
                                                                                                                                                    


  


   
      


2014201420152015












 أ�واع املفاضالت واألوراق الثبوتية املطلوبة للتقدم لكل منها 

 إجراءات التقدم للمفاضلة 

 تعديل بطاقة املفاضلة ملرة واحدة 

 املواد اليت سينظر إليها عند تساوي احلد األد�ى للقبول 

 تسوية أوضاع الطالب الذين رفضت مجيع رغباهتم 

  إلجراء مسابقة أو اختبار أو مقابلةالكليات واملعاهد اليت يشرتط القبول فيها 

 الكليات واألقسام واملعاهد املفتتحة هلذا العام 

 مراكز التسجيل املعتمدة للتقدم للمفاضلة 


                                                          

  
                                                                                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

אא www.mohe.gov.sy                                          א  www.mof.sy 

 

 



  
  2015 -  2014الطالب  لدلي                                                   الجمهورية العربية السورية                                        

                                     وزارة التعليم العالي    

2 
 

 
 

W2134932–2129718–2133785 J33923923אא9832 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  مالحظات خاصة بالتقدم للمفاضلة  
  المفاضلة لمعرفة متطلبات القبول وشروطه.يجب قراءة اإلعالن جيدًا قبل التقدم إلى 
  والتي يرغب بالتفاضل عليها (الدورة األولى أو الثانية). 2014يختار الطالب إحدى دورتي الشهادة الثانوية العامة لعام 
 (إنكليـزي أو فرنسـي) يختارهـا ويسـجلها فـي بطاقـة  يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية السورية لهذا العام للمفاضـلة بلغـة أجنبيـة واحـدة

ويفاضـل الطالـب بنـاًء  / للفرع األدبي بعد طي عالمـة التربيـة الدينيـة،2200/ للفرع العلمي و /2400وبناًء عليه يحسب المجموع من / المفاضلة
 على هذا المجموع لجميع الرغبات، وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

 مع المجموع العـام للـدرجات عنـد  ، والمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربيةفي التقدم إلى كليتي الشريعة بينتحتسب عالمة التربية الدينية للراغ
 .التفاضل عليهما

 أن يـدون رغبـة واحـدة أو أكثـر أو ،ويمكن رغبة للفـرع األدبـي /20/ رغبة للفرع العلمي و /25بطاقة المفاضلة العامة / متاح للطالب أن يدون في
 .المتاحة له جميع الرغبات

  رغبة في الفرع األدبي ورفضـت جميـع رغباتـه أن يتقـدم بطلـب لتسـوية  15رغبة في الفرع العلمي أو  20للطالب الذي َدَ◌ون في بطاقة المفاضلة
 وضعه وقبوله في الكلية أو المعهد الذي يرغب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول والشروط المطلوبة.

 القبـول فيهـا إلـى ذلـك ولجميـع أنـواع  م بالمواعيد المحددة في اإلعالن إلجراء المسابقات والمقابالت للكليات والمعاهد التي يحتاجيجب االلتزام التا
 المفاضالت.

  من األعداد المقررة للقبـول فـي بعـض الكليـات واألقسـام المفتتحـة فـي فـروع الجامعـات بالمحافظـات ألبنـاء هـذه المحافظـات 70خصصت نسبة %
 مفاضلتين العامة والموازي وفق مصدر الشهادة الثانوية.بال
  .يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركز تسجيل معتمد، وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى وتلغى الثانية حكمًا 

 القبول في المفاضلة العامة لمرة واحدة فقط
 ي األعـوام ومن لم يحصل على قبول فله الحق في التقدم إلى المفاضلة العامة فـ ،يحق للطالب االستفادة من فرصة القبول العام لمرة واحدة فقط

 القادمة إن حصل على ثانوية جديدة.
  لـن يسـمح لـه التقـدم للمفاضـلة  2010-2009بـدءًا مـن العـام  أحـد األعـوام الدراسـية السـابقة فـيكل من حصل على قبول في المفاضلة العامـة

 .العامة لهذا العام وٕان حصل على ثانوية جديدة، ويحق له التقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطها

  ازيفي المفاضلة العامة والموالمواد التي ينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى للقبول
  ويقبـل  عند الحد األدنى للقبول في أي اختصاص سينظر إلى العالمة األعلى لبعض المقررات في الشهادة الثانوية التفاضليإذا تساوى المجموع

المجمــوع العــام للــدرجات فــي الشــهادة  ىٕاذا تســاوت العالمــة االختصاصــية عنــد الحــد األدنــى للقبــول ســينظر إلــ، و مــن حــاز علــى الدرجــة األعلــى
  ).7الصفحة رقم  ، (راجعثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويقبل من حاز على المجموع األعلىال

 األوضاع للطالب المرفوضة رغباتھمشروط تسوية 
 العـرب واألجانـب ) ممــن دونـوا عــدد  -الســوري غيـر مقــيم -المـوازي -مفاضــالت: ( العامـة ةبإمكـان الطـالب الــذين رفضـت جميـع رغبــاتهم بنتيجـ

الحقًا للقبول في الكلية أو المعهد الذي يرغبون  الرغبات المحددة لتسوية األوضاع والواردة في إعالن كل مفاضلة أن يتقدموا بطلب يحدد موعده
 إذا حققوا الحدود الدنيا المعلنة للقبول والشروط المطلوبة.

 في إحدى الجامعات وضمن المواعيد التي ستحدد بإعالن النتائج.  يتقدم هؤالء الطالب بطلباتهم الكترونيًا في مديرية شؤون الطالب المركزية 
 مفاضلتي العامـة والمـوازي علـى الحـدود الـدنيا المعلنـة للقبـول فـي النسـب المخصصـة  بنتيجةالب المرفوضة رغباتهم ال يجوز تسوية أوضاع الط

 ألبناء المحافظات في كليات فروع الجامعات وكليات جامعة الفرات . 
 ناجحـًا فـي االختبـارات أو المسـابقات    ال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد ومدارس التمريض التي تتضمن اختبار أو مسـابقة مـا لـم يكـن

الثانويــة الســورية بقــرار مــن وزارة التربيــة ولــم تكــن درجــاتهم تخــولهم الشــهادة المطلوبــة ويســتثنى مــن هــذا الشــرط الــذين تــم تعــديل درجــاتهم فــي 
لجان خاصة بهم في الكلية أو المعهـد المـراد في االختبارات أو المسابقات المطلوبة وسيتم إجراء هذه االختبارات أو المسابقات من قبل  كاالشترا

