم صف /غير ملتزم)

1500

2100

الطالب بعد القبول

الحقوق

1500
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الكلية

الحد األدنى المطلوب من الدرجات

الجامعة
الرقة /الكلية المماثلة في
الجامعة التي يختارىا

أبناء الرقة فقط

الطالب بعد القبول

العلوم(الجيولوجيا) دير الزور

الكلية المماثلة في

الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

اآلثار الحسكة
علم االجتماع

الفرات(دير الزور)

الطالب بعد القبول

الفرات(دير الزور)
العلوم (الرياضيات)

الفرات فرع الحسكة
الرقة/الكلية المماثلة في
الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

العلوم (الكيمياء)

جميع أبناء

الفرات(دير الزور)

جميع أبناء

العلوم (الكيمياء)الرقة

العلوم (الفيزياء)

الفرات(دير الزور)

1200

المحافظات الشرقية
جميع أبناء

2100

المحافظات الشرقية

أبناء دير الزور فقط  /1200/-يرا للراغًن التفاضل وفق
اوما العام شريط هيازة الطالى علا /330/
أبناء الحسكة فقط
يرا ماية الرياضياو.
مجيع ادلتقدمن للراغًن التفاضل وفق العامأبناء الرقة فقط ارتختصااي شريط هيازة الطالى علا/360/
يرا ماية الرياضياو .
 /1200/يرا للراغًن التفاضل وفقجميع أبناء

المحافظات

الكلية المماثلة في

الجامعة التي يختارىا

1200

المحافظات الشرقية

الكلية المماثلة في

الجامعة التي يختارىا

2100

الشرقية

الطالب بعد القبول

اوما العام شريط هيازة الطالى علا /220/

يرا ماية الميميا .
-مجيع ادلتقدمن للراغًن

ارتختصااي شريط هيازة الطالى علا/210/
يرا

ماية الميميا .

 /1200/-يرا للراغًن

العلوم(علم الحياة)

الفرات(دير الزور)
الفرات فرع الحسكة

جميع أبناء

المحافظات
الشرقية

التفاضل وفق

اوما العام شريط هيازة الطالى علا /110/

يرا ماية الفي يا .
-مجيع ادلتقدمن للراغًن

التفاضل وفق العام

ارتختصااي شريط هيازة الطالى علا/140/
يرا

ماية الفي يا .

أبناء دير الزور فقط  /1200/-يرا للراغًن
أبناء الحسكة فقط اوما العام.
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التفاضل وفق العام

التفاضل وفق

الكلية

الحد األدنى المطلوب من الدرجات

الجامعة
الرقة  /القسم المماثل

أبناء الرقة فقط

في الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

جميع أبناء

اللغة اإلنكليزية

اللغة الفرنسية

الفرات(دير الزور)

الشرقية

الفرات(دير الزور)

جميع أبناء

المحافظات

الفرات فرع الحسكة
الفرات(دير الزور)

اللغة العربية

المحافظات

الفرات فرع الحسكة
الرقة /القسم المماثل في

الشرقية

 مجيع ادلتقدمن للراغًن التفاضل وفقالعام ارتختصااي شريط هيازة الطالى

علا /280/يرا

ماية العلام.

مجيع ادلتقدمن للتفاضل وفق العام ارتختصااي

شريط هيازة الطالى علا  / 295 /يرا
علا األ ل

ماية الل اإلمملي ي .

مجيع ادلتقدمن للتفاضل وفق العام ارتختصااي

شريط هيازة الطالى علا  / 280/يرا علا
األ ل ماية الل الفرمسي .

أبناء دير الزور فقط
أبناء الحسكة فقط مجيع ادلتقدمن للتفاضل وفق العام ارتختصااي
شريط هيازة الطالى علا  / 160 /يرا
أبناء الرقة فقط

الجامعة التي يختارىا
الطالب بعد القبول

علا األ ل

ماية الل العريي .

