
-1- 

 

 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 
 2022-2021الدراسي 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  2330حد عام   
 درجة 2310 حد موازي

 السنة التحضريية

/ 2اجملموعة /  درجة 2260 

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

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

/ 3/ اجملموعة  درجة 2220 
   تشرين –دمشق  يتجامع سة املدنية يفكلية اهلند.   

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

/ 4/ اجملموعة  درجة 2190 

 محاه -البعث –حلب  جامعات 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  اآليل (

 .كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس 

 
/5اجملموعة/  

 

 
 درجة 2160

 

 سة االتصاالت( يف جامعة حلب.اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية )هند كلية 

 ( كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية) ن.تشرييف جامعة  هندسة امليكاترونيك 

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

 درجة يف مادة  /150/لطب األسنان )تعويضات( يف دمشق )شريطة حيازة الطالب على املعهد التقاين
 .اللغة األجنبية
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/6اجملموعة/  درجة 2120  

 
  عة دمشق.ام( يف جامميكانيك ع - هندسة الطاقة الكهرابئية)كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 

    هندسةة القةو  -  واإلنتةا  هندسةة التصةمي-اهلندسةة البمريةة  اهلندسة امليكانيكيةة والكهرابئيةة ) كلية
 ( يف جامعة تشرين.هندسة الطاقة الكهرابئية - ةامليكانيكي

 ( يف هندسة التمك  اآليل واحلواس كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ) امعة البعثجيب 

  تقانةةةةة -صةةةةناعية  أمتتةةةةة - معةةةةدات وتليةةةةات-كليةةةةة اهلندسةةةةة التقنيةةةةة )هندسةةةةة املكننةةةةة ال راعيةةةةة
 .( يف طرطوسمتجددة طاقات-األغذية

 ( يف وبيةةةةات حاسةةةةتقن - هرابئيةةةةة للمنشةةةةعت الصةةةةناعية واملةةةةدنقيةةةةة )التغذيةةةةة الكالكليةةةةة التطبي
  .جامعة محاه

 يف( تصةةةاالتتقةةةاات اال - تقةةةاات األجهةةة ة الطبيةةةة – تقنيةةةات حاسةةةوببيقيةةةة )الكليةةةة التط 
 جامعة تشرين.

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

 حركة    الةنسسعةم-السةمعيات–دمشق )اختصاص تقومي الكةمم واللغةة كلية العلوم الصمية جبامعة ب 
 (. م  الشعاعالتشخيص والع-األطراف االصطناعية واالجه ة التقوميية –عل  النسس السريري  –

/ 7/اجملموعة  درجة 2080 

 .كلية اهلندسة املدنية يف احلسكة 

 امعة دمشق) التصمي  امليكانيك ( جب اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 

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

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

 غذائيةة( اهلندسةة ال - برتوليةةاهلندسةة ال- كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية )اهلندسة الكيميائية
 يف جامعة البعث.

  اء السويد)هندسة الطاقة الكهرابئية ( يفكلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية 

 ة اهلندسة البرتولية جبامعة السراتكلي 

 كلية اهلندسة التقنية )تقاات اهلندسة احليوية ( يف جامعة حلب 

 اتية جبامعة تشرينكلية اهلندسة املساحية واجليوم 

 ( التدفئة والتربيد والتكييف - تقنيات احلاسوبالكلية التطبيقية )  عثامعة البجيف  

 دن( لصةناعية واملةلمنشةعت ال التغذيةة الكهرابئيةة -التطبيقية )التدفئة والتربيةد والتكييةف  الكلية
 تشرين.يف جامعة 

 لةب يةازة الطاحاه  )شةريطة محة -حلةب -تشةرين املعهد التقاين لطةب األسةنان )تعويضةات( يف
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150على/
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 8/اجملموعة  درجة 2000 

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

 ( دسةةة السةةيارات هن -هتةةا هندسةةة ميكانيةةك الصةةناعات النسةةيجية وتقاااهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهرابئيةةة
 .يف جامعة دمشق واآلليات الثقيلة (

