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                           الجمهورية العربية السورية     

                 وزارة التعليم العالي         
  نإعـــــــــال

  2015-2014الدراسي للعام  التعليــم الموازي مفاضلة
 

مهورية العربية اجل تعلن وزارة التعليم العايل عن شروط التقدم إىل املفاضلة اخلاصة بالتعليم املوازي يف جامعات ومعاهد
 ،سـوريةاحلائزين علـى الشـهادة الثانويـة العامـة ال ومن يف حكمهم لطالب السورينيل 2015-2014الدراسي  السورية للعام

  :اآليت وفق
عــــــــام ل) العلمــــــــي أو األديب( هــــــــايأن يكــــــــون الطالــــــــب حاصــــــــًال علــــــــى شــــــــهادة الدراســــــــة الثانويــــــــة العامــــــــة الســــــــورية بفرع .1

 . حصراً  2014

ا للمفاضلة العامةيتقدم الطالب إ .2   .ىل مفاضلة التعليم املوازي بنفس دورة الشهادة الثانوية اليت تقدم 

تارهـا ويسـجلها يف بطاقـة املفاضـلة وال يشـرتط أن خي) إنكليـزي أو فرنسـي(يتقدم الطالب إىل املفاضـلة بلغـة أجنبيـة واحـدة  .3
للفــرع العلمــي / 2400/عليــه حيســب اجملمــوع مــن  اً ، وبنــاءتكــون نفــس اللغــة الــيت اختارهــا عنــد التقــدم للمفاضــلة العامــة

الطالــب بنـــاء علـــى هــذا اجملمـــوع جلميـــع الرغبـــات ،  لللفــرع األديب بعـــد طـــي عالمــة الرتبيـــة الدينيـــة ، ويفاضـــ/ 2200/و
 .وللقسم املماثل للغة اليت اختارها

ودرجــة إحــدى اللغتــني يــة الدينيــة تــتم املفاضــلة علــى أســاس جممــوع درجــات الشــهادة الثانويــة، بعــد طــّي درجــة مــادة الرتب .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

األديب كحــد أقصــى ، وتعــاجل أوضــاع الطــالب  رغبــة للفــرع/ 15/رغبــة للفــرع العلمــي و /  20/ ميكــن للطالــب تــدوين  .5
م بنتيجــة هــذه املفاضــلة  رغبــات للفــرع األديب كحــد /10/رغبــة للفــرع العلمــي و/ 15/ مــا مل يكــن مــدوناً املرفوضــة رغبــا

 .مفاضلة التعليم املوازيأدىن وفق الشروط و احلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج 

 ســــينظر إىل عالمــــة بعــــض املقــــررات يفاحلــــد األدىن للقبــــول يف أي اختصــــاص  عنــــد يف حــــال تســــاوي اجملمــــوع التفاضــــلي .6
 .األعلىمن حاز على الدرجة  ويقبل العامةجدول املفاضلة الشهادة الثانوية وفق ما هو مبني يف 

يف االختصاصــــات الــــيت يــــتم القبــــول فيهــــا علــــى العالمــــة  العالمــــة االختصاصــــيةللقبــــول علــــى  تســــاوي احلــــد األدىنعنــــد  .7
يف الشــهادة الثانويــة بعــد طــي درجــة مــادة الرتبيــة الدينيــة ويقبــل مــن حــاز علــى  جممــوع الــدرجاتينظــر إىل تصاصــية االخ
 .األعلى موعاجمل

م مل ممــن تقــدموا أو مــن يف حكمهــمحيــق جلميــع الطــالب الســوريني و  .8 مل يقبلــوا بلــوا أو العامــة وقُ  ةإىل املفاضــل يتقــدموا بطلبــا
 .وفق الشروط الواردة يف هذا اإلعالن فاضلةهذه املالتقدم إىل تها بنتيج

 .املفاضلةحيق للطالب املقبولني يف املفاضالت اخلاصة اليت أعلنت عنها اجلامعات واملعاهد بالتقدم إىل هذه  .9
الــذين درســوا مرحلــة ) الســوريني أو مــن يف حكمهــم ( يســمح ألبنــاء املواطنــات الســوريات املقيمــات يف ســورية املتزوجــات مــن غــري  .10

واملرحلة الثانوية حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمـة يف سـورية ) احللقة الثانية( تعليم األساسي ال
 .من حيث الرسوم اجلامعية  خالل فرتة دراسة ابنها ، بالتقدم هلذه املفاضلة ويعاملون معاملة الطالب السوريني
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 .وما بعد 1991من مواليد عام أن يكونوا  املعاهد أحدن رغبة تدوييشرتط بالطالب الراغبني يف  .11
تعتمــد نتــائج الطــالب النــاجحني يف املســـابقات واملقــابالت الــيت جــرت خــالل املواعيــد احملــّددة يف إعـــالن املفاضـــلة العاّمـــة  .12

 .املعاهدواخلاصة ببعض الكليات أو  2015-2014للعام الدراسـي 
مسـابقة أو مقابلـة ومل يتقـدم إليهـا ضـمن  النجـاح يفيـًة أو معهـداً حيتـاج القبـول فيـه إىل كل طالـب اختـار ضـمن رغباتـه كل .13

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

والغــاز  نفطالتقــاين للــعهــد املويف ) ريــاض أطفــال –إرشــاد نفســي  –معلــم صــف (تــتم املقــابالت للمقبــولني يف كليــات الرتبيــة  .14
بالرميالن واملعهد التقاين للخطوط احلديدية حبلب يف الكلية أو املعهد الذي قبل فيه الطالـب خـالل املواعيـد احملـددة لتسـجيل 

ويعـد مسـتنكفاً عـن .  ذاتـهالتسـجيل يف املعهـد يف األسـبوعني األولـني مـن بـدء  اآلثـار واملتـاحفمعهـد الطالب املقبـولني، ويف 
يقبـل يف الرغبـة  ،ومن يُرفض بنتيجة املقابلة اليت جترى بعـد القبـول  ،ر املقابلة الشخصية يف امليعاد احملدد هلاالتسجيل من مل جي

التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية من الكليـة املعنيـة أو املعهـد بأنـه غـري الئـق بنتيجـة 
 . فحص املقابلة الشخصية

املقبولـــون يف إحـــدى كليـــات الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان ال يســـمح هلـــم بالتحويـــل املماثـــل يف الســـنة التاليـــة  الطـــالب .15
م يف ســـنة القبـــول ختـــوهلم االلتحـــاق باجلامعـــة املـــراد التحويـــل إليهـــا، كمـــا يســـمح للطـــالب  للتســـجيل إال إذا كانـــت درجـــا

 . لتحويل املتماثلاملقبولني يف باقي االختصاصات بالتحويل وفق قواعد وشروط ا

يســمح لــه بالتحويــل املماثــل فيمــا بينهــا حصــراً يف الســنة  فــروع اجلامعــاتالكليــات املفتتحــة يف الــب يف إحــدى عنــد قبــول الط .16
شـريطة أن يكـون حمققـاً جملمـوع الـدرجات  اجلامعـات احلكوميـة السـوريةالتالية للتسجيل ، كما يسمح لـه بالتحويـل املماثـل إىل 