خاصـة بالمتقدمين لمفاضلة المحافظات الشرقية
الشروط ال ّ
 خصص اةافىلاو الار ي يل %70من العدي ادلقرر ًالو مجيع لياو اامع الفراو وفروعها. يتقللدم إىل ىللذه ادلفاضللل الطللال احلاالللان علللا الاللهاية العاماي ل العام ل السللاري -الفللر العلم ل – يمللن اةافىلللاوالار ي .
 يتقدم ىؤرت الطال يرغًا م يطا مفاضل واهدة وفق احلدوي الدميا اةديةوفق اجلدوا /ل /ووفق ما ختار الطالى.

اجلدوا يأ ومفاضل زلافىلا م

 يسمأل للطال ادلقًالن وفق ادلفاضل اخلاا يهينا ىذه اةافىلاو يالتحايل ادلماثل ين اامع الفراو وفروعها هصرارالسن التالي للتسهيل ،ما يسمأل ذلم يالتحايل ادلماثل إىل اجلامعاو احلمامي الرنيسي وفروعها شريط أن يمان
الطالى زلققار وما الدرااو ادلطلال للقًاا اجلامع أو الفر الذ يرغى يالتحايل إليو العام الدراس الذ
ًل فيو ،مع مراعاة شروط و ااعد التحايل ادلماثل.
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األوراق المطلوبة للتق ّدم إلى المفاضلة
 -2اارة عن الًطا الاخصي يالنسً للطال السارين ،أما الطال الفلسطينيان ادلقيمان ساري فيتقدمان يصارة عن القيلد
السللهل ادلللدل مسللتخراار هللديعار يللذ ر فيللو تللاري اللهللا لعانل ل الطالللى والللذ جيللى أن يمللان يتللاري  2956/7/16ومللا
ًل.
 -1يتقللدم أينللا ادلااينللاو السللارياو ادلقيمللاو سللاري ياثيقل تعًل انسلليتهم ياإلضللاف إىل وثيقل تسلسللل يراسل دلرهلل التعللليم
ساري واارة عن الًطا الاخصي لألم وسند إ امل ذللا خلاا ملدة يراسل
األساس ياحللق العامي ومرهل التعليم العاما
اينها ساري .
 -3إشعار مصر يتسديد سلف مالي و يمتها  / 15000/مخس وعارون أل ل ة ساري

إجراءات التق ّدم إلى المفاضلة

ادلصارع ادلذ ارة أيماه.

 -2يتقدم الطالى شخصيار ،أو و يلو القامال يمبااى و ال رمسي لاشًتاك
ادلعتمدة اجلامعاو واةافىلاو الساري .
 -1ختار الطالى يورة الاهاية العاماي والل األانًي اليت يرغى يالتفاضل مبااًهما ويدوهنا مع رغًاتو مساية يطا ادلفاضل
ويرااع أهد مرا التسهيل ادلعتمدة.
 -3يقام ادلاظ ادلختص ياإليخاا ارتلمًتول للًياماو اليت اختارىا الطالى ولرماز الرغًاو اليت يوهنا مساية ادلفاضل
 -4يعد ته د الطالى من اح إيخاا يياماتو وتسلسل رغًاتو يقام ماظ
أالي .

-5
-6
-7
-8
-9

مفاضل القًاا اجلامع إىل أهد مرا التسهيل

اإليخاا يتعًي

الًطا ارتلمًتومي ويًاع ثاث مس

يا ع الطالى علا النس العاث األالي  ،ويلصق الطاايع ادلطلاي علا مسختن منها.
يا ع ماظ اإليخاا علا النس العاث األالي .
يضع ادلاظ ادلختص يالتسهيل األختام الرمسي علا النس العاث األالي وستفظ ينسخ ادلر إلهالتها إىل الازارة
علا أن تًقا النسخ ارتهتيايي يدون ياايع اجلامع .
يسلم ماظ التسهيل للطالى مسخ ملصقار عليها الطاايع ادلطلاي إشعارار يارتشًتاك ادلفاضل وستفظ الطالى هبذه
النسخ إليرازىا عند الضرورة.
عند هدوث خطه التقدم إىل ادلفاضل ميمن للطالى تعديل رغًاتو ،دلرة واهدة فقع خاا فًتة التقدم للمفاضل وذلك
ادلر اخلا يتعديل الرغًاو ياجلامع اليت سًق وتقدم يًطا ادلفاضل إليها وذلك وفق اآليت:
 يتقدم ااهى العا يطلى التعديل رمسيار إىل رناس اجلامع اليت يتًع ذلا ادلر ادلخصص لذلك مرفقار يو يطاادلفاضل الراغى يتعديلها وادلمهارة من مر التسهيل.
 يقام ادلر ادلخصص يتعديل الرغًاو المًتوميار وتسلم النسخ ادلعدل للطالى وفق اآللي ادلعتمدة وستفظ يالنسخاألخرل مرفق يطلى الطالى ويطا ادلفاضل السايق .
 -ترسل الًطا او ادلعدل إىل الازارة ضمن م ل خا مرفق يقانم امسي .

