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 لجمهورية العربية السوريةا    
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 (2إعالن رقم )
 

ضلة السنة التحضيرية ومفا جـدول الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتكدم إلى المفاضلة العامة-أ 
 2223-2222الدراسي ومن في حكمهم للعام  العلمي للطالب السوريين عالفر  )عام/موازي(

 

قق  يياا مجمو  ررااتو ادح  ادأر ى للممموعة  و  من اجملموعات ادأر ى اليت تلياا حيعلى الطالب اختيار رغباتو املطلوبة من اجملموعة اليت   
 

 المجموعات
الحد األدنى المطلوب 

 من الدرجات
 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة

/ 1لمجموعة /ا  درجة  2322حد عام   
 درجة 2295 حد موازي

 السنة التحضيرية

/ 2المجموعة /  درجة 2252 

   البعث.-تشرين -حلب -كلية اهلن سة املعلوماتية يف اامعات رمش 

  كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية )اهلن سة الطبية( يف اامعيت رمش   تشرين. 

/ 3/ المجموعة  درجة 2222 
    تشرين –رمش   يتاامع سة امل نية يفكلية اهلن.   

  ىن سة االلكرت نيات  االتصاالت( يف اامعة رمش )كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية. 

/ 4/ المجموعة  درجة 2182 

 محاه -البعث –حلب  اامعات كلية اهلن سة امل نية يف . 

   يف اامعة رمش . ( تةربائية )ىن سة ادحواسيب  ادأدتكلية اهلن سة امليكانيكية  الكا 

  ادحاسةةبات  الةةت ك  ىن سةةة -االتصةةاالت  االلكرت نيةةاتكليةةة اهلن سةةة امليكانيكيةةة  الكاربائيةةة )ىن سةةة
 تشرين.يف اامعة  اآليل (

 .كلية ىن سة تكنولوايا املعلومات  االتصاالت يف طرطوس 

 رراةة يف مةارة 051/لطب ادأسنان )تعويضات( يف رمش  )شريطة حيازة الطالةب علةى املعا  التققاين /
 .اللغة ادأانبية

 
/5المجموعة/  

 

 
 درجة 2152

 

 اهلن سة الكاربائية  االلكرت نية )ىن سة االتصاالت( يف اامعة حلب. كلية 

 ( كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية) تشرين.يف اامعة  ىن سة امليكاتر نيك 

 ( يف اامعة البعث. نيات  االتصاالت)ىن سة االلكرت  ة اهلن سة امليكانيكية  الكاربائيةكلي 

 ميكاتر نكس( يف اامعة رمش .-الكلية التطبيققية )تققنيات حاسوب 

  عةةة ج -السةةةمعيات–كليةةةة العلةةةوم الصةةة ية شامعةةةة ب مشةةة  )اختصةةةاة تققةةةو  الكةةة م  اللغةةةة
التشةيي  -ادأطراف االصةطناعية  االااة ة التققوةيةة –عل  النفس السريري  –النفس حركي 

 لشعاعي(. الع ج ا

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
 التاريخ:
 الموافق:
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الحد األدنى المطلوب 

 من الدرجات
 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة

/6المجموعة/  درجة 2292  

 
  ميكانيك عام( يف اامعة رمش . - ىن سة الطاقة الكاربائية)كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية 

    ىن سةة الققةو  -ىن سةة التصةمي   اتنتةاج -اهلن سةة الب ريةة  اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية ) كلية
 ( يف اامعة تشرين.ةىن سة الطاقة الكاربائي - امليكانيكية

 ( يف اامعة البعث كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية ) ىن سة الت ك  اآليل  ادحواسيب 

  تققانةةةةة -صةةةةناعية  ودتتةةةةة - معةةةة ات  تليةةةةات-كليةةةةة اهلن سةةةةة التققنيةةةةة )ىن سةةةةة املكننةةةةة ال راعيةةةةة
 .( يف طرطوسمتم رة طاقات-ادأغذية

 ( يف تققنيةةةةات حاسةةةةوب - منشةةةةلت الصةةةةناعية  املةةةة ناربائيةةةةة للالكليةةةةة التطبيققيةةةةة )التغذيةةةةة الك
  .اامعة محاه

 ( يف تققانةةةات االتصةةةاالت - تققانةةةات ادأااةةة ة الطبيةةةة – تققنيةةةات حاسةةةوببيققيةةةة )الكليةةةة التط
 اامعة تشرين.

 كلية اهلن سة املساحية  اجليوماتية شامعة تشرين 

 حيةازة الطالةب  محةاه  )شةريطة -حلةب -تشةرين املعا  التققاين لطةب ادأسةنان )تعويضةات( يف
 / رراة يف مارة اللغة ادأانبية(.051على/

 

/ 7/المجموعة  درجة 2252 

 .كلية اهلن سة امل نية يف ادحسكة 

 التصمي  امليكانيكي( شامعة رمش  اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية ( 

  نيك ( يف اامعة البعثىن سة امليكاتر  –كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية ) ىن سة  الطاقة الكاربائية  

 ( شامعة حلبىن سة امليكاتر نيك - ) ىن سة ادحواسيب كلية اهلن سة الكاربائية  االلكرت نية 

 اهلن سةة الغذائيةة(  - اهلن سة البرت ليةة- كلية اهلن سة الكيميائية  البرت لية )اهلن سة الكيميائية
 يف اامعة البعث.

