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                           الجمهورية العربية السورية     

                 وزارة التعليم العالي          
  نإعـــــــــال

  2014-2013الدراسي للعام  التعليــم الموازيالخاصة ب مفاضلةال
 

اجلمهوريـــة  ومعاهـــدتعلـــن وزارة التعلـــيم العـــايل عـــن شـــروط التقـــدم إىل املفاضـــلة اخلاصـــة بـــالتعليم املـــوازي يف جامعـــات 
احلـائزين علـى الشـهادة الثانويـة العامـة  ومـن يف حكمهـم لطالب السورينيل 2014-2013العربية السورية  للعام الدراسي 

  :اآليت وفق ،سوريةال
ـــــــة العامـــــــة الســـــــورية بفرع .1 ـــــــى شـــــــهادة الدراســـــــة الثانوي ـــــــب حاصـــــــًال عل عـــــــام ل(العلمـــــــي أو األديب)  هـــــــايأن يكـــــــون الطال

 . حصراً  2013

ا للمفاضلة العامة.يتق .2   دم الطالب إىل مفاضلة التعليم املوازي بنفس دورة الشهادة الثانوية اليت تقدم 

تارهـا ويسـجلها يف بطاقـة املفاضـلة وال يشـرتط أن يتقدم الطالب إىل املفاضلة بلغة أجنبية واحدة (إنكليزي أو فرنسـي) خي .3
/ للفـرع العلمــي 2400عليــه حيسـب اجملمـوع مـن / اً ، وبنـاءعامـةتكـون نفـس اللغـة الـيت اختارهـا عنــد التقـدم للمفاضـلة ال

الطالــب بنــاء علــى هــذا اجملمــوع جلميــع الرغبــات ،  ل/ للفــرع األديب بعــد طــي عالمــة الرتبيــة الدينيــة ، ويفاضــ2200و/
 وللقسم املماثل للغة اليت اختارها.

ودرجــة إحــدى اللغتــني مــادة الرتبيــة الدينيــة  تــتم املفاضــلة علــى أســاس جممــوع درجــات الشــهادة الثانويــة، بعــد طــّي درجــة .4
واملعهــد املتوســط للعلــوم الشــرعية والعربيــة بدمشــق حيــث سيصــار إىل احتســاب مــادة األجنبيتــني باســتثناء كليــيت الشــريعة 

 الرتبية الدينية مع اجملموع العام للدرجات عند التفاضل عليها.

رغبــة للفــرع األديب كحــد أقصــى ، وتعــاجل أوضــاع الطــالب  /15/ رغبــة للفــرع العلمــي و / 20ميكــن للطالــب تــدوين /  .5
م بنتيجة هـذه املفاضـلة ملـن دون / /رغبـات للفـرع األديب كحـد أدىن وفـق 10/ رغبـة للفـرع العلمـي و/15املرفوضة رغبا
 .مفاضلة التعليم املوازيالشروط و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج 

احلـــد األدىن للقبـــول يف أي اختصـــاص ســـينظر إىل  يفالثانويـــة العامـــة الشـــهادة يف  تســـاوي اجملمـــوع العـــام للـــدرجات عنـــد .6
ويقبـل مـن حـاز يف اجلـدول الـوارد يف إعـالن املفاضـلة العامـة  مـا هـو مبـنيقـررات يف الشـهادة الثانويـة وفـق بعض املعالمة 
 .األعلى العالمةعلى 

االختصاصــــات الــــيت يــــتم القبــــول فيهــــا علــــى العالمــــة  يف العالمــــة االختصاصــــيةللقبــــول علــــى  تســــاوي احلــــد األدىنعنــــد  .7
ينظــر إىل اجملمــوع العــام للــدرجات يف الشــهادة الثانويــة بعــد طــي درجــة مــادة الرتبيــة الدينيــة ويقبــل مــن حــاز االختصاصــية 

 األعلى. موععلى اجمل

م مل ممـن تقـدموا أو مـن يف حكمهـمحيق جلميـع الطـالب السـوريني و  .8 مل يقبلـوا بلـوا أو العامـة وقُ  ةلإىل املفاضـ يتقـدموا بطلبـا
 .وفق الشروط الواردة يف هذا اإلعالن هذه املفاضلةالتقدم إىل تها بنتيج

 حيق للطالب املقبولني يف املفاضالت اخلاصة اليت أعلنت عنها اجلامعات واملعاهد بالتقدم إىل هذه املفاضلة . .9
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ات من غـري ( السـوريني أو مـن يف حكمهـم ) الـذين درسـوا يسمح ألبناء املواطنات السوريات املقيمات يف سورية املتزوج .10
مرحلة التعليم األساسي ( احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم علـى الشـهادة الثانويـة العامـة السـورية وكانـت األم 

ني مــن حيــث الرســوم مقيمــة يف ســورية خــالل فــرتة دراســة ابنهــا ، بالتقــدم هلــذه املفاضــلة ويعــاملون معاملــة الطــالب الســوري
 اجلامعية .

 .وما بعد 1990من مواليد عام أن يكونوا  املعاهد أحدتدوين رغبة يشرتط بالطالب الراغبني يف  .11
تعتمـد نتــائج الطــالب النـاجحني يف املســـابقات واملقــابالت الــيت جـرت خــالل املواعيــد احملـّددة يف إعـــالن املفاضـــلة العاّمـــة  .12

 خلاصة ببعض الكليات أو املعاهد .وا 2014-2013للعام الدراسـي 
كل طالب اختار ضمن رغباته كليًة أو معهداً حيتاج القبول فيه إىل النجاح  يف مسـابقة أو مقابلـة ومل يتقـدم إليهـا ضـمن  .13

 املواعيد احملددة يف إعالن املفاضلة العامة ، فإن هذه الرغبة تعّد ملغاة حكماً.

ريـاض أطفـال) ويف معهـد الـنفط والغـاز بـالرميالن  –إرشـاد نفسـي  –بية (معلم صـف تتم املقابالت للمقبولني يف كليات الرت  .14
واملعهد التقاين للخطوط احلديدية حبلب يف الكلية أو املعهد الذي قبل فيه الطالب خالل املواعيد احملـددة لتسـجيل الطـالب 

يف املعهــد الــذي يـُُقبــل فيــه الطالــب . ويعــد  يف األســبوعني األولــني مــن بــدء التســجيل اآلثــار واملتــاحفمعهــد املقبــولني، ويف 
مسـتنكفاً عــن التســجيل مــن مل جيــر املقابلــة الشخصــية يف امليعــاد احملــدد هلــا ومــن يـُـرفض بنتيجــة املقابلــة الــيت جتــرى بعــد القبــول  

ملعنيـة أو املعهـد بأنـه يقبل يف الرغبة التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفق بطاقـة مفاضـلته بعـد إبـراز وثيقـة خطيـة مـن الكليـة ا
 غري الئق بنتيجة فحص املقابلة الشخصية. 