 اجلامعــة الــيت يرغــب بالتحويــل إليهــا يف العــام الدراســي الــذي قبــل فيــه الطالــب مــع مراعــاة شــروط وقواعــد املطلــوب للقبــول يف
 .التحويل املماثل

–الرقـــة (مـــن احلاصـــلني علـــى الشـــهادة الثانويـــة مـــن إحـــدى حمافظـــات ) ديـــر الـــزور(الطـــالب املقبولـــون يف جامعـــة الفـــرات  .17
م يف سـنة القبـول ختـوهلم ال يسمح هلم بالتحويل امل) دير الزور -احلسكة ماثل إىل اجلامعات األخـرى إال إذا كانـت درجـا

 .االلتحاق باجلامعة املراد التحويل إليها

مــن األعــداد املقــررة للقبــول يف بعــض الكليــات واألقســام املفتتحــة يف فــروع اجلامعــات باحملافظــات % 70خصصــت نســبة  .18
 .مصدر الشهادة الثانوية ألبناء هذه احملافظات مبفاضلة التعليم املوازي وفق

 /25000/التقــدم إىل مفاضــلة التعلــيم املــوازي وفـق شــروط هــذا اإلعــالن تســديد مبلــغ وقــدره يف علـى الطالــب الراغــب  .19
رســم ، حتتســب هــذه الســلفة مــن قيمــة يف أحــد املصــارف املعتمــدة املــذكورة أدنــاه  وعشــرون ألــف لــرية ســورية ســلفة ةمخســ

فاضـلة، امل هـذه بـل فيـه بنتيجـةالذي قُ  أو املعهد طالب ملراحل تسجيله يف الكلية أو القسماجلامعية حني إجناز الاخلدمات 
عــن التســـجيل  واســتنكافهرد هــذه الســلفة للطالــب يف حــال قبولــه وفــق تسلســل رغباتــه املســجلة يف بطاقــة املفاضــلة وال تُــ

 .انت مجيع رغباته مرفوضةتعاد هذه السلفة للطالب إذا ك، و خالل الفرتة اليت ستحدد للتسجيل النهائي

 .جيب على الطالب التقيد التام باملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن  .20
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  للفرع العلمي مفاضلة التعليم الموازيجـدول  -أ 
قــــق فيهــــا جممــــوع درجاتــــه احلــــد األدىن للمجموعــــة، أو مــــن حيعلـــى الطالــــب اختيــــار رغباتــــه املطلوبــــة مــــن اجملموعــــة الــــيت        

  :ىن اليت تليهااجملموعات األد

 المجموعات

  
الحد األدنى 
المطلوب من 
 الدرجات

  الموازيمفاضلة لالكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 

 .البعث ويف طرطوس ومحاه -تشرين  -كلية الطب البشري يف جامعات دمشق   درجة 2240 / 1/ المجموعة

 .الفرات –يف جامعيت حلب  كلية الطب البشري   درجة 2210  /2/ المجموعة
  طرطوس ومحاهويف  البعث –تشرين  -كلية الصيدلة يف جامعات دمشق.  

  درجة 2150 /3/ المجموعة
   كلية الصيدلة يف جامعة حلب ويف الرقة. 
  يف و البعـث  - تشـرين   -حلب   - دمشقجامعات كلية طب األسنان يف

  .واحلسكة  محاه

  درجة 2120  / 4/ المجموعة

 ثالبع –تشرين  -حلب   - ندسة املعلوماتية يف جامعات دمشق كلية اهل. 
  يف جامعة تشرين ) اهلندسة اإلنشائية -هندسة إدارة التشييد (كلية اهلندسة املدنية. 
  البعث –كلية اهلندسة املدنية يف جامعيت دمشق.  
  يف جامعة دمشق)اهلندسة الطبية (كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
   جامعيت يف  )هندسة االلكرتونيات واالتصاالت( اهلندسة امليكانيكية والكهربائيةة كلي

 البعث  – تشرين
 كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس.  

 درجة 2000 /5/المجموعة

  هندســـــــة  -هندســـــــة احلواســـــــيب واألمتتـــــــة ( اهلندســـــــة امليكانيكيـــــــة والكهربائيـــــــةكليـــــــة
  .جبامعة دمشق) االتااللكرتونيات واالتص

  يف جامعة حلبكلية اهلندسة املدنية.     
   هندسـة املواصـالت والنقـل -اهلندسـة اجليوتكنيكيـة (كلية اهلندسة املدنية- 

 .يف جامعة تشرين) اهلندسة الطبوغرافية
    هندسـة احلاسـبات والـتحكم اآليل (كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية (

  .  تشرين ةيف جامع
   واحلواســيب  اآليلهندســة الــتحكم (كليــة اهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة (

 . البعث يف جامعة
   يف طرطوس) طاقات متجددة(كلية اهلندسة التقنية. 
   ويف محاة يف جامعة دمشق) تقنيات حاسوب(الكلية التطبيقية 
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 المجموعات

  
الحد األدنى 
المطلوب من 
 الدرجات

  الموازيمفاضلة لالكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 

/ 6/ المجموعة  1900 

   يف جامعة دمشق) لطاقة الكهربائية هندسة ا(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية 
   يف جامعة البعث) اهلندسة البرتولية(كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية. 
  يف جامعة تشرين) اهلندسة املائية والري -اهلندسة البيئية ( كلية اهلندسة املدنية. 
   يف جامعة البعث)  اهلندسة البيئية( كلية اهلندسة املدنية. 
 يف جامعة دمشق) ميكاترونكس(قية الكلية التطبي. 
  يف جامعة حلب) هندسة االتصاالت(كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية. 
  يف جامعة تشرين ) هندسة امليكاترونيك(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
  يف جامعة البعث) هندسة املوارد املائية(كلية اهلندسة املدنية. 
 يف احلسكةة  كلية اهلندسة املدني. 
  يف طرطوس) تقانة األغذية -أمتتة صناعية (كلية اهلندسة التقنية.   
  يف جامعة تشرين )تقانات االتصاالت(الكلية التطبيقية . 
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 المجموعات

  
الحد األدنى 
المطلوب من 
 الدرجات

  الموازيمفاضلة لالكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 

/ 7/ المجموعة   درجة 1800 

 البعث ويف السلمية -تشرين -حلب -كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمشق. 
   يف جامعة البعث) اهلندسة الغذائية-اهلندسة الكيميائية (رتولية كلية اهلندسة الكيميائية والب. 
  يف الرقة) املائية(كلية اهلندسة املدنية. 
  يف جامعة حلب) اهلندسة الطبوغرافية(كلية اهلندسة املدنية. 
  يف جامعة حلب) اهلندسة املائية(كلية اهلندسة املدنية. 
 كلية اهلندسة املدنية يف الرقة. 
 هندســة التصــميم  -هندســة الســيارات واآلليــات الثقيلــة(امليكانيكيــة والكهربائيــة  كليــة اهلندســة

 .يف جامعة دمشق) امليكانيكي
  هندســة  -اهلندســة البحريـة  -هندســة الطاقـة الكهربائيـة (كليـة اهلندسـة امليكانيكيــة والكهربائيـة