 القبول فيه.
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  وذلـك فـي المركـز خالل فترة التقدم للمفاضـلة واحدة فقط  لمرةلتقدم إلى المفاضلة ها لاختار ثانوية التي الدورة الشهادة و  رغباتهيمكن للطالب تعديل

وذلـك بعـد تقـديم طلـب التعـديل مـن قبـل صـاحب العالقـة رسـميًا إلـى المركـز المخصـص  فيهـاالخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي سبق وتقدم 
 .الممهورة من مركز التسجيلو السابقة  لذلك مرفقًا ببطاقة المفاضلة

 قـة بالطلـب يقوم المركز المختص بتعديل الرغبات الكترونيًا وتسليم النسخة المعدلة للطالب وفق اآللية المعتمدة أعاله ويحتفظ بالنسخة األخرى مرف
 .في المركز وبطاقة المفاضلة السابقة

 
 
 
 
 
 

  


شھادة الثانوية واللغة األجنبية التي يرغب بالتفاضل بموجبھما ويدون رغباته في مسودة البطاقة ويراجع أحد يختار الطالب دورة ال
 مراكز التسجيل المعتمدة

 ثالث نسخ أصلية .وطباعة إدخال بياناته وتسلسل رغباته يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة اإللكترونية من صحة الطالب بعد تأكد 

اإلدخال على النسخ موظف ويوقع  طوابع المطلوبة على نسختين منھااألصلية ويلصق ال يقوم الطالب بالتوقيع على النسخ الثالث
األصلية. الثالث

يجب على الطالب تدقيق  البيانات  ورموز وأسماء الرغبات التي تم إدخالھا .

المفاضلة ويحتفظ الطالب بھذه النسخة إلبرازھا عند  يسلم موظف التسجيل نسخة ملصق عليھا الطوابع للطالب إشعاراً باالشتراك في
 الضرورة.

 التقدم للمفاضلة شخصياً أو بموجب وكالة رسمية

 .في المركزبنسختين ويحتفظ الثالث األصلية  النسخعلى  الموظف المختص بالتسجيل األختام الرسمية  يضع

   .في مسودة المفاضلةالطالب رموز الرغبات التي دونھا لالتي اختارھا الطالب و للبيانات باإلدخال االلكترونييقوم الموظف المختص 

لتربية يتم اإلعالن عن شروط القبول في معاھد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الرياضية التابعة لوزارة ا:  ھام
عضاء نقابة المعلمين وذلك بعد صدور نتائج المفاضلة العامة وال يسمح ولجميع أنواع المفاضالت من قبل وزارة التربية ومنھا مفاضلة أبناء أ

  للطالب المقبول في المفاضلة العامة القبول العام في معاھد وزارة التربية ويحق له التقدم إلى باقي المفاضالت لھذه المعاھد .
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 (األولى أو الثانية). 2014السوريين ومن في حكمهم  الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السورية في إحدى دورتي عام  الطالب يعجم 
  بعد طي درجات  المعادلة للشهادة الثانوية العامة السوريةجميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية

% من معدل الشهادة  10) وحسم إن وجدت لسلوك والمواظبةا - التربية الفنية والموسيقية - التربية الرياضية والعسكرية -  الدينيةمواد (التربية 
 في سنة القبول نفسها.الثانوية غير السورية 

  في سورية حتى  الثانويةة) والمرحلة العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي (الحلقة الثانيالطالب
 يعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة وفي الرسوم الجامعية.  حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، 

 وريين أو من في حكمهم، الذين درسوا مرحلة أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية، المتزوجات من غير الس الطالب العرب واألجانب من
قيمة في التعليم األساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وكانت األم م

 العامة وفي الرسوم الجامعية.  سورية خالل فترة دراسة ابنها ، يعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة 
  . الطالب العرب واألجانب الذين ال تنطبق عليهم الشروط الواردة أعاله فيتقدمون إلى مفاضلة الطلبة العرب واألجانب حصرًا 
  بالتقدم إلى  لن يسمح له وما بعد 2010-2009السنوات السابقة بدءًا من العام  إحدىالطالب الذي حصل على قبول في المفاضلة العامة في

  . المفاضلة العامة لهذا العام  وٕان حصل على ثانوية جديدة. ويسمح له بالتقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطها
  ::المطلوبة المطلوبة   الوثائقالوثائق 

السـجل المـدني  فـي سـورية فيتقـدمون بصـورة عـن القيـد فـي ون المقيمـونصورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطـالب السـوريين، أمـا الطـالب الفلسـطيني -
 وما قبل . 26/7/1956مستخرج حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن يكون بتاريخ 

مصـدقة مـن وزارة الخارجيـة عن الشهادة الثانوية صورة ب حدى الدول العربية واألجنبية يتقدمونإالطالب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من  -
 .لة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها، وكذلك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبيةفي الدو 

 
ســي أبنـاء المواطنــات الســوريات المقيمــات فــي ســورية: يتقـدمون بوثيقــة تثبــت جنســيتهم ، باإلضــافة إلــى وثيقـة تسلســل دراســي لمرحلــة التعلــيم األسا -

 . وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سوريةفي سورية الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي (الحلقة 
فيهـا يتقـدمون بوثيقـة تثبـت جنسـيتهم ، باإلضـافة إلـى شـهادة مـيالد سـورية ووثيقـة تسلسـل دراسـي  ونالطالب العرب المقيمون في سورية والمولود -

  .في سورية ليم األساسي (الحلقة الثانية) ومرحلة التعليم الثانويلمرحلة التع
  
  

  
 
  ومن في حكمهم، وأبناء المواطنات السوريات الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة من الحاصلين على شـهادة الدراسـة  السوريونيتقدم إليها حصرًا الطالب

  .، ويتم اإلعالن عنها بعد صدور نتائج المفاضلة العامةألولى أو الثانية)(ا 2014في إحدى دورتي عام الثانوية العامة السورية 
  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:   

في سورية فيتقدمون بصورة عـن القيـد فـي السـجل المـدني  ون المقيمونالفلسطينيصورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب   -
  وما قبل . 26/7/1956يجب أن  يكون  بتاريخ  والذيجوء لعائلة الطالب مستخرج حديثًا يذكر فيه تاريخ الل

سـي (الحلقـة أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية: يتقدمون بوثيقة تثبت جنسيتهم ، باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعلـيم األسا -
 .صية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سورية الثانية) ومرحلة التعليم الثانوي وصورة عن البطاقة الشخ

وتحتســب مـن قيمــة رسـوم الخــدمات  فــي المحافظـاتفــي الفـرع المصــرفي المعتمـد ألـف ليــرة سـورية )  25إشـعار مصــرفي بتسـديد ســلفة ماليـة قيمتهــا (  -
ُقبـل فيـه ، وال تُـرد هـذه السـلفة للطالـب فـي حـال قبولـه واسـتنكافه عـن  الجامعية حين إنجـاز الطالـب لمراحـل تسـجيله فـي الكليـة أو القسـم أو المعهـد الـذي

 التسجيل .
 