  ىن سة الطاقة الكاربائية ( يف السوي اءكلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية( 

 ة اهلن سة البرت لية شامعة الفراتكلي 

 كلية اهلن سة التققنية )تققانات اهلن سة ادحيوية ( يف اامعة حلب 

 ( الت يئة  التربي   التكييف - تققنيات ادحاسوبالكلية التطبيققية ) يف اامعة البعث  

 للمنشةلت الصةناعية  املة ن(  التغذيةة الكاربائيةة -يةف التطبيققية )الت يئة  التربية   التكي الكلية
 تشرين.يف اامعة 

  العلوم الص ية يف اامعة البعث.كلية 
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/ 8/المجموعة  درجة 2222 

 طرطوس-محاه )السلمية(-البعث-تشرين-حلب-يف اامعات رمش  املعمارية كلية اهلن سة. 

 ( ىن سةةة السةةيارات  -النسةةيمية  تققانا ةةا  ىن سةةة ميكانيةةك الصةةناعاتاهلن سةةة امليكانيكيةةة  الكاربائيةةة
 .يف اامعة رمش   اآلليات الثققيلة (

  ىن سة التصمي   اتنتاج(  –كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية )ىن سة الققو  امليكانيكية
  .يف اامعة البعث

 ( ادأدتتةةةةة ىن سةةةةة الةةةةت ك  اآليل    - االلكرت نيةةةةة اهلن سةةةةةكليةةةةة اهلن سةةةةة الكاربائيةةةةة  االلكرت نيةةةةة
 الصناعية( يف اامعة حلب. 

  ( يف اامعة تشرين.ميكانيك مركبات –تصنيع ميكانيكي الكلية التطبيققية ) 

  ( يف اامعة حلب الكرت نية تققنيات التطبيققية )الكلية. 

 . كلية االقتصار يف اامعة رمش 

 كلية ال راعة شامعة تشرين    

  ققط/.ذكور يبانياس /املعا  التققاين للنفط  الغاز يف 

 يققط/. اناث/ اختصاة ادأاا ة ال قيققة املعا  التققاين للنفط  الغاز يف بانياس 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9/المجموعة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 درجة 1912

 ( كلية اهلن سة الكيميائية  البرت لية)البعث. اامعة يف ىن سة الغ ل  النسيج 

 ( يف اامعة ا كلية اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية )لبعثىن سة املعارن 

 اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية )ىن سة الققو  امليكانيكية  ( يف السوي اء . 

 ( ىن سة نظ  القق رة الكاربائية  - ىن سة الققيارة الكاربائية كلية اهلن سة الكاربائية  االلكرت نية ) 
 يف اامعة حلب. 

 ( علة -ىن سةة االنتةاج–يةة الطاقة امليكانيك ىن سة- اهلن سة النو يةكلية اهلن سة امليكانيكية 
 .( يف اامعة حلبىن سة الطريان -املوار اهلن سية

 ( ادأغذية تكنولوايا - تققانات اهلن سة البيئيةكلية اهلن سة التققنية) اامعة حلب يف . 

  ( يف اامعة حلب التطبيققية )الت يئة  التربي   التكييفالكلية. 

 ت.كلية ىن سة الصناعات البرت كيميائية شامعة الفرا 

 ة البعث .كلية ال راعة يف اامع  

   كلية االقتصار شامعة البعث 

 / رراة يف مارة الكيمياء(. 031كلية العلوم )الكيمياء( يف اامعة رمش  )شريطة حيازة الطالب على / 

 /رراةةةةة يف اللغةةةةة ادأانبيةةةةة 081اتعةةةة م يف اامعةةةةة رمشةةةة  )شةةةةريطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى /
  ة(./ رراة يف اللغة العربي321 /

  رمش  شامعةكلية ادحققوق. 

 /املعا  التققاين للنفط  الغاز يف مح  /ذكور يققط. 

  يققط/. اناث/ مح  اختصاة ادأاا ة ال قيققةاملعا  التققاين للنفط  الغاز يف 
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/ 12/المجموعة  
 

 درجة 1822   
 

   .كلية ىن سة التصمي  امليكانيكي  االنتاج شامعة الفرات 

 يف  (ميكانيةك الغة ل  النسةيج -اهلن سةة الصةناعية-)ىن سة اآلالت ال راعيةة  كلية اهلن سة امليكانيكية
 اامعة حلب.

  ( يف التصةةةمي   االنتةةةاجىن سةةةة  -ىن سةةةة الطاقةةةة الكاربائيةةةة )  امليكانيكيةةةةكليةةةة اهلن سةةةة الكاربائيةةةة
 . محاهاامعة 

  ( يف اامعة رمش .طاقات متم رة )طاقة مشسية -الكلية التطبيققية 

 يف اامعة رمش    كلية ال راعة 

 .كلية االقتصار شامعيت تشرين  طرطوس 

 كلية االقتصار )دتويل  مصارف( يف اامعة محاه 

    كلية العلوم )عل  ادحياة( يف اامعة رمش 

 391شةريطة حيةازة الطالةب علةى /طرطةوس )  يت رمشة  كلية العلةوم )الريايةيات( يف اةامع /
 رراة يف مارة الرياييات(.