  ( مي  واإلنتةا دسة التصهن –كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )هندسة القو  امليكانيكية
  .يف جامعة البعث

 ( ة الكهرابئيةة  القةدر هندسةة ن ة - االلكرتونيةة اهلندسةكلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية  - 
 ( يف جامعة حلب.   ة الصناعيةهندسة التمك  اآليل واألمتت

 جامعة حلب هندسة الطريان( يف ) كلية اهلندسة امليكانيكية  

 .كلية هندسة الصناعات البرتوكيميائية جبامعة السرات 

  ( تكنولوجياكلية اهلندسة التقنية )جامعة حلب يف األغذية 

  ( يف جامعة تشريميكانيك مركبات –تصنيع ميكانيك  الكلية التطبيقية )ن. 

  ( يف جامعة حلب الكرتونية تقنيات التطبيقية )الكلية. 

 .كلية االقتصاد يف جامعة دمشق 

 كلية ال راعة جبامعة تشرين  

  العلوم الصمية يف جامعة البعث. كلية  

  ذكور فقط/.ابنياس /املعهد التقاين للنسط والغاز يف 

 فقط/. ااث/ ةاختصاص األجه ة الدقيق املعهد التقاين للنسط والغاز يف ابنياس 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9/اجملموعة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 درجة 1970

 ( كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية)لبعث.ا جامعة يف هندسة الغ ل والنسيج 

 ( يف جامعة ال كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )بعثهندسة املعادن 

 )  ويداءيف الس اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية )هندسة القو  امليكانيكية.  

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

 ( علة -ة االنتةا هندسة–يةة الطاقةة امليكانيك هندسة- اهلندسة النوويةكلية اهلندسة امليكانيكية 
 .املواد اهلندسية( يف جامعة حلب

 ( تقاات اهلندسة البيئكلية اهلندسة التقنية)جامعة حلب يف ية . 

  ( يف جامعة حلب التطبيقية )التدفئة والتربيد والتكييفالكلية. 

 ة البعث .كلية ال راعة 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  /180يطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى/اإلعةةةةمم يف جامعةةةةة دمشةةةةق )شةةةةر
  درجة يف اللغة العربية(. /320و/

 /املعهد التقاين للنسط والغاز يف محص /ذكور فقط. 

  فقط/. ااث/ محص اختصاص األجه ة الدقيقةاملعهد التقاين للنسط والغاز يف 
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 10/اجملموعة  
 

 درجة 1870   
 

   ك  واالنتا  جبامعة السرات.كلية هندسة التصمي  امليكاني 

  ك الغةةةة ل ميكانيةةةة -اهلندسةةةةة الصةةةةناعية-كليةةةةة اهلندسةةةةة امليكانيكيةةةةة )هندسةةةةة اآلالت ال راعيةةةةة
 يف جامعة حلب. (والنسيج

   كلية ال راعة يف جامعة دمشق 

 .كلية االقتصاد جبامعيت تشرين وطرطوس 

 كلية االقتصاد )متويل ومصارف( يف جامعة محاه 

   احلياة( يف جامعة دمشق  كلية العلوم )عل 

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

 / رجةةة يف مةةادة د /260كليةةة العلةةوم )السيةة ايء( جامعةةة دمشةةق )شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى
 السي ايء(.  

  البعث -تشرين  –دمشق  جبامعاتكلية احلقوق 

 ( يف جامعة دمشق. رايض-س عل  النسكلية الرتبية )األطسال إاث فقط  

  كلية اآلداب )اللغة األملانية( يف جامعة دمشق.  