 يف جامعة تشرين) التصميم واإلنتاج 
 يف جامعة حلب) هندسة احلواسيب(ية كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتون. 
  يف جامعة حلب)اهلندسة النووية (كلية اهلندسة امليكانيكية. 
  يف طرطوس)معدات وآليات (كلية اهلندسة التقنية. 
 يف جامعة الفرات)هندسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
  يف جامعة حلب)الطريان هندسة(كلية اهلندسة امليكانيكية. 
  ـــا(كليـــة اهلندســـة امليكانيكيـــة والكهربائيـــة يف ) هندســـة ميكانيـــك الصـــناعات النســـيجية وتقانا

 .جامعة دمشق
  يف السويداء) هندسة القوى امليكانيكية(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
  يف طرطوس) هندسة املكننة الزراعية(كلية اهلندسة التقنية. 
  يف جامعة تشرين) هندسة القوى امليكانيكية(اهلندسة امليكانيكية والكهربائية كلية. 
  هندســة التصــميم واإلنتــاج  –هندســة القــوى امليكانيكيــة (كليــة اهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة

 .يف جامعة البعث) هندسة امليكاترونيك -هندسة الطاقة الكهربائية -هندسة املعادن -
  يف جامعــة )البرتوليــة -ةهندســة الصــناعات البرتوكيميائيــ( ةوكيميائيــكليــة اهلندســة البرت

   .الفرات
  محاه(يف جامعة البعث) التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية واملدن(الكلية التطبيقية.( 
  يف جامعة البعث) هندسة الغزل والنسيج(كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية. 
  التدفئـــــــة والتربيـــــــد  -كهربائيـــــــة للمنشـــــــآت الصـــــــناعية واملـــــــدنالتغذيـــــــة ال(الكليـــــــة التطبيقيـــــــة

 .يف جامعة تشرين) تقنيات حاسوب-تصنيع ميكانيكي -ميكانيك مركبات -والتكييف
  يف جامعة دمشق) ميكانيك عام(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
 ذكور فقط(املعهد التقاين للنفط والغاز يف بانياس.( 
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/ 8/ المجموعة   درجة 1700 

  تقانات اهلندسة  -تكنولوجيا األغذية –احليوية تقانات اهلندسة (كلية اهلندسة التقنية
 .يف جامعة حلب )البيئية

    يف جامعة حلب) هندسة النظم اإللكرتونية(كلية اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية. 
  الصـــناعية  هندســـة الـــتحكم اآليل واألمتتـــة (كليـــة اهلندســـة الكهربائيـــة وااللكرتونيـــة- 

) هندســة نظــم القــدرة الكهربائيــة -هندســة القيــادة الكهربائيــة  -هندســة امليكاترونيــك 
 .يف جامعة حلب

  يف السويداء) طاقة كهربائية(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية. 
  يف جامعــة ) هندســة اإلنتــاج -هندســة الطاقــة امليكانيكيــة(كليــة اهلندســة امليكانيكيــة

 .حلب
 يف جامعة حلب) تقنيات الكرتونية -التدفئة والتربيد والتكييف( التطبيقية  الكلية. 
  كلية االقتصاد يف جامعة دمشق. 
  كلية العلوم الصحية يف جامعة البعث. 
  درجــة يف / 360/شــريطة حيــازة الطالــب علــى (طرطــوس ) الرياضــيات(كليــة العلــوم

 ).مادة الرياضيات
  لبعثا  - جامعيت تشرينكلية الزراعة يف 
 .   دمشق ةيف جامع) رياض األطفال إناث فقط(كلية الرتبية 
  ومحاه وطرطوس جامعة البعث يف) غري ملتزم/ معلم صف(كلية الرتبية 
  درجـة / 180/شـريطة حيـازة الطالـب علـى(كلية اإلعـالم يف جامعـة دمشـق

 ).درجة يف اللغة العربية/ 320/يف اللغة األجنبية و
 يف دمشق) تعويضات( املعهد التقاين لطب األسنان. 
  ملتزم - ذكور فقط(املعهد التقاين للخطوط احلديدية يف حلب.( 
  ذكور فقط(الرميالن  -محص  املعهد التقاين للنفط والغاز يف.( 
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/ 9/ المجموعة   درجة 1650 

  ميكانيـــك  -علـــم املـــواد اهلندســـية -اهلندســـة الصـــناعية (كليـــة اهلندســـة امليكانيكيـــة
 .يف جامعة حلب) سة اآلالت الزراعيةهند -الغزل والنسيج 

 ويف طرطوس كلية االقتصاد يف جامعة تشرين. 
  يف محاه) متويل ومصارف(كلية االقتصاد. 
  يف طرطوس) اإلدارة الفندقية ( كلية السياحة. 
   كلية السياحة يف جامعة البعث. 
  يف طرطوس) اإلدارة السياحية (كلية السياحة. 
 يف السلميةو  كلية الزراعة يف جامعة دمشق. 

 .   120/شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى (يف جامعـــة دمشـــق ) الكيميـــاء(كليـــة العلـــوم /
 ).درجة يف مادة الكيمياء

  درجــة يف / 240/شــريطة حيــازة الطالــب علــى (يف طرطــوس ) الفيزيــاء( كليــة العلــوم
 ).مادة الفيزياء

 كلية احلقوق يف جامعيت تشرين والبعث. 
  البعث جامعةيف ) إناث فقط رياض األطفال(كلية الرتبية. 
  يف جامعة البعث) املناهج وطرائق التدريس(كلية الرتبية.  
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/ 10/ المجموعة   درجة 1600 

  شـريطة حيـازة الطالـب (تشـرين  - دمشـق يت يف جـامع) الفيزيـاء(كلية العلوم
 ).درجة يف مادة الفيزياء/ 240/على 

  يف جامعة دمشق والبعث) علم احلياة (كلية العلوم. 
 ــــاء(لعلــــوم كليــــة ا ــــازة الطالــــب علــــى ( يف جامعــــة البعــــث) الكيمي شــــريطة حي

 ).درجة يف مادة الكيمياء/ 120/
  يف جامعة البعث) إرشاد نفسي(كلية الرتبية. 
  تشرين -يف جامعيت دمشق )املناهج وتقنيات التعليم(كلية الرتبية. 
  ـــــــوم ـــــــة العل ـــــــدمر   -تشـــــــرين  -ات دمشـــــــق يف جامعـــــــ) الرياضـــــــيات(كلي   وت

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 360/شريطة حيازة الطالب على (لسويداءوا
  البعث ةيف جامع) اجليولوجيا( كلية العلوم 
  السويداءكلية الزراعة يف . 
  يف و  تشـــرين – يف جـــامعيت دمشـــق) غـــري ملتـــزم/ معلـــم صـــف(كليـــة الرتبيـــة

 تدمر
  يف جامعة دمشق ) اإلدارة السياحية(كلية السياحة. 
  شريطة أن تكون لغة (يف جامعة دمشق ) قسم اللغة االسبانية(كلية اآلداب