   رراة يف مارة الفي ياء(.  261ياء( اامعة رمش  )شريطة حيازة الطالب على /كلية العلوم )الفي / 

  البعث -تشرين  شامعيت كلية ادحققوق 

 ( يف اامعة رمش . رياض-س عل  النفكلية الرتبية )ادأطفال إناث يققط  

   كلية اآلراب )اللغة ادأملانية( يف اامعة رمش.  

 املعا  التققاين الطيب يف رمش   النبك. 

 يف رمش  الص يملعا  التققاين ا. 

/11المجموعة /  درجة 1652  

 رراة 361)شريطة حيازة الطالب على /رمش   ةكلية العلوم )اتحصاء الريايي( يف اامع /
 يف مارة الرياييات(.

  شةريطة حيةازة الطالةب   طرطةوس  البعث تشرينت حلب   اامعا)الكيمياء( يف كلية العلوم(
 لكيمياء/ رراة يف مارة ا031على /

 رمش اامعة العلوم البيئية( يف - كلية العلوم )اجليولوايا  

  السلمية( اامعيت حلب  محاه كلية ال راعة يف(  

 محاه  اامعة كلية الطب البيطري يف  

  حلب  يف ادحسكة ةاامعكلية االقتصار يف 

  حلب اامعةكلية اآلراب )الفلسفة( يف.  

 . كلية العلوم السياسية يف اامعة رمش 

 رمش  ةنفسي( يف اامع إرشار)ية الرتبية كل. 

 311/ )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةىمحةةاه ة كليةةة الرتبيةةة )معلةة  صةةف/ غةةري ملتةة م( يف اامعةة/ 
 .الرياييات( رراة يف مارة

 كلية الرتبية )رياض ادأطفال إناث يققط( يف اامعة البعث 

  محاه.املعا  التققاين الطيب يف ال ذقية  حلب  
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/12المجموعة /  درجة 1542 

 
 كلية العلوم )عل  ادحياة( يف اامعيت تشرين  طرطوس 

 كلية العلوم )اجليولوايا( يف اامعة البعث 

  كلية االقتصار شامعة الفرات 

  كليةةةة العلةةةوم )الفي يةةةاء( يف اامعةةةات تشةةةرين  البعةةةث  طرطةةةوس )شةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب علةةةى
 / رراة يف مارة الفي ياء(.261/

 )ى يف اةةامعيت تشةةرين  محةةاة )مصةةياف( )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةة كليةةة العلةةوم )الريايةةيات
 / رراة يف مارة الرياييات(391/

   نفسي( يف اامعة تشرين. إرشار-كلية الرتبية )املناىج  تققنيات التعلي 

  عل  النفس( يف اامعة البعث.-كلية الرتبية )املناىج  طرائ  الت ريس 

  سنفسي( يف اامعة طرطو  )إرشاركلية الرتبية 

  طرطةةةةوس -البعةةةةث -تشةةةةرين – اامعةةةةات رمشةةةة كليةةةةة الرتبيةةةةة )معلةةةة  صةةةةف/ غةةةةري ملتةةةة م( يف
 .الرياييات(/ رراة يف مارة 311شريطة حيازة الطالب على /)

 ( يف اامعة رمش .  طرائ  الت ريس املناىج- كلية الرتبية )الرتبية اخلاصة 

  رمش .يف اامعة  ( كلية اآلراب )عل  االاتما  

 البعث.-لغة الفارسية( يف اامعيت رمش  كلية اآلراب )ال 
   البعث  طرطوس.  كلية السياحة يف اامعات رمش 

  ادحسكة )الرمي ن( /ذكور يققط/.-املعا  التققاين للنفط  الغاز 

 .)املعا  التققاين لليطوط ادح ي ية يف حلب جلميع االختصاصات )ذكور يققط 

 محاه.-امعيت تشرين كلية الرتبية الريايية يف ا  درجة 1442 /13المجموعة/

 / 14/المجموعة
بعد درجة 1422

درجة مادة التربية  ةإضاف
 الدينية

 /رراة يف مارة الرتبية 021كلييت الشريعة يف اامعيت رمش   حلب )شريطة حيازة الطالب على /
 . / رراة يف مارة اللغة العربية(241ال ينية  /
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/15المجموعة /  درجة 1352 

  /غةةري ملتةة م( يف اةةامعيت حلةةب  الفةةرات  يف ادحسةةكة )شةةريطة حيةةازة الطالةةب كليةةة الرتبيةةة )معلةة  صةةف
 .الرياييات(/ رراة يف مارة 311على /

  يف ادحسكة.  البعث  الفراتكلية العلوم )عل  ادحياة( يف اامعات حلب  

   .كلية اآلراب )املكتبات  املعلومات( يف اامعيت رمش   تشرين 

   البعث.عة كلية الرتبية )إرشار نفسي( يف اام  

   ادحسكة. الفرات  يف ةكلية ال راعة يف اامع 

  اامعة الفراتكلية الطب البيطري يف . 