مالحظات ىامة:

 ميمن للطالى تدوين رغً واهدة علا األ ل وهىت  /10/رغً حد أ صا ،ويتم القًاا وفق رلما الدرااو وتسلسل
الرغًاو والاروط األخرل.
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 مل مجيع الرغًاو يطا ادلفاضل غ مل م ،و ىذه احلال لن يصار إىل تساي وضع الطالى ادلرفاض رغًاتو ينتيه
ادلفاضل ما مل يمن مدومار  /25/رغً حد أيىن وزلققار للحد األيىن للقًاا أ اختصا ينتيه ادلفاضل والاروط
األخرل.
 سق للطالى التقدم للمفاضل أ مر تسهيل معتمد ،و هاا تقدم إىل أ عر من مر تعتمد الًطا األوىل وتل ا
العامي هممار.
لياو تدمر يالدوام اجلامعاو
 يسمأل فقع للطال ادلقًالن جبامعيت هلى والفراو وفروعهما والطال ادلقًالن
األخرل الملياو وادلعاىد ادلماثل للعام الدراس .1027/1026

مالحظات ىامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي:
 -ميمن للطال الذين رفض مجيع رغًا م ينتيه مفاضلة التعليم الموازي و اماا د يوماا

يطا ادلفاضل /25/

إهدل
رغبة حد أيىن ويرغًان يتساي أوضاعهم التقدم يطلًا م المًتوميار إىل مديري شؤون الطال ادلر ي
اجلامعاو لتحديد لي أو معهد يرغًان التسهيل فيو وفق الاروط و احلدوي الدميا للدرااو ادلعلن لنتانج مفاضل
التعليم ادلااز لفئ اةافىلاو هصرار ،ورت جياز تساي األوضا علا احلد األيىن لفئ األينا  ،ما رتجياز التساي علا
لياو الفنان اجلميل امو ياًتط فيها أن تمان الرغً مدرا

يطا ادلفاضل ضمن الرغًاو األريع األوىل ،علا أن

يتم تقدمي الطلًاو خاا فًتة تسهيل الطال ادلستهدين ادلقًالن ينتيه مفاضل التعليم ادلااز  ،ولن يصار إىل تساي
وضع أ يالى ما مل يمن مدومار لعدي الرغًاو ادلذ ار أعاه  ،وتتم معاجل الطلًاو ارتلمًتومي ادلقدم ياجلامعاو
وإادار اانم ادلقًالن من ًل وزارة التعليم العايل.
 رت يسال وضع الطالى الملياو وادلعاىد اليت تاًتط اختًاراو ،ما مل يمن مااحارويستعٌت من ىذا الارط الذين مت تعديل يراا م الاهاية العاماي الساري يعد امتها الفًتة اةدية للمسايقاو
وارتختًاراو ويقرار من وزارة الًتيي ومل تمن يراا م اذلم ارتشًتاك ارتختًاراو ادلطلاي  ،وىرل ذلم ارتختًاراو
وادلسايقاو وادلقاياو من ًل جلان خاا تؤل ذلذا ال رأ ىذه الملياو وادلعاىد
ارتختًاراو ادلطلاي ،

رسوم الخذمات الجامعية وتسذد سنويا:
 /220000/ل.س لملياو اذلندس يفروعها اف و لياو الفنان اجلميل والفنان اجلميل التطًيقي ..