  

    
  الثانويـة العامـة الشهادة يتقدم إليها حصرًا الطالب السوريون ومن في حكمهم الذين أنهوا المرحلة الثانوية كاملة خارج القطر وحصلوا على

السـورية مـن الفـرع المطلـوب فـي سـنة القبـول نفسـها ، وال يحسـم مـن معـدلهم أي درجـة  بعـد طـي  غير السـورية المعادلـة للشـهادة الثانويـة العامـة
 إن وجدت) . لسلوك والمواظبةا - التربية الفنية والموسيقية - التربية الرياضية والعسكرية - الدينيةدرجات مواد (التربية 

 ند الحد األدنى للقبـول فـي أي اختصـاص ينظـر إلـى المعـدل التراكمـي المـدون فـي تساوي معدل درجات الطالب للشهادة الثانوية السعودية ع في حال
  الشهادة الثانوية.

  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:    
 صورة عن وثيقة شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة غيـر السـورية فـي سـنة القبـول نفسـها مصـدقة مـن وزارة الخارجيـة للدولـة التـي صـدرت عنهـا ومـن -

   .بية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة للوثائق األجنبيةسفارة الجمهورية العر 

 

  مفاضلة التعليم الموازي 

 مفاضلة السوريين غير المقيمين

  ويتقدم إليها المفاضلة العامة:
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في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني  ون المقيمونالفلسطينيصورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب  -
 وما قبل . 26/7/1956يجب أن  يكون  بتاريخ  والذيطالب مستخرج حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة ال

  .وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية ولمدة ثالث سنوات في بلد عربي أو أجنبي ، وال يشترط أن تكون الدراسة في بلد واحد -
الهيئـة التدريسـية وفـق الشـروط المحـددة فـي  يعفى من التسلسل الدراسي أبناء السلك الدبلوماسي السوري القائمين على رأس عملهـم وأبنـاء أعضـاء -

 إعالن هذه المفاضلة .
فـي المحافظـات تحتسـب مـن قيمـة رسـوم الخـدمات فـي الفـرع المصـرفي المعتمـد ألـف ليـرة سـورية ) 25إشعار مصرفي بتسـديد سـلفة ماليـة قيمتهـا (  -

المعهد الذي ُقبل فيه ، وال ُترد هذه السلفة للطالب في حال قبولـه واسـتنكافه عـن الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو 
 التسجيل .

 
 

 
  

 وفروعها % من العدد المقرر قبوله في جميع كليات جامعة الفرات70خصصت المحافظات المذكورة بـ . 
  وكليـة طـب وكلية الصيدلة بالرقـة في جامعة الفرات الطب البشري  % في كلية70المقاعد المخصصة بنسبة يتعهد الطالب المقبولون على

/ تــاريخ 39بعــد تخــرجهم مــدة ال تقــل عــن مــدة الدراســة وفــق أحكــام المرســوم التشــريعي رقــم /بخدمــة هــذه المحافظــات بــااللتزام األســنان بالحســكة 
19/8/1979. 

  يتقدم هؤالء الطالب ببطاقة مفاضلة واحدة تشمل المفاضلتين العامة والخاصة بهم.    
   الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:       -
بصـورة عـن شـهادة : يتقـدمون  من أي محافظـة مـن محافظـات القطـرالحاصلون على الشهادة الثانوية  من أبناء المحافظات الشرقية الطالب -

  ةالشــرقي مــن محافظتــه )الشــرقية أو تسلســل دراســي (عاشــر + حــادي عشــر محافظتــهالتعلــيم األساســي ووثيقــة دراســة الصــف العاشــر  مــن 
محافظتـه الشـرقية مـن  )جميع االختصاصات عدا االختصاصات الطبية حيث يشترط تقديم تسلسـل دراسـي (عاشـر + حـادي عشـر إلىللتقدم 
 . حصراً 

: يتقدمون بصورة عن شـهادة التعلـيم األساسـي ووثيقـة  دير الزور أوأوالرقة من محافظتي الحسكة الطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية  -
جميــع  إلــىللتقــدم   المحافظــة الصــادرة عنهــا الشــهادة الثانويــة ذاتلصــف العاشــر  أو تسلســل دراســي (عاشــر + حــادي عشــر) مــن دراســة ا

) مــن ذات المحافظــة الصــادرة عنهــا االختصاصــات عــدا االختصاصــات الطبيــة حيــث يشــترط تقــديم تسلســل دراســي (عاشــر + حــادي عشــر 
 ).الشهادة الثانوية  

يتم اعتماد محافظة الوثائق لناحية قبول الطالب علـى ظة الشهادة الثانوية مع المحافظة الصادرة عنها الوثائق المقدمة عند عدم تطابق محاف -
 المقاعد المخصصة للمحافظات الشرقية

 
  

  
  

  والبحوث العلميـة ، وأبنـاء اسات العلمي في مركز الدر في الجامعات الحكومية وأبناء أعضاء هيئة البحثأبناء أعضاء الهيئة التدريسية يتقدم إليها
الحـاليين أو السـابقين الـذين قضـوا عشـر سـنوات علـى األقـل فـي عضـوية  أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بـوزير التعلـيم العـالي ،

لخدمـة ، ويتقـدم الطالـب ببطاقـة المفاضـلة هيئة التدريس أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسـباب غيـر تأديبيـة، أو الـذين تُوفـوا وهـم علـى رأس ا
  (وعليه التقدم أيضًا إلى المفاضلة العامة).، الخاصة به في أحد المراكز المعتمدة

  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:
المـدني  في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل ون المقيمونالفلسطينيصورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب  -

  وما قبل . 26/7/1956حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن  يكون  بتاريخ  اً مستخرج
خاصة بعضو هيئـة التـدريس بالجامعـات الحكوميـة السـورية وعضـو هيئـة البحـث العلمـي فـي مركـز الدراسـات والبحـوث العلميـة ، وعضـو هيئـة  وثيقة -

المرتبطــة بــوزير التعلــيم العــالي ، ويحصــل عليهــا الطالــب مــن ذاتيــة الجامعــة أو مــن المركــز أو المعهــد ممهــورة بالخــاتم  التــدريس فــي المعاهــد العليــا
 الرسمي تبين وضع والده أو والدته ومدة خدمته أو خدمتها على أال يمضي على استخراجها أكثر من شهر .

