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 لجمهورية العربية السوريةا
 وزارة التعليم العالي    

 
العلمي للطالب  عالفر  لوبة للتقدم إىل املفاضلة العامةاحلدود الدنيا جملموع الدرجات املط جـدول-أ 

 2016-2015الدراسي ومن يف حكمهم للعام  السوريني

 

أو من  للمجموعة،ىن جمموع درجاته احلد األدقق  يياا حيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة اليت 
تلياا:اجملموعات األدىن اليت   

    

 اجملموعات

 
احلد األدىن 
املطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

/ 1/ اجملموعة درجة 2240   
 البعث.- تشرين- دمش  ية اهلندسة املعلوماتية يف جامعاتكل 

   ( يف جامعة تشرين.اإلنشائية اهلندسة- كلية اهلندسة املدنية )هندسة إدارة التشييد 

/ 2/ اجملموعة  درجة 2210 

  جامعة حلب.كلية اهلندسة املعلوماتية يف 

  ويف احلسكة. البعث-دمش   جامعيتكلية اهلندسة املدنية يف 

  جامعة دمش  بية( يفالطامليكانيكية والكارابئية )اهلندسة كلية اهلندسة.  

  لكورونيةةات وااتتاةةاات( يف جامعةةات)هندسةةة ااكليةةة اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكارابئيةةة 
 .البعث – تشرين-دمش  

 كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات وااتتااات يف طرطوس. 

/ 3/ اجملموعة  درجة 2180 

  جامعة دمش  تة( يفواألمتهندسة احلواسيب )كلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية 

  الرقةويف  حلب جامعةكلية اهلندسة املدنية يف. 

 اهلندسةةةةةة-والنققةةةةة املواصةةةةة ت  هندسةةةةةة- كليةةةةةة اهلندسةةةةةة املدنيةةةةةة )اهلندسةةةةةة ا يوتكنيكيةةةةةة 
 ( يف جامعة تشرين. ةالطبوغرايي

  يف جامعة تشرين. اآليل(هندسة احلاسبات والتحكم والكارابئية )كلية اهلندسة امليكانيكية 

 يف جامعة البعث. واحلواسيب(ة اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )هندسة التحكم اآليل كلي 

 ( يف طرطوس.طاقات متجددةكلية اهلندسة التققنية ) 

 . الكلية التطبيققية )تققنيات حاسوب( يف جامعة دمش 

 اهلندسة البورولية( يف جامعة الفرات. ةكلية اهلندسة البوروكيميائي( 

 جامعة تشرين. الطبية( يفكانيكية والكارابئية )اهلندسة كلية اهلندسة املي 

 سوريةالجمهورية العربية ال
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
 التاريخ:
 الموافق:
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 اجملموعات

 
احلد األدىن 
املطلوب من 
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/ 4/ اجملموعة  درجة 2160 

  يف جامعة دمش  . الكارابئية(هندسة الطاقة والكارابئية )كلية اهلندسة امليكانيكية 

 .كلية اهلندسة الكيميائية والبورولية )اهلندسة البورولية( يف جامعة البعث 

  املائية والري( يف جامعة تشرين. اهلندسة-البيئية  ة)اهلندسكلية اهلندسة املدنية 

  البيئية( يف جامعة البعث. )اهلندسةكلية اهلندسة املدنية 

 . الكلية التطبيققية )ميكاترونكس( يف جامعة دمش 

  محاه( يف جامعة حاسوبالكلية التطبيققية )تققنيات. 

/ 5/ اجملموعة  درجة 2135 

 ية )هندسة ااتتااات( يف جامعة حلب.كلية اهلندسة الكارابئية واالكورون 

  يف جامعة البعث.    الكارابئية(كلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )هندسة الطاقة 

  تشرين.كلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )هندسة امليكاترونيك( يف جامعة 

 .كلية اهلندسة املدنية )هندسة املوارد املائية( يف جامعة البعث 

 ( يف طرطوس.األغذية تققانة- اهلندسة التققنية )أمتتة صناعية كلية   

   تشرين.جامعة  ااتتااات( يفالكلية التطبيققية )تققاانت  

  محاه.الكارابئية للمنشآت التاناعية واملدن( يف جامعة  )التغذيةالكلية التطبيققية                 

/ 6/ اجملموع  درجة 2100 

 ( يف جامعةةة اهلندسةة الغذائيةةة- لبوروليةة )اهلندسةةة الكيميائيةةةكليةة اهلندسةةة الكيميائيةةة وا
 البعث.

  ( يف جامعة دمش .عام )ميكانيككلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية 

  جامعة البعث. امليكاترونيك( يفكلