
2020/2019للعام الدراسي  بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي

أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

ية 1 2300(عام)السنة التحضير

ية 2 2270(موازي)السنة التحضير

قية 3 ية شر (عام)السنة التحضير  2250

قية 4 ية شر (موازي)السنة التحضير  2220

2190دمشقالهندسة المعلوماتية5

2190حلبالهندسة المعلوماتية6

2190الالذقيةالهندسة المعلوماتية7

2190حمصالهندسة المعلوماتية8

2190دمشقالهندسة المدنية9

2120حلبالهندسة المدنية10

2190الالذقيةالهندسة المدنية11

2120حمصالهندسة المدنية12

2190حماهالهندسة المدنية13

20401850الحسكةالهندسة المدنية14
جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

الرقةالهندسة المدنية العامة15
 درجة2000

جميع أبناء المحافظات 

قية و التسجيل  الشر

ي 
 
والدوام بعد القبول ف

ي الجامعة 
 
الكلية المماثلة ف

ي  يختارها الطالب
الت 

2000دمشقالهندسة المعمارية16

2000حلبالهندسة المعمارية17

2000الالذقيةالهندسة المعمارية18

2000حمصالهندسة المعمارية19

2000حماهالسلمية/ الهندسة المعمارية 20

2000طرطوسالهندسة المعمارية21

ونيات واالتصاالت22 2190دمشقهندسة اإللكي 

2190دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة23

2190دمشقهندسة الطاقة الكهربائية24

2040دمشقهندسة التصميم الميكانيكي25

2190دمشقالهندسة الطبية26

2070دمشقهندسة الميكانيك العام27

2000دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها28

2000دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيلة29

2070السويداءهندسة الطاقة الكهربائية30

1850السويداءهندسة القوى الميكانيكية31

2120حلبهندسة االتصاالت32

2040حلبهندسة الحواسيب33

1950حلبهندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية34

ونية35 1950حلبهندسة النظم اإللكي 

1850حلبهندسة نظم القدرة الكهربائية36

1850حلبهندسة القيادة الكهربائية37

2000حلبهندسة الميكاترونيك38

1950حلبالهندسة النووية39

1850حلبهندسة اإلنتاج40

ان41 1950حلبهندسة الطير

1850حلب(الميكانيكية)هندسة الطاقة 42

1850حلبعلم المواد الهندسية43

1800حلبهندسة اآلالت الزراعية44

1800حلبهندسة صناعية45

2120الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية46

ونيات47 2190الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكي 

2190الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي48

2190الالذقيةهندسة الميكاترونيك49

2070الالذقيةهندسة القوى الميكانيكية50

2070الالذقيةهندسة التصميم واإلنتاج51

2070الالذقيةالهندسة البحرية52

2190الالذقيةالهندسة الطبية53

ونيات واالتصاالت54 2120حمصهندسة اإللكي 

2070حمصهندسة التحكم اآللي والحواسيب55

2040حمصهندسة الطاقة الكهربائية56

2000حمصهندسة القوى الميكانيكية57

2000حمصهندسة التصميم واإلنتاج58

2040حمصهندسة الميكاترونيك59

1950حمصهندسة المعادن60

جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

مفاضلة عامة

اختبار يجرى يوم 

  2019/9/5الخميس 

ط  والنجاح باالختبار شر

لتدوين الرغبة

قية مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز

 حسب مصدر 

الشهادة الثانوية

ي
 الجامعة الت 

يرغبها الطالب

 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر
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2020/2019للعام الدراسي  بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي

أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

درجة18501750دير الزور هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج61
جميع أبناء 

قية المحافظات الشر

1850حلب(تقانات الهندسةالبيئية)الهندسة التقنية 62

1950حلب(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 63

2000حلب(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 64

2070طرطوس(المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 65

2120طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 66

2070طرطوس(معدات وآليات)الهندسة التقنية 67

2120طرطوس(أتمتة صناعية)الهندسة التقنية 68

2120طرطوس(طاقات متجددة)الهندسة التقنية 69

ولية70 2040حمصالهندسة البي 

2000حمصالهندسة الكيميائية71

2000حمصالهندسة الغذائية72

1950حمصهندسة الغزل والنسيج73

ولية74 درجة20702000دير الزورالهندسة البي 

وكيميائية75 درجة20001850دير الزورهندسة الصناعات البي 

2190طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت76

2120دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 77

2120دمشق(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 78

2120الالذقية(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 79

2040الالذقية(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن)الكلية التطبيقية 80

يد والتكييف)الكلية التطبيقية 81 2040الالذقية(التدفئة والتير

2040الالذقية(تصنيع ميكانيكي)الكلية التطبيقية 82

2070الالذقية(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 83

2040الالذقية(ميكانيك مركبات)الكلية التطبيقية 84

2070الالذقية(تقانات األجهزة الطبية)الكلية التطبيقية 85

86( 2040حمصتقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

87( يد والتكييف)الكلية التطبيقية 2000حمصالتدفئة والتير

2120حماه(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 88

2070حماه(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن)الكلية التطبيقية 89

ونية)الكلية التطبيقية 90 1850حلب(تقنيات الكي 

يد والتكييف)الكلية التطبيقية 91 1850حلب(التدفئة والتير

1300درعاالطب البيطري92

1700حماهالطب البيطري93

درجة16001500دير الزورالطب البيطري94
جميع أبناء 

قية المحافظات الشر

1800دمشقالزراعة95

1300السويداءالزراعة96

1600حلبالزراعة97

1300ادلب(عام)الزراعة 98

2000الالذقيةالزراعة99

1850حمصالزراعة100

1700حماهالسلمية/ الزراعة  101

أبناء دير الزور فقطدرجة16001500دير الزورالزراعة102

أبناء الحسكة فقطدرجة16001300الحسكةالزراعة103

الرقةالزراعة104
درجة 1300

- أبناء الرقة فقط 

التسجيل والدوام بعد 

ي الكلية المماثلة 
 
القبول ف

ي  يختارها 
ي الجامعة الت 

 
ف

الطالب

2000دمشقاالقتصــــاد105

1300درعااالقتصــــاد106

1300القنيطرةاالقتصــــاد107

1300السويداءاالقتصــــاد108

1600حلباالقتصــــاد109

1850الالذقيةاالقتصــــاد110

1850حمصاالقتصــــاد111

1850طرطوساالقتصــــاد112

1800حماه(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 113

درجة16001500دير الزوراالقتصــــاد114

درجة16001450الحسكةاالقتصــــاد115

1300ادلبالعلوم اإلدارية116

جميع أبناء 

قية المحافظات الشر

جميع أبناء 

قية المحافظات الشر
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2020/2019للعام الدراسي  بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي

أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

1800دمشق(علم الحياة)العلوم 117

1300درعا(علم الحياة)العلوم 118

1300السويداء(علم الحياة)العلوم 119

1600حلب(علم الحياة)العلوم 120

1700الالذقية(علم الحياة)العلوم 121

1600حمص(علم الحياة)العلوم 122

1700طرطوس(علم الحياة)العلوم 123

أبناء دير الزور فقط1600دير الزور(علم الحياة)العلوم 124

أبناء الحسكة فقط1600الحسكة(علم الحياة)العلوم 125

الرقة(علم الحياة)العلوم 126

- أبناء الرقة فقط 

التسجيل والدوام بعد 

ي الكلية المماثلة 
 
القبول ف

ي  يختارها 
ي الجامعة الت 

 
ف

الطالب

1700دمشق(الجيولوجيا)العلوم 127

1600حلب(الجيولوجيا)العلوم 128

1600الالذقية(الجيولوجيا)العلوم 129

1700حمص(الجيولوجيا)العلوم 130

(الجيولوجيا)العلوم 131 درجة16001500دير الزور 
جميع أبناء 

قية المحافظات الشر

1850دمشق(الرياضيات)العلوم 132

1300القنيطرة(الرياضيات)العلوم 133

1300درعا(الرياضيات)العلوم 134

1300السويداء(الرياضيات)العلوم 135

1600حلب(الرياضيات)العلوم 136

1300ادلب(الرياضيات)العلوم 137

1700الالذقية(الرياضيات)العلوم 138

1600حمص(الرياضيات)العلوم 139

1300حمصتدمر / (الرياضيات)العلوم 140

1700حماهمصياف / (الرياضيات)العلوم 141

1850طرطوس(الرياضيات)العلوم 142

أبناء دير الزور فقط1600دير الزور(الرياضيات)العلوم 143

أبناء الحسكة فقط1600الحسكة(الرياضيات)العلوم 144

الرقة(الرياضيات)العلوم 145

الكلية - أبناء الرقة فقط 

ي  
ي الجامعة الت 

 
المماثلة ف

يختارها الطالب بعد 

القبول للتسجيل والدوام

ياء)العلوم 146 1800دمشق(الفير 

ياء)العلوم 147 1600حلب(الفير 

ياء)العلوم 148 1300ادلب(الفير 

ياء)العلوم 149 1700الالذقية(الفير 

ياء)العلوم 150 1700حمص(الفير 

ياء)العلوم 151 1700طرطوس(الفير 

ياء)العلوم 152 1600دير الزور(الفير 

ي220درجة وحصل عىل 1400
 
درجة ف  

ياء للتفاضل عىل المجموع العام الفير 

ـــــــــــــــــ 

درجة260جميع المتقدمير  لمن حصل عىل   

ياء للتفاضل عىل العالمة االختصاصية ي الفير 
 
ف

جميع أبناء 

قية المحافظات الشر

1950دمشق(الكيمياء)العلوم 153

1600حلب(الكيمياء)العلوم 154

1700الالذقية(الكيمياء)العلوم 155

1700حمص(الكيمياء)العلوم 156

1300حمصتدمر / (الكيمياء)العلوم 157

1700طرطوس(الكيمياء)العلوم 158

1600دير الزور(الكيمياء)العلوم 159
جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

الرقة(الكيمياء)العلوم 160

 جميع أبناء المحافظات 

قية  الشر

والتسجيل والدوام بعد 

ي الكلية المماثلة 
 
القبول ف

ي  يختارها 
ي الجامعة الت 

 
ف

الطالب

ي)العلوم 161
1600دمشق(اإلحصاء الرياض 

ي)العلوم 162
1800حلب(اإلحصاء الرياض 

ي)العلوم 163
1600الالذقية(اإلحصاء الرياض 

ي)العلوم 164
1600حمص(اإلحصاء الرياض 

درجة للتفاضل عىل المجموع1400  

ــــــــــــــــــــــــ
جميع المتقدمير 

درجة190لمن حصل عىل  

ي العلوم للتفاضل عىل العالمة 
 
 ف

االختصاصية

 المطلوب
 
  لمن حقق الحد األدن

ياء260وحصل عىل  ي الفير 
 
درجة ف  

للتفاضل عىل المجموع العام

ـــــــــــــــــ 

 جميع المتقدمير  لمن حصل عىل

ياء للتفاضل300 ي الفير 
 
درجة ف  

عىل العالمة االختصاصية

ي110درجة وحصل عىل 1400
 
درجة ف  

الكيمياء للتفاضل عىل المجموع العام

ـــــــــــــــــ 

درجة130جميع المتقدمير  لمن حصل عىل   

ي الكيمياء للتفاضل عىل العالمة
 
 ف

االختصاصية

 
 لمن حقق الحد األدن

 المطلوب  وحصل عىل

ي الرياضيات390
 
درجة ف  

 للتفاضل عىل المجموع

العام

ـــــــــــــــــ 

 جميع المتقدمير  لمن

ي450حصل عىل 
 
درجة ف  

 الرياضيات للتفاضل عىل

العالمة االختصاصية
ي 330درجة وحصل عىل 1400

 
درجة ف

الرياضيات للتفاضل عىل المجموع العام

 ـــــــــــــــــ

جميع المتقدمير  لمن حصل عىل 

ي الرياضيات للتفاضل عىل 390
 
درجة ف

العالمة االختصاصية

 
 لمن حقق الحد األدن

 المطلوب  وحصل عىل

ي الكيمياء130
 
درجة ف  

للتفاضل عىل المجموع العام

ـــــــــــــــــ 

 جميع المتقدمير  لمن حصل

ي الكيمياء150عىل 
 
درجة ف  

 للتفاضل عىل العالمة

االختصاصية

 المطلوب
 
  لمن حقق الحد األدن

ي360وحصل عىل 
 
درجة ف  

 الرياضيات للتفاضل عىل

المجموع العام

ـــــــــــــــــ 

 جميع المتقدمير  لمن حصل عىل

ي الرياضيات للتفاضل450
 
درجة ف  

عىل العالمة االختصاصية

 
 لمن حقق الحد األدن

 المطلوب   للتفاضل عىل

المجموع العام

ـــــــــــــــــ 

 جميع المتقدمير  لمن

ي220حصل عىل 
 
درجة ف  

 العلوم للتفاضل عىل

العالمة االختصاصية

7/3



2020/2019للعام الدراسي  بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي

أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

2040دمشق(اختصاص تقويم الكالم واللغة)العلوم الصحية 165

اجراء المقابالت

 2019/8/29من 

2019/9/9ولغاية 

ط  والنجاح بالمقابلة شر

لتدوين الرغبة

1950حمصالعلوم الصحية166

1700دمشقالعلوم البيئية167

1600حلبالتمريض168

1600الالذقيةالتمريض169

1600حماهالتمريض170

1600دير الزورالتمريض171

درجة واجراء المقابالت1500

 2019/8/29من 

2019/9/9ولغاية 

ط لتدوين الرغبة والنجاح بالمقابلة شر

جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

دمشقاللغة العربية172

القنيطرةاللغة العربية173

درعااللغة العربية174

السويداءاللغة العربية175

حلباللغة العربية176

ادلباللغة العربية177

الالذقيةاللغة العربية178

حمصاللغة العربية179

حماهاللغة العربية180

طرطوساللغة العربية181

ألبناء دير الزوردير الزوراللغة العربية182

ألبناء الحسكةالحسكةاللغة العربية183

الرقةاللغة العربية184

 أبناء الرقة فقط  

والتسجيل والدوام بعد 

ي الكلية المماثلة 
 
القبول ف

ي  يختارها 
ي الجامعة الت 

 
ف

الطالب

ية185 دمشقاللغة اإلنكلير 

ية186 درعااللغة اإلنكلير 

ية187 حلباللغة اإلنكلير 

ية188 ادلباللغة اإلنكلير 

ية189 الالذقيةاللغة اإلنكلير 

ية190 طرطوساللغة اإلنكلير 

ية191 حمصاللغة اإلنكلير 

ية192 حماهاللغة اإلنكلير 

ية193 دير الزوراللغة اإلنكلير 
جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

دمشقاللغة الفرنسية194

السويداءاللغة الفرنسية195

حلباللغة الفرنسية196

الالذقيةاللغة الفرنسية197

حمصاللغة الفرنسية198

طرطوساللغة الفرنسية199

دير الزوراللغة الفرنسية200

الحسكةاللغة الفرنسية201

1700دمشقاللغة االسبانية202

1850دمشقاللغة الروسية203

1850دمشقاللغة األلمانية204

1700دمشقاللغة الفارسية205

1600حلباللغة الفارسية206

1700حمصاللغة الفارسية207

1600دمشقالفلســــفة208

1300السويداءالفلســــفة209

1800حلبالفلســــفة210

1600الالذقيةالفلســــفة211

1600حمصالفلســــفة212

1700دمشقعلم اجتماع213

1300السويداءعلم اجتماع214

1300درعاعلم اجتماع215

1600حلبعلم اجتماع216

1600الالذقيةعلم اجتماع217

16001500دير الزورعلم اجتماع218
جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

اجراء المقابالت

 2019/8/29من 

2019/9/9ولغاية 

ط  والنجاح بالمقابلة شر

لتدوين الرغبة

جميع المتقدمير  لمن حصل عىل

ية180  ي مادة اللغة االنكلير 
 
درجة ف

 2019/9/8للتقدم لالختبار الجاري بتاريــــخ األحد 

ط لتدوين الرغبة  والنجاح باالختبار شر

والقبول للناجحير  سيتم وفق العالمة االختصاصية 

جميع المتقدمير  لمن حصل عىل

ي مادة اللغة الفرنسية180 
 
درجة ف

 2019/9/7للتقدم لالختبار الجاري بتاريــــخ السبت 

ط لتدوين الرغبة  والنجاح باالختبار شر

والقبول للناجحير  سيتم وفق العالمة االختصاصية

جميع المتقدمير  لمن حصل عىل 

ي اللغة العربية300 
 
درجة ف

والقبول وفق العالمة االختصاصية  
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2020/2019للعام الدراسي  بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمي

أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

1600دمشقالمكتبات والمعلومات219

1600الالذقيةالمكتبات والمعلومات220

1600دمشقالجغرافية221

1300السويداءالجغرافية222

1600حلبالجغرافية223

1600الالذقيةالجغرافية224

1600طرطوسالجغرافية225

1600دمشقاآلثــــــــار226

1300السويداءاآلثــــــــار227

1600حلباآلثــــــــار228

1300ادلباآلثــــــــار229

1300ــــ1600الحسكةاآلثــــــــار230
جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

1950دمشقاإلعــــــالم231
 درجة لغة أجنبية180

 درجة لغة عربية320

1850دمشقالحقوق232

1300درعاالحقوق233

1300القنيطرةالحقوق234

1600حلبالحقوق235

1300ادلبالحقوق236

1850الالذقيةالحقوق237

1800حمصالحقوق238

1500ــــ1600دير الزورالحقوق239

1300ــــ1600الحسكةالحقوق240

بية المناهج وتقنيات التعليم241 1700دمشقالي 

1600حلبالتـربية المناهج وطرائق التدريس242

بية المناهج وتقنيات التعليم243 1700الالذقيةالي 

بية المناهج وطرائق التدريس244 1700حمصالي 

بية 245 1800دمشق(علم النفس)الي 

بية 246 1700حمص(علم النفس)الي 

1700دمشقالتــــربية الخاصة247

بية 248 1700دمشق(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 249 1300درعا(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 250 1300السويداء(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 251 1600حلب(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 252 1700الالذقية(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 253 1600حمص(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 254 1700طرطوس(اإلرشاد النفسي)الي 

بية 255 م(معلم صف)الي  1700دمشقغير ملي  

بية 256 م(معلم صف)الي  1300القنيطرةغير ملي  

بية 257 م(معلم صف)الي  1300درعاغير ملي  

بية 258 م(معلم صف)الي  1300السويداءغير ملي  

بية 259 م(معلم صف)الي  1600حلبغير ملي  

بية 260 م(معلم صف)الي  1300ادلبغير ملي  

بية 261 م(معلم صف)الي  1700الالذقيةغير ملي  

بية 262 م(معلم صف)الي  1700حمصغير ملي  

بية 263 م(معلم صف)الي  1300حمصتدمر/ غير ملي  

بية 264 م(معلم صف)الي  1700حماهغير ملي  

بية 265 م(معلم صف)الي  1700طرطوسغير ملي  

بية 266 م(معلم صف)الي  ي الرياضيات300درجة  و16001500دير الزورغير ملي  
 
ألبناء دير الزور فقطدرجة ف

بية 267 م(معلم صف)الي  ي الرياضيات300درجة و16001300الحسكةغير ملي  
 
ألبناء الحسكة فقطدرجة ف

بية 268 م(معلم صف)الي  ي الرياضيات300درجة و1200ــــــــالرقةغير ملي  
 
درجة ف

- أبناء الرقة فقط 

التسجيل والدوام بعد 

ي الكلية 
 
القبول ف

ي 
ي الجامعة الت 

 
المماثلة ف

 يختارها الطالب

بية 269 1850دمشقإناث فقط (رياض األطفال)الي 

بية 270 1700حمصإناث فقط (رياض األطفال)الي 

بية 271 ألبناء دير الزور فقط16001500دير الزورإناث فقط (رياض األطفال)الي 

بية 272 ألبناء الحسكة فقط16001300الحسكةإناث فقط (رياض األطفال)الي 

بية 273 1200ــــ-الرقةإناث فقط (رياض األطفال)الي 

- أبناء الرقة فقط 

التسجيل والدوام بعد 

ي الكلية المماثلة 
 
القبول ف

ي  يختارها 
ي الجامعة الت 

 
ف

الطالب

جميع أبناء المحافظات 

قية الشر

 
 
لمن حقق الحد االدن

المطلوب وحصل عىل 

 درجة300

ي مادة الرياضيات
 
ف

ــــ
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أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

1500دمشقالشـــــريعة274

1500حلبالشـــــريعة275

1700دمشقالعلوم السياسية276

1700دمشقالســـــــياحة277

1700حمصالســـــــياحة278

1700طرطوسالســـــــياحة279

1200دمشقالفنون الجميلة280

1200السويداءالفنون الجميلة281

1200حلبالفنون الجميلة التطبيقية282

1200الالذقيةالفنون الجميلة283

بية الرياضية284 الالذقيةالي 

بية الرياضية285 حماهالي 

ي الهندسي286
 
دمشقالمعهد التقان

ي الهندسي287
 
درعاالمعهد التقان

ي الهندسي288
 
حلبالمعهد التقان

ي الهندسي289
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي الهندسي290
 
حمصالمعهد التقان

ي الهندسي291
 
حماهالمعهد التقان

ي الهندسي292
 
طرطوسالمعهد التقان

ي الهندسي293
 
دير الزورالمعهد التقان

ي الهندسي294
 
الحسكةالمعهد التقان

ي للهندسة الميكانيكية والكهربائية295
 
دمشقالمعهد التقان

ي للهندسة الميكانيكية والكهربائية296
 
حلبالمعهد التقان

ي لطب أسنان 297
 
2070دمشق(تعويضات)المعهد التقان

ي لطب أسنان 298
 
1950حلب(تعويضات)المعهد التقان

ي لطب أسنان 299
 
1950الالذقية(تعويضات)المعهد التقان

ي لطب أسنان 300
 
1950حماه(تعويضات)المعهد التقان

ي للعلوم المالية والمرصفية301
 
دمشقالمعهد التقان

ي للعلوم المالية والمرصفية302
 
درعاالمعهد التقان

ي للعلوم المالية والمرصفية303
 
حلبالمعهد التقان

ي للعلوم المالية والمرصفية304
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي للعلوم المالية والمرصفية305
 
دير الزورالمعهدالتقان

ي الزراعي306
 
دمشقالمعهد التقان

ي الزراعي307
 
القنيطرةالمعهد التقان

ي الزراعي308
 
درعاالمعهد التقان

ي الزراعي309
 
السويداءالمعهد التقان

ي الزراعي310
 
حلبالمعهد التقان

ي الزراعي311
 
حمصالمعهد التقان

ي الزراعي312
 
حماهالسقيلبية/ المعهد التقان

ي الزراعي313
 
طرطوسالمعهد التقان

ي الزراعي314
 
دير الزورالمعهد التقان

ي الزراعي315
 
الحسكةالمعهد التقان

ي للزراعات المتوسطية316
 
الالذقيةالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي لشؤون البادية والتصحر 317
 
حمصتدمر- المعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

 الدوام بكلية الزراعة بجامعة

البعث

ي للمكننة الزراعية318
 
الحسكةالقامشىلي/ المعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي319 ي الطتر
 
دمشقالمعهد التقان

ي 320 ي الطتر
 
ريف دمشقالنبك/ المعهد التقان

ي321 ي الطتر
 
حلبالمعهد التقان

ي322 ي الطتر
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي323 ي الطتر
 
حماهالمعهد التقان

ي ولياقة بدنية فحص طتر

ولغاية 2019/8/29 من 

2019/9/9

ط لتدوين  النجاح بالفحص شر

الرغبة

1440
و

1200
 للمتفوقير 
ً
رياضيا

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

 جميع
المتقدمير 

 درجة150

ي عالمة اللغة األجنبية
 
ف

 جميع
المتقدمير 

بية  بعد اضافة درجة مادة الي 

الدينية 

يطة حيازة الطالب عىل شر

بية الدينية  /  120/ ي الي 
 
ف

ي اللغة العربية/  240/و
 
ف

الثالثاء  : االختبار األول

 والناجحير  فيه 2019/9/3

يتقدمون ال

ي
 
االثنير  : االختبار الثان

2019/9/9 

ط  ي شر
 
والنجاح باالختبار الثان

لتدوين الرغبة وتدرج ضمن 

الرغبات األربعة األول

 درجة150

ي عالمة اللغة األجنبية
 
ف
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أسماء الكليات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

قيةمفاضلة عامة مفاضلة محافظات شر

اسم الكلية أو القسم أو المعهدالرمز
 الجامعة أو

المدينة

 المطلوب من الدرجات
 
الحد األدن

وط واجب تحققها وشر

ي للحاسوب324
 
دمشقالمعهد التقان

ي للحاسوب325
 
درعاالمعهد التقان

ي للحاسوب326
 
حلبالمعهد التقان

ي للحاسوب327
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي للحاسوب328
 
حمصالمعهد التقان

ي للحاسوب329
 
حماهالمعهد التقان

ي للطب البيطري330
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي للطب البيطري331
 