الطـــالب املقبولـــون يف إحـــدى كليـــات الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان ال يســـمح هلـــم بالتحويـــل املماثـــل يف الســـنة التاليـــة  .15
م يف ســنة القبــول ختــوهلم االلتحــاق باجلامعــة املــراد التحويــل إليهــا، كمــا  يســمح للطــالب للتســجيل إال إذا كانــت درجــا

 املقبولني يف باقي االختصاصات بالتحويل وفق قواعد وشروط التحويل املتماثل. 

عنــد قبــول الطالــب يف إحــدى كليــات فــروع اجلامعــات (درعــا ، الســويداء ، القنيطــرة ، إدلــب ، طرطــوس ، محــاه ،احلســكة ،  .16
الســنة التاليــة للتســجيل ، كمــا يســمح لــه بالتحويــل الرقــة وتــدمر والســلمية) يســمح لــه بالتحويــل املماثــل فيمــا بينهــا حصــراً يف 

الفـرات شـريطة أن يكـون حمققـاً جملمـوع الـدرجات املطلـوب للقبـول  –البعث  -تشرين -حلب -املماثل إىل جامعات دمشق
 ثل.يف اجلامعة اليت يرغب بالتحويل إليها يف العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املما

–الطــالب املقبولــون يف جامعــة الفــرات (ديــر الــزور) مــن احلاصــلني علــى الشــهادة الثانويــة مــن إحــدى حمافظــات (الرقــة  .17
م يف سنة القبول ختوهلم  -احلسكة دير الزور) ال يسمح هلم بالتحويل املماثل إىل اجلامعات األخرى إال إذا كانت درجا

 .االلتحاق باجلامعة املراد التحويل إليها

مـن األعـداد املقـررة للقبـول يف بعـض الكليـات واألقسـام املفتتحـة يف فـروع اجلامعـات باحملافظـات  %70خصصت نسـبة  .18
 ألبناء هذه احملافظات مبفاضلة التعليم املوازي وفق مصدر الشهادة الثانوية.

 /25000/بلـغ وقـدره التقدم إىل مفاضلة التعلـيم املـوازي وفـق شـروط هـذا اإلعـالن تسـديد ميف على الطالب الراغب  .19
رســم ، حتتســب هـذه الســلفة مــن قيمــة يف أحــد املصــارف املعتمـدة املــذكورة أدنــاه  وعشــرون ألــف لــرية سـورية ســلفة ةمخسـ

 هــــذه بـــل فيــــه بنتيجــــةالــــذي قُ  أو املعهــــد اجلامعيــــة حــــني إجنـــاز الطالــــب ملراحــــل تســــجيله يف الكليـــة أو القســــماخلـــدمات 
عــن  واســتنكافهلــب يف حــال قبولــه وفــق تسلســل رغباتــه املســجلة يف بطاقــة املفاضــلة رد هــذه الســلفة للطافاضــلة، وال تُــامل

 تعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت مجيع رغباته مرفوضة.، و التسجيل خالل الفرتة اليت ستحدد للتسجيل النهائي

 جيب على الطالب التقيد التام باملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن . .20
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  للفرع العلمي الموازي مفاضلة التعليمجـدول   -أ
قـــق فيهـــا جممـــوع درجاتـــه احلـــد األدىن للمجموعـــة، أو مـــن حيعلـــى الطالـــب اختيـــار رغباتـــه املطلوبـــة مـــن اجملموعـــة الـــيت        

  :اجملموعات األدىن اليت تليها

 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

 محاه وويف طرطوس  لبعثا - تشرين -دمشق كلية الطب البشري يف جامعات  درجة 2225 / 1/ المجموعة

  
  /2/ المجموعة
  

  الفرات  -حلب  كلية الطب البشري يف جامعيت   درجة 2200
 البعث -تشرين  -دمشق  كلية الصيدلة يف جامعات.  

  / 3/ المجموعة
  درجة 2150

  

  ويف الرقة حلب الصيدلة يف جامعةكلية. 
 ويفالبعــــث (محــــاه -تشــــرين -حلــــب  -كليــــة طــــب األســــنان يف جامعــــات دمشــــق ( 

  .احلسكة

/ 4/ المجموعة   درجة 2120 
 البعث -تشرين  - دمشق ية اهلندسة املعلوماتية يف جامعاتكل. 
  البعث  -دمشق  جامعيتكلية اهلندسة املدنية يف. 
 يف جامعة تشرين هندسة إدارة التشييد  - دسة اإلنشائيةكلية اهلندسة املدنية (اهلن ( 

/ 5/ المجموعة  

 

  درجة 2080
  

 كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعة حلب 
 .كلية اهلندسة املدنية يف جامعة حلب ويف الرقة واحلسكة 
  جبامعة تشرينةاهلندسة الطبوغرافي -كلية اهلندسة املدنية (اهلندسة اجليوتكنيكية ( 
  هندســة احلواســيب واألمتتــة  -اهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة (اهلندســة الطبيــة كليــة

 -دمشــــق لكرتونيــــات واالتصــــاالت) يف جامعــــات(هندســــة االويف جامعــــة دمشــــق) 
 البعث. - تشرين

 .كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس 
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /6/ المجموعة
 

  درجة 1900

 جامعــة الطاقــة الكهربائيــة) يف  (هندســةيــة والكهربائيــة هلندســة امليكانيككليــة ا
  دمشق

 ) هندسـة الـتحكم اآليل  -هندسة الطاقة الكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية
 واحلواسيب ) يف جامعة البعث.

 هندســـــة  -كليـــــة اهلندســـــة امليكانيكيـــــة والكهربائيـــــة  (هندســـــة احلاســـــبات والـــــتحكم اآليل
 ) يف جامعة تشرين.ندسة الطاقة الكهربائيةه -امليكاترونيك

 البعث.) يف جامعة هندسة املوارد املائية -ية ( اهلندسة البيئيةكلية اهلندسة املدن 
 اهلندســة املائيــة  - اهلندســة البيئيــة -هندســة املواصــالت والنقــلنيــة (كليــة اهلندســة املد

 .تشرين ) يف جامعةوالري
 تصاالت) يف جامعة حلب.كلية اهلندسة الكهربائية (هندسة اال 
 (اهلندسة البرتولية) يف جامعة الفرات. ةكلية اهلندسة البرتوكيميائي 
 .كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية (اهلندسة البرتولية) يف جامعة البعث 
 يف طرطوس.طاقات متجددة -تقانة األغذية -كلية اهلندسة التقنية (أمتتة صناعية (  
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  درجة1800  /7/المجموعة

 ويف السلمية. البعث -تشرين -حلب -كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمشق  
 .كلية اهلندسة الكهربائية (هندسة احلواسيب) يف جامعة حلب 
 ) يف الرقة.املائيةكلية اهلندسة املدنية ( 
 يف جامعة الفرات. )ة(هندسة الصناعات البرتوكيميائي ةكلية اهلندسة البرتوكيميائي 
 املدنية (اهلندسة الطبوغرافية) يف جامعة حلب. كلية اهلندسة 
 التصـميم امليكـانيكي هندسـة - كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية (ميكانيك عـام 

هندســــة ميكانيــــك الصــــناعات النســــيجية  - هندســــة الســــيارات واآلليــــات الثقيلــــة -
ا  ) يف جامعة دمشق.وتقانا

 اهلندســـــة - دســـــة القـــــوى امليكانيكيـــــةكليـــــة اهلندســـــة امليكانيكيـــــة والكهربائيـــــة (هن
 ) يف جامعة تشرين.البحرية

  هندســـــة  –كليـــــة اهلندســـــة امليكانيكيـــــة والكهربائيـــــة (هندســـــة القـــــوى امليكانيكيـــــة
 ) يف جامعة البعث.هندسة امليكاترونيك -التصميم واإلنتاج

 .كلية اهلندسة التقنية (هندسة املكننة الزراعية) يف طرطوس 
 يف جامعة حلب.) اهلندسة النوويةيكية (كلية اهلندسة امليكان 
  السويداء) يف قوى ميكانيكية(امليكانيك العام كلية هندسة. 
 ميكاترونكس) يف جامعة دمشق.-الكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب 
 التغذيــــة الكهربائيــــة للمنشــــآت الصــــناعية -الكليــــة التطبيقيــــة (تقانــــات االتصــــاالت

 ميكانيك مركبات) يف جامعة تشرين. -التدفئة والتربيد والتكييف -واملدن
 .(محاه)الكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب) يف جامعة البعث  
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  درجة1750  /8 مجموعة/ال

 يف جامعة حلب.)كلية اهلندسة امليكانيكية (هندسة الطريان 
 .كلية اهلندسة املدنية (اهلندسة املائية) يف جامعة حلب 
  يف جامعــة ســة التصــميم امليكــانيكي واإلنتــاج)د(هناهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيةكليــة

 الفرات.
  يف طرطوس.)كلية اهلندسة التقنية (معدات وآليات 
 .كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية (هندسة املعادن) يف جامعة البعث 
 ) هندسة الغـزل والنسـيج - اهلندسة الكيميائيةكلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية -

 ) يف جامعة البعث.يةاهلندسة الغذائ
  هندســة الــتحكم  -كليـة اهلندســة الكهربائيـة وااللكرتونيــة (هندسـة الــنظم اإللكرتونيـة

 هندسة امليكاترونيك) يف جامعة حلب. -اآليل واألمتتة  الصناعية 
  تقانات اهلندسة  -تقانات اهلندسة البيئية -كلية اهلندسة التقنية (تكنولوجيا األغذية

 .حلب ) يف جامعةاحليوية
 ويف طرطوس كلية االقتصاد يف جامعة دمشق. 
 .كلية العلوم الصحية يف جامعة البعث 
 /درجـة 180كلية اإلعالم يف جامعة دمشق (شريطة حيازة الطالـب علـى /

 / درجة يف اللغة العربية).320يف اللغة األجنبية و/
  املعهد التقاين لطب األسنان (تعويضات) يف دمشق.  
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  رجةد 1700  /9/المجموعة

  هندســـة  -كليـــة اهلندســـة الكهربائيـــة وااللكرتونيـــة ( هندســـة نظـــم القـــدرة الكهربائيـــة
 القيادة الكهربائية) يف جامعة حلب.

  هندســـة الطاقـــة امليكانيكيـــة  -كليـــة اهلندســـة امليكانيكيـــة (علـــم املـــواد اهلندســـية-
سـة اهلند -هندسـة اإلنتـاج  - هندسـة اآلالت الزراعيـة -ميكانيك الغزل والنسـيج 

 ) يف جامعة حلب.الصناعية
  (ذكور فقط).الرميالن و  وبانياساملعهد التقاين للنفط والغاز يف محص 
  كليـــــة اهلندســـــة امليكانيكيـــــة والكهربائيـــــة (هندســـــة التصـــــميم واإلنتـــــاج) يف جامعـــــة

 تشرين.
 كلية االقتصاد يف احلسكة. 
 .كلية احلقوق يف جامعة دمشق 
   لرقة. ويف ا تشرينكلية الزراعة يف جامعة 
  

  /10/المجموعة
  

  درجة 1600
  

 / 360كلية العلوم (الرياضيات) يف جامعة دمشق (شريطة حيازة الطالـب علـى /
 درجة يف مادة الرياضيات).

  والبعثدمشق  رياض األطفال إناث فقط) يف جامعيتالرتبية (كلية. 
 درجــة 330(شــريطة حيــازة الطالــب علــى / يــة العلــوم (الرياضــيات) يف احلســكةكل /

 يف مادة الرياضيات).
 كلية الزراعة يف جامعة دمشق ويف احلسكة. 
 .كلية الرتبية (املناهج وطرائق التدريس) يف جامعة البعث 
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /11/المجموعة
  
  

  درجة 1500
  

 
  كلية اآلداب (قسم اللغة االسبانية) يف جامعة دمشق (شريطة أن تكون لغة

 الفرنسية حصراً). التفاضل
  احلديدية يف حلب (ذكور فقط).املعهد التقاين للخطوط 
 120(شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى /لـــوم (الكيميـــاء) يف جامعـــة دمشـــق كليـــة الع /

 درجة يف مادة الكيمياء).
 شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى تـــدمر تشـــرين و  ليـــة العلـــوم (الرياضـــيات) يف جامعـــةك)

 / درجة يف مادة الرياضيات).360/
 البعث كلية الزراعة يف جامعة. 
 تشرين قتصاد يف جامعةكلية اال. 
 .كلية االقتصاد (متويل ومصارف) يف محاه 
 تشرين. كلية احلقوق يف جامعة 
  يف طرطوس.اإلدارة الفندقية -كلية السياحة (اإلدارة السياحية ( 
  البعثكلية السياحة يف جامعيت دمشق و 
 البعث. كلية احلقوق يف جامعة 
 محاه يف ة حلب لطب األسنان (تعويضات) يف جامعاملعهد التقاين. 
  (الفيزيــاء ) شــريطة حيــازة الطالــب علــى (يف طرطــوس يف جامعــة تشــرين و كليــة العلــوم

 / درجة يف مادة الفيزياء).240/
 والبعث كلية العلوم ( اجليولوجيا) يف جامعيت تشرين. 
 .كلية الطب البيطري يف محاه 
 تشـــرين  -جامعـــات دمشـــق ) يفغـــري ملتـــزم /كليـــة الرتبيـــة (معلـــم صـــف-

  احلسكة. -تدمر -طرطوس -درعا -ويف محاه -ثالبع
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /12/المجموعة
  

