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 لجمهورية العربية السوريةا
 وزارة التعليم العالي    

 
 (2إعالن رقم )

 
العلمي للطالب  عالفر  لوبة للتقدم إىل املفاضلة العامةاحلدود الدنيا جملموع الدرجات املط جـدول-أ 

 2017-2016الدراسي ومن يف حكمهم للعام  السوريني

 

 
أو من  للمجموعة،ىن قق  يياا مجمو  ررااته ادح  اأرحياليت على الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة 

تلياا:اجملموعات اأرىن اليت   
 
  

 اجملموعات

احلد األدىن 
املطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 1/ اجملموعة  درجة 2200 

 البعث.-تشرين -حلب  -ت رمش  كلية اهلن سة املعلوماتية يف اامعا 

   البعث ويف ادحسكة.-كلية اهلن سة امل نية يف اامعيت رمش 

     شرين.( يف اامعة تاهلن سة اإلنشائية-كلية اهلن سة امل نية )هن سة إرارة التشيي 

  . كلية اهلن سة امليكانيكية والكارابئية )اهلن سة الطبية( يف اامعة رمش 

 علومات واالتصاالت يف طرطوس.كلية هن سة تكنولوايا امل 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
 التاريخ:
 الموافق:
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/ 2/ اجملموعة  درجة 2135 

  محاه.و كلية اهلن سة امل نية يف اامعيت حلب 

  اهلن سةةةة -هن سةةةة املوا ةةةنت والنققةةة -كليةةةة اهلن سةةةة امل نيةةةة )اهلن سةةةة ا يوتكنيكيةةةة
 اهلن سة املائية والري( يف اامعة تشرين. -اهلن سة البيئية  - ةالطبوغرايي

 هن سة املوارر املائية( يف اامعة البعث. - نية )اهلن سة البيئية كلية اهلن سة امل 

 هن سةةةة الطا ةةةة  -كليةةةة اهلن سةةةة امليكانيكيةةةة والكارابئيةةةة )هن سةةةة ادحواسةةةيب واأ تةةةة
 هن سة االلكرتونيات واالتصاالت( يف اامعة رمش  -الكارابئية

 التصةاالت كلية اهلن سةة امليكانيكيةة والكارابئيةة )هن سةة االلكرتونيةات وا- 
 هن سة امليكاترونية(( -كم اآليل هن سة ادحاسبات والتح -اهلن سة الطبية

 يف اامعة تشرين.

  كلية اهلن سةة امليكانيكيةة والكارابئيةة )هن سةة االلكرتونيةات واالتصةاالت- 
 هن سة التحكم اآليل وادحواسيب( يف اامعة البعث.

 تصاالت( يف اامعة حلب.كلية اهلن سة الكارابئية وااللكرتونية )هن سة اال 

 .كلية اهلن سة الكيميائية والبرتولية )اهلن سة البرتولية( يف اامعة البعث 

  طا ات متج رة( يف طرطوس. -تققانة اأغذية-كلية اهلن سة التققنية )أ تة  ناعية  

 ميكاترونكس( يف اامعة رمش . -الكلية التطبيققية )تققنيات حاسوب 

  اامعة تشرين.  التصاالت( يفالكلية التطبيققية )تققاانت ا 

   تققنيةةات حاسةةوب(  -الكليةةة التطبيققيةةة )الت ذيةةة الكارابئيةةة للمنشةةةت الصةةناعية واملةة
                 يف اامعة محاه.
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/ 3/ ةاجملموع  درجة 2050 

 .كلية اهلن سة امل نية )اهلن سة الطبوغرايية( يف اامعة حلب 

 اامعة حلب هلن سة املائية( يفكلية اهلن سة امل نية )ا . 

  محةاه )السةلمية(-البعةث-تشةرين-حلةب-كلية اهلن سة املعمارية يف اامعات رمش- 
 طرطوس.

 . كلية اهلن سة امليكانيكية والكارابئية )ميكاني( عام( يف اامعة رمش 

  )هن سةةةةةةة الطا ةةةةةةة  -كليةةةةةةة اهلن سةةةةةةة امليكانيكيةةةةةةة والكارابئيةةةةةةة )هن سةةةةةةة امليكاترونيةةةةةة
 اامعة البعث. الكارابئية( يف

  اهلن سةة البحريةة -كلية اهلن سةة امليكانيكيةة والكارابئيةة )هن سةة الطا ةة الكارابئيةة-
 هن سة الققوى امليكانيكية( يف اامعة تشرين.-هن سة التصميم واإلنتاج 

  هن سة النظم اإللكرتونية(  -كلية اهلن سة الكارابئية وااللكرتونية )هن سة ادحواسيب
 يف اامعة حلب.

 هن سة الطريا ( يف اامعة حلب. -يكانيكية )اهلن سة النوويةكلية اهلن سة امل 

 .كلية اهلن سة امليكانيكية والكارابئية )هن سة الققوى امليكانيكية( يف السوي اء  

  اهلن سةة ال ذائيةةة( يف اامعةةة -كليةة اهلن سةةة الكيميائيةةة والبرتوليةة )اهلن سةةة الكيميائيةةة
 البعث.

 مع ات وآليات( يف طرطوس. -نة الزراعية كلية اهلن سة التققنية )هن سة املكن 

   الت يئةةةةة والت يةةةة  -الكليةةةةة التطبيققيةةةةة )الت ذيةةةةة الكارابئيةةةةة للمنشةةةةةت الصةةةةناعية واملةةةة
تققنيةةةةةات حاسةةةةةوب( يف اامعةةةةةة -تصةةةةةنيا ميكةةةةةانيك -ميكانيةةةةة( مركبةةةةةات-والتكييةةةةة 
 تشرين.
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/ 4/اجملموعة  
 

 درجة 1950
 

 يكانيةة( الصةةناعات النسةةيجية وتققاان ةةا   كليةةة اهلن سةةة امليكانيكيةةة والكارابئيةةة )هن سةةة م
 هن سة التصميم امليكانيك ( يف اامعة رمش .-هن سة السيارات واآلليات الثققيلة-

  هن سةةةةةةة -كليةةةةةةة اهلن سةةةةةةة الكارابئيةةةةةةة وااللكرتونيةةةةةةة )هن سةةةةةةة الةةةةةةتحكم اآليل واأ تةةةةةةة الصةةةةةةناعية
 ئية( يف اامعة حلب.هن سة نظم القق رة الكاراب-هن سة الققيارة الكارابئية -امليكاتروني( 

 اهلن سةةةةةة  -هن سةةةةةة اإلنتةةةةةاج -كليةةةةةة اهلن سةةةةةة امليكانيكيةةةةةة )هن سةةةةةة الطا ةةةةةة امليكانيكيةةةةةة
 ميكاني( ال زل والنسيج( يف اامعة حلب. -علم املوار اهلن سية -الصناعية 

  هن سةةةة التصةةةميم  –كليةةةة اهلن سةةةة امليكانيكيةةةة والكارابئيةةةة )هن سةةةة الققةةةوى امليكانيكيةةةة
 ة املعار ( يف اامعة البعث.هن س-واإلنتاج 

 .كلية اهلن سة امليكانيكية والكارابئية )طا ة كارابئية( يف السوي اء 

 .كلية اهلن سة الكيميائية والبرتولية )هن سة ال زل والنسيج( يف اامعة البعث 

  تققةةاانت اهلن سةةة - اأغذيةةة تكنولوايةةا-كليةةة اهلن سةةة التققنيةةة )تققةةاانت اهلن سةةة ادحيويةةة
  اامعة حلب.البيئية( يف

  الكرتونية( يف اامعة حلب. تققنيات- الكلية التطبيققية )الت يئة والت ي  والتكيي 

 ومحاه )السلمية( ويف ادحسكة. تشرين يتكلية الزراعة يف اامع 

  .كلية العلوم الصحية يف اامعة البعث 

 .كلية العلوم )علم ادحياة( يف ادحسكة 

 ويف طرطةةةوس )طةةةريطة حيةةةا ة  –)مصةةةيا (  كليةةةة العلةةةوم )الر يفةةةيات( يف اامعةةةة محةةةاه
 / رراة يف مارة الر يفيات(.390الطالب على /

   البعث .-كلية اال تصار يف اامعيت رمش 

 كلية الرتبية )معلم   / غري ملتزم( يف اامعة محاه 

 . كلية الرتبية )ر ض اأطفال إانث يققط( يف اامعة رمش 

 رراةةةة يف الل ةةةة 180طالةةةب علةةةى/كليةةةة اإلعةةةنم يف اامعةةةة رمشةةة  )طةةةريطة حيةةةا ة ال /
 / رراة يف الل ة العربية(.320اأانبية و/

 . كلية اآلراب )الل ة الروسية( يف اامعة رمش 

  املعاةةةةةةة  التققةةةةةةةات لطةةةةةةةب اأسةةةةةةةنا  )تعوياةةةةةةةات( يف رمشةةةةةةة  )طةةةةةةةريطة حيةةةةةةةا ة الطالةةةةةةةب
 / رراة يف مارة الل ة اأانبية(.150على/

  ذكور يققط/ادحسكة )الرمين (  –ص مح -ابنياس يف  املعا  التققات للنفط وال ا/. 
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/ 5/اجملموعة  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 درجة 1750

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .كلية اهلن سة امليكانيكية )هن سة اآلالت الزراعية( يف اامعة حلب 

 الفرات -البعث  -حلب  -رمش   كلية الزراعة يف اامعات. 

  س ويف ادحسكة .طرطو  -تشرين  -الفرات -كلية اال تصار يف اامعات حلب 

 .كلية اال تصار ) وي  ومصار ( يف اامعة محاه 

  الفرات.-كلية الطب البيطري يف اامعيت محاه 

 / رراةةةة يف 260كليةةةة العلةةةوم )الفيةةةز ء( يف طرطةةةوس )طةةةريطة حيةةةا ة الطالةةةب علةةةى /
  مارة الفيز ء(.

 / راةة / ر130كلية العلوم )الكيمياء( يف اامعة رمشة  )طةريطة حيةا ة الطالةب علةى
 يف مارة الكيمياء(.

  .كلية الرتبية )املناهج وطرائ  الت ريس( يف اامعة البعث 

 .كلية الرتبية )ر ض اأطفال إانث يققط( يف اامعة البعث ويف ادحسكة 

   البعةةةةث  -تشةةةةرين –كليةةةةة الرتبيةةةةة )معلةةةةم  ةةةة / غةةةةري ملتةةةةزم( يف اامعةةةةات رمشةةةة- 
 طرطوس ويف ادحسكة .

 .كلية السياحة يف طرطوس 

 البعث.-تشرين  -دحققوق يف اامعات رمش  كلية ا 

   كلية اآلراب ) سم الل ة االسبانية( يف اامعة رمش  )طةريطة أ  تكةو  ل ةة التفايفة
 الفرنسية حصراً(. 

   طةةةةةريطة أ  تكةةةةةو  ل ةةةةةة التفايفةةةةة  )كليةةةةة اآلراب )الل ةةةةةة اأملانيةةةةةة( يف اامعةةةةةة رمشةةةة
 اإلنكليزية حصراً(.

 .كلية اآلراب )ا  رايية( يف طرطوس 

 محةةاه )طةةريطة حيةةا ة الطالةةةب -عاةة  التققةةات لطةةب اأسةةنا  )تعوياةةةات( يف حلةةب امل
 / رراة يف مارة الل ة اأانبية(.150على/

 .)املعا  التققات للخطوط ادح ي ية يف حلب )ذكور يققط 
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/ 6/اجملموعة  
 

 درجة 1600
 

   طريطة حيةا ة  ويف ادحسكة تشرين–كلية العلوم )الر يفيات( يف اامعيت رمش(
 / رراة يف مارة الر يفيات(.390طالب على /ال

   الفةرات -البعةث -حلةب  -تشةرين  –كلية العلوم )الفيز ء( يف اامعةات رمشة
 / رراة يف مارة الفيز ء(.260)طريطة حيا ة الطالب على /

   الفرات . -البعث  –تشرين  -حلب  –كلية العلوم )علم ادحياة( يف اامعات رمش 

 )الفةةةرات   –تشةةةرين -البعةةةث  –يف اامعةةةات حلةةةب  كليةةةة العلةةةوم )الكيميةةةاء-
 / رراة يف مارة الكيمياء(.130)طريطة حيا ة الطالب على /طرطوس

   البعث. -تشرين -حلب -كلية العلوم )ا يولوايا( يف اامعات رمش 

 . كلية العلوم )العلوم البيئية( يف اامعة رمش 

  طةريطة حيةةا ة الطالةب علةةى حلةةب -كليةة العلةوم )اإلحصةةاء الر يفة ( يف اةةامعيت تشةرين(
 / رراة يف مارة الر يفيات(.360/

  محاه –تشرين  –كلية التمريض يف اامعات حلب  

 . كلية العلوم السياسية يف اامعة رمش 

   البعث.و كلية السياحة يف اامعيت رمش 

 . كلية ادحققوق يف اامعيت حلب و الفرات ويف ادحسكة 

   كلية اآلراب )اآلاثر( يف اامعة رمش . 

   حلب-تشرين–كلية اآلراب )الفلسفة( يف اامعات رمش 

  البعث-كلية اآلراب )الل ة الفارسية( يف اامعيت رمش 
   الفرات. -حلب-تشرين-كلية اآلراب )علم االاتما ( يف اامعات رمش 

 .كلية اآلراب )املكتبات واملعلومات( يف اامعيت رمش  وتشرين 

 اامعة الفرات  طفال إانث يققط( يفكلية الرتبية )ر ض اأ. 

   تشرين.-كلية الرتبية )املناهج وتققنيات التعليم( يف اامعيت رمش 

 .كلية الرتبية )املناهج وطرائ  الت ريس( يف اامعة حلب 

   تشةةةرين -البعةةةث -حلةةةب –كليةةةة الرتبيةةةة )إرطةةةار نفسةةة ( يف اامعةةةات رمشةةة-
 طرطوس.