حماهالمعهد التقان

ي للطب البيطري332
 
دير الزورالمعهد التقان

ي للطب البيطري333
 
الحسكةالمعهد التقان

ي للطاقة الشمسية334
 
طرطوسالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للنقل البحري335
 
طرطوسالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للطبــــاعة والنشر336
 
دمشقالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للصناعات الكيميائية337
 
دمشقالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للصناعات التطبيقية338
 
دمشقالمعهد التقان

ي للصناعات التطبيقية339
 
حلبالمعهد التقان

ي للصناعات التطبيقية340
 
حمصالمعهد التقان

ي للصناعات النسيجية341
 
دمشقالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للصناعات الغذائية342
 
دير الزورالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي الصحــــي343
 
دمشقالمعهد التقان

ي  الصحــــي344
 
حلبالمعهد التقان

ي الصحــــي345
 
حمصالمعهد التقان

ي الصحــــي346
 
طرطوسالمعهد التقان

ي الصحــــي347
 
دير الزورالمعهد التقان

ي الصحــــي348
 
الحسكةالمعهد التقان

ي للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات 349
 
م)المعهد التقان 1700حلب(ملي  

350
ي للخطوط الحديدية 

 
م) - (اناث فقط) المعهد التقان (ملي  

اإلشارات واالتصاالت- إدارة الحركة والنقل - تسويق وأعمال :       اختصاصات
1700حلب

ي للنفط والغازذكور فقط 351
 
م)المعهد التقان 1850حمص(ملي  

ي للنفط والغازذكور فقط 352
 
م)المعهد التقان 2000طرطوسبانياس/ (ملي  

ي للنفط والغازذكور فقط 353
 
م)المعهد التقان 1700الحسكةالرميالن/ (ملي  

ي للفنون التطبيقية354
 
دمشقالمعهد التقان

دمشقمعهد اآلثار والمتاحف355
 جميع
المتقدمير 

ي عالمة اللغة 150
 
 درجة ف

األجنبية

ي للكهرباء والميكانيك356
 
دمشقالمعهد التقان

ي للكهرباء والميكانيك357
 
حلبالمعهد التقان

ي للكهرباء والميكانيك358
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي359
 
ي اإلحصـــان

 
دمشقالمعهد التقان

ي360
 
ي اإلحصـــان

 
الالذقيةالمعهد التقان

ي المالــــــــــــــي361
 
دمشقالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ي للعلوم السياحية والفندقية362
 
دمشقالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية363
 
السويداءالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية364
 
حلبالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية365
 
الالذقيةالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية366
 
حمصالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية367
 
طرطوسالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية368
 
دير الزورالمعهد التقان

ي369
 
ي القانون

 
دمشقالمعهد التقان

 جميع
المتقدمير 

ــــ

عية والعربية370 بية الدينية1300120دمشقالمعهد المتوسط للعلوم الشر ي الي 
 
 درجة ف

دمشقمدرسة التمريض إناث فقط 371

حلبمدرسة التمريض إناث فقط 372

الالذقيةمدرسة التمريض إناث فقط 373

يتبع لوزارة الكهرباء

 للتقدم لالختبار يومي
جميع المتقدمير 

2019/9/5 والخميس2019/9/4األربعاء 

ط لتدوين الرغبة النجاح بالفحص شر

 جميع
المتقدمير 

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

 درجة150

ي عالمة اللغة األجنبية
 
ف

 جميع 

 المتقدمات

 المتمتعات

 بالجنسية

السورية

 جميع
المتقدمير 

ي اللغة االجنبية150
 
درجة ف  

 للتقدم للمقابالت

من تاريــــخ

2019/8/29

ولغاية

2019/9/9

ط لتدوين  النجاح بالمقابلة شر

الرغبة

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

ير 
دم
تق
لم
ع ا
مي
ج

 جميع
المتقدمير 

تجرى المقابالت

 ولغاية 2019/8/29من 

2019/9/9

ط لتدوين  النجاح بالمقابلة شر

الرغبة

ي المدرسة 
 
وتقدم االقامة ف

للعازبات إن وجدت

 جميع
المتقدمير 
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