/11اجملموعة /  درجة 1700  

 ى الب علالط حلب )شريطة حيازةيت دمشق و كلية العلوم )اإلحصاء الرايض ( يف جامع
 درجة يف مادة الرايضيات(. /360/

  لطالةةةب علةةةى )شةةةريطة حيةةةازة اوالبعةةةث  تشةةةرينت حلةةةب و جامعةةةالكيميةةةاء( يف )اكليةةةة العلةةةوم
 درجة يف مادة الكيمياء /130/

  درجةةة يف /390)شةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى /جامعةةة السةةرات كليةةة العلةةوم )الرايضةةيات( يف 
 مادة الرايضيات(.

 دمشقجامعة العلوم البيئية( يف - كلية العلوم )اجليولوجيا  

  السلمية( جامعيت حلب ومحاه كلية ال راعة يف(  

 محاه  جامعة كلية الطب البيطري يف  

  حلب ويف احلسكة ةجامعكلية االقتصاد يف 

  حلب جامعةكلية اآلداب )السلسسة( يف.  

 .كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق 

  دمشق ةنسس ( يف جامع إرشاد)كلية الرتبية. 

 300/ لةب علةةى)شةريطة حيةةازة الطامحةةاه ة كليةة الرتبيةةة )معلة  صةةف/ غةري ملتةة م( يف جامعة/ 
 .الرايضيات( درجة يف مادة

 كلية الرتبية )رايض األطسال إاث فقط( يف جامعة البعث 
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
 ةالعام الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/12اجملموعة /  درجة 1590 

 
 كلية العلوم )عل  احلياة( يف جامعيت تشرين وطرطوس 

 كلية العلوم )اجليولوجيا( يف جامعة البعث 

 ت كلية االقتصاد جبامعة السرا 

 علةةةى  الطالةةةب كليةةةة العلةةةوم )السيةةة ايء( يف جامعةةةات تشةةةرين والبعةةةث وطرطةةةوس )شةةةريطة حيةةةازة
 درجة يف مادة السي ايء(. /260/

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

 )ى ب علةةة الطالةة)شةةريطة حيةةاز  كليةةة العلةةوم )الرايضةةيات( يف جةةامعيت تشةةرين ومحةةاة )مصةةياف
 درجة يف مادة الرايضيات( /390/

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

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

  نسس ( يف جامعة طرطوس )إرشادكلية الرتبية 

 طةةةةوس طر -البعةةةةث -تشةةةةرين – جامعةةةةات دمشةةةةقلتةةةة م( يف كليةةةةة الرتبيةةةةة )معلةةةة  صةةةةف/ غةةةةري م
 .الرايضيات(درجة يف مادة  /300شريطة حيازة الطالب على /)

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

 دمشق.يف جامعة  ( كلية اآلداب )عل  االجتماع  

  البعث.-كلية اآلداب )اللغة السارسية( يف جامعيت دمشق 
  البعث وطرطوس.و كلية السياحة يف جامعات دمشق 

  والنبكومحاه املعهد التقاين الطيب يف دمشق والمذقية وحلب. 

  يف دمشق الصم املعهد التقاين. 

  احلسكة )الرميمن( /ذكور فقط/.-املعهد التقاين للنسط والغاز 
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 اجملموعات
احلد األدىن املطلوب 

 من الدرجات
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/13اجملموعة /  درجة 1450 

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

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

   .كلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف جامعيت دمشق وتشرين 

    البعث.كلية الرتبية )إرشاد نسس ( يف جامعة  

   احلسكة. السرات ويف ةكلية ال راعة يف جامع 

  جامعة السراتكلية الطب البيطري يف . 

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

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

 / رجة يف مادة السي ايء(.د /260كلية العلوم )السي ايء( يف جامعيت حلب والسرات )شريطة حيازة الطالب على 

  وتشرين والسرات.كلية العلوم )اجليولوجيا( يف جامعات حلب 

  360ب علةةى /لةةالبعةةث )شةةريطة حيةةازة الطا – تشةةرين-جةةامعيتكليةةة العلةةوم )اإلحصةةاء الرايضةة ( يف/ 
 درجة يف مادة الرايضيات(.