  الفرات –كلية الرتبية )معلم   / غري ملتزم( يف اامعيت حلب 
 لية الرتبية )الرتبية اخلا ة( يف اامعة رمش .ك 

 البعث.-رمش   لية الرتبية )علم النفس( يف اامعيتك 
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 درجة 1440 / 7/اجملموعة

 محاه.-تشرين  يتكلية الرتبية الر يفية يف اامع 

  رراةة 390البعث )طةريطة حيةا ة الطالةب علةى /-كلية العلوم )الر يفيات( يف اامعيت حلب /
 يفيات(.يف مارة الر 

  360)طريطة حيا ة الطالب على /البعث-الر يف ( يف اامعيت رمش  كلية العلوم )اإلحصاء /
 رراة يف مارة الر يفيات(.

/ 8/اجملموعة بعد  درجة 1300 
إضافة درجة مادة 

 الرتبية الدينية

 رراةةةة يف مةةةارة 120)طةةةريطة حيةةةا ة الطالةةةب علةةةى/ وحلةةةب رمشةةة  كليةةةيت الشةةةريعة يف اةةةامعيت /
 / رراة يف مارة الل ة العربية(.240ال ينية و/ الرتبية

 درجة 1200 / 9/اجملموعة

  السوي اء.كلية الفنو  ا ميلة جبامعيت رمش  وتشرين ويف 

 .كلية الفنو  ا ميلة التطبيققية جبامعة حلب 

 ت رج رغبة كلية الفنو  ا ميلة يفمن الرغبات اأربعة اأوىل(.    

 ابلنسةةبة للحا ةةلى علةةى تفةةوق ر يفةة  حصةةراً  محةةاه،عةةة تشةةرين ويف كليةةة الرتبيةةة الر يفةةية يف اام
  ./1ر م/ وي  اأسس املبينة يف اإلعن 

  والسوي اء. والققنيطرةكلية اال تصار يف ررعا 

  رلب. إكلية العلوم اإلرارية يف 

 كلية الطب البيطري يف ررعا 

 .كلية الزراعة )عام( يف ارلب ويف السوي اء 

 ياة( يف ررعا والسوي اء.كلية العلوم )علم ادح 

 طريطة )وت مر وارلب والسوي اء  امعة الفرات ويف ررعا والققنيطرة كلية العلوم )الر يفيات( يف ا
 / رراة يف مارة الر يفيات(. 390حيا ة الطالب على /

 / رراة يف مارة الكيمياء(.130كلية العلوم )الكيمياء( يف ت مر )طريطة حيا ة الطالب على / 

 رراة يف مارة الفيز ء(.260وم )الفيز ء( يف ارلب )طريطة حيا ة الطالب على /كلية العل / 

  ارلب-الققنيطرة  -ررعاكلية ادحققوق يف 

 الققنيطرة –ررعا  - ارلب-ت مر  – السوي اء كلية الرتبية )معلم   / غري ملتزم( يف. 

 والسوي اء. كلية الرتبية )إرطار نفس ( يف ررعا 

 حلب ويف السوي اء-تشرين-ة( يف اامعات رمش كلية اآلراب )ا  رايي 

 ويف السوي اء كلية اآلراب )علم االاتما ( يف ررعا 

  )السوي اء.يف كلية اآلراب )الفلسفة 

 .كلية اآلراب )اآلاثر( يف اامعة حلب ويف ارلب ويف السوي اء 
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 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 / 10/اجملموعة
بعد  درجة 1200

إضافة درجة مادة 
 الرتبية الدينية

 للعلوم الشرعية والعربية يف رمش   املعا  املتوسط 

 (./ رراة يف الرتبية ال ينية120طريطة حيا ة الطالب على/)

/ 11/اجملموعة  مجيع املتقدمني 

 يققط( إانث)وحلب وتشرين رمش  م رسة التمريض يف اامعات. 

  تشرين.-محص–حلب  – املعا  التققات اهلن س  ب مش 

   طةريطة  وارلةب وررعةاوحلةب محةص والنذ يةة و ومحةاه املعا  التققات للحاسوب يف رمش(
 / رراة يف مارة الل ة اأانبية(.150/ الطالب علىحيا ة 

  النذ ية وحلب والنب(رمش  و املعا  التققات الطيب يف 

 طريطة حيا ة الطالب )وررعا ة يف رمش  والنذ ية وحلب وإرلب املعا  التققات للعلوم املالية واملصريي
 ارة الل ة اأانبية(./ رراة يف م150على /

  وحلب. املعا  التققات للان سة امليكانيكية والكارابئية يف رمش 

 .املعا  التققات للخ مات الطبية الطارئة يف محاه 

  ادحسكة -رير الزور  –إرلب -محاه -املعا  التققات للطب البيطري يف النذ ية. 