 ).التفاضل الفرنسية حصراً 
  يف جامعة دمشق كلية احلقوق 
 احلسكةجامعة حلب ويف   كلية االقتصاد يف.  
 كلية الطب البيطري يف محاه. 
  يف جامعة دمشق ) إدارة الفنادق( كلية السياحة. 
  ومحاه يف جامعة حلب) تعويضات(املعهد التقاين لطب األسنان 
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/ 11/ ةالمجموع   درجة 1500 

  
  درجـة / 120/شـريطة حيـازة الطالـب علـى (يف جامعة تشـرين) الكيمياء(كلية العلوم

 ).يف مادة الكيمياء
  تشرين يف جامعة) علم احلياة(كلية العلوم 
 كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق 
  وتشرينيت دمشق يف جامع) إرشاد نفسي(كلية الرتبية 
  الفرات -تشرين -دمشق  اتيف جامع) اجليولوجيا(كلية العلوم  
  يف جامعة دمشق ) الرتبية اخلاصة(كلية الرتبية. 
  يف جامعة دمشق) علم النفس(كلية الرتبية. 
  يف جامعة دمشق) العلوم البيئية (كلية العلوم. 
  درجـة يف / 240/ى شريطة حيازة الطالـب علـ(يف جامعة البعث ) الفيزياء( كلية العلوم

 ).مادة الفيزياء
  شـريطة حيـازة . (البعث -تشرين –يف جامعات دمشق ) اإلحصاء الرياضي(كلية العلوم

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 360/الطالب على 
  تشرين -يف جامعيت دمشق) املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب.  
  يف طرطوس) اجلغرافية(كلية اآلداب. 
  تشرين  -يف جامعيت دمشق ) االجتماع علم (كلية اآلداب. 
  احلسكةويف  يف جامعة  حلب الزراعةكلية. 
   يف احلسكة) رياض األطفال إناث فقط(كلية الرتبية.  
 

/ 12/ ةالمجموع   . محاهويف تشرين  ةكلية الرتبية الرياضية يف جامع  1320 
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/ 13/المجموعة   درجة 1300 

  ويف الرقة السويداءويف  جامعة حلب يف) علم احلياة(كلية العلوم. 

  ويف احلسكة دمشقيف جامعة ) اآلثار(كلية اآلداب. 
  تشرين – حلب –يف جامعيت دمشق ) الفلسفة(كلية اآلداب. 
  تشرين يت دمشق ويف جامع) اجلغرافية(كلية اآلداب. 
  درجــة يف مــادة / 120/شــريطة حيــازة الطالــب علــى (حلب ةيف جامعــ) الكيميــاء(كليــة العلــوم

 ).اءالكيمي
  110/شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى (يف جامعـــة الفـــرات ويف  الرقـــة ) الكيميـــاء(كليـــة العلـــوم /

 ).درجة يف مادة الكيمياء
  شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى (ادلـــب ودرعـــا  جامعـــة حلـــب ويف يف ) الرياضـــيات(كليـــة العلـــوم

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 360/
 ودرعا والسويداء يطرةالقن جامعة الفرات ويف  كلية االقتصاد يف 
 واحلسكة القنيطرةويف حلب  ةكلية احلقوق يف جامع . 

  الزراعة يف الرقةكلية. 
  يف جامعة حلب ) املناهج وطرائق التدريس(كلية الرتبية. 
  يف جامعة حلب ويف درعا والسويداء) إرشاد نفسي(كلية الرتبية. 
  اوالسويداء ودرعو القنيطرة   دلبجامعة حلب ويف ا يف) غري ملتزم/ معلم صف(كلية الرتبية 
  درجة / 240/شريطة حيازة الطالب على (ويف ادلب يف جامعة حلب ) الفيزياء( كلية العلوم

 )يف مادة الفيزياء
  يف جامعة حلب) اجليولوجيا(كلية العلوم 
 املعهد التقاين للحاسوب يف محاة  
 املعهد  التقاين الصحي يف دمشق 

  درجـة يف مـادة / 220/شـريطة حيـازة الطالـب علـى (يف جامعـة الفـرات) الفيزيـاء( كلية العلـوم
 )الفيزياء

  يف إدلب) عام (كلية الزراعة . 
  يف احلسكة ) علم احلياة(كلية العلوم. 
  درجــــة يف مــــادة /330/شــــريطة حيــــازة الطالــــب علــــى(احلســــكة يف ) الرياضــــيات(كليــــة العلــــوم

 .الرياضيات
  املعهد التقاين الطيب يف دمشق 

  

  / 14/جموعةالم
درجة   1300

بعد إضافة درجة 
  مادة التربية الدينية

 درجـة يف / 120/شـريطة حيـازة الطالـب علـى(حلـبيت دمشـق و كلية الشريعة يف جـامع
  ).درجة يف مادة اللغة العربية/ 240/مادة الرتبية الدينية و
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/ 15/المجموعة   درجة 1200 
  

   درجــة يف / 120/الطالــب علــى شــريطة حيــازة (يف تــدمر ) الكيميــاء(كليــة العلــوم
 ).مادة الكيمياء

  شــريطة حيــازة الطالــب علــى (يف جامعــة الفــرات ويف الرقــة ) الرياضــيات(كليــة العلــوم
 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 330/

  كلية الزراعة يف جامعة الفرات. 
  الفرات ويف محاه -تشرين  –كلية التمريض يف جامعات حلب. 
  الرقة يف جامعة الفرات ويف) ل إناث فقطرياض األطفا(كلية الرتبية 
  جامعة البعثكلية االقتصاد يف 
   يف جامعة الفرات) علم احلياة(كلية العلوم 
  يف جامعة الفرات ويف الرقةواحلسكة) غري ملتزم/ معلم صف(كلية الرتبية. 

   كلية الطب البيطري يف جامعة الفرات ويف درعا. 
 رعا ويف ادلبكلية احلقوق يف جامعة الفرات ويف د 
  يف جامعة دمشق) اللغة الروسية(كلية اآلداب. 
  يف السويداء) علم االجتماع  -الفلسفة(كلية اآلداب. 

  يف درعا) علم احلياة(كلية العلوم. 
  يف جامعيت حلب  والفرات ويف درعا) علم االجتماع(  كلية اآلداب 
  ة الطالـــب علـــى شـــريطة حيـــاز . (يف جامعـــة حلـــب) اإلحصـــاء الرياضـــي(كليـــة العلـــوم

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 360/
  شــريطة حيــازة (القنيطــرة  ويف جامعــة البعــث ويف مصــياف ) الرياضــيات(كليــة العلــوم

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 360/الطالب على 
  يف إدلب) زيتون(كلية الزراعة 
 كلية العلوم اإلدارية يف ادلب 
 ويف السويداء  كلية الفنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين. 

 كلية الفنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب. 