  

  
  

  
أبنــاء مقعــدي الحــرب و  شــهداء أحــداث األمــن الــداخلي وأزواجوأشــقاء وأبنــاء ليــات الحربيــة، وهــي خاصــة بأبنــاء وأشــقاء وأزواج شــهداء الحــرب والعم

القيـادة والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث األمن الداخلي لمن كـان عجـزه كليـًا ويـتم إثبـات الحالـة بوثيقـة صـادرة عـن مكتـب شـؤون الشـهداء فـي 
، إضافة إلى تقدمهم إلى المفاضلة العامـة . ويتقدمون بطلباتهم إلى أحد المراكز المعتمدةي المحافظاتأو من الفروع فالعامة للجيش والقوات المسلحة 

.  
ضـلة مالحظة: يتقدم الطالب من ذوي الشهداء الحاصـلين علـى شـهادة الثانويـة المهنيـة الكترونيـا فـي المركـز المخصـص لهـم فـي مواعيـد التقـدم للمفا

  الشاغرة ( بعد قبول طالب الفرع العلمي ) في الكليات واألقسام والمعاهد المقابلة الختصاصاتهم.العامة ويتم قبولهم على المقاعد 
  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:

في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المدني  ون المقيمونالفلسطينيصورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب  -

 

  دير الزور) -الحسكة -( الرقة الشرقية محافظاتالب المفاضلة الخاصة 

 أبناء أعضاء الھيئة التدريسيةالمفاضلة الخاصة ب

  والعمليات الحربية وأحداث األمن الداخليء ومقعدي الحرب مفاضلة ذوي الشھدا
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 وما قبل . 26/7/1956ذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والتي يجب أن  يكون  بتاريخ حديثًا ي اً مستخرج
  بيان عائلي . -
    .وتقبل الوثائق الصادرة عن الفروع في المحافظاتويحصل عليها الطالب من مكتب شؤون الشهداء بدمشق  مستخرجة حديثًا الوثيقة اإلضافية الخاصة  -

 
  

 لمعــاقون مــن الســوريين ومــن فــي حكمهــم للتفاضــل علــى المقاعــد المخصصــة لهــم فــي الكليــات التــي ســتحدد فــي إعــالن يتقــدم إليهــا الطــالب ا
 .لمفاضلة العامة كما يمكنهم التقدم إلى االمفاضلة، 

 يتم اإلعالن عن هذه المفاضلة والتقدم إليها ضمن إعالن المفاضلة العامة وبذات المواعيد . 
  إلى المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين إضافة للمفاضلة العامةالطالب المكفوفون يتقدمون. 
  على جميع الطالب المعاقين والمكفوفين الراغبين بالتقدم لهـذه المفاضـلة إجـراء الفحـص الطبـي الخـاص بهـم ضـمن المواعيـد المحـددة لهـم فـي

 إعالن المفاضلة العامة.
 فـي البنـد  ضـمن إعـالن المفاضـلة العامـةواألماكن المخصصـة لـه ومواعيده فحص الطبي على هؤالء الطالب االطالع على آلية التقدم إلجراء ال

 .الخاص بمفاضلة الطالب المعاقين جسمياً 
  إضافة اختصاصات جديدة للطالب المعاقين يتم إدراجها ضمن إعالن المفاضلة العامة وفق الشروط الخاصة بها.تم  

  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:
بهـا قـدم مدون فيها نوع اإلعاقة ونسـبتها ويتبعد إجراء الفحص الطبي  المختصةاللجنة الطبية  ليها الطالب منلفحص الطبي يحصل عوثيقة ا -

 .مع بطاقة المفاضلة في المركز المخصص لذلك في إعالن المفاضلة 
ون بصورة عن القيد في السجل صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريين، أما الطالب الفلسطينيون المقيمون في سورية فيتقدم -

 وما قبل . 26/7/1956 حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن  يكون  بتاريخ اً المدني مستخرج
 

 

  
  
  

  

ا في سنة القبول نفسها، أو في يتقدم إليها الطالب العرب واألجانب الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو شهادة ثانوية معادلة له
،وال  إن وجدت) السلوك والمواظبة -التربية الفنية والموسيقية -التربية الرياضية والعسكرية -التربية الدينيةالسنة التي سبقتها ، بعد طي درجات مواد ( 

 المعتمد في كل جامعة.تهم إلى مركز التسجيل ، وذلك وفق الشروط المبينة في اإلعالن الخاص بهم، ويتقدمون بطلبايحسم من معدلهم أي درجة
  يعامل على أساس أنه سوري من جميع الوجوه وال يحق له التقدم لهذه المفاضلة وعلى كل طالب يحمل أكثر من جنسية ومن بينها الجنسية السورية

  مسؤوليته.
  الوثائق المطلوبة:الوثائق المطلوبة:

غير السورية وتصدق الشهادة الثانوية غير السورية مـن وزارة  الخارجيـة للدولـة التـي صـدرت صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو   -
هادة الثانوية مـن عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية السورية مع ترجمة  للوثائق األجنبية للحاصلين على الش

، وتحتســب هــذه الســلفة مــن قيمــة رســوم  دوالر)  فــي الفــرع المصــرفي المعتمــد 500رفي بتســديد ســلفة ماليــة قــدرها(خــارج القطــر ، ويطــالبون بإشــعار مصــ
السـلفة للطالـب فـي  الخدمات الجامعية المحددة لهم باإلعالن حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهـد الـذي ُقبـل فيـه، وال تُـرد هـذه

  كافه عن التسجيل. حال قبوله واستن
 صورة عن جواز السفر أو شهادة الميالد أو إخراج القيد. -
دوالر) إذا قبـل فـي معهـد إضـافة إلـى رسـم  500( مبلغـَا وقـدره دوالر) رسم تسجيل لمرة واحدة إذا قبل في كلية أو قسم ويسدد 700يسدد الطالب مبلغًا قدره ( -

 ل مراحل تسجيله في الكلية أو المعهد.الخدمات الجامعية المحدد في اإلعالن عند استكما

  
    
 حصلوا على الشهادة الثانوية منها، لم يمض عليها أكثر من أقاموا فيها عشر سنوات على األقل و تخص السوريين المقيمين في بالد االغتراب الذين

ولدوا في بلدان االغتراب واكتسبوا جنسيتها  يتقدمون بوثائقهم سنتين، ممن غادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة وهم من أصول سورية و 
    إلى سفارات الجمهورية العربية السورية في بلدان االغتراب للدراسة في الجامعات والمعاهد السورية الحكومية.