  رراة يف مارة الكيمياء(. 031)شريطة حيازة الطالب على /اامعة الفرات كلية العلوم )الكيمياء( يف / 

    لطالةةةب علةةةى  يف ادحسةةةكة )شةةةريطة حيةةةازة ا – البعةةةث-كليةةةة العلةةةوم )الريايةةةيات( يف اامعةةةات حلةةةب
 / رراة يف مارة الرياييات(.391/

 / رراة يف مارة الفي ياء(.261كلية العلوم )الفي ياء( يف اامعيت حلب  الفرات )شريطة حيازة الطالب على / 

  تشرين  الفرات.كلية العلوم )اجليولوايا( يف اامعات حلب  

  361حيةةازة الطالةةب علةةى /البعةةث )شةةريطة  – تشةةرين-اةةامعيتكليةةة العلةةوم )اتحصةةاء الريايةةي( يف /
 رراة يف مارة الرياييات(.

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

  ادحسكة. يف  الفرات-كلية ادحققوق يف اامعيت حلب 

 كلية الرتبية )رياض ادأطفال إناث يققط( يف اامعة الفرات  يف ادحسكة. 

  ( يف اامعة رمش .الفلسفة-كلية اآلراب )اآلثار 

 تشرين  الفراتية اآلراب )عل  االاتما ( يف اامعات حلب كل   

  البعث-كلية اآلراب )الفلسفة( يف اامعيت تشرين. 

  طرطوس-حلب -تشرين-كلية اآلراب )اجلغرايية( يف اامعات رمش 

    كلية اآلراب )اآلثار( يف اامعة حلب  يف ادحسكة 

  .كلية الرتبية )املناىج  طرائ  الت ريس( يف اامعة حلب 

 . كلية الرتبية )إرشار نفسي( يف اامعة حلب 

 .كلية الرتبية اخلاصة يف اامعة محاه 

 ادحسكة.-مح -رير ال  ر-طرطوس -املعا  التققاين الص ي يف حلب 
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 المجموعات
الحد األدنى المطلوب 

 من الدرجات
 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة

 درجة 1222 /16المجموعة/

 كلية االقتصار يف ررعا  الققنيطرة  السوي اء 

  دأبناء ارلب يققط رلبإكلية العلوم اترارية يف . 

 ب البيطري يف ررعاكلية الط 

 كلية ال راعة يف السوي اء 

 دأبناء ارلب يققط كلية ال راعة )عام( يف ارلب 

 كلية العلوم )عل  ادحياة( يف ررعا  السوي اء 

 ( يف الريايياتكلية العلوم )   شريطة حيازة ) )دأبناء ارلب يققط( ررعا  الققنيطرة  ارلباامعة الفرات
  اييات(./ رراة يف مارة الري391الطالب على /

 رراة 361حلب )شريطة حيازة الطالب على /ة كلية العلوم )اتحصاء الريايي( يف اامع /
 يف مارة الرياييات(.

 رراةة يف مةارة 261)شةريطة حيةازة الطالةب علةى / دأبنةاء ارلةب يققةط كلية العلوم )الفي يةاء( يف ارلةب /
 الفي ياء(.

 يققط(.)دأبناء ارلب  ارلب–الققنيطرة -كلية ادحققوق يف ررعا 

 الققنيطةةةرة  –ررعةةةا - )دأبنةةةاء ارلةةب يققةةةط( ارلةةةب-  كليةةة الرتبيةةةة )معلةةة  صةةف/ غةةةري ملتةةة م( يف السةةوي اء
 / رراة يف مارة الرياييات(.311)شريطة حيازة الطالب على/

 .كلية الرتبية )إرشار نفسي( يف ررعا  السوي اء 

 السوي اء يف (الفلسفة- كلية اآلراب )اجلغرايية 

 الاتما ( يف ررعا  يف السوي اءكلية اآلراب )عل  ا 

 يف السوي اء   )دأبناء ارلب يققط( كلية اآلراب )اآلثار( يف ارلب  

  املعاةةة  التققةةةاين لل اسةةةوب يف رمشةةة   محةةةاه  محةةة   ال ذقيةةةة  حلةةةب  ررعةةةا )شةةةريطة حيةةةازة
 / رراة يف مارة اللغة ادأانبية(.051الطالب على /

/ 17/المجموعة بعد  درجة 1222 
ادة التربية إضافة درجة م

 الدينية

   املعا  املتوسط للعلوم الشرعية  العربية ب مش 

 / رراة يف الرتبية ال ينية(021)شريطة حيازة الطالب على /

 درجة 1222 / 18/المجموعة

  .كلية الفنون اجلميلة شامعيت رمش   تشرين  يف السوي اء 

 .كلية الفنون اجلميلة التطبيققية شامعة حلب 

 اجلميلة يمن الرغبات ادأربعة ادأ ىل(. ة كلية الفنون)ت رج رغب    

 بالنسبة لل اصلني على تفوق ريايي حصراً  ي  ادأسس  محاهتشرين يت كلية الرتبية الريايية يف اامع  
 /. 0املبينة يف اتع ن رق /
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 المجموعات
الحد األدنى المطلوب 

 من الدرجات
 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة

/ 19/المجموعة  جميع المتكدمين 

  قق م اتقامة للعازبات إن  ا ت(يققط  ت إناث) حلب  تشرين  م رسة التمريض يف اامعات رمش. 

محافظة حمص عدد من المكاعد للطالبات الحاصالت على الشهادة الثانوية من خصص )
 موزعين على الجامعات على أن يكون االلتزام بعد التخرج لصالح مشفى جامعة البعث(

   طرطةوس -ررعةا-ادحسةكة-ال ذقيةة - محةاه-مح –حلب  –املعا  التققاين اهلن سي ب مش
 ير ال  ر. ر–

 شريطة حيازة الطالب ) ررعا   رير ال  ر املعا  التققاين للعلوم املالية  املصريية يف رمش   ال ذقية  حلب
 / رراة يف مارة اللغة ادأانبية(.051على /

  ال ذقية  حلب املعا  التققاين للان سة امليكانيكية  الكاربائية يف رمش . 

  ادحسكة.-رير ال  ر  –محاه -ذقية املعا  التققاين للطب البيطري يف ال 

  .املعا  التققاين للمكننة ال راعية يف الققامشلي 

 .املعا  التققاين للنققل الب ري بطرطوس 

 .املعا  التققاين للطاقة الشمسية بطرطوس 

   طرطةوس-محةاه )السةققيلبية(-محة -السوي اء  –حلب  –املعا  التققاين ال راعي يف رمش-
 الققنيطرة.-ادحسكة  –رير ال  ر --ررعا

 .املعا  التققاين لل راعات املتوسطية يف ال ذقية 

 / (.االنكلي ية/ رراة يف مارة اللغة 051معا  اآلثار  املتاحف يف رمش  )شريطة حيازة الطالب على 

 ال ذقيةة -حلةب- ق سةيا( يةاحية) رمش  ريف-رمش   املعا  التققاين للعلوم السياحية  الفن قية يف– 
يف مةةارة  / رراةةة051علةةى /شةةريطة حيةةازة الطالةةب ) محةةاه – السةةوي اء-ريةةر الةة  ر –طرطةةوس -محةة 

  يت  التفايل على وساس رراة مارة اللغة ادأانبية يف الشاارة الثانوية(.اللغة ادأانبية 

 . املعا  التققاين الققانوين ب مش 

  اتحصائي يف رمش   ال ذقية.املعا  التققاين 

   حلب. –مح   –املعا  التققاين للصناعات التطبيققية يف رمش 

  رراةةةة يف مةةةارة 011)شةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب علةةةى/ املعاةةة  التققةةةاين للصةةةناعات الكيميائيةةةة يف رمشةةة /
 (.الكيمياء

 . املعا  التققاين للصناعات النسيمية يف رمش 

    . املعا  التققاين املايل يف رمش 

 لطباعة يف رمش .لإلع م  املعا  التققاين ا 

  املعا  التققاين للفنون التطبيققية يف رمش.  

 ال  ام يف كلية ال راعة شامعة البعث( راملعا  التققاين لشؤ ن البارية  التص ر بت م( 
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 المجموعات
الحد األدنى المطلوب 

 من الدرجات
 العامة الكليات والفروع واألقسام والمعاىد التي يمكن اختيارىا للمفاضلة

 / 22/المجموعة
 جميع المتكدمين

للتفاضل على عالمة 
 االختصاص

 ( يف اامعةةةةات رمالريايةةةياتكليةةةة العلةةةةوم )  الفةةةرات  يف ررعةةةةا -البعةةةةث  –تشةةةرين  –حلةةةةب  –شةةة– 
/ رراة على 451مصياف )ملن حاز على/-ادحسكة– طرطوس - )دأبناء ارلب يققط( إرلب–الققنيطرة 

 ادأقل يف مارة الرياييات(.

   البعةةةةةث )ملةةةةةن حةةةةةاز  –تشةةةةةرين  –حلةةةةةب  –كليةةةةةة العلةةةةةوم )اتحصةةةةةاء الريايةةةةةي( يف اامعةةةةةات رمشةةةةة
 ارة الرياييات(/ رراة على ادأقل يف م451على/

   دأبنةةاء الفةةرات  يف إرلةةب  –البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )الفي يةةاء( يف اامعةةات رمشةة(
 / رراة على ادأقل يف مارة الفي ياء(.311طرطوس )ملن حاز على/- ارلب يققط(

   طرطةةةةوس  –الفةةةةرات -البعةةةةث  –تشةةةةرين  –حلةةةةب  –كليةةةةة العلةةةةوم )علةةةة  ادحيةةةةاة( يف اامعةةةةات رمشةةةة
 / رراة على ادأقل يف مارة العلوم(. 221 السوي اء  ررعا )ملن حاز على/ ادحسكة 

   ملةةن ) طرطةةوس –الفةةرات -البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف اامعةةات رمشةة
 / رراة على ادأقل يف مارة الكيمياء(.051حاز على/

 
 / 21/المجموعة

 جميع المتكدمين
للتفاضل على عالمة 

 االختصاص

 محةاه  يف ررعةةا-الفةرات  –البعةةث -تشةرين-حلةب-ة اآلراب )اللغةة العربيةة( يف اامعةةات رمشة  كلية-
/رراةةة 311ادحسةةكة )ملةةن حةةاز علةةى/ -طرطةةوس -( )دأبنةةاء ارلةةب يققةةطإرلةةب -السةةوي اء  –الققنيطةةرة 

 على ادأقل يف مارة اللغة العربية(.