 /60000/ل.س
 /45000/ل.س
 /40000/ل.س
 /50000/ل.س
 /50000/ل.س للمعاىد ادللت م ي التقال للخطاط احلديدي حبلى -التقال للنفع وال از الرميان ومحص ويامياس
 /35000/ل.س ادلعاىد التقامي ي يى األسنان /تعايضاو سني  -احلاسال – العلام السياهي والفند ي –
لملياو ال راع – الطى الًيطر .
لملياو العلام.
لملياو اآليال يه سامها والاريع .
لًا الملياو.
الطًي – الصحي

 /30000/ل.س لًا ادلعاىد.

تنبيــو

 :ال يعتبر الطالب مسجالً إالّ بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.
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الجامعة

دمشق

حلب

تشرين

مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة
المصرف المعتمد لتسديد السلفة
مركز التسجيل المعتمد

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية كلية الزراعة كلية الطب البشري كلية الهندسة المعلوماتية كلية السياحة كلية طب األسنان كلية الهندسة المدنية (تسجيل وتصحيح بيانات) كلية التربية الثانية بالسويداء المعهد التقاني الطبي بالنبك كلية التربية الرابعة بالقنيطرة المعهد التقاني للحاسوب بدرعاكليتا (الزراعة-الهندسة الكهربائية واإللكترونية )
مركز الحاسب – تصحيح بيانات
مديرية شؤون الطالب – ابناء المواطنات السوريات

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
كلية الهندسة المدنية
مركز الحاسب  :تعديل بيانات – ابناء المواطنات السوريات

كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم

ck1-10169193

كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة حلب رقم:

ck1-10344100
جميع فروع المصارف التجارية بسورية لصالح
المصرف التجاري السوري فرع /4/الالذقية
جامعة تشرين – التعليم الموازي

رقم الحساب /0304-093921-002 /

طرطوس

كلية الهندسة التقنية
كلية السياحة
مركز المعلوماتية  :تعديل بيانات– ابناء المواطنات السوريات

المصرف التجاري السوري

فرع طرطوس رقم  2لحساب جامعة طرطوس /تعليم
موازي/

رقم الحساب /06020852220022/

البعث

كلية الهندسة المدنية
كلية الهندسة المعلوماتية
مديرية شؤون الطالب – ابناء المواطنات السوريات
إدارة الشبكة  :تعديل بيانات

حماه

كلية االقتصاد
كلية التربية
كلية العلوم – مصياف
كلية الهندسة المعمارية  -سلمية
اإلدارة المركزية-مديرية شؤون الطالب – تعديل بيانات

الفرات

دير الزور:
مبنى رئاسة الجامعة
الحسكة :كلية الحقوق
القامشلي:
ثانوية الكرامة

 -جميع فروع المصارف العقارية بسورية حساب

جامعة البعث رقم الحساب ck1 / 20270274

 -جميع فروع المصرف التجاري بسورية لحساب

جامعة البعث/0403-030331-002 /

-جميع فروع المصرف التجاري بسورية لحساب

جامعة حماه /0502-014384-002/
 جميع فروع المصرف العقاري في حماهck1- 10991333

المصرف التجاري السوري وفروعو
حساب جامعة الفرات

رقم /761108 - 006 /
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مكان ومواعيد تقديم الطلبات:
تقدم يلًاو ادلفاضل إىل ادلرا ادلعتمدة

اامعاو دمشق -حلب -تشرين -البعث -الفرات – حماه  -طرطوس

اعتًارار من اًاف يام األحد الواقع في  1026/20/26وهىت هناي الدوام الرمس من يام الخميس الواقع في

 1026/20/10ويتم استقًاا الطال ضمن فًتة التسهيل اةدية أعاه ياميا من الساع التاسع اًاهار وهىت
الساع العامي والنص
ميمن احلصاا علا م يد من ادلعلاماو عن يريق.:
www.mof.sy
www.mohe.gov.sy

ما لع ادلفاضلل علا شللًم ارتمتلرم
ما ع وزارة التعليم العايل علا شًم ارتمًتم
وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف
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