  درجة  1400
  

 احلسكة . كلية العلوم (علم احلياة) يف 
 . كلية الرتبية (الرتبية اخلاصة) يف جامعة دمشق 
 .كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق 
 .كلية الرتبية (املناهج وتقنيات التعليم)يف جامعة دمشق 
 درجـة 240علـى /فيزياء) يف جامعة دمشق (شريطة حيازة الطالـب كلية العلوم (ال /

 يف مادة الفيزياء).
 و البعث دمشق ية العلوم (علم احلياة ) يف جامعيتكل. 
  (الرياضيات) شريطة حيازة الطالب على  يف طرطوسو البعث يف جامعة كلية العلوم)

 / درجة يف مادة الرياضيات).360/
 دمشق. يف جامعةة الرتبية (إرشاد نفسي) كلي 
 .كلية الرتبية (علم النفس) يف جامعة دمشق 
  احلسكةكلية الرتبية (رياض األطفال إناث فقط) يف 
  يف احلسكة.و كلية اآلداب (اآلثار) يف جامعة دمشق 
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /13/المجموعة
  درجة  1320  

 الفرات.            و دمشق  ية العلوم (اجليولوجيا) يف جامعيتكل 
 (شـريطة حيـازة الطالـب  البعـث و ء الرياضي) يف جامعة دمشـقكلية العلوم (اإلحصا

 / درجة يف مادة الرياضيات).360على /
 .كلية العلوم (العلوم البيئية ) يف جامعة دمشق  
 .كلية الرتبية (املناهج وتقنيات التعليم) يف جامعة تشرين 
 تشرين.و البعث ة الرتبية (إرشاد نفسي) يف جامعيت كلي  
  السويداء يفو  سلميةالكلية الزراعة يف . 
 كلية االقتصاد يف القنيطرة. 
 .كلية اآلداب (املكتبات واملعلومات) يف جامعة دمشق  
 . كلية الزراعة (عام ) يف إدلب 
 تشــــرين (شـــريطة حيـــازة الطالـــب علــــى  كليـــة العلـــوم (الكيميـــاء) يف جامعـــة

  / درجة يف مادة الكيمياء).120/
 ينتشر لية العلوم (علم احلياة) يف جامعة ك. 
 . كلية الرتبية الرياضية يف جامعة تشرين ويف محاه 
  

  /14/المجموعة
  

  درجة 1300
  

  شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى ويف الرقـــة كليـــة العلـــوم (الكيميـــاء) يف جامعـــة الفـــرات)
 / درجة يف مادة الكيمياء).110/
 ـــة العلـــوم (الكيميـــاء) يف جامعـــة ـــازة الطالـــب علـــى / كلي / 120البعـــث (شـــريطة حي

  مادة الكيمياء).درجة يف
  درجـــة يف 240شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى /(كليـــة العلـــوم ( الفيزيـــاء) يف إدلـــب /

 مادة الفيزياء).
  درجــة 360(شــريطة حيــازة الطالــب علــى /السويداءكليــة العلــوم (الرياضــيات) يف /

 يف مادة الرياضيات).
 لـــب علـــى تشـــرين (شـــريطة حيـــازة الطا علـــوم (اإلحصـــاء الرياضـــي) يف جامعـــةكليـــة ال

 / درجة يف مادة الرياضيات). 360/
 ) دمشق علم االجتماع) يف جامعةكلية اآلداب. 
 .كلية احلقوق يف القنيطرة  
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /15/المجموعة
درجة   1300

بعد إضافة درجة 
  الدينية مادة التربية

 /درجـة يف 120كلية الشريعة يف جامعيت دمشق و حلب(شريطة حيازة الطالب علـى /
  / درجة يف مادة اللغة العربية).240ة و/مادة الرتبية الديني



 12

 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /16/المجموعة
  

  درجة 1200
  

.كلية االقتصاد يف جامعيت حلب والفرات ويف درعا 
  السويداءو كلية العلوم (علم احلياة) يف جامعيت الفرات وحلب ويف الرقة ودرعا 
 ويف ادلب كلية الطب البيطري يف جامعة الفرات. 
 درجــة 220عــة الفــرات (شــريطة حيــازة الطالــب علــى /كليــة العلــوم (الفيزيــاء) يف جام /

 يف مادة الفيزياء).
 .كلية الرتبية (رياض األطفال إناث فقط) يف جامعة الفرات ويف الرقة 
 كلية الرتبية (إرشاد نفسي) يف جامعة حلب ويف درعا والسويداء 
 . كلية الزراعة يف جامعيت حلب و الفرات  
  شـــــريطة حيـــــازة الطالـــــب علـــــى  ويف تــــدمر حلـــــبكليــــة العلـــــوم (الكيميـــــاء) يف جامعـــــة)

 / درجة يف مادة الكيمياء).120/
  كليــة العلــوم (الرياضــيات) يف جامعــة حلــب ويف القنيطــرة وادلــب ودرعــا (شــريطة حيــازة

 / درجة يف مادة الرياضيات).360الطالب على /
 ى كليـــة العلـــوم (الرياضـــيات) يف جامعـــة الفـــرات ويف الرقـــة (شـــريطة حيـــازة الطالـــب علــــ

 / درجة يف مادة الرياضيات).330/
 .كلية احلقوق يف جامعة حلب والفرات ويف درعا ويف احلسكة وادلب 
 تشرين. و دمشق كلية اآلداب (الفلسفة) يف جامعيت 
 .كلية اآلداب (املكتبات واملعلومات) يف جامعة تشرين 
 الفرات ويف درعا.و تشرين  ة اآلداب (علم االجتماع) يف جامعيتكلي 
 لرتبيـــة (معلـــم صـــف/ غـــري ملتـــزم) يف جامعـــايت حلـــب و الفـــرات ويف ادلـــب والرقـــة كليــة ا

 والقنيطرة والسويداء.
 240(شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى /والبعـــث حلـــب  كليـــة العلـــوم ( الفيزيـــاء) يف جـــامعيت /

 درجة يف مادة الفيزياء).
 .كلية العلوم ( اجليولوجيا) يف جامعة حلب 
 التدريس) يف جامعة حلب كلية الرتبية (املناهج وطرائق  
 .كلية الطب البيطري يف درعا 
  كليـــــة العلـــــوم (اإلحصـــــاء الرياضـــــي) يف جامعـــــة حلـــــب (شـــــريطة حيـــــازة الطالـــــب علـــــى

 / درجة يف مادة الرياضيات).360/
 علم االجتماع) يف جامعة حلب. -كلية اآلداب (الفلسفة 
 .كلية التمريض يف جامعات حلب وتشرين والفرات ويف محاه  
 لزراعة (زيتون) يف إدلب .كلية ا 
 . كلية الفنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين ويف السويداء 
 .كلية الفنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب 

  (تدرج رغبة كلية الفنون اجلميلة ضمن الرغبات الستة األوىل).
 .كلية اآلداب (اآلثار) يف جامعة حلب ويف ادلب 
 وطرطوس تشرين -حلب -ت دمشق كلية اآلداب (اجلغرافية) يف جامعا. 
 اآلثار) يف السويداء. -اجلغرافية -علم االجتماع  -كلية اآلداب (الفلسفة 
 .كلية العلوم اإلدارية يف ادلب  
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /17/المجموعة