  رراةة علةى ادأقةل يف مةارة اللغةة 081ملةن حةاز علةى/ ) اامعةة رمشة كلية اآلراب )اللغةة الر سةية( يف/
 (.الر سية

 
 

 / 22/المجموعة

 
درجة في مادة  182

 اللغة األجنبية 
 للتكدم لالختبار

   محةةاه  يف -الفةةرات -البعةةث -تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة اآلراب )اللغةةة اتنكلي يةةة( يف اامعةةات رمشةة
 .)دأبناء ارلب يققط( إرلب  –طرطوس  –ررعا 

 طرطةوس   -الفةرات -البعةث  –تشةرين  -حلب -سية( يف اامعات رمش كلية اآلراب )اللغة الفرن– 
 ادحسكة   –السوي اء 

 )يشرتط لت  ين الرغبة النماح يف االختبار(
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 السوريين ومن في حكمهم للطالب الشرقية محافظاتالالمفاضلة الخاصة بأبناء  جدول- ب
 

 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

يداوم الطالب في الجامعة  السنة التحضيرية
 التي يختارىا

بناء جميع أ
 المحافظات الشرقية

 حد موازي حد عام
 2322 2282 

 العامة() الهندسة المدنية

ويداوم الطالب الرقة  
باالختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارىا 

 بعد الكبول الطالب

بناء جميع أ
 المحافظات الشرقية

2222 

 1852 الحسكةفرع الفرات  ةالهندسة المدني

 الهندسة البترولية
 )دير الزور( الفرات

بناء جميع أ
 المحافظات الشرقية

1852 

 1752 البتروكيميائية الصناعات ىندسة

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

1622 

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

1322 

 االقتصاد
بناء جميع أ )دير الزور(الفرات

 المحافظات الشرقية

1322 

 1322 الحسكةفرع الفرات 

  الفرات )دير الزور( بدير الزور التمريض
بناء جميع أ

 المحافظات الشرقية
1352 

 الزراعة

)دير الزور(الفرات  1222 كطأبناء دير الزور ف 
الحسكةفرع الفرات   1222 أبناء الحسكة فكط 

ويداوم الطالب الرقة 
الكلية المماثلة في ب

الجامعة التي يختارىا 
بعد الكبول الطالب  

 1222 أبناء الرقة فكط

 الحكوق
)دير الزور(الفرات بناء جميع أ 

 المحافظات الشرقية

1222 

 1222 الحسكةفرع الفرات 

 ل )إناث فكط(التربية رياض أطفا

 1222 أبناء دير الزور فكط )دير الزور(الفرات
 1222 أبناء الحسكة فكط الحسكةفرع الفرات 

الرقة ويداوم الطالب بالكلية 
المماثلة في الجامعة التي 

 بعد الكبول يختارىا الطالب
 1222 أبناء الرقة فكط
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 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

 

 تربية )معلم صف/ غير ملتزم(كلية ال
 322شريطة حيازة الطالب على 
  درجة في الرياضيات 

)دير الزور(الفرات  1222 أبناء دير الزور فكط 

 1222 أبناء الحسكة فكط الحسكةفرع الفرات 

الرقة ويداوم الطالب 
الكلية المماثلة في ب

الجامعة التي يختارىا 
 بعد الكبول الطالب

 1222 أبناء الرقة فكط

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

1222 

بناء جميع أ الحسكةفرع الفرات  اآلثار
 المحافظات الشرقية

1222 

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

1222 

 
 

 العلوم )الرياضيات(

 

/ رراة للراغبني يف التفايل  ي  1222/- الزور فكطأبناء دير  )دير الزور( الفرات
/ 332اجملمو  العام شريطة حيازة الطالب على /

 الرياييات. رراة يف مارة
للراغبني يف التفايل  ي  الع مة  يع املتقق منيمج-

/ 392شريطة حيازة الطالب على/ االختصاصية
 رراة يف مارة الرياييات .

 كة فكطأبناء الحس الحسكةفرع الفرات 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارىا 

 بعد الكبول الطالب

 أبناء الرقة فكط

 العلوم )الكيمياء(

 )دير الزور( الفرات

بناء جميع أ
المحافظات 

 الشرقية

/ رراة للراغبني يف التفايل  ي  1222/-
/ 112اجملمو  العام شريطة حيازة الطالب على /

 اة يف مارة الكيمياء.رر 
للراغبني يف التفايل  ي  الع مة  املتقق مني مجيع-

/ 132الطالب على/ حيازةشريطة  االختصاصية
 رراة يف مارة الكيمياء.

 

الرقة ويداوم الطالب 
في  باالختصاص المماثل

الجامعة التي يختارىا 
 بعد الكبول الطالب

 

بناء جميع أ
المحافظات 

 الشرقية

 )دير الزور(الفرات (فيزياءالالعلوم )
بناء جميع أ

المحافظات 
 الشرقية

/ رراة للراغبني يف التفايل  ي  1222/-
/ 222اجملمو  العام شريطة حيازة الطالب على /

 .الفي ياءرراة يف مارة 
للراغبني يف التفايل  ي  الع مة  املتقق مني مجيع-

/ 262الطالب على/ حيازةشريطة  االختصاصية
 .الفي ياءة رراة يف مار
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 لمفاضلة المحافظات الشرقيةخاّصـة بالمتكدمين الشروط ال

 % من العدد المكرر قبولو في جميع كليات جامعة الفرات وفروعها.72 ـب الشرقيةخصصت المحافظات  -

 .(الشرقيةمحافظات المن ) –الفرع العلمي -إلى ىذه المفاضلة الطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية يتكدم  -