  الوثائق المطلوبة:   
مـن الفـرع المطلـوب و لـم يمـض عليهـا أكثـر مـن سـنتين مصـدقة مـن  صورة عن وثيقة شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية من بلـد االغتـراب -

وثـائق وزارة الخارجية للدولـة التـي صـدرت عنهـا ومـن سـفارة الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي تلـك الدولـة ومـن وزارة الخارجيـة السـورية مـع ترجمـة لل
  األجنبية .

 صورة عن جواز السفر األجنبي . -
 انوية في بلد االغتراب مصدقة أصوًال.وثيقة تسلسل دراسي للمرحلة الث -
 شهادة من التنظيم االغترابي السوري معتمدة من وزارة الخارجية والمغتربين. -
 وثيقة من بلد االغتراب تثبت إقامة الطالب فيه عشر سنوات على األقل ، مصدقة أصوًال . -
 ق .أن يجتاز امتحانًا في اللغة العربية في معهد تعليم اللغات في جامعة دمش -
-   

 

 مفاضلة الخاصة بالمعاقين جسمياًال

 مفاضلة الطلبة العرب واألجانب

  بين مفاضلة المغتر

 فاضلة الخاصة بالثانويات المھنيةالم



    2015 -  2014لـب الطا لدليـ        الجمهورية العربية السـورية                                                                                   
  وزارة التعليم العالي                     

  

7 
 

    
فـي  خاصة بالطالب السوريين ومن في حكمهم والطالب العرب المقيمين في سورية وأبناء المواطنات السوريات الذين تنطبق علـيهم الشـروط الـواردة -

المعاهـد ليـات و الكفـي االلتحـاق ب الـراغبين 2014عـام  إحـدى دورتـيالسـورية  فـي بند المفاضلة العامـة، الحاصـلين علـى الشـهادة الثانويـة المهنيـة 
 .في إعالن الثانويات المهنية ةالمبين

 ھامة مالحظات
 . الثانويات المهنية الذي يصدر عن الوزارة إعالن إلىيتقدم الطالب الراغبون بااللتحاق بكليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وتشرين  -
إلـى المفاضـلة التابعة لوزارة التربيـة والتربية الرياضية فنية التشكيلية والتطبيقية يتقدم الطالب الراغبون بااللتحاق بمعاهد التربية الموسيقية والتربية ال -

 . وكذلك مفاضلة أبناء أعضاء نقابة المعلمين يتم اإلعالن عنها من قبل وزارة التربيةسالتي 
  





  أقسام اللغات األجنبية : -
تلـك الشـهادة بلغـة   مـوادالـذي درس أكثـر مـن نصـف العامـة غيـر السـورية  يحق للطالـب السـوري وغيـر السـوري الحاصـل علـى الشـهادة الثانويـة -

المقبـولين   ضـمن مواعيـد تسـجيل الطـالبالشـهادة تسـجيًال مباشـرًا  تلـك التسجيل في أقسام اللغات األجنبية الموافقة للغة التـي منحـت فيهـا أجنبية
والطالب غير السوري الحاصل علـى الشـهادة الثانويـة فـي سـنة القبول  سنةفي  الثانوية على الشهادةحصول الطالب السوري بالمفاضلة  شريطة 

  % .50عن  المعدليقل القبول والسنة التي سبقتها على أال 
مــا لــم تكــن  درجاتــه فــي الثانويــة تخولــه االلتحــاق  بــذات رســوم الطــالب المقبــولين بموجــب مفاضــلة الســوري غيــر المقــيميطالــب الطالــب الســوري  -

  وفق شروط ونتيجة المفاضلة العامة.  نفسه االختصاصب
  يطالب الطالب العرب واألجانب بالرسوم المماثلة للطالب المقبولين بمفاضلة العرب واالجانب. -
  أوالد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية:  -

 وفي سنة القبول نفسها دة الثانويةيحق لهم القبول في الكلية أو القسم أو المعهد الذي يرغبون في االلتحاق به حسب نوع الشها .  
  حملة الشهادة الثانوية الشرعية :  -

 وكل وال يحق لهم تغيير قيدهم الحقاً  الذي تصدره الجهة المعنية اإلعالنوفق شروط ليتي الشريعة بجامعتي دمشق وحلب يقبلون قبوًال مباشرًا في ك .
هـذه الثانويـات ووفق أسـس قبـول  رغبات المتاحة للثانويات األدبيةوٕالى باقي ال المفاضالتباقي بالتسجيل المباشر يحق له التقدم إلى  يسجلمن لم 

  .واد الدينية من الثانوية الشرعيةالم وذلك بعد طي درجات
  ًفي المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية أو بموجب مفاضلة خاصة وفق ما يقرره مجلس المعهد. يقبلون قبوًال مباشرا  
 ويحـق لهـم التقـدم إلـى مفاضـلة  لطالب المقبـولين فـي كليتـي الشـريعة والمعهـد المتوسـط العلـوم الشـرعية والعربيـة بالتقـدم للمفاضـلة العامـةال يحق ل

 التعليم الموازي







  : العامة والموازي المفاضلةالقبول في  القبول عند التساوي في الحد األدنى لدرجات آلية
 يقبل دون النظر إلى الحد األدنى للمواد المذكورة.ومحققًا لشروطه من الحد األدنى المعلن للقبول في أي اختصاص  كل طالب حصل على مجموع أعلى -

 :كل طالب حصل على الحد األدنى المعلن للقبول في أي اختصاص يتم النظر إلى المواد وفق التسلسل الوارد في الجدول وعلى النحو التالي -

 عالمة أعلى من الحد األدنى المعلن للمادة األولى يقبل دون النظر إلى باقي المواد.إذا كان الطالب حاصًال على  -

وٕاذا كان حاصًال على عالمة أعلى في هذه المـادة ال ينظـر إذا كان الطالب حاصًال على الحد األدنى المعلن للمادة األولى فيتم النظر إلى المادة الثانية  -
 وهكذا.... المادة الثالثة إلى

 