  . املعا  التققات للمكننة الزراعية يف الققامشل 

   التققات للنقق  البحري بطرطوس .املعا 

 .املعا  التققات للطا ة الشمسية بطرطوس 

 محةةةةاه )السةةةةققيلبية(-محةةةةص-السةةةةوي اء  –حلةةةةب  – يف رمشةةةة عاةةةة  التققةةةةات الزراعةةةة  امل-
 .الققنيطرة-ادحسكة  –الزور   رير-إرلب-ررعا-طرطوس

 .املعا  التققات للزراعات املتوسطية يف النذ ية 

 طرطوس -ررعا-ادحسكة-الزور رير-النذ ية-محاه-محص- حلب-رمش  معا  املرا بى الفنيى يف. 

   رراة يف مارة الل ة اأانبية(.150)طريطة حيا ة الطالب على /معا  اآلاثر واملتاح  يف رمش / 

   ريةر الةزور – طرطةوس-محةص – النذ يةة-حلةب-املعا  التققات للعلوم السياحية والفن  ية يف رمش
ويةةتم التفايفةة  علةةى / رراةةة يف مةةارة الل ةةة اأانبيةةة 180ة الطالةةب علةةى /طةةريطة حيةةا  ) السةةوي اء-

 أساس رراة مارة الل ة اأانبية يف الشاارة الثانوية(.

  ادحسكة.-محص-رير الزور-طرطوس -حلب-رمش  املعا  التققات الصح  يف 

  كارابء(التابعة لو ارة ال)وحلب والنذ ية  ت للكارابء وامليكاني( يف رمش املعا  التققا  

 . املعا  التققات الققانوت ب مش 

 .املعا  التققات اإلحصائ  يف رمش  والنذ ية 

   حلب. –محص  –املعا  التققات للصناعات التطبيققية يف رمش 

  املعا  التققات للصناعات الكيميائية يف رمش 

 . املعا  التققات للصناعات النسيجية يف رمش 

    . املعا  التققات املايل يف رمش 

 . املعا  التققات للطباعة والنشر يف رمش 

   التققات للفنو  التطبيققية يف رمش  املعا 
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 اجملموعات

احلد األدىن 
املطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 / 12/اجملموعة

 مجيع املتقدمني
للتفاضل على 

عالمة 
 االختصاص

   الفةرات -البعةث  –تشةرين  –حلةب  –كلية العلوم )الر يفيات( يف اامعات رمشة
 مصةةةيا -ادحسةةةكة– تةةة مر – طرطةةةوس- إرلةةةب-السةةةوي اء –الققنيطةةةرة  –ررعةةةا  ويف

 / رراة على اأ   يف مارة الر يفيات(.450)ملن حا  على/

   البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )اإلحصةةاء الر يفةة ( يف اامعةةات رمشةة
 / رراة على اأ   يف مارة الر يفيات(450)ملن حا  على/

   الفةةرات  –البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )الفيةةز ء( يف اامعةةات رمشةة
 / رراة على اأ   يف مارة الفيز ء(.300)ملن حا  على/ طرطوس-ويف إرلب 

   الفةرات-البعةث  –تشةرين  –حلةب  –كلية العلوم )علم ادحيةاة( يف اامعةات رمشة  
 / رراة على اأ   يف مارة العلوم(. 220وادحسكة والسوي اء وررعا )ملن حا  على/

   الفةةرات-البعةةث  –تشةةرين  –ب حلةة –كليةةة العلةةوم )الكيميةةاء( يف اامعةةات رمشةة 
 / رراة على اأ   يف مارة الكيمياء(.150ملن حا  على/)وت مر طرطوس –

 
 
 

 
 / 13/اجملموعة

 
 

 مجيع املتقدمني
للتفاضل على 

عالمة 
 االختصاص

  البعةةةةةث -تشةةةةةرين -حلةةةةةب - رمشةةةةة كليةةةةةة اآلراب )الل ةةةةةة العربيةةةةةة( يف اامعةةةةةات – 
                 ادحسةةةةكة  - طرطةةةةوس - إرلةةةةب - سةةةةوي اءال – الققنيطةةةةرة -ررعةةةةاويف  محةةةةاه -الفةةةةرات 

 /رراة على اأ   يف مارة الل ة العربية(.300/ حا  على )ملن

    البعةث - تشةرين – حلةب – رمشة كلية اآلراب )الل ةة اإلنكليزيةة( يف اامعةات -
                                  إرلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب   – طرطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوس – ررعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاويف  محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه - الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات

 / رراة على اأ   يف مارة الل ة اإلنكليزية(  225/ على  حا  ملن)

  البعةةةةث – تشةةةةرين -حلةةةةب -رمشةةةة كليةةةةة اآلراب )الل ةةةةة الفرنسةةةةية( يف اامعةةةةات -
                                      ادحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكة –السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي اء  –طرطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوس   - الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات
 / رراة على اأ   يف مارة الل ة الفرنسية(.195)ملن حا  على /
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  الشرقية  افتاتاحملاملفاضلة اخلاصة أببناء  جدول- ب
 

 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

االختصاص املماثل يف  )العامة ( اهلندسة املدنية
اجلامعة اليت خيتارها 

 بعد القبول الطالب
بناء احملافتات مجيع أ

 الشرقية

2000 

 1900 )املائية( اهلندسة املدنية

 2000 احلسكةفرع الفرات  ةدسة املدنياهلن

االختصاص املماثل يف  اهلندسة البرتولية
 بعد القبول جامعة البعث

بناء احملافتات مجيع أ
 الشرقية

2000 

 1900 البرتوكيميائية الصناعات هندسة

 هندسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج
االختصاص املماثل يف 

اجلامعة اليت خيتارها 
 القبول بعد الطالب

بناء احملافتات مجيع أ
 الشرقية

1850 

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

1200 

 االقتصاد
بناء احملافتات مجيع أ )دير الزور(الفرات

 الشرقية

1300 

 1500 احلسكةفرع الفرات 

 التمريض
الكلية املماثلة يف اجلامعة 

 بعد اليت خيتارها الطالب
 القبول

بناء احملافتات مجيع أ
 الشرقية

1200 

 الزراعة

)دير الزور(الفرات  1200 أبناء دير الزور فقط 
احلسكةفرع الفرات   1400 فقط أبناء احلسكة 

امعة الكلية املماثلة يف اجل
بعد  اليت خيتارها الطالب

 القبول
 1400 فقط أبناء الرقة

 احلقوق
)دير الزور(الفرات افتات بناء احملمجيع أ 

 الشرقية

1200 

 1200 احلسكةفرع الفرات 

 الرتبية رايض أطفال )إانث فقط(

 1300 أبناء دير الزور فقط )دير الزور(الفرات
 1400 أبناء احلسكة فقط احلسكةفرع الفرات 

الكلية املماثلة يف اجلامعة 
بعد  اليت خيتارها الطالب

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

 

 ية )معلم صف/ غري ملتزم(كلية الرتب
 

)دير الزور(الفرات  1200 أبناء دير الزور فقط 

 1300 أبناء احلسكة فقط احلسكةفرع الفرات 

الكلية املماثلة يف اجلامعة 
بعد  اليت خيتارها الطالب

 القبول

 1200 أبناء الرقة فقط

 )اجليولوجيا(العلوم
الكلية املماثلة يف اجلامعة 

بعد  باليت خيتارها الطال
 القبول

بناء احملافتات مجيع أ
 الشرقية

1400 

 اآلاثر
الكلية املماثلة يف اجلامعة 

بعد  اليت خيتارها الطالب
 القبول

بناء احملافتات مجيع أ
 الشرقية

1300 

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

1200 

 العلوم )الرايضيات(
 

)دير الزور(الفرات / رراة للراغبى يف التفايف  وي  1200/- ء دير الزور فقطأبنا 
/ 330اجملمو  العام طريطة حيا ة الطالب على /

 الر يفيات. رراة يف مارة
للراغبى يف التفايف  وي  العنمة  يا املتقق مىمج-

/ 390طريطة حيا ة الطالب على/ االختصا ية
 رراة يف مارة الر يفيات .

 ء احلسكة فقطأبنا احلسكةفرع الفرات 
الكلية املماثلة يف اجلامعة 

بعد  اليت خيتارها الطالب
 القبول

 أبناء الرقة فقط

 العلوم )الكيمياء(

 )دير الزور(الفرات
بناء مجيع أ

 احملافتات الشرقية

/ رراة للراغبى يف التفايف  وي  1300/-
/ 110اجملمو  العام طريطة حيا ة الطالب على /

 اء.رراة يف مارة الكيمي
للراغبى يف التفايف  وي  العنمة  املتقق مى مجيا-

/ 130الطالب على/ حيا ةطريطة  االختصا ية
 رراة يف مارة الكيمياء.

الكلية املماثلة يف اجلامعة 
بعد  اليت خيتارها الطالب

 القبول
 أبناء الرقة فقط

)دير الزور(الفرات العلوم )الفيزايء(  
مجيع أبناء 

 احملافتات الشرقية

/ رراة للراغبى يف التفايف  وي  1300/-
/ 220اجملمو  العام طريطة حيا ة الطالب على /

 رراة يف مارة الفيز ء.
للراغبى يف التفايف  وي  العنمة  مجيا املتقق مى-

/ 260طريطة حيا ة الطالب على/ االختصا ية
 .رراة يف مارة الفيز ء
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 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

)علم احلياة(العلوم  

)دير الزور(الفرات / رراة للراغبى يف التفايف  وي  1300/- ء دير الزور فقطأبنا 
 اجملمو  العام.

مجيا املتقق مى للراغبى يف التفايف  وي   -
العنمة االختصا ية طريطة حيا ة الطالب 

 / رراة يف مارة العلوم.190على/

احلسكةفرع الفرات   أبناء احلسكة فقط 
امعة القسم املماثل يف اجل

بعد  لطالباليت خيتارها ا
 القبول

 أبناء الرقة فقط

 )دير الزور(الفرات اللغة اإلنكليزية
مجيع أبناء 

 احملافتات الشرقية
 

مجيا املتقق مى للتفايف  وي  العنمة االختصا ية 
/ رراة   225 على /طريطة حيا ة الطالب 

 على اأ   يف مارة الل ة اإلنكليزية .

 اللغة الفرنسية
)دير الزور(الفرات يع أبناء مج 

 احملافتات الشرقية

مجيا املتقق مى للتفايف  وي  العنمة االختصا ية 
/ رراة على   195على /طريطة حيا ة الطالب 

احلسكةفرع الفرات  .اأ   يف مارة الل ة الفرنسية  

 اللغة العربية

 
 

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فقط 
الختصا ية مجيا املتقق مى للتفايف  وي  العنمة ا

/ رراة   300 على /طريطة حيا ة الطالب 
 على اأ   يف مارة الل ة العربية.

احلسكةفرع الفرات   أبناء احلسكة فقط 
القسم املماثل يف اجلامعة 

بعد  اليت خيتارها الطالب
 القبول

 أبناء الرقة فقط

 
  ملفاضلة احملافتات الشرقيةاـصـة لاملتقدمني الشروط اخل        

 
 من العدد املقرر قبوله يف مجيع كليات جامعة الفرات وفروعها. %70ـــــب الشرقيةخصصت احملافتات  -

 (الشرقيةافتات احملمن ) –الفرع العلمي -يتقدم إىل هذه املفاضلة الطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية   -
. 

  ة واحدة تشمل املفاضلة العامة وفق احلدود الدنيا احملددة يف اجلدول يتقدم هؤالء الطالب برغباهتم يف بطاقة مفاضل -  
 الطالب.ومفاضلة حمافتاهتم وفق اجلدول /ب/ ووفق ما خيتار  أ()   
يسمح للطالب املقبولني وفق املفاضلة اخلاصة أببناء هذه احملافتات لالتحويل املماثل بني جامعة الفرات وفروعها حصرًا يف  -

ية للتسجيل، كما يسمح هلم لالتحويل املماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية وفروعها شريطة أن يكون الطالب السنة التال
حمققًا جملموع الدرجات املطلوب للقبول يف اجلامعة أو الفرع الذي يرغب لالتحويل إليه يف العام الدراسي الذي قبل فيه، مع 

 مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثل.
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 سينتر إليها عند تساوي جمموع الدرجات لالشهادة الثانوية  اليتملواد ا 

 مققررات الطالب يف بعض اجملمو  العام لل راات يف الثانوية العامة يف أي اختصاص سينظر إىل عنمة على للققبول ادح  اأرىن  عن  تساوي
وتعتم  عنمة الل ة اأانبية اليت اختارها الطالب راة اأعلى الشاارة الثانوية وي  التسلس  الوارر يف ا  ول ويققب  من حا  على ال 

 للتفايف .
  العنمة االختصا ية ينظر إىل اجملمو  العام لل راات يف الشاارة يف اأ سام اليت يتم الققبول يياا على للققبول ادح  اأرىن عن  تساوي

 .مو  اأعلىويققب  من حص  على اجمل الثانوية بع  ط  رراة مارة الرتبية ال ينية

 

 / القسم اسم الكلية

نتر إليها سياملواد اليت 
عند تساوي اجملموع  لالتسلسل

 للدرجات العام
 / القسم اسم الكلية

نتر إليها سياملواد اليت 
لالتسلسل عند تساوي اجملموع 

 للدرجات العام

لصحيةا العلوم -البيطري  الطب -التمريض ل ة أانبية – كيمياء-علوم     ة أانبيةل السياحة 

ز ءيي-ل ة أانبية  –ر يفيات  اهلن سة املعلوماتية ةل ة عربي – الرتبية ال ينية الشريعة   

كيمياء- ر يفيات-علوم اهلن سة التققنية  ل ة عربية ادحققوق 
(يةالبيئ -ادحياة  )علم العلوم - الزراعة كيمياء  –علوم   اإلعنم-الرتبية   أانبية ل ة- ل ة عربية   

كيميائية والبرتوليةاهلن سة ال  
كيميائيةو البرت اهلن سة و   

بيةنل ة أا –كيمياء   –ر يفيات  لفلسفةا  عربية(ل ة  – )ر يفيات   

علوم إرارية – ا تصار -معمارية هن سة  

ر يف ( إحصاء-ر يفياتالعلوم )  
ل ة أانبية –ر يفيات  ل ة أانبية –ثققاية  ومية العلوم السياسية   

اهلن سة  –ارابئية اهلن سة امليكانيكية والك
 هن سة تكنولوايا املعلومات -امل نية 

 واالتصاالت بطرطوس
نبيةل ة أا –ييز ء  –ر يفيات   )ر يفيات( ا  رايية 

ر يفيات -ييز ء  العلوم )ييز ء( ل ة عربية( – ومية  )ثققاية علم االاتما    

ايولوايا( - )كيمياءالعلوم  ييز ء -كيمياء    
 - وسيةلل ة الر ا -الفارسيةالل ة 
املكتبات واملعلومات   

عربية ل ة-ل ة أانبية   

ةالرتبية الر يفي ل ة عربية –ل ة انكليزية   الل ة اأملانية )علوم(   

علوم( –أانبية  )ل ة اآلاثر ل ة عربية – يرنسيةل ة  الل ة االسبانية   
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 فاضلة العامة مالحتات هامة للطالب الذين ترفض مجيع رغباهتم بنتيجة امل
/ رغبة 20/رونوا يف بطا ة املفايفلة وكانوا     العامة املفاضلةالذين ريات مجيا رغبا م بنتيجة ميكن للطنب  -

التقق م بطلبا م الكرتونيًا إىل م يرية طؤو  الطنب املركزية يف إح ى ا امعات كح  أرىن ويرغبو  بتسوية أويفاعام 
ادح ور ال نيا لل راات املعلنة لنتائج املفايفلة العامة لفئة لتسجي  ييه وي  الشروط و يرغبو  التح ي  كلية أو معا  

كليات الفنون  على ، كما الجيو  التسويةوال جيو  تسوية اأويفا  على ادح  اأرىن لفئة اأبناءاحملايظات حصراً، 
ة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات يشرتط فيها أن تكون الرغبة مدرج هاجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية كون

العامة،  خنل يرتة تسجي  الطنب املستج ين املققبولى بنتيجة املفايفلة على أ  يتم تقق مي الطلبات ، األربعة األوىل
وتتم معا ة الطلبات االلكرتونية  ،ولن يصار إىل تسوية ويفا أي طالب ما مل يكن م وانً لع ر الرغبات املذكور أعنه 

 ة اب امعات وإ  ار  وائم املققبولى من  ب  و ارة التعليم العايل.املقق م
ال يسوى ويفا الطالب يف الكليات واملعاه  وم ارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن اناحًا يف  -

  انتااء الفرتة االختبارات املطلوبة، ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تع ي  رراا م يف الشاارة الثانوية السورية بع
يف االختبارات املطلوبة، وجترى  كاحمل رة للمسابققات واالختبارات وبققرار من و ارة الرتبية ومل تكن رراا م ختوهلم االطرتا

 هلم االختبارات واملسابققات واملققابنت من  ب   ا  خا ة تؤل  هلذا ال رض يف هذه الكليات واملعاه .

 ات ومواعيد التسجيل م إليها الطلبقدـ جلهة اليت ت  ا
 

الجدولين ) أ وب( المذكورين في هذا املفايفلة العامة وي  يتققّ م الطنب السوريو  ومن يف حكمام لنطرتاك يف  -1

 المعتمدة . لاإلعالن وإلى أحد مراكز التسجي

رة أعنه بطلبا م إىل املركز يتقق م الطنب العرب وأبناء املواطنات السور ت املققيمو  يف سورية ممن تنطب  عليام الشروط الوار  -2
 املعتم  اخلاص هبم اب امعة مصطحبى معام اأوراق الثبوتية املطلوبة منام.

  لة.يتققّ م الطنب املعا و  اسمياً لنطرتاك يف املفايفلة اخلا ة هبم إىل املركز املعتم  هلم اب امعة وخنل مواعي  التقق م هلذه املفايف -3

 الواقــــع        السبت وحىت هناية ال وام الرسةم  من يوم  2016/  9/   6الواقع يف  الثالاثء يوم   باح الطلبات اعتباراً من  تقق م
ويتم استققبال الطنب يومياً يفمن يرتة التسجي  احمل رة أعنه من الساعة التاسعة  باحاً وحىت الساعة الثانية  2016/  9/  24يف  

 .24/9/2016والسبت والعط  الرمسية ابستثناء يوم السبت الوا ا يف ما ع ا يوم  ا معة والنص  ظاراً، 

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

 

 ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة بشروط التقدم
  عن طريق إليها ومعلومات أخرى

                                    املفاضلةموقع                         موقع وزارة التعليم العايل
  .gov.syohewww.m                    www.mof.sy                                                     

 وزير التعليم العايل                                                                                                       
 عاطف الندافالدكتور                                                                                                          

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