  
جميع 
  المتقدمين

  

 . املعهد التقاين الطيب يف دمشق 
 . املعهد الصحي يف دمشق 
 مشـــق والالذقيـــة وحلـــب وإدلـــب والرقـــة وديـــر املعهـــد التقـــاين للعلـــوم املاليـــة واملصـــرفية يف د

 الزور ودرعا.
 والالذقية وحلب ومحص. املعهد التقاين اهلندسي بدمشق 
  املعهـــد التقـــاين للحاســـوب يف دمشـــق و محـــص والالذقيـــة وحلـــب ومحـــاه و درعـــا وادلـــب

 والرقة.
 .املعهد التقاين اإلحصائي يف دمشق والالذقية 
    .املعهد التقاين املايل يف دمشق 
 / درجـة يف مـادة 150معهد اآلثار واملتاحف يف دمشـق (شـريطة حيـازة الطالـب علـى /

 اللغة األجنبية).
  وحلب والنبك . يف الالذقيةاملعهد التقاين الطيب 
 وحلب. املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية يف جامعيت دمشق 
 .املعهد التقاين للخدمات الطبية الطارئة يف محاه 
 .املعهد التقاين للطباعة والنشر يف دمشق 
 احلسكة. -محص-دير الزور-طرطوس  -املعهد الصحي يف حلب 
  (خرابو)محــاه  -محــص -الســويداء  –حلــب  –املعهــد التقــاين الزراعــي يف ريــف دمشــق

 القنيطرة. -احلسكة  –الرقة  -دير الزور  -إدلب -درعا -طرطوس -(السقيلبية)
  املتوسطية يف الالذقية.املعهد التقاين للزراعات 
  الرقة. -احلسكة  -دير الزور  –إدلب  -محاه  -املعهد التقاين للطب البيطري يف الالذقية 
  .املعهد التقاين للمكننة الزراعية يف القامشلي 
 .املعهد التقاين لشؤون البادية والتصحر يف تدمر 
 .املعهد التقاين للطاقة الشمسية بطرطوس 
 شـــــريطة أن تكـــــون لغـــــة التفاضـــــل اإلنكليزيـــــة ل البحـــــري بطرطوساملعهـــــد التقـــــاين للنقـــــ)

 حصراً).
 .املعهد التقاين للري احلديث بالرقة 
 احلســـكة -ديـــر الـــزور -الالذقيـــة -محـــاه -محـــص -معهـــد املـــراقبني الفنيـــني يف دمشـــق- 

 وطرطوس. -درعا
 .املعهد التقاين للصناعات الغذائية يف دير الزور 
 يقية يف دمشق.املعهد التقاين للفنون التطب 
  حلب . –محص  –املعهد التقاين للصناعات التطبيقية يف دمشق 
 املعهد التقاين للصناعات الكيميائية يف دمشق 
 .املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق 
 .املعهد التقاين القانوين بدمشق 
 عة لوزارة الكهرباء)املعهد التقاين للكهرباء وامليكانيك يف دمشق (عدرا) وحلب والالذقية(التاب 
 محـــــص –الالذقيـــــة  -معهـــــد العلـــــوم الســـــياحية بدمشـــــق واملعاهـــــد الفندقيـــــة يف حلـــــب- 

/ درجة يف مادة اللغة األجنبيـة 150(شريطة حيازة الطالب على /دير الزور –طرطوس 
 ويتم التفاضل على أساس درجة مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية).

  الشرعية والعربية يف دمشق املعهد املتوسط للعلوم 
  / درجة يف الرتبية الدينية) .120شريطة حيازة الطالب على/(
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  /18/المجموعة

جميع 
  المتقدمين

لتفاضل على ل
عالمة 
   االختصاص

  ويف درعـا  البعـث  –تشـرين  –حلـب  –كلية العلوم (الرياضيات) يف جامعات دمشـق– 
/ درجـــة علـــى 420ن حـــاز علـــى/تـــدمر (ملـــ –طرطـــوس  -إدلـــب  -الســـويداء –القنيطـــرة 

 األقل يف مادة الرياضيات).
 390احلســكة (ملــن حــاز علــى/و الرقــة يــة العلــوم (الرياضــيات) يف جامعــة الفــرات ويف كل /

 درجة على األقل يف مادة الرياضيات).
  البعــث (ملــن  –تشــرين  –حلــب  –كليــة العلــوم (اإلحصــاء الرياضــي) يف جامعــات دمشــق

 األقل يف مادة الرياضيات)/ درجة على 390حاز على/
  ويف إدلــب –البعــث  –تشــرين  –حلــب  –كليــة العلــوم (الفيزيــاء) يف جامعــات دمشــق- 

 / درجة على األقل يف مادة الفيزياء).280طرطوس (ملن حاز على/
 درجة على األقل يف مـادة 260(ملن حاز على/اء) يف جامعة الفرات كلية العلوم (الفيزي /

 الفيزياء).
  الفـــرات  -البعـــث  –تشـــرين  –حلـــب  –م (علـــم احليـــاة) يف جامعـــات دمشـــق كليـــة العلـــو

/ درجــــة علــــى األقــــل يف مــــادة 190والرقــــة واحلســــكة والســــويداء ودرعــــا (ملــــن حــــاز علــــى/
 العلوم). 

  لفــرات ويف  -البعــث  –تشــرين  –حلــب  –كليــة العلــوم (الكيميــاء) يف جامعــات دمشــق
 قل يف مادة الكيمياء)./ درجة على األ130تدمر(ملن حاز على/و الرقة 
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 اجملموعات

  
احلد األدىن 
املطلوب من 
 الدرجات

  فاضلةملام واملعاهد اليت ميكن اختيارها الكليات والفروع واألقس
  التعليم املوازي 

  
  
  

  
  /19/المجموعة

  
  

جميع 
  المتقدمين

لتفاضل على ل
عالمة 
  االختصاص

 ويف –البعـــث  -تشـــرين -حلـــب -كليـــة اآلداب (اللغـــة العربيـــة) يف جامعـــات دمشـــق
ــــــــــب  - -الســــــــــويداء -القنيطــــــــــرة  -درعــــــــــا محــــــــــاه (ملــــــــــن حــــــــــاز  -طرطــــــــــوس -إدل
 /درجة على األقل يف مادة اللغة العربية).300على/

  احلســـــكة (ملـــــن حـــــاز  -الرقـــــةويف الفـــــرات  اآلداب (اللغـــــة العربيـــــة) يف جامعـــــةكليـــــة
 /درجة على األقل يف مادة اللغة العربية).280على/

   البعـــث  -تشـــرين -حلـــب -كليـــة اآلداب (اللغـــة اإلنكليزيـــة) يف جامعـــات دمشـــق- 
/ درجـة علـى األقـل يف 250( ملن حـاز علـى / إدلب –محاه  -طرطوس -ويف درعا

 ة اللغة اإلنكليزية) ماد
 درجـــة 220ملـــن حـــاز علـــى /(الفـــرات اب (اللغـــة اإلنكليزيـــة) يف جامعـــة كليـــة اآلد /

 على األقل يف مادة اللغة اإلنكليزية) 
 ويف  -البعــث -تشــرين -حلــب -كليــة اآلداب (اللغــة الفرنســية) يف جامعــات دمشــق

 مــادة / درجــة علــى األقــل يف180(ملــن حــاز علــى /الســويداء  –محــاه  –طرطــوس 
 اللغة الفرنسية).

 احلســـــكة (ملـــــن حـــــاز علـــــى  ويفالفـــــرات داب (اللغـــــة الفرنســـــية) يف جامعـــــة كليـــــة اآل
 / درجة على األقل يف مادة اللغة الفرنسية).160/
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  للفرع األدبي التعليم الموازيفاضلـــة جـدول م - ب 

موعة ، أو من اجملموعات فيها جمموع درجاته احلد األدىن للمجقق حيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة اليت 
 األدىن اليت تليها :

 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 
  الدرجات

  لمفاضلة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 
  التعليم الموازي

درجة  1700 / 1/ المجموعة  

 
 (معلم صف ) القنيطرة ومحاة و ويف  - البعث  - ت دمشقجامعا يف كلية الرتبية

 .تدمر

 درجـــة يف اللغـــة 240(شـــريطة احلصـــول علـــى/ليـــة  اإلعـــالم يف جامعـــة دمشـــق ك /
  / درجة يف اللغة العربية).480األجنبية و/

درجة  0551  / 2/ المجموعة  

  ويف القنيطرة البعث -حلب  - تشرين - يف جامعات دمشق احلقوقكلية. 
 درعــــــا ويفالفــــــرات وتشــــــرين  و حلــــــب اتم صــــــف) يف جامعــــــكليــــــة الرتبيــــــة ( معلــــــ 

 .و الرقةاحلسكة و  وطرطوس

 كلية العلوم السياسية جبامعة دمشق. 
 البعث ةكلية الرتبية (املناهج وطرائق التدريس) يف جامع. 
  ) نـاهج امل - إرشـاد نفسـي - طفـال إنـاث فقـطريـاض األ -علم النفس كلية الرتبية

 .مشقجامعة د ) يفوتقنيات التعليم
  ويف درعا البعث -حلب  -تشرين  يف جامعيت شاد نفسي)كلية الرتبية (إر 
 البعث. طفال إناث فقط) يف جامعةكلية الرتبية (رياض األ 
 البعث - دمشق كلييت السياحة يف جامعيت. 
 يف طرطوس. )اإلدارة الفندقية - كلية السياحة (اإلدارة السياحية 
 كلية اآلداب (علم االجتماع) يف درعا . 
  احلسكة.يف  آثار ) يف جامعة دمشق (كلية اآلداب 
  البعث - دمشق يتيف جامع )قسم اللغة الفارسية(كلية اآلداب  

  / 3/ المجموعة
1500 

ة بعد إضافة درجدرجة   
يةمادة التربية الدين  

 120حلـب (شـريطة حيـازة الطالـب علـى/ -يت دمشـق كلية الشريعة يف جامع /
 / درجة يف مادة اللغة العربية).360ية و/درجة يف مادة الرتبية الدين

  ــــــب ــــــازة الطال ــــــة يف دمشــــــق (شــــــريطة حي ــــــوم الشــــــرعية والعربي املعهــــــد املتوســــــط للعل
  .يف الرتبية الدينية) / درجة120على/
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 
  الدرجات

  لمفاضلة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 
  التعليم الموازي

  درجة  1450  / 4/ المجموعة

  جامعة الفرات ويف احلسكةيف  احلقوقكلية. 
  دمشق ويف طرطوس جغرافيا) يف جامعة(كلية اآلداب 
 ويف الرقة الفرات - البعث ) يف جامعيتتاريخ  ة اآلداب (كلي 
  حلب  آثار) يف جامعة(كلية اآلداب 
 حلب. ةكلية الرتبية (املناهج وطرائق التدريس) يف جامع 
 ناهج وتقنيات التعليم) يف جامعة تشرينكلية الرتبية (امل 
 ) احلسكة. ويف الرقةجامعة الفرات  األطفال إناث فقط ) يف رياضكلية الرتبية 
 

درجة  0041  / 5/ المجموعة  

  ودرعا يف ادلب احلقوقكلية.   
 (معلم صف ) يف ادلب كلية الرتبية 

 .كلية الرتبية (الرتبية اخلاصة) يف جامعة دمشق 
 جامعة الفرات) يف  علم االجتماع( كلية اآلداب. 

  دمشق تاريخ) يف جامعة -علم االجتماع (كلية اآلداب. 
 ) تشرين –) يف جامعيت حلب تاريخ  –ا جغرافيكلية اآلداب 
 ) يف جامعة دمشقاملكتبات واملعلومات –فلسفة كلية اآلداب ( 
  تشرين -يف جامعيت حلب  )علم االجتماع – فلسفة(كلية اآلداب. 
  يف جامعة تشرين )املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب. 
  آثار) يف ادلب(كلية اآلداب 
  (شــــريطة أن تكــــون لغــــة  ) يف جامعــــة دمشــــقةاالســــبانيكليــــة اآلداب (قســــم اللغــــة

  حصراً). الفرنسية التفاضل

درجة 0013  /6مجموعة /ال  

  جامعة دمشق و الالذقية و حلبيف  للعلوم املالية واملصرفيةاملعهد التقاين  
  .الرقة ادلب و و درعا دير الزور وو 
 محاةو  وحلب طب األسنان (مساعدات لإلناث فقط) يف دمشقالتقاين ل املعهد.
 الالذقية -حلب -يف دمشق التقاين إلدارة األعمال والتسويق عهدامل . 
 .املعهد التقاين للخدمة االجتماعية يف دمشق 
  درجـــة يف 200(شــريطة حيـــازة الطالــب علـــى/معهــد اآلثـــار واملتــاحف يف دمشـــق /

  مادة اللغة األجنبية).
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 
  الدرجات

  لمفاضلة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 
  التعليم الموازي

درجة 2101  /7/ مجموعةال   محاهويف شرين ت ةكلية الرتبية الرياضية يف جامع.   

درجة 1200  /8/ مجموعةال  

 شريطة أن تكون لغة الطالب  كلية اآلداب (قسم اللغة األملانية) يف جامعة دمشق)
 يف الشهادة الثانوية اإلنكليزية أو األملانية حصراً).