  مادة ال
  األولى

  مادةال
  الثانية 

  مادة ال
  الثالثة

  مادة ال
  األولى

  مادةال
  الثانية 

مادة ال
  الثالثة

يدلة الص -طب األسنان - الطب البشري
العلوم  -الطب البيطري  -التمريض  -

 الصحية
  لغة أجنبية  كيمياء  علوم

 -الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
  الهندسة المدنية 

هندسة تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت بطرطوس

 لغة أجنبية  فيزياء  رياضيات

  كيمياء  رياضيات معلو  الهندسة التقنية  فيزياء  لغة أجنبية رياضيات الهندسة المعلوماتية

          –اقتصاد  -هندسة معمارية
      الهندسة الكيميائية والبترولية   -  لغة أجنبية رياضياتإحصاء -العلوم (رياضيات-علوم إدارية

  لغة أجنبية  كيمياء رياضيات  والبتروكيميائية
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رياضي)

العلوم  –العلوم ( علم الحياة  - الزراعة
 البيئية)

المكتبات  -اللغة الفارسية  -  كيمياء علوم
 -  لغة عربية  أجنبيةلغة    والمعلومات

  -  فيزياء كيمياء  جيولوجيا) –العلوم ( كيمياء   -  رياضيات فيزياء  العلوم (فيزياء)

 -  -  لغة أجنبية السياحة -  لغة عربية  التربية الدينية الشريعة

 -  -  بيةلغة عر  الحقوق -  أجنبيةلغة   لغة عربية  اإلعالم -التربية

 التربية الرياضية
  علمي(علوم )

 أدبي (بدون مقرر)
 -  لغة أجنبية  ثقافة قومية العلوم السياسية  -  -

  علمي (رياضيات)  الفلسفة -  لغة عربية  تاريخ التاريخ
 )أدبي(فلسفة

  علمي وأدبي
  -  (لغة عربية)

 اآلثار
  علمي(لغة أجنبية)

 أدبي (تاريخ)
  علمي(علوم )

 الجغرافية  -  دبي(لغة أجنبية)أ
  لمي (رياضيات)ع

 -  -  أدبي (جغرافية)

 -  لغة عربية  لغة فرنسية  اللغة االسبانية -  لغة عربية  لغة انكليزية اللغة األلمانية

 علم االجتماع
  علمي(ثقافة قومية)

  )(فلسفة أدبي
  علمي وأدبي
 -  -  - - -  (لغة عربية)

فـي المفاضـلة  وآلية القبول عند تساوي العالمـة ة االختصاصيةعلى أساس العالماالختصاصات التي يتم القبول فيها 
  العامة والموازي :

 كل طالب حصل على درجة اختصاصية أعلى من درجة الحد األدنى المعلنة للقبول للعالمة االختصاصية فال ينظر إلى المجموع. -

الفرنسـية ) وأقسـام كليـة -اإلنكليزيـة  -كليـات اآلداب ( اللغـة العربيـة  كل طالب حصل على الحد األدنى للقبول علـى أسـاس العالمـة االختصاصـية فـي أقسـام -
اإلحصاء الرياضي )  ينظـر إلـى المجمـوع العـام للـدرجات فـي الشـهادة الثانويـة بعـد طـي درجـة مـادة  –علم الحياة  –الكيمياء  -الفيزياء –العلوم (الرياضيات 

 ى.التربية الدينية ، ويقبل من حاز على المجموع األعل


  

  

















  

  كليات الهندسة المعمارية
  رسم حر يدل على اإلنشاء والحركة.  -اختبار في الرسم ويتضمن:    -أ

  رسم حر لشكل محدد.  -                                  
  الرسم بطريقة الكروكي من الذاكرة .  -                               

  راسب). –تجرى االختبارات في وقت واحد  ويتم اعتماد مبدأ  (ناجح -ب

  كليات الفنون الجميلة
  

  راسب). –ألول : تمهيدي بقلم الرصاص نتيجته (ناجح االختبار ا-أ
  االختبار الثاني: يتقدم إليه الناجحون بنتيجة االختبار األول ويتضمن: -ب

  / درجة.50اختبار رسم لموضوع قلم رصاص عالمته /  -    
  / درجة.50اختبار رسم لموضوع باأللوان عالمته /  -    
  / درجة  50جحًا كل من حصل على /تجمع عالمات االختبارين ويعد نا  - ج

  فما فوق.      
  ستكون درجة التفاضل النهائية للطالب ناتجة عن (جمع عالمة المسابقة -د

  + مجموع 2مضروبة بـمنسوبة الى العالمة العظمى في الشهادة الثانوية    
  الدرجات التفاضلي بالشهادة الثانوية).  
  من األربعة األولى.إدراج الرغبة في بطاقة المفاضلة ض-هـ

  فحص طبي ولياقة بدنية  كليات التمريض

راسـب) فـي نتيجـة االختبـار يجـرى  –فحص طبـي ولياقـة بدنيـة يـتم اعتمـاد مبـدأ  (نـاجح   التربية الرياضية كليتي
  البعث (حماه)بجامعتي تشرين أو

صــحية والنفســية ويتقــدم إليهــا الطالبــات الســوريات ومــن فــي مقابلــة للتحقــق مــن اللياقــة ال  مدرستا التمريض بجامعتي دمشق وحلب (إناث فقط)
 حكمهن فقط

  فحص رسم  معهد الفنون التطبيقية بدمشق

فحــص مقابلــة للتأكــد مــن ســالمة الجســد والحــواس وتناســب الطــول مــع الــوزن والمظهــر   المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية 
 .الالئق

  أوالً: االختبارات التي تجرى خالل المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة
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  الكلية
  

  القسم
 الفرات البعث تشرين حلب دمشق

 تدمر حماه حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرة السويداء درعا دمشق
مصيا
 ف

 السلمية
دير 
 الزور

 الرقة الحسكة

  اآلداب

    اللغة العربية
       اللغة اإلنكليزية
         اللغة الفرنسية
                 اللغة األلمانية
             اللغة الفارسية
                اللغة اإلسبانية
                 اللغة الروسية

          التاريخ
           الجغرافية
            الفلسفة 

           علم االجتماع
             اآلثار

                المكتبات والمعلومات
                 كلية اإلعالم

                 العلوم السياسية
         االقتصاد

        العلوم اإلدارية

  التربية

              التربية ( المناھج )  
                التربية الخاصة

                التربية (علم نفس ) 
          نفسي) إرشادالتربية ( 

(غير ملتزم) التربية(معلم صف) 
ذا ل

  
            التربية ( رياض األطفال)

               لتربية الرياضيةا
       الحقوق
                 السياحة
               الشريعة

  الزراعة
      الزراعة (عام)

                زراعة (زيتون ) 
             الصيدلة
           بشريالطب ال

            طب االسنان
                الطب البيطري 
            التمريض

  العلوم

         العلوم (رياضيات)
       العلوم (فيزياء)