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

  احلسكة.ويف  السرات-كلية احلقوق يف جامعيت حلب 

 كلية الرتبية )رايض األطسال إاث فقط( يف جامعة السرات ويف احلسكة. 

  ( يف جامعة دمشق.السلسسة-كلية اآلداب )اآلاثر 

 ( يف جامعات حلب كلية اآلداب )وتشرين والسراتعل  االجتماع  

  البعث-كلية اآلداب )السلسسة( يف جامعيت تشرين. 

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

    كلية اآلداب )اآلاثر( يف جامعة حلب ويف احلسكة 

  .كلية الرتبية )املناهج وطرائق التدريس( يف جامعة حلب 

 ية )إرشاد نسس ( يف جامعة حلب .كلية الرتب 

 محاه.-تشرين  يتكلية الرتبية الرايضية يف جامع  درجة 1440 /14اجملموعة/

 ةبعد إضافدرجة 1400 / 15/اجملموعة
 درجة مادة الرتبية الدينية

 /مادة الرتبية يفدرجة  /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 1250 /16اجملموعة/

 كلية االقتصاد يف درعا والقنيطرة والسويداء 

  ألبناء ادلب فقط دلبإكلية العلوم اإلدارية يف . 

 كلية الطب البيطري يف درعا 

 كلية ال راعة يف السويداء 

 ألبناء ادلب فقط كلية ال راعة )عام( يف ادلب 

  احلياة( يف درعا والسويداء كلية العلوم )عل 

  يطة حيازة شر )داء والسوي )ألبناء ادلب فقط( وادلب  -كلية العلوم )الرايضيات( يف درعا والقنيطرة
  درجة يف مادة الرايضيات(. /390الطالب على /

 مةادة  درجةة يف /260/)شةريطة حيةازة الطالةب علةى  ألبناء ادلب فقط كلية العلوم )السي ايء( يف ادلب
  ايء(.السي

 ألبناء ادلب فقط(. ادلب–القنيطرة -كلية احلقوق يف درعا( 

 ة ر القنيطةةة –درعةةةا - )ألبنةةةاء ادلةةةب فقةةةط( ادلةةةب-  كليةةةة الرتبيةةةة )معلةةة  صةةةف/ غةةةري ملتةةة م( يف السةةةويداء
 درجة يف مادة الرايضيات(. /300)شريطة حيازة الطالب على/

 .كلية الرتبية )إرشاد نسس ( يف درعا والسويداء 

 السويداء يف (السلسسة- داب )اجلغرافيةكلية اآل 

 كلية اآلداب )عل  االجتماع( يف درعا ويف السويداء 

 ويف السويداء   )ألبناء ادلب فقط( كلية اآلداب )اآلاثر( يف ادلب 

/ 17/اجملموعة بعد  درجة 1250 
إضافة درجة مادة الرتبية 

 الدينية

  املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق 

 درجة يف الرتبية الدينية( /120ريطة حيازة الطالب على /)ش

 درجة 1200 / 18/اجملموعة

   .كلية السنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين ويف السويداء 

 .كلية السنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب 

 اجلميلة ضمن الرغبات األربعة األوىل(. )تدر  رغبة كلية السنون    

 وفق األسس  ايض  حصرا  ر ، ابلنسبة للماصلني على تسوق ومحاهتشرين يت ضية يف جامعكلية الرتبية الراي
 . /1املبينة يف اإلعمن 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  إاث) وحلب وتشرين مدرسة التمريض يف جامعات دمشق. 