 ).تدرج رغبة كلية الفنون اجلميلة ضمن الرغبات األربعة األوىل(
  يف جامعة حلب ويف ادلب ويف السويداء) اآلثار(كلية اآلداب. 
  يف جامعة حلب ويف السويداء) اجلغرافية(كلية اآلداب 
  ومحص والالذقيةاملعهد التقاين للحاسوب يف دمشق 
   املعهد التقاين الطيب يف الالذقية.   
 املعهد التقاين اهلندسي بدمشق والالذقية ومحص.  
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 المجموعات

  
الحد األدنى 
المطلوب من 
 الدرجات

  الموازيمفاضلة لالكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 

  / 16/المجموعة
درجة   1200

بعد إضافة درجة 
  مادة التربية الدينية

 املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية يف دمشق
  ) .دينيةدرجة يف الرتبية ال/ 120/شريطة حيازة الطالب على(

  / 17/المجموعة

  
جميع 
  المتقدمين

  

 املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية يف دمشق والالذقية وحلب وإدلب والرقة وديـر الـزور
  ودرعا

 املعهد التقاين اهلندسي يف حلب. 
 املعهد التقاين القانوين بدمشق. 
  املعهد التقاين للحاسوب يف حلب و درعا وادلب والرقة  
 هد التقاين اإلحصائي يف دمشق والالذقيةاملع. 
 املعهد التقاين املايل يف دمشق   . 
  درجــة يف مــادة / 150/شــريطة حيــازة الطالــب علــى (معهــد اآلثــار واملتــاحف يف دمشــق

 ).اللغة األجنبية
  حلب والنبك يف املعهد التقاين الطيب. 
  وحلب دمشقاملعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية يف جامعيت. 
 املعهد التقاين للخدمات الطبية الطارئة يف محاه. 
 املعهد التقاين للطباعة والنشر يف دمشق. 
 احلسكة -محص-دير الزور-طرطوس  -املعهد التقاين الصحي يف حلب. 
 محـــاه  -محـــص -الســـويداء  –حلـــب  –) خرابـــو(املعهـــد التقـــاين الزراعـــي يف ريـــف دمشـــق

 .القنيطرة -احلسكة  –الرقة  -دير الزور  -بإدل -درعا -طرطوس -)السقيلبية(
 املعهد التقاين للزراعات املتوسطية يف الالذقية. 
  الرقة -احلسكة  -دير الزور  –إدلب  -محاه  -املعهد التقاين للطب البيطري يف الالذقية. 
  املعهد التقاين للمكننة الزراعية يف القامشلي. 
  يف تدمراملعهد التقاين لشؤون البادية والتصحر. 
 املعهد التقاين للطاقة الشمسية بطرطوس. 
 شريطة أن تكون لغة التفاضل اإلنكليزيـة (املعهد التقاين للنقل البحري بطرطوس

 ).حصراً 
 املعهد التقاين للري احلديث بالرقة. 
 احلســــكة -ديــــر الــــزور -الالذقيــــة -محــــاه -محــــص -معهــــد املــــراقبني الفنيــــني يف دمشــــق- 

 .وطرطوس -درعا
 لتقاين للصناعات الغذائية يف دير الزوراملعهد ا. 
 املعهد التقاين للفنون التطبيقية يف دمشق. 
  حلب  –محص  –املعهد التقاين للصناعات التطبيقية يف دمشق. 
 املعهد التقاين للصناعات الكيميائية يف دمشق. 
 املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق. 
 التابعة لوزارة الكهرباء( وحلب والالذقية) عدرا(يف دمشق  املعهد التقاين للكهرباء وامليكانيك( 
  ــــة  -حلــــب -املعهــــد التقــــاين للعلــــوم الســــياحية والفندقيــــة يف دمشــــق  -محــــص –الالذقي

درجــة يف مــادة / 150/شــريطة حيــازة الطالــب علــى ( الســويداء -ديــر الــزور  -طرطــوس 
 ).ألجنبية يف الشهادة الثانويةويتم التفاضل على أساس درجة مادة اللغة االلغة األجنبية 
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 المجموعات

  
الحد األدنى 
المطلوب من 
 الدرجات

  الموازيمفاضلة لالكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها 

  / 18/المجموعة

جميع 
  المتقدمين

للتفاضل على 
عالمة 

  االختصاص 

  ويف درعـا  -البعـث  –تشرين  –حلب  –يف جامعات دمشق ) الرياضيات(كلية العلوم– 
/ 420/ملـــن حـــاز علـــى(مصـــياف   -تـــدمر –طرطـــوس  -إدلـــب  -الســـويداء –القنيطـــرة 

 ).ياضياتدرجة على األقل يف مادة الر 
  درجة / 390/ملن حاز على(يف جامعة الفرات ويف الرقة واحلسكة )الرياضيات(كلية العلوم

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

 )درجة على األقل يف مادة الرياضيات/ 390/حاز على
  البعــــث ويف إدلــــب  –تشــــرين  –حلــــب  –يف جامعــــات دمشــــق ) يــــاءالفيز (كليــــة العلــــوم- 

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

 ).الفيزياء
  الفرات والرقة  -البعث  – تشرين –حلب  –يف جامعات دمشق ) علم احلياة(كلية العلوم

 ). درجة على األقل يف مادة العلوم/ 190/ملن حاز على(واحلسكة والسويداء ودرعا 
  الفــرات ويف   -البعــث  –تشــرين  –حلــب  –يف جامعــات دمشــق ) الكيميــاء(كليــة العلــوم

  ).درجة على األقل يف مادة الكيمياء/ 130/ملن حاز على(الرقة وتدمر
  
  
  

  
  / 19/المجموعة

  
  

جميع 
  المتقدمين

للتفاضل على 
عالمة 
  االختصاص

  الفـرات  –البعـث  -تشـرين -حلـب -يف جامعات دمشق) اللغة العربية(كلية اآلداب
ملـن (احلسكة  -الرقة -محاه  -طرطوس -إدلب  - -السويداء -القنيطرة  -ويف درعا
 ).درجة على األقل يف مادة اللغة العربية/280/حاز على

    ويف  -البعـث  -تشـرين -حلـب -يف جامعات دمشق) غة اإلنكليزيةالل(كلية اآلداب
درجـة علـى األقـل يف مـادة / 250/ملـن حـاز علـى (  إدلـب–محـاه  -طرطـوس -درعا

 ) اللغة اإلنكليزية
  درجة على / 220/ملن حاز على ( الفراتجامعة  يف) اللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب

 )األقل يف مادة اللغة اإلنكليزية
 ويف    -البعـث -تشـرين -حلـب -يف جامعـات دمشـق) اللغة الفرنسـية(داب كلية اآل

درجــة علــى األقــل يف مــادة / 180/ملــن حــاز علــى (  الســويداء  –محــاه  –طرطــوس 
 ).اللغة الفرنسية

  160/ملن حـاز علـى (ويف احلسكة  الفراتجامعة  يف )اللغة الفرنسية(كلية اآلداب /
 ).سيةدرجة على األقل يف مادة اللغة الفرن
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  للفرع األدبي التعليم الموازيفاضلـــة جـدول م - ب 
من اجملموعات  ، أوموع درجاته احلد األدىن للمجموعةقق فيها جمحيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة اليت 

  :األدىن اليت تليها

 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 

 الدرجات 
  الموازيمفاضلة والمعاهد التي يمكن اختيارها ل مالكليات والفروع واألقسا

درجة  1700  / 1/ المجموعة  
  درجة يف اللغة / 240/شريطة احلصول على(كلية  اإلعالم يف جامعة دمشق

  ).درجة يف اللغة العربية/ 480/األجنبية و

درجة  1600  / 2/ المجموعة    و القنيطرة اهويف مح -البعث  -يف جامعيت دمشق ) معلم صف( كلية الرتبية  

درجة  1500  / 3/ المجموعة    دمشق جامعة  يف) األطفال إناث فقط  رياض(كلية الرتبية 
 و تدمر درعا ويف - تشرين يف جامعة) معلم صف( لية الرتبية ك. 