 السويداء ) يفإرشاد نفسي – كلية الرتبية ( معلم صف. 
  لسويداءيف اعلم االجتماع)  -األثار (كلية اآلداب  

درجة 1100  /9/ مجموعةال  

 تــدرج ضــمن الرغبــات (دمشــق وتشــرين ويف الســويداء ة الفنــون اجلميلــة جبــامعيتكليــ
 .الستة األوىل)

  (تدرج ضمن الرغبات الستة األوىل).حلب جبامعة التطبيقية كلية الفنون اجلميلة 

  يف السويداء) جغرافيا  -تاريخ  –فلسفة  (كلية اآلداب  

  /10/المجموعة
 

 جميع المتقدمين
  

 .املعهد التقاين القانوين 
 .املعهد التقاين للفنون التطبيقية يف دمشق 
 محـص –الالذقيـة  -معهد العلوم السياحية بدمشق واملعاهد الفندقية يف حلـب- 

/ درجـة يف مـادة اللغـة 200(شريطة حيازة الطالب علـى / دير الزور –طرطوس 
مــــادة اللغــــة األجنبيــــة يف الشــــهادة ويــــتم التفاضــــل علــــى أســــاس درجــــة األجنبيــــة 
  الثانوية).
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 
  الدرجات

  لمفاضلة الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 
  التعليم الموازي

/11/ المجموعة

  جميع المتقدمين
لتفاضل على ل

  عالمة االختصاص
  

 حلــــــب -يف جامعــــــات دمشـــــق) قســــــم اللغـــــة اإلنكليزيــــــة( كليـــــة اآلداب- 
 ملــن حــاز( طرطــوس -محــاه  -إدلــب  -ويف درعــا  -الفــرات -البعــث  -تشــرين
 ).اإلنكليزية يف الشهادة الثانوية / درجة على األقل يف مادة اللغة300على/

 ) تشــرين -حلــب -يف جامعــات  دمشــق) قســم اللغــة العربيــةكليــة اآلداب- 
ملـــن ( -طرطـــوس  –محـــاه  -إدلـــب -القنيطـــرة  -الســـويداء -ويف درعـــا -البعـــث
  /درجة على األقل يف مادة اللغة العربية يف الشهادة الثانوية).450على / حاز

 ) ملـن الرقـة واحلسـكة (ويف  الفـراتيف جامعة ) لعربيةقسم اللغة اكلية اآلداب
 /درجة على األقل يف مادة اللغة العربية يف الشهادة الثانوية)420على / حاز

  تشـرين -حلـب -يف جامعـات دمشـق )قسم اللغة الفرنسية(كلية اآلداب- 
علــى  / درجـة240ملـن حــاز علـى/السـويداء ( – محــاه - طرطـوسويف  -البعـث
 ).الشهادة الثانويةالفرنسية يف للغة يف مادة ا األقل

  ملـــن احلســـكة (ويف  الفـــراتة يف جامعـــ )قســـم اللغـــة الفرنســـية(كليـــة اآلداب
الشـــــهادة الفرنســـــية يف يف مـــــادة اللغـــــة  علـــــى األقـــــل / درجـــــة220حـــــاز علـــــى/

 ).الثانوية
 



 20

 
  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة   

 
يف ســورية فيتقــدمون  الســوريني، أمــا الطــالب الفلســطينيون املقيمــونب صــورة عــن البطاقــة الشخصــية بالنســبة للطــال -1

جيـب أن  يكـون   والـذيبصورة عن القيـد يف السـجل املـدين مسـتخرج حـديثاً يـذكر فيـه تـاريخ اللجـوء لعائلـة الطالـب 
 وما قبل . 26/7/1956بتاريخ 

وثيقــة تسلســل دراســي ملرحلــة  هم باإلضــافة إىلتثبــت جنســيت ةبوثيقــيتقــدم أبنــاء املواطنــات الســوريات املقيمــات يف ســورية  -2
التعليم األساسي ( احللقة الثانية ) ومرحلة التعليم الثانوي يف سـورية وصـورة عـن البطاقـة الشخصـية لـألم وسـند إقامـة هلـا 

  خالل مدة دراسة ابنها يف سورية.

يف املصــارف املــذكورة ية / مخســة وعشــرون ألــف لــرية ســور  25000وقيمتهــا / ســلفة ماليــةبتســديد  إشــعار مصــريف -3
 أدناه.

 إجراءات التقّدم إلى المفاضلة

يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) لالشرتاك يف هذه املفاضلة إىل أحد مراكز التسجيل  -1
 املعتمدة يف اجلامعات والواردة يف هذا االعالن.

 موز الرغبات اليت اختارها الطالب إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونية .يقوم املوظف املختّص يف مركز التسجيل بإدخال ر  -2
بعد االنتهاء من إدخال رغبات الطالب إىل البطاقة اإللكرتونية يعرضها عليه للتأكد من صحة رغباته وتسلسلها  -3

 وتوافقها مع رموز الرغبات اليت اختارها.
غباته وبعد التأّكد من شخصية الطالب وبيانات يقوم موظف اإلدخال بالتثبيت بعد تأكد الطالب من صحة ر  -4

 شهادته الثانوية  واألوراق املطلوبة.
 يطبع املوظف ثالث نسخ أصلية ويوقع الطالب عليها ، ويلصق الطوابع عليها.  -5
 . يف املركز بنسختنيوحيتفظ يها علالسجل رقم و  األختام الرمسية  يوقع موظف التسجيل على النسخ الثالث ويضع -6
 النسخة الثالثة للطالب إشعاراً باالشرتاك يف املفاضلة.املوظف املختص بالتسجيل يسّلم  -7
وبقوائم امسية  بإشعار تسديد السلفةمرفقة  -مديرية املعلوماتية   –البطاقات إىل الوزارة ترسل نسخة أصلية من  -8

 للمتقدمني .
ة واحدة فقط خالل فرتة التقدم للمفاضلة عند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته ملر  -9

 وذلك يف املركز اخلاص بتعديل الرغبات باجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليها وذلك وفق اآليت:
املركز اخلاص بتعديل الرغبات باجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رمسيًا إىل  -

 قاً به بطاقة املفاضلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل.مرفاملفاضلة إليها 
يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ  -

 بالنسخة األخرى مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة.
 ة ضمن مغلف خاص مرفقة بقائمة امسية .ترسل البطاقات املعدلة إىل الوزار   -
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 مالحظات:
 

  كحد رغبة للفرع األدبي / 15/رغبة للفرع العلمي ، و  /20/يمكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحتى
 والشروط األخرى. ، ويتم القبول وفق مجموع الدرجات وتسلسل الرغبات أقصى

 لن يصار إلى تسوية وضع الطالب المرفوضة رغباته ، وفي هذه الحالة  ملء جميع الرغبات في بطاقة المفاضلة غير ملزم
ومحققاً للحد  للفرع األدبي كحد أدنى رغبات/ 10/ رغبة للفرع العلمي و/15/ما لم يكن مدونًا  بنتيجة المفاضلة
 .في أي اختصاص بنتيجة المفاضلة والشروط األخرى األدنى للقبول

 ي مركز تسجيل معتمد، وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى يحق للطالب التقدم للمفاضلة في أ
  وتلغى الثانية حكماً.