وزعني محص م افظةحمعلى الشهادة الثانوية من  عدد من املقاعد للطالبات احلاصالت)خصص 
 (لبعثاعلى اجلامعات على أن يكون االلتزام بعد التخرج لصاحل مشفى جامعة 

  طرطةوس -ادرعة-احلسةكة-المذقيةة - محةاه-محص–حلب  –املعهد التقاين اهلندس  بدمشق
 دير ال ور. –

  زة يطة حيةةةاودرعةةةا )شةةةر املعهةةةد التقةةةاين للماسةةةوب يف دمشةةةق ومحةةةاه ومحةةةص والمذقيةةةة وحلةةةب
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150الطالب على /

 لطالب شريطة حيازة ا)ودرعا  رودير ال و  املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية يف دمشق والمذقية وحلب
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(. /150على /

  وحلب. دمشقاملعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهرابئية يف 

  احلسكة.-دير ال ور  –محاه -املعهد التقاين للطب البيطري يف المذقية 

  . املعهد التقاين للمكننة ال راعية يف القامشل 

 .املعهد التقاين للنقل البمري بطرطوس 

 .املعهد التقاين للطاقة الشمسية بطرطوس 

  طرطةوس-ية()السةقيلبمحةاه -محةص-السويداء  –حلب  –املعهد التقاين ال راع  يف دمشق-
 القنيطرة.-احلسكة  –دير ال ور --درعا

 .املعهد التقاين لل راعات املتوسطية يف المذقية 

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

 ذقيةة الم-حلةب- قدسةيا( ضةاحية) دمشق ريف-دمشق  املعهد التقاين للعلوم السياحية والسندقية يف– 
ة اللغةةةة يف مةةةاد درجةةةة /150علةةةى /شةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب ) السةةةويداء-ديةةةر الةةة ور –طرطةةةوس -محةةةص

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

 احلسكة.-محص-دير ال ور-طرطوس -املعهد التقاين الصم  يف حلب 

  ابء(رة الكهر التابعة لوزا)اين للكهرابء وامليكانيك يف دمشق وحلب والمذقية املعهد التق 

 .املعهد التقاين القانوين بدمشق 

 .املعهد التقاين اإلحصائ  يف دمشق والمذقية 

  حلب. –محص  –املعهد التقاين للصناعات التطبيقية يف دمشق 

 رجةةةة يف مةةةادة د /100ة الطالةةةب علةةةى/)شةةةريطة حيةةةاز  املعهةةةد التقةةةاين للصةةةناعات الكيميائيةةةة يف دمشةةةق
 (.الكيمياء

 .املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق 

    .املعهد التقاين املايل يف دمشق 

 .املعهد التقاين للطباعة والنشر يف دمشق 

 املعهد التقاين للسنون التطبيقية يف دمشق.  

 (عة البعثة ال راعة جبام)الدوام يف كلي 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

للتفاضل على عالمة 
 االختصاص

  درعةةةةا  السةةةرات ويف-البعةةةةث  –تشةةةرين  –حلةةةةب  –كليةةةة العلةةةةوم )الرايضةةةيات( يف جامعةةةةات دمشةةةق– 
از مصةةةةةةياف )ملةةةةةةن حةةةةةة-احلسةةةةةةكة– طرطةةةةةةوس - )ألبنةةةةةةاء ادلةةةةةةب فقةةةةةةط( إدلةةةةةةب–السةةةةةةويداء –القنيطةةةةةةرة 

 قل يف مادة الرايضيات(.درجة على األ /450على/

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

  ألبنةةاء إدلةةب  السةةرات ويف –البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –كليةةة العلةةوم )السيةة ايء( يف جامعةةات دمشةةق(
 درجة على األقل يف مادة السي ايء(. /300ى/طرطوس )ملن حاز عل- ادلب فقط(

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

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

 
 / 21/اجملموعة

 مجيع املتقدمني
للتفاضل على عالمة 

 االختصاص

  اه ويف درعةةامحة-السةرات  –البعةةث -تشةرين-حلةب-كليةة اآلداب )اللغةة العربيةة( يف جامعةةات دمشةق-
درجةةة /300 /احلسةةكة )ملةةن حةةاز علةةى-وس طرطةة-( )ألبنةةاء ادلةةب فقةةطإدلةةب -السةةويداء  –القنيطةرة 

 على األقل يف مادة اللغة العربية(.