  / 4/ المجموعة
درجة  1500  

بعد إضافة درجة مادة 
 التربية الدينية

 درجــة يف / 120/طالــب علــىشــريطة حيــازة ال( كليــة الشــريعة يف جامعــة دمشــق
 ).درجة يف مادة اللغة العربية/ 360/مادة الرتبية الدينية و

  شـــــــريطة حيـــــــازة الطالـــــــب (املعهـــــــد املتوســـــــط للعلـــــــوم الشـــــــرعية والعربيـــــــة يف دمشـــــــق
 .)درجة يف الرتبية الدينية/ 120/على

  

درجة  1400  / 5/ المجموعة  

  ويف احلسكةحلب يف جامعة ) معلم صف( كلية الرتبية. 
 يف احلسكة) اآلثار ( كلية اآلداب. 

  ويف القنيطرة البعث -يف جامعيت دمشق احلقوقكلية. 
  يف جامعة البعث) رياض األطفال إناث فقط(كلية الرتبية. 
  ويف درعا البعث -تشرين  - دمشقيف جامعات  )إرشاد نفسي(كلية الرتبية 
  حلب –يف جامعيت دمشق ) قسم اآلثار  (كلية اآلداب.  

  / 6/ وعةالمجم
درجة  1400  

بعد إضافة درجة مادة 
 التربية الدينية

 درجـــة يف / 120/شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى(حلـــب  كليـــة الشـــريعة يف جامعـــة
  ).درجة يف مادة اللغة العربية/ 360/مادة الرتبية الدينية و
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 

 الدرجات 
  الموازيمفاضلة والمعاهد التي يمكن اختيارها ل مالكليات والفروع واألقسا

درجة  1350  / 7/ المجموعة  

  تشرين يف جامعة احلقوقكلية. 
 ث كلية السياحة يف جامعة البع. 
 كلية العلوم السياسية جبامعة دمشق. 
  يف جامعة البعث) تاريخ ( كلية اآلداب 
  يف جامعة دمشق ) إدارة املكاتب السياحية واإلرشاد السياحي(كلية السياحة. 
  يف درعا ) علم االجتماع(كلية اآلداب. 
  البعث ةيف جامع) املناهج وطرائق التدريس(كلية الرتبية. 
  يف جامعة البعث )لغة الفارسيةقسم ال(كلية اآلداب.  

  درجة  1300  / 8/ المجموعة

  الرقة و ادلبويف طرطوس و يف جامعة الفرات ) معلم صف( كلية الرتبية. 
  يف احلسكةكلية احلقوق. 
  ويف درعا الفراتيف جامعة  احلقوقكلية. 
  يف جامعة دمشق) الرتبية اخلاصة(كلية الرتبية. 
 يف جامعة الفرات) ع قسم علم االجتما ( كلية اآلداب. 
  ويف الرقة يف جامعيت دمشق والفرات )قسم التاريخ(كلية اآلداب. 
  الفرات ويف احلسكة و الرقة جامعة يف) إناث فقط   األطفال رياض(كلية الرتبية. 
  يف طرطوس) اإلدارة الفندقية ( كلية السياحة. 
  يف طرطوس) اإلدارة السياحية (كلية السياحة. 
  جامعة دمشق يف) املناهج وتقنيات التعليم  -علم النفس ( كلية الرتبية. 
  تشرين - يف جامعيت دمشق) املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب. 
  يف جامعة حلب) إرشاد نفسي(كلية الرتبية. 
  تشرين ويف طرطوس –يف جامعيت دمشق ) قسم اجلغرافيا(كلية اآلداب. 
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 

 الدرجات 
  الموازيمفاضلة والمعاهد التي يمكن اختيارها ل مالكليات والفروع واألقسا

 /9/ المجموعة

 
درجة 1200  

  حلب ةيف جامع) ملناهج وطرائق التدريسا(كلية الرتبية. 
  يف جامعة تشرين) املناهج وتقنيات التعليم(كلية الرتبية. 
  يف جامعة حلب احلقوقكلية. 
  يف جامعة تشرين) تاريخ (كلية اآلداب . 
  يف جامعة حلب)علم اجتماع  -فلسفة  -جغرافيا –تاريخ (كلية اآلداب. 
  تشرين –دمشق  يف جامعيت )علم االجتماع(كلية اآلداب.  
  شــــريطة أن تكــــون لغــــة (يف جامعــــة دمشــــق ) قســــم اللغــــة االســــبانية(كليــــة اآلداب

 ).التفاضل الفرنسية حصراً 
  دمشقة يف جامع )قسم اللغة الفارسية(كلية اآلداب. 
  شريطة أن تكون لغة الطالب (يف جامعة دمشق ) قسم اللغة األملانية(كلية اآلداب

 ).يزية حصراً يف الشهادة الثانوية اإلنكل
  تشرين - دمشقيف جامعيت  )فلسفة(كلية اآلداب. 
  يف ادلب) آثار(كلية اآلداب. 
  يف جامعة دمشق )اللغة الروسية(كلية اآلداب. 
 كلية احلقوق يف ادلب. 
  السويداء يف) إرشاد نفسي –معلم صف ( كلية الرتبية.  
 ومحاه يف دمشق) مساعدات لإلناث فقط(طب األسنان التقاين ل املعهد. 
 بدمشق املعهد التقاين القانوين. 
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 المجموعات

الحد األدنى 
المطلوب من 

 الدرجات 
  الموازيمفاضلة والمعاهد التي يمكن اختيارها ل مالكليات والفروع واألقسا

 10/ المجموعة
درجة 1100  /  

 محاهويف تشرين  ةكلية الرتبية الرياضية يف جامع. 

 تــدرج ضــمن (كليــة الفنــون اجلميلــة جبــامعيت دمشــق وتشــرين ويف الســويداء
 .)الرغبات األربعة األوىل

  ات األربعـة تدرج ضـمن الرغبـ(كلية الفنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب
 ).األوىل

  يف السويداء) علم االجتماع -األثار  -جغرافيا  -تاريخ  –فلسفة  (كلية اآلداب
  يف حلب) مساعدات لإلناث فقط(طب األسنان التقاين ل املعهد. 
  ادلــب  -حلــب  -الالذقيــة   -يف دمشــق  للعلــوم املاليــة واملصــرفيةاملعهــد التقــاين-

 . درعا -دير الزور  -الرقة 
 الالذقية –حلب  -يف دمشق د التقاين إلدارة األعمال والتسويقعهامل  
  درجـــة يف / 200/شـــريطة حيـــازة الطالـــب علـــى(معهـــد اآلثـــار واملتـــاحف يف دمشـــق

 ).مادة اللغة األجنبية
 املعهد التقاين للخدمة االجتماعية يف دمشق. 