  
  :التعليم الموازي مفاضلةبنتيجة جميع رغباتهم  ترفضمالحظات هامة للطالب الذين 

  
م بنتيجة ميكن للطالب  - بطاقة املفاضلة  دونوا يفوكانوا قد  مفاضلة التعليم الموازيالذين رفضت مجيع رغبا
م كحد أدىن ويرغبون بتسوية أوضاعهم   للفرع األدبي رغبات/ 10/ رغبة للفرع العلمي و/15/ التقدم بطلبا

الكرتونياً إىل مديرية شؤون الطالب املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط 
لفئة احملافظات حصراً، باستثناء كليات الفنون اجلميلة   مفاضلة التعليم املوازيتائج و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لن

 على أن يتم تقدمي الطلباتكونه يشرتط فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات الستة األوىل، 
، ولن يصار إىل تسوية وضع أي طالب زيمفاضلة التعليم املواخالل فرتة تسجيل الطالب املستجدين املقبولني بنتيجة 

وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة باجلامعات وإصدار قوائم  ،ما مل يكن مدونًا لعدد الرغبات املذكور أعاله 
  املقبولني من قبل وزارة التعليم العايل.

اجحًا يف االختبارات املطلوبة، ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن ن -
م يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة احملددة للمسابقات  ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجا

م ختوهلم االشرتا يف االختبارات املطلوبة، وجترى هلم االختبارات  كواالختبارات وبقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجا
  ابقات واملقابالت من قبل جلان خاصة تؤلف هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهدواملس
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 ً  رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا

.الصيدلة –طب األسنان  –الطب البشري  لكليات   / ل.س160000/           

 ميلة.وكليات الفنون اجلكليات اهلندسة بفروعها كافة ل  ل.س/ 110000/         
  .الطب البيطري –الزراعة لكليات    ل.س  /60000/
 .العلوم لكليات  ل.س / 45000/
 .اآلداب بأقسامها والشريعة لكليات   ل.س/ 40000/
 .لباقي الكليات  ل.س / 50000/
 ) اسوبانيالتقاين للنفط والغاز يف الرميالن ومحص  -اخلطوط احلديدية حبلب ( لمعاهد امللتزمةل  ل.س / 50000/
 املتوسط للعلوم     - اخلدمة االجتماعية - القانوين -االحصائي -املايل –العلوم املالية واملصرفية (ملعاهد    ل.س/ 30000/

 .)الشرعية                    
  .لباقي املعاهد  ل.س / 35000/

 ال يعتبر الطالب مسجًال إالّ بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.  :  تنبيــه
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  مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة
ةالمصرف المعتمد لتسديد السلف مركز التسجيل المعتمد الجامعة  

 دمشق

 مر ا كز الفرع العلمي:
) الطب البشري -اهلندسة املدنية-كليات (السياحة-  

بدرعاكلية الرتبية الثالثة -  
 مر ا كز الفرع األدبي:

)الطب البشري –طب األسنان -(اهلندسة املعمارية اتيكل -  
ملكتبة املركزيةا-  
فرع دمشقاحتاد الطلبة/ -  

 مراكز مشتركة للفرعين (العلمي واألدبي) ومراكز تصحيح البيانات :
) اهلندسة امليكانيكية والكهربائية -الزراعة(  كلييت-  

ة بالسويداءكلية الرتبية الثاني  -  
بعة بالقنيطرةكلية الرتبية الرا-  
بدرعااملعهد التقاين للحاسوب -  
مركز تصحيح بيانات اهلندسة املدنيةكلية  -  

ق كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة دمش-
 رقم :

ck1-10169193 

 حلب

 مراكز جامعة حلب:
)اهلندسة الكهربائية -الفرع العلمي:كلييت(الزراعة  

املكتباتمديرية -املدنيةكلية اهلندسة الفرع األديب:  
 مراكز فرع ادلب:  

مركز الباسل للحاسوب – العلوم الثانيةكلية الفرع العلمي: -  
مركز الباسل للحاسوب – الثانية كلية الرتبية  الفرع األديب:  

مركز تصحيح بيانات مقر فرع اجلامعة بادلب  - 

 بحلكافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة  -
 رقم :

ck1-10344100 

 تشرين

 مراكز جامعة تشرين:
املكتبة املركزية :الفرع األدبي   
)ةهربائياهلندسة امليكانيكية والك -اهلندسة املدنية( كلييت:الفرع العلمي  

 مراكز فرع طرطوس:
ياحة: كلية السالفرع العلمي   -  الثانية كلية اآلداب :الفرع األدبي   

 

احل املصرف مجيع فروع املصارف التجارية بسورية لص -
/ الالذقية4لتجاري السوري فرع/ا  

التعليم املوازي –جامعة تشرين   
/0304- 093912-001 رقم احلساب /  

 البعث

 مراكز جامعة البعث:
كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية:الفرع األدبي  

املعلوماتية)-كلييت اهلندسة( املدنية: الفرع العلمي   
 مراكز فرع حماه:

البيطري كلية الطب  :الفرع األدبي  
االقتصاد)-: كلييت(الرتبية الثانيةالفرع العلمي   

بسورية حساب جامعة   العقاريةمجيع فروع املصارف  -
  البعث

مفاضلة  –ck1/  10170174رقم احلساب 
  التعليم املوازي

 الفرات

 مراكز فرع الرقة:
بية: كلية الرت األدبيالفرع    -   اهلندسة املدنيةكلية   العلمي:الفرع   

 مرا كز فرع الحسكة:
احلقوق)-الرتبية(كلييت:األدبيالفرع     -  اهلندسة املدنية كلية   العلمي:الفرع   

 مراكز دير الزور:
حرب : مدرسة الياساألدبيالفرع    - مدرسة زكي األرسوزي العلمي:الفرع   

  

املصرف التجاري السوري -  
/006-762208/ رقم  ساب جامعة الفراتح  
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 مكان ومواعيد تقديم الطلبات:

اعتباراً من صباح   الفرات -البعث -تشرين -حلب -دمشقطلبات املفاضلة إىل املراكز املعتمدة يف جامعات  تقدم 
اية ا 22/10/2013الواقع في  الثالثاءيوم  ويتم   29/10/2013الواقع في  الثالثاءمسي من يوم لدوام الر وحىت 

ظهراً الثانية والنصف ة صباحاً وحىت الساعالتاسعة أعاله يوميا من الساعة  استقبال الطالب ضمن فرتة التسجيل احملددة
استثناء يومي الجمعة والسبت.ب  

عن طريق:. ميكن احلصول على مزيد من املعلومات  
   www.mof.sy                        موقـع املفاضـلة على شــبكة االنتـرنت                    
 www.mohe.gov.sy                      موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت       

                                                              
وزير التعليم العالي               

مالك محمد عليكتور الد                  

                        