  قةل يف مةادة اللغةة درجةة علةى األ/180ملن حةاز علةى/ ) جامعة دمشقكلية اآلداب )اللغة الروسية( يف
 (.الروسية

 
 

 / 22/اجملموعة

 
درجة يف مادة  180

 اللغة األجنبية 
 للتقدم لالختبار

 محةةاه ويف -ات السةةر -البعةةث -تشةةرين  –حلةةب  –نكلي يةةة( يف جامعةةات دمشةةق كليةةة اآلداب )اللغةةة اإل
 .)ألبناء ادلب فقط( إدلب  –طرطوس  –درعا 

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

 )يشرتط لتدوين الرغبة النجاح يف االختبار(
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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

 حد موازي حد عام
 2300 2280 

 العامة() يةاهلندسة املدن

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

بناء احملافظات مجيع أ
 الشرقية

1850 

 1800 البرتوكيميائية الصناعات هندسة

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

1600 

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

1350 

 االقتصاد
بناء احملافظات مجيع أ )دير الزور(الفرات

 الشرقية

1400 

 1400 كةاحلسفرع الفرات 

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

 الشرقية
1300 

 الزراعة

)دير الزور(الفرات  1250 أبناء دير الزور فقط 
احلسكةفرع الفرات   1250 أبناء احلسكة فقط 

ويداوم الطالب الرقة 
لكلية املماثلة يف اجلامعة اب

بعد  اليت خيتارها الطالب
لالقبو   

 1250 أبناء الرقة فقط

 احلقوق
)دير الزور(الفرات بناء احملافظات مجيع أ 

 الشرقية

1200 

 1200 احلسكةفرع الفرات 

 الرتبية رايض أطفال )إانث فقط(

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

 الرقة ويداوم الطالب ابلكلية
ا رهتاملماثلة يف اجلامعة اليت خيا

 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 

)دير الزور(الفرات  1200 أبناء دير الزور فقط 

 1200 أبناء احلسكة فقط احلسكة فرعالفرات 

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

1200 

بناء احملافظات مجيع أ احلسكةفرع الفرات  اآلاثر
 يةالشرق

1200 

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

1200 

 
 

 العلوم )الرايضيات(

 

درجة للراغبني يف التساضل وفق  /1200/- أبناء دير الزور فقط )دير الزور( الفرات
 /330اجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /

 الرايضيات. درجة يف مادة
مة لعمق اللراغبني يف التساضل 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( راتالف
بناء مجيع أ

 احملافظات الشرقية
درجة للراغبني يف التساضل وفق  /1200/-

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

مة لعمق اللراغبني يف التساضل وف املتقدمني مجيع-
 /130الطالب على/ حيازةشريطة  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

درجة للراغبني يف التساضل وفق  /1200/-
 /220/اجملموع العام شريطة حيازة الطالب على 

 .السي ايءدرجة يف مادة 
مة لعمق اللراغبني يف التساضل وف املتقدمني مجيع-

 /260الطالب على/ حيازةشريطة  االختصاصية
 .السي ايءدرجة يف مادة 
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 ملفاضلة احملافظات الشرقيةتقدمني اّصـة ابملالشروط 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 احملـدرغبـامم يف بطاقـة مفاضـلة واحـدة  شـمل املفاضـلة العامـة وفـا احلـدود الـديتقدم هؤالء الطـالب ب -
 حمافظامم وفا اجلدول /ب/ ووفا ما خيتار الطالب.