         العلوم ( كيمياء)
             العلوم (جيولوجيا )

            العلوم (إحصاء رياضي)
                 العلوم البيئية

       العلوم /علم الحياة/
                 العلوم الصحية
              الفنون الجميلة

             نون الجميلة التطبيقيةالف

 الھندسة
  المدنية

           الھندسة المدنية
               الھندسة المائية

           الھندسة اإلنشائية
           ھندسة وإدارة التشييد
 الھندسة الجيوتكنيكية

           ندسة المواصالت والنقلھ
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 الفرات البعث تشرين حلب دمشق  القسم  الكلية
 مصيافالسلميةتدمر حماه حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرةالسويداءدرعادمشق

دير 
 الزور

حسكةال الرقة

تابع
الھندسة 

  نيةالمد

        الھندسة البيئية
         الھندسة الطبوغرافية
        الھندسة المعمارية
         الھندسة المعلوماتية

الھندسة 
الميكانيكية 
  والكھربائية

ھندسة نظم القدرة 
ك

        
          ھندسة القيادة الكھربائية
        ھندسة الطاقة الكھربائية

         واألتمتةھندسة الحواسيب 
ھندسة التحكم اآللي واألتمتة 

               الصناعية
         ھندسة الحواسيب

         دسة الحاسبات والتحكم اآلليھن
 ھندسة التحكم اآللي

ا ال
       

      ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت
        ھندسة االتصاالت

         ھندسة النظم اإللكترونية
        ھندسة الميكانيك العام

          ھندسة القوى الميكانيكية
ھندسة الطاقة 

ك ك
        

ھندسة التصميم 
ك ك

        
          ھندسة المعادن

       ھندسة التصميم واإلنتاج
         ھندسة اإلنتاج

         ندسة الطبيةالھ
ھندسة ميكانيك الصناعات 

              النسيجية وتقاناتھا

         ميكانيك الغزل والنسيج
 لثقيلةاھندسة السيارات واآلليات 
        ھندسة الميكاترونيك

          الھندسة البحرية
         الھندسة الصناعية

         علم المواد الھندسية
          ھندسة الطيران
          الھندسة النووية

          الزراعية اآلالتھندسة 

الھندسة 
  التقنية

         ھندسة تقنية/تقانة الھندسة البيئية/
         /األغذيةالھندسة التقنية /تكنولوجيا 

الھندسة التقنية /تقانة 
                الھندسة الحيوية/

  الھندسة التقنية/المكننة الزراعية/
        الھندسة التقنية/تقانة األغذية/

        صناعية/ أتمتةالھندسة التقنية/
        /وآلياتالھندسة التقنية/معدات 

  /الطاقات البديلة/الھندسة التقنية 
  الھندسة

  البتروكيميائية
    الھندسة البترولية

     ھندسة الصناعات البتروكيميائية

الھندسة 
الكيميائية 
  والبترولية

        الكيميائية الھندسة
        الھندسة الغذائية
        الھندسة البترولية

        ھندسة الغزل والنسيج
         ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

          مدرسة التمريض
  
     افتتاح جديد         يدل على     الرمز - 
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   :وتشــرين والبعــث (حمــاة) ويقبــل فيهــا حملــة الشــهادة الثانويــة العلميــة والمهنيــة  وحلــب فــي جامعــات دمشــق أحــدثت  الكليــات التطبيقيــة

ويتمتع خريجوها بذات المزايا التي يتمتع بها خريجو كليات الهندسة من حيث التعويض والتعيـين بالعلوم التطبيقية  ةإجاز الصناعية وتمنح 
 في الجهات الحكومية.

    ومدة الدراسة في الكليات التطبيقية أربعة سنوات  سنتان دراسيتان المعاهدمدة الدراسة في. 
    بعد والعبرة لشرط السن تكون للعام وليس لليوم. ماو  1991مواليد عام يقبل في المعاهد الطالب من 
   طرطوس (بانياس) -بحمص – بالرميالنالنفط والغاز  –الخطوط الحديدية بحلب (  جميع المعاهد غير ملتزمة بخدمة الدولة باستثناء معاهد 

 تتبعالجھة التي 
 المعھدالكلية أولھا 

  الكلية أو المعھد

ق
ش
دم

ف  
ري

ق
ش
دم

 

عا
در

اء 
يد
سو
ال

 

قن
ال

رة
يط

 

ب
حل

ب 
دل
إ

ي 
شل
ام
الق

 

ية
ذق
لال
ا

س 
طو
طر

 

الن
مي
لر
ا

  

ص
حم

 

اة
حم

 

مر
تد

ر   
دي

ور
لز
ا

كة 
س
لح
ا

 

قة
لر
ا

 

شق
 دم
ات
امع
ج

- 
لب
ح

- 
ين،
شر
ت

-  
عث
الب

- 
ات
لفر
ا

  

          الكلية التطبيقية
         التقاني الهندسي

التقاني للهندسة الميكانيكية 
 والكهربائية

            

               التقاني لطب األسنان 

       التقاني للعلوم المالية والمصرفية
           التقاني إلدارة األعمال والتسويق

          التقاني الزراعي
              التقاني للزراعات المتوسطية

              التقاني الطبي

            التقاني للطب البيطري
             التقاني للحاسوب

         التقاني للمكننة الزراعية
             التقاني لشؤون البادية والتصحر

             التقاني للصناعات الغذائية

             التقاني للخدمات الطبية الطارئة

            التقاني للطاقة الشمسية

           البحريللنقل التقاني 

            التقاني للري الحديث

             المراقبين الفنيين األشغال العامةوزارة 

                  لطباعة والنشرالتقاني ل زارة اإلعالمو 

 وزارة الصناعة
                 التقاني للصناعات الكيميائية

            للصناعات التطبيقيةالتقاني 

               التقاني للصناعات النسيجية

            الصحيالتقاني  وزارة الصحة

               /ذكور/للخطوط الحديدية التقاني وزارة النقل

                 التقاني للنفط والغاز /ذكور/  وزارة النفط

 وزارة الثقافة
                  لفنون التطبيقيةلالتقاني 

            اآلثار والمتاحف

                لميكانيكالتقاني للكهرباء وا وزارة الكهرباء

                  االجتماعية التقاني للخدمة وزارة الشؤون االجتماعية
                 علوم الشرعية والعربيةالمتوسط لل  وزارة األوقاف

                 الماليالتقاني   ةوزارة المالي

                  التقاني القانوني  وزارة العدل

       والفندقية السياحية التقاني للعلوم  وزارة السياحة

المكتب المركزي 
              التقاني اإلحصائي لإلحصاء
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جامعة 
دمشق 
  وفروعها

  كلية الھندسة المدنية (للفرع العلمي)  العلمي)كلية السياحة (للفرع 
  كلية الطب البشري (للفرع العلمي)  الممر (للفرع العلمي) –كلية طب األسنان 

  (للفرع العلمي) حرم اإلدارة المركزية –مقصف نقابة المعلمين   الھندسة الطبية  (للفرع العلمي) –كلية الھندسة الميكانيكية والكھربائية 
  البرامكة (للفرع األدبي) –المكتبة المركزية   درعا (للفرع العلمي) –التقاني للحاسوب المعھد 

  كلية الھندسة المعمارية (للفرع األدبي)  البرامكة جانب ملحق كلية العلوم (للفرع األدبي) -المعھد العالي للرصد الزلزالي
  األسنان (المخبر) (للفرع األدبي) كلية طب  البرامكة (للفرع األدبي) –فرع دمشق  –اتحاد الطلبة 

  كلية الھندسة المعلوماتية (للفرع األدبي)  مبنى المدرجات (للفرع األدبي)  –كلية الطب البشري 
  مساكن برزة (للفرعين العلمي واألدبي) –كلية الزراعة   كلية التربية الثالثة بدرعا (للفرع األدبي)

  كلية التربية الرابعة بالقنيطرة (للفرعين العلمي واألدبي)  رعين العلمي واألدبي)كلية التربية الثانية بالسويداء (للف
  مراكز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات

  كلية التربية الثانية بالسويداء  كلية الھندسة المدنية
  كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  كلية التربية الثالثة بدرعا

  السورية)( للشھادات الثانوية غير البرامكة جانب ملحق كلية العلوم  -اليالمعھد العالي للرصد الزلز
  )مفاضلة المعاقين - مفاضلة ذوي الشھداء -مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية( بناء اإلدارة  –كلية الھندسة المدنية 

جامعة 
حلب 
  وفرعها

  فرع العلمي)كلية الھندسة الكھربائية (لل  كلية الزراعة (للفرع العلمي)
  كلية الصيدلة (للفرع العلمي)  كلية الھندسة الميكانيكية (للفرع العلمي)

  المكتبة المركزية (للفرع األدبي) –مديرية المكتبات   كلية الھندسة المدنية (للفرع األدبي)
  كلية الھندسة المعلوماتية (للفرع األدبي)  كلية العلوم (للفرع األدبي)

  كلية التربية الثانية بادلب (للفرع األدبي)  انية بادلب (للفرع العلمي)كلية العلوم الث
    (للفرعين العلمي واألدبي) بادلب معھد االقتصاد المنزلي

  مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات)مركز الحاسب االلكتروني (

  )مفاضلة المعاقين -ءمفاضلة ذوي الشھدا - ( للشھادات الثانوية غير السوريةكلية الطب البشري 

  وأبناء األمھات السوريات) واالجانب الطالب العرب  -( مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسيةمديرية شؤون الطالب 

جامعة 
تشرين 
  وفرعها

  كلية الھندسة الميكانيكية والكھربائية (للفرع العلمي)  كلية الھندسة المدنية (للفرع العلمي)

  كلية الھندسة التقنية بطرطوس (للفرع العلمي)  للفرع األدبي)المكتبة المركزية (

  كلية اآلداب الثانية بطرطوس (للفرع األدبي)  كلية السياحة بطرطوس (للفرع العلمي)

    الثانية بطرطوس (للفرع األدبي) االقتصادكلية 

  ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )تشرين  –مركز الحاسب 

  الطالب العرب وأبناء األمھات السوريات) - للشھادات الثانوية غير السورية  -مفاضلة المعاقين -( مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية ن الطالب المركزيةمديرية شؤو

  )مفاضلة ذوي الشھداء(كلية السياحة بطرطوس  –كلية الھندسة المدنية بتشرين 

  )تسجيل مسابقات(المعھد التقاني الھندسي 

جامعة 
البعث 
  وفرعها

  كلية الهندسة المعلوماتية (للفرع العلمي)  كلية الهندسة المدنية (للفرع العلمي)

  كلية التربية الثانية بحماه (للفرع العلمي)  كلية الھندسة الميكانيكية الكھربائية (للفرع األدبي)

  لفرع األدبي)كلية الطب البيطري بحماه (ل  كلية االقتصاد بحماه (للفرع العلمي)

  كلية الھندسة الزراعية الثانية بالسلمية (للفرعين العلمي واألدبي)

للشھادات الثانوية غير - وأبناء األمھات السورياتالطالب العرب  -مفاضلة المعاقين -مفاضلة ذوي الشھداء -(مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية مديرية شؤون الطالب 
  ) السورية

  ( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات )  مخبر االنترنت  –ندسة الزراعية كلية الھ

  ) للشھادات الثانوية غير السورية  -( مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغباتع جامعة البعث بحماه فر

  )اقينمفاضلة المع - مفاضلة ذوي الشھداء - مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسيةكلية التربية بحماه (  

جامعة 
الفرات 
  وفروعها

  مدرسة عزيز اسمير بدير الزور(للفرع األدبي)  (للفرع األدبي) بدير الزورمدرسة الياس حرب 

  كلية التربية بالحسكة (للفرع األدبي)  (للفرع العلمي)المعھد التقاني للحاسوب  بدير الزور 

  (للفرع العلمي)ق بالحسكة كلية الحقو  كلية الھندسة المدنية بالحسكة (للفرع األدبي)

  مركز الباسل للتدريب التربوي بالحسكة(للفرع األدبي)  ثانوية أبي ذر الغفاري بالحسكة (للفرع العلمي)

  (للفرع العلمي)الثانوية المھنية الصناعية بالقامشلي   ثانوية الكرامة بالقامشلي (للفرع األدبي)

    دبي)(للفرع األ ثانوية ألماظة خليل بالقامشلي

          -الشھادات الثانوية غير السورية  -مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية - (الفرعين العلمي واألدبي  مديرية شؤون الطالب المركزية بدير الزور
  الطالب العرب وأبناء األمھات السوريات)

  مفاضلة المعاقين) - ءمفاضلة ذوي الشھدا -(الفرع العلمي مدرسة زكي االرسوزي  بدير الزور

  شھادات غير سورية)-الطالب العرب وأبناء األمھات السوريات -مفاضلة المعاقين -مفاضلة ذوي الشھداء -(مفاضلة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية كلية االقتصاد بالحسكة
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