يتكــدم ىــاالء الطــالب برغبــاطهم فــي بطاقــة مفاضــلة واحــدة طشــمل المفاضــلة العامــة وفــف الحــدود الــدنيا المحــددة فــي الجــدول )أ(  -
 ف ما يختار الطالب.ومفاضلة محافظاطهم وفف الجدول /ب/ ووف

مــوازي شــرقي( وبالترطيــب الــذي  -عــام شــرقي –مــوازي  –يحــف لطــالب المحافظــات الشــرقية ادراج رغبــة الســنة التحضــيرية )عــام  -
 طسوية وضعو عليها الحكاً حتى لو كان محككاً لدرجة الكبول فيها. للطالبيرغب بو الطالب، وفي حال عدم ادراج الرغبة ال يحف 

مكبولين وفف المفاضلة الخاصة بأبناء ىذه المحافظات بالتحويل المماثل بين جامعـة الفـرات وفروعهـا حصـرًا فـي يسمح للطالب ال -
الســنة التاليــة للتســجيل، كمــا يســمح لهــم بالتحويــل المماثــل إلــى الجامعــات الحكوميــة الرئيســية وفروعهــا شــريطة أن يكــون الطالــب 

امعة أو الفرع الذي يرغب بالتحويل إليو في العام الدراسـي الـذي قبـل فيـو، مـع محككًا لمجموع الدرجات المطلوب للكبول في الج
 مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.

 الحد األدنى المطلوب من الدرجات الجامعة الكلية

)علم الحياة( العلوم  

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فكط 
/ رراةةةةةةةة للةةةةةةةراغبني يف التفايةةةةةةةل  يةةةةةةة  1222/-

 اجملمو  العام.
مجيةةةةةةةع املتققةةةةةةة مني للةةةةةةةراغبني يف التفايةةةةةةةل  يةةةةةةة   -

الع مةةةةةةةة االختصاصةةةةةةةية شةةةةةةةريطة حيةةةةةةةازة الطالةةةةةةةب 
 / رراة يف مارة العلوم.192على/

الحسكةفرع الفرات   أبناء الحسكة فكط 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارىا 

بعد الكبول الطالب  

 أبناء الرقة فكط

 )دير الزور(الفرات اللغة اإلنكليزية

جميع أبناء 
المحافظات 

 الشرقية
 

ع مة االختصاصية مجيع املتقق مني للتفايل  ي  ال
/ رراة على ادأقل يف مارة 182على / ملن حاز

 .شريطة ااتياز االختبار بنماح اللغة اتنكلي ية 

 اللغة الفرنسية
)دير الزور(الفرات جميع أبناء  

المحافظات 
 الشرقية

مجيع املتقق مني للتفايل  ي  الع مة االختصاصية 
/ رراة على ادأقل يف مارة 182/ ملن حاز على 
الحسكةفرع الفرات  .شريطة ااتياز االختبار بنماح  اللغة الفرنسية  

 اللغة العربية

 
 

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فكط 

مجيع املتقق مني للتفايل  ي  الع مة االختصاصية 
/ رراة على ادأقل يف   322على / ملن حاز

 مارة اللغة العربية.

الحسكةفرع الفرات   كة فكطأبناء الحس 
الرقة ويداوم الطالب 

في  باالختصاص المماثل
الجامعة التي يختارىا 

 بعد الكبول الطالب

 أبناء الرقة فكط
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  سينظر إليها عند طساوي مجموع الدرجات بالشهادة الثانوية  التيالمواد 

 مققررات الطالب يف الشاارة بعض ختصاة سينظر إىل ع مة اجملمو  العام لل راات يف الثانوية العامة يف وي اعلى للققبول ادح  ادأر ى  عن  تسا ي
  تعتم  ع مة اللغة ادأانبية اليت اختارىا الطالب للتفايل.الثانوية  ي  التسلسل الوارر يف اجل  ل  يققبل من حاز على ال راة ادأعلى 

  اصية ينظر إىل اجملمو  العام لل راات يف الشاارة الثانوية بع  الع مة االختصيف ادأقسام اليت يت  الققبول يياا على للققبول ادح  ادأر ى عن  تسا ي
 . يققبل من حصل على اجملمو  ادأعلى طي رراة مارة الرتبية ال ينية

  

 / الكسم اسم الكلية
 بالتسلسلنظر إليها سيالمواد التي 

 / الكسم اسم الكلية للدرجات عند طساوي المجموع العام
سل عند نظر إليها بالتسلسيالمواد التي 

 للدرجات طساوي المجموع العام

 العلوم-البيطري  الطب-التمريض -حتضريية 
 الص ية

لغة وانبية – كيمياء-علوم   لغة وانبية السياحة 

التطبيققية الكلية  – اهلن سة املعلوماتية
 )تققنيات حاسوب(

يي ياء-لغة وانبية  –رياييات  لغة عربية–الرتبية ال ينية الشريعة   

كيمياء-رياييات-علوم اهلن سة التققنية غة عربيةل ادحققوق   

(البيئية-ادحياة  )عل  العلوم-ال راعة كيمياء  –علوم   اتع م-الرتبية   وانبية لغة- لغة عربية   