يف السـنة  ات وفروعهـا حصـرا  امعـة الفـر يسمح للطالب املقبولني وفا املفاضلة اخلاصة أببناء هـذه احملافظـات ابلتحويـل املماثـل بـني ج -
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
 يل املماثل.وقواعد التحو 

 
 

 

 

 

 احلد األدىن املطلوب من الدرجات اجلامعة الكلية

)علم احلياة( العلوم  

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فقط 
جةةةةةةةة للةةةةةةةراغبني يف التساضةةةةةةةل وفةةةةةةةق در  /1200/-

 اجملموع العام.
 مجيةةةةةةةع املتقةةةةةةةدمني للةةةةةةةراغبني يف التساضةةةةةةةل وفةةةةةةةق -

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

احلسكةفرع الفرات   أبناء احلسكة فقط 
الرقة ويداوم الطالب 

يف  ابالختصاص املماثل
اجلامعة اليت خيتارها 

بعد القبول البالط  

 أبناء الرقة فقط

 )دير الزور(الفرات اللغة اإلنكليزية
مجيع أبناء 

 احملافظات الشرقية
 

ة اصيختصمجيع املتقدمني للتساضل وفق العممة اال
دة درجة على األقل يف ما /180على / ملن حاز

 .اح بنج شريطة اجتياز االختباراللغة اإلنكلي ية 

 اللغة الفرنسية
ير الزور()دالفرات مجيع أبناء  

 احملافظات الشرقية

ة اصيختصمجيع املتقدمني للتساضل وفق العممة اال
ادة درجة على األقل يف م /180/ ملن حاز على 
احلسكةفرع الفرات  . نجاحشريطة اجتياز االختبار ب اللغة السرنسية  

 اللغة العربية

 
 

)دير الزور(الفرات  أبناء دير الزور فقط 

ة اصيختصتقدمني للتساضل وفق العممة االمجيع امل
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  ساوي جمموع الدرجات ابلشهادة الثانوية  اليتاملواد 

 ات الطالب يف الشهادةمقرر بعض ة إىل عمم اجملموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف أي اختصاص سين رعلى للقبول احلد األدىن  عند تساوي 
 الطالب للتساضل. يت اختارهانبية الوتعتمد عممة اللغة األجقبل من حاز على الدرجة األعلى الثانوية وفق التسلسل الوارد يف اجلدول وي

  نوية بعد ات يف الشهادة الثالعام للدرجاجملموع ا العممة االختصاصية ين ر إىليف األقسام اليت يت  القبول فيها على للقبول احلد األدىن عند تساوي
 .قبل من حصل على اجملموع األعلىوي ط  درجة مادة الرتبية الدينية

 

 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سياملواد اليت 
عند  ساوي اجملموع  ابلتسلسل

 للدرجات العام
 / القسم اسم الكلية

نظر إليها سياملواد اليت 
ابلتسلسل عند  ساوي اجملموع 

 للدرجات العام

 العلوم-البيطري  الطب-التمريض -حتضريية 
لغة أجنبية – ياءكيم-علوم  الصمية  لغة أجنبية السياحة 

في ايء-لغة أجنبية  –رايضيات  اهلندسة املعلوماتية لغة عربية–الرتبية الدينية الشريعة   

كيمياء-رايضيات-علوم اهلندسة التقنية  لغة عربية احلقوق 
(البيئية-احلياة  العلوم)عل -ال راعة كيمياء  –علوم   اإلعمم-الرتبية   أجنبية لغة- لغة عربية   

 اهلندسة الكيميائية والبرتولية
كيميائيةو البرت اهلندسة و   

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

علوم إدارية – اقتصاد-معمارية هندسة  

رايض ( إحصاء-رايضياتالعلوم )  
لغة أجنبية –رايضيات  لغة أجنبية –ثقافة قومية العلوم السياسية   

اهلندسة  –ة امليكانيكية والكهرابئية اهلندس
هندسة تكنولوجيا املعلومات -املدنية 

 واالتصاالت بطرطوس
لغة أجنبية –في ايء  –رايضيات   )رايضيات( اجلغرافية 

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

جيولوجيا(-)كيمياءالعلوم  في ايء-كيمياء    
املكتبات -السارسيةة اللغ

 واملعلومات
عربية لغة-لغة أجنبية   

ةالرتبية الرايضي لغة عربية–لغة انكلي ية    اللغة األملانية )علوم(   

علوم( –أجنبية  )لغة اآلاثر  - -  - 
 

 مالحظات هامة للطالب الذين  رفض مجيع رغبامم بنتيجة املفاضلة العامة:
مجيع رغباهت  بنتيجة  رفضتو  رغبة /35/الرغبات يف بطاقة املساضلة والبالغ عددها دونوا كامل الذين ميكن للطمب  -