  

 جميع المتقدمين  /11/المجموعة
  

 دمشق املعهد التقاين للفنون التطبيقية يف. 
  الالذقيـــــة  -حلـــــب -املعهـــــد التقـــــاين للعلـــــوم الســـــياحية  والفندقيـــــة يف دمشـــــق– 

/ 200/شــريطة حيــازة الطالــب علــى (الســويداء -ديــر الــزور –طرطــوس  -محــص
ويتم التفاضل على أساس درجة مـادة اللغـة األجنبيـة درجة يف مادة اللغة األجنبية 

  ).يف الشهادة الثانوية

/12/ المجموعة

  متقدمينجميع ال
للتفاضل على 
  عالمة االختصاص

  

 تشـرين -حلـب -يف جامعات دمشق) قسم اللغة اإلنكليزية( كلية اآلداب- 
ــــــــب  -ويف درعــــــــا  -الفــــــــرات -البعــــــــث   ملــــــــن حــــــــاز( طرطــــــــوس -محــــــــاه  -إدل

 ).درجة على األقل يف مادة اللغة اإلنكليزية يف الشهادة الثانوية/ 300/على

  تشــرين -حلــب -يف جامعــات  دمشــق) قســم اللغــة العربيــة(كليــة اآلداب- 
-طرطــوس  –محــاه  -إدلــب -القنيطــرة  -الســويداء -ويف درعــا الفــرات -البعــث

درجة على األقل يف مادة اللغة العربية يف /400/على  ملن حاز(الرقة و احلسكة 
 ).الشهادة الثانوية

  تشــرين -حلــب -يف جامعــات دمشــق )قســم اللغــة الفرنســية(كليـة اآلداب- 
ملــــــن حــــــاز (احلســــــكة  -الســــــويداء  – محــــــاه - طرطــــــوسويف  الفــــــرات -البعــــــث
 ).الشهادة الثانويةالفرنسية يف يف مادة اللغة  على األقل درجة/ 220/على
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  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة   

 
فيتقدمون بصورة عن القيـد  صورة عن البطاقة الشخصية بالنسبة للطالب السوريني، أما الطالب الفلسطينيون املقيمون يف سورية - 1

ومـا  26/7/1956يف السجل املدين مستخرج حديثاً يذكر فيه تاريخ اللجـوء لعائلـة الطالـب والـذي جيـب أن  يكـون  بتـاريخ 
 .قبل 

وثيقــة تسلســل دراســي ملرحلــة التعلــيم  تثبــت جنســيتهم باإلضــافة إىل ةبوثيقــيتقــدم أبنــاء املواطنــات الســوريات املقيمــات يف ســورية  - 2
ومرحلــة التعلــيم الثــانوي يف ســورية وصــورة عــن البطاقــة الشخصــية لــألم وســند إقامــة هلــا خــالل مــدة ) احللقــة الثانيــة ( ساســي األ

  .دراسة ابنها يف سورية

 .يف املصارف املذكورة أدناهمخسة وعشرون ألف لرية سورية /  25000/وقيمتها  سلفة ماليةبتسديد  إشعار مصريف - 3

  
  لمفاضلةإجراءات التقّدم إلى ا

لالشرتاك يف مفاضلة القبول اجلامعي إىل أحد مراكز ) مبوجب وكالة رمسية(يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوين  - 1
         .التسجيل املعتمدة يف اجلامعات واحملافظات السورية

ا مع رغباته يفل مبوجبخيتار الطالب دورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية اليت يرغب بالتفاض -  2 مسودة بطاقة  هما ويدو
               .املفاضلة ويراجع أحد مراكز التسجيل املعتمدة

ا يف  -  3   املفاضلة مسودة يقوم املوظف املختّص باإلدخال االلكرتوين للبيانات اليت اختارها الطالب ولرموز الرغبات اليت دو
. 

  وطباعة ونية االلكرت وتسلسل رغباته يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة  بعد تأكد الطالب من صحة إدخال بياناته - 4
    .ثالث نسخ أصلية

            النسخة  وبة على نسختني منها على أن تبقىويلصق الطوابع املطل يوقع الطالب على النسخ الثالث األصلية، - 5
                .بدون طوابع يف اجلامعة  ةاالحتياطي

  .يوقع موظف اإلدخال على النسخ الثالث األصلية - 6
  .  املركز يضع  املوظف املختص بالتسجيل األختام الرمسية على النسخ الثالث األصلية وحيتفظ بنسختني يف - 7
ذه ال - 8  نسخةيسّلم موظف التسجيل للطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعارًا باالشرتاك يف املفاضلة وحيتفظ الطالب 

 .إلبرازها عند الضرورة
 وذلكللمفاضلة  رتة التقدمــالل فــعند حدوث خطأ يف التقدم إىل املفاضلة ميكن للطالب تعديل رغباته، ملرة واحدة فقط خ - 9

 :     اآليت باجلامعة اليت سبق وتقدم ببطاقة املفاضلة إليها وذلك وفق يف املركز اخلاص بتعديل الرغبات
 بطاقة مرفقًا بهقة بطلب التعديل رمسيًا إىل رئاسة اجلامعة اليت يتبع هلا املركز املخصص لذلك يتقدم صاحب العال 

      .املفاضلة الراغب بتعديلها واملمهورة من مركز التسجيل
  يقوم املركز املخصص بتعديل الرغبات الكرتونيًا وتسلم النسخة املعدلة للطالب وفق اآللية املعتمدة وحيتفظ بالنسخة

 .األخرى مرفقة بطلب الطالب وبطاقة املفاضلة السابقة
 ترسل البطاقات املعدلة إىل الوزارة ضمن مغلف خاص مرفق بقائمة امسية .       
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  :مالحظات

 

 

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

  لن يصار إلى تسوية وضع الطالب المرفوضة رغباته ملء جميع الرغبات في بطاقة المفاضلة غير ملزم ، وفي هذه الحالة
دنى ومحققًا للحد األ رغبات للفرع األدبي كحد أدنى/ 10/رغبة للفرع العلمي و/ 15/ما لم يكن مدونًا  بنتيجة المفاضلة

 .في أي اختصاص بنتيجة المفاضلة والشروط األخرى للقبول
  يحق للطالب التقدم للمفاضلة في أي مركز تسجيل معتمد، وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى وتلغى

 .الثانية حكماً 

   األخرى في الكليات والمعاهد يسمح فقط للطالب المقبولين بجامعتي حلب والفرات وفروعهما بالدوام في الجامعات
   .2014/2015المماثلة للعام الدراسي 

  :مالحظات هامة للطالب الذين ترفض جميع رغباتهم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي
م بنتيجة ميكن للطالب  - / 15/دونوا يف بطاقة املفاضلة وكانوا قد  مفاضلة التعليم الموازيالذين رفضت مجيع رغبا

م الكرتونيًا إىل كحد أدىن ويرغبون بتسوية أوضاعهم   للفرع األدبي رغبات/ 10/لعلمي ورغبة للفرع ا التقدم بطلبا
مديرية شؤون الطالب املركزية يف إحدى اجلامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و احلدود 