 اهلن سة الكيميائية  البرت لية
كيميائية  البرت اهلن سة     

بيةنلغة وا –كيمياء   –رياييات  لفلسفةا  عربية(لغة  – )رياييات   

علوم إرارية – اقتصار-معمارية ىن سة  

ريايي( إحصاء-رياييات) العلوم  
لغة وانبية –رياييات  لغة وانبية –ثققاية قومية العلوم السياسية   

اهلن سة  –اهلن سة امليكانيكية  الكاربائية 
ىن سة تكنولوايا املعلومات -امل نية 

الكلية التطبيققية  - االتصاالت بطرطوس
 )باقي االختصاصات(

لغة وانبية –يي ياء  –رياييات   )رياييات( اجلغرايية 

يايياتر -يي ياء  العلوم )يي ياء( لغة عربية( –قومية  )ثققاية عل  االاتما    

ايولوايا(-)كيمياءالعلوم  يي ياء-كيمياء    
املكتبات -الفارسيةاللغة 

  املعلومات
عربية لغة-لغة وانبية   

ةالرتبية الريايي لغة عربية–لغة انكلي ية    اللغة ادأملانية )علوم(   

علوم( –وانبية  )لغة اآلثار  - -  - 
 

 ىامة للطالب الذين طرفض جميع رغباطهم بنتيجة المفاضلة العامة:مالحظات 
مجيع رغبا   بنتيمة   ريضت / رغبة35/ر نوا كامل الرغبات يف بطاقة املفايلة  البالغ ع رىا الذين ةكن للط ب  -

رك ية يف إح   اجلامعات إىل م يرية شؤ ن الط ب املي  يا التقق م بطلبا    يرغبون بتسوية و ياعا     العامة المفاضلة
ادح  ر ال نيا لل راات املعلنة لنتائج املفايلة العامة لفئة احملايظات يرغبون التسميل ييو  ي  الشر ط   لت  ي  كلية و  معا  

كليات الفنون الجميلة والفنون على   كما ال جيوز التسوية  ال جيوز تسوية ادأ يا  على ادح  ادأر ى لفئة ادأبناءحصراً  
على ون  ،ضمن الرغبات األربعة األولىيشترط فيها أن طكون الرغبة مدرجة في بطاقة المفاضلة  ولجميلة التطبيكية كونا

العامة   لن يصار إىل تسوية  يع وي  خ ل يرتة تسميل الط ب املستم ين املققبولني بنتيمة املفايلة يت  تقق   الطلبات
 تت  معاجلة الطلبات االلكرت نية املقق مة باجلامعات  إص ار قوائ    ذكور وع ه طالب ما مل يكن م  نًا لع ر الرغبات امل

 املققبولني من قبل  زارة التعلي  العايل.
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 ال يتم طسوية أوضاع الطالب على رغبات منح الجامعات الخاصة والمفاضالت الخاصة. -
ط اختبارات  ما مل يكن ناا ًا يف االختبارات ال يسو   يع الطالب يف الكليات  املعاى   م ارس التمريض اليت تشرت  -

املطلوبة   يستثىن من ىذا الشرط الذين مت تع يل رراا   يف الشاارة الثانوية السورية بع  انتااء الفرتة احمل رة للمسابققات 
ر  هل  االختبارات يف االختبارات املطلوبة   جت ك االختبارات  بققرار من  زارة الرتبية  مل تكن رراا   ختوهل  االشرتا

  املسابققات  املققاب ت من قبل جلان خاصة تؤلف هلذا الغرض يف ىذه الكليات  املعاى .
 

 الجهة التي طُكّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
 

ن وإلـى أحـد وفف الجدولين )أ وب( المذكورين في ىذا اإلعالاملفايلة العامةة يتققّ م الط ب السوريون  من يف حكما  ل شرتاك يف  -1
 المعتمدة. لمراكز التسجي

مةة  يتققة م الطة ب العةرب  وبنةاء املواطنةات السةوريات املققيمةون يف سةورية  ةةن تنطبة  علةيا  الشةر ط الةواررة وعة ه بطلبةا   إىل املركة  املعت -2
 اخلاة هب  باجلامعة مصط بني معا  ادأ راق الثبوتية املطلوبة منا .

                 الواقةةةةةةةةع يف ادأحةةةة  حةةةةي  ايةةةةة الةةةة  ام الرسةةةةةمي مةةةةن يةةةةوم  2122/  9/ 4الواقةةةةع يف ادأحةةةة  ح يةةةةوم اعتبةةةةاراً مةةةةن صةةةةبا  تتققةةةة م الطلبةةةةا -3
اسةةتققبال الطةة ب يوميةةاً يةةمن يةةرتة التسةةميل احملةة رة وعةة ه مةةن السةةاعة التاسةةعة صةةباحاً  حةةي السةةاعة الثانيةةة   يةةت  2122/  9/  25

 اجلمعة.  ع ا يوم النصف ظاراً  

 .يستكمل الطالب األوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أسماء المكبولين         
 
 

يمكن للطالب االطالع على إعالنات مفاضلة الكبول الجامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة المعلومات المتعلكة بشروط التكدم 
 :عن طريف إليها ومعلومات أخرى

 

      المفاضلةموقع                                   ي والبحث العلميقع وزارة التعليم العالو م                           
www.mohe.gov.sy                                         www.mof.sy 

 

 

 والبحث العلمي وزير التعلين العالي

 نالدكتور بسام ابراهي     
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