إحد  اجلامعات  رك ية يفلطمب املاإىل مديرية شؤون يدواي التقدم بطلباهت  ويرغبون بتسوية أوضاعه   ، العامة املفاضلة
اف ات ة العامة لسئة احملاملساضل لنتائج رجات املعلنةاحلدود الدنيا للديرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و لتمديد كلية أو معهد 

جلميلة والفنون ات الفنون كليالى ع، كما ال جيوز التسوية وال جيوز تسوية األوضاع على احلد األدىن لسئة األبناءحصرا ، 
أن يت   على ،األوىل بعةبات األر الرغ ضمنيشرتط فيها أن  كون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة  هاجلميلة التطبيقية كون

 سوية وضع أي طالبار إىل تلن يصو العامة،  خمل فرتة تسجيل الطمب املستجدين املقبولني بنتيجة املساضلة تقدمي الطلبات
قبولني من وإصدار قوائ  امل جلامعاتقدمة ابوتت  معاجلة الطلبات االلكرتونية امل ،ما مل يكن مدوا  لعدد الرغبات املذكور أعمه 

 ل وزارة التعلي  العايل.قب
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 .ال يتم  سوية أوضاع الطالب على رغبات منح اجلامعات اخلاصة واملفاضالت اخلاصة -
االختبارات  جما  يف يكن املال يسو  وضع الطالب يف الكليات واملعاهد ومدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات، ما  -

سابقات سرتة احملددة للمنتهاء الاة بعد رجاهت  يف الشهادة الثانوية السورياملطلوبة، ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل د
ات واملسابقات ر  هل  االختبار لوبة، وجتت املطيف االختبارا كواالختبارات وبقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجاهت  ختوهل  االشرتا

 ملعاهد.واملقابمت من قبل جلان خاصة تؤلف هلذا الغرض يف هذه الكليات وا
 

 اجلهة اليت  ُقّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
 

د اإلعــالن وإىل أحــ ورين يف هــذاوفــا اجلــدولني )أ وب( املــذكاملساضةةلة العامةةة يتقةةد م الطةةمب السةةوريون ومةةن يف حكمهةة  لمشةةرتاك يف  -1
 املعتمدة. لمراكز التسجي

املعتمةةد  طلبةةاهت  إىل املركةة بردة أعةةمه  سةةورية  ةةن تنطبةةق علةةيه  الشةةروط الةةوايتقةةدم الطةةمب العةةرب وأبنةةاء املواطنةةات السةةورايت املقيمةةون يف -2
 اخلاص هب  ابجلامعة مصطمبني معه  األوراق الثبوتية املطلوبة منه .

                 الواقةةةةةةةع يف اخلمةةيسن يةةوم مةةوحةةهن يايةةة الةةدوام الرسةةةم   2021/  9 /12الواقةةع يف األحةةد يةةوم اعتبةةارا  مةةن صةةباح  تتقةةدم الطلبةةا -3
السةاعة الثانيةة  صةباحا  وحةهن ويت  استقبال الطمب يوميا  ضمن فرتة التسةجيل احملةددة أعةمه مةن السةاعة التاسةعة 2021/  9/  30

 عدا يوم  اجلمعة والسبت. والنصف ظهرا ، 

 .لنييستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبو         

قدم إليها تعلقة بشروط التلومات املاملع ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة
 :عن طريا ومعلومات أخرى

      ةاملفاضلوقع م                                   والبحث العلميقع وزارة التعليم العايلمو                            
www.mohe.gov.sy                                         www.mof.sy 

 

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 مالدكتور بسام ابراهي     

http://www.mof.sy/