احملافظات حصراً، باستثناء كليات الفنون اجلميلة كونه يشرتط لفئة  مفاضلة التعليم املوازيالدنيا للدرجات املعلنة لنتائج 
خالل فرتة  على أن يتم تقدمي الطلباتاألوىل،  األربعة فيها أن تكون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات

الب ما مل يكن ، ولن يصار إىل تسوية وضع أي طمفاضلة التعليم املوازيتسجيل الطالب املستجدين املقبولني بنتيجة 
وتتم معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة باجلامعات وإصدار قوائم املقبولني من قبل  ،مدونًا لعدد الرغبات املذكور أعاله 

  .وزارة التعليم العايل
ال يسوى وضع الطالب يف الكليات واملعاهد اليت تشرتط اختبارات، ما مل يكن ناجحًا يف االختبارات املطلوبة،  -
م يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء الفرتة احملددة للمسابقات و  يستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجا

م ختوهلم االشرتا يف االختبارات املطلوبة، وجترى هلم االختبارات  كواالختبارات وبقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجا
  صة تؤلف هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهدواملسابقات واملقابالت من قبل جلان خا

  
 ً   :رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا

 .الصيدلة –طب األسنان  –الطب البشري  لكليات   س.ل/ 160000/         
 .وكليات الفنون اجلميلةكليات اهلندسة بفروعها كافة ل  س.ل/ 110000/         

  .ب البيطريالط –الزراعة لكليات    س .ل /60000/
 .العلوم لكليات  س .ل/ 45000/
 .اآلداب بأقسامها والشريعة لكليات   س.ل/ 40000/
 .لباقي الكليات  س .ل/ 50000/
 ) وبانياسالتقاين للنفط والغاز يف الرميالن ومحص  -احلديدية حبلب التقاين للخطوط ( لمعاهد امللتزمةل  س .ل/ 50000/
الصحية  –الطبية –علوم السياحية والفندقية لا –اسوب حلا -تعويضات سنية /طب األسنان ( ة ياملعاهد التقان  س.ل/ 35000/

( 
  .لباقي املعاهد  س .ل/ 30000/
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 . ال يعتبر الطالب مسجًال إالّ بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل :  تنبيــه

  
  

  مراكـز التسـجيل والمصارف المعتمدة لتسديد السلفة

 لتسجيل المعتمدمركز ا الجامعة
المصرف المعتمد لتسديد 

 السلفة

 دمشق

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

بدرعااملعهد التقاين للحاسوب -  
 مر ا كز الفرع األدبي:

كلية طب األسنان -  
ملكتبة املركزيةا-  
دمشقفرع / احتاد الطلبة-  

  كلية الرتبية الثالثة بدرعا
 مراكز مشتركة للفرعين (العلمي واألدبي) ومراكز تصحيح البيانات :

) اهلندسة امليكانيكية والكهربائية -الزراعة(  كلييت-  

ة بالسويداءكلية الرتبية الثاني  -  
كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرة-  
الطيب النبكاملعهد التقاين -  

يح البيانات مركز تصح  
  كلية اهلندسة املدنية

الثانية بالسويداءكلية الرتبية   
بدرعااملعهد التقاين للحاسوب   
 كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرة

 

كافة فروع املصرف العقاري حساب جامعة -
:دمشق رقم   

ck1-10169193 

 حلب

 مراكز جامعة حلب:
كلية اهلندسة   –واإللكرتونية  اهلندسة الكهربائية -الزراعة( كلييت :الفرع العلمي
)امليكانيكية  

  املدنية اهلندسةكلية    -املعلوماتية  كلية اهلندسة -املركزية  املكتبة :ع األدبيالفر 
  مركز احلاسب اإللكرتوين: مركز تعديل الرغبات وتصحيح األخطاء

  مديرية شؤون الطالب  :مركز أبناء األمهات السوريات
 مراكز فرع ادلب:  

  العلوم الثانيةكلية  :الفرع العلمي 

  الثانية الرتبية يةكل :الفرع األدبي
مركز إدارة فرع ادلب:مركز تعديل الرغبات وتصحيح األخطاء  

كافة فروع املصرف العقاري حساب  -
:رقم حلبجامعة   

ck1-10344100 

 تشرين

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

 مركز تصحيح األخطاء: املعهد التقاين اهلندسي
 مراكز فرع طرطوس:

     كلية االقتصاد الثانية - الثانية كلية اآلداب :الفرع األدبي 
اهلندسة التقنيةلية ك: الفرع العلمي   

 مركز تصحيح األخطاء: كلية السياحة

مجيع فروع املصارف التجارية بسورية  -
/ 4/تجاري السوري فرعلصاحل املصرف ال

 الالذقية
التعليم املوازي –جامعة تشرين   

/0304-093912-001 /رقم احلساب   
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 البعث

 مراكز جامعة البعث:
كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية :الفرع األدبي  

)املعلوماتية -  املدنية( كلييت اهلندسة: الفرع العلمي   
اعيةكلية اهلندسة الزر : مركز تصحيح األخطاء  

 مراكز حماه:
/السلمية/ الزراعة  - كلية الطب البيطري  :الفرع األدبي  

)/السلمية/ اهلندسة املعمارية  – االقتصاد-الرتبية الثانية(كلييت: الفرع العلمي   
االدارة  املركزية:مركز تصحيح البيانات  

بسورية  العقاريةمجيع فروع املصارف  -
  حساب جامعة  البعث

 -  ck1/  10170174رقم احلساب 
  بسورية التجاريرف مجيع فروع املص -

  حلساب جامعة البعث
/ 001-030332-0403/  

 الفرات

 مراكز دير الزور:
مدرسة الياس حرب: األدبيالفرع   - املعهد التقاين للحاسوب  :العلميالفرع   
  :فرع الحسكة مراكز
   اهلندسة املدنية كلية   :األدبي+  العلميالفرع 

 مراكز القامشلي:
   الثانوية الصناعية:األدبي+  العلميالفرع 

وفروعه املصرف التجاري السوري -  
ساب جامعة الفراتح  

/762208 - 006/ رقم    
 املوارد الذاتية

 
 مكان ومواعيد تقديم الطلبات:

من صباح اعتباراً   الفرات -البعث -تشرين -حلب -دمشقطلبات املفاضلة إىل املراكز املعتمدة يف جامعات  تقدم 
اية ا 15/10/2014الواقع في األربعاء يوم  ويتم   22/10/2014الواقع في األربعاء مسي من يوم لدوام الر وحىت 

ظهراً الثانية والنصف صباحاً وحىت الساعة التاسعة استقبال الطالب ضمن فرتة التسجيل احملددة أعاله يوميا من الساعة 
.استثناء يومي الجمعة والسبتب  

:.عن طريق صول على مزيد من املعلوماتميكن احل  
   www.mof.sy                        موقـع املفاضـلة على شــبكة االنتـرنت                    
 www.mohe.gov.sy                      موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت       

                                                               
وزير التعليم العالي          

محمد عامر الماردينيالدكتور                     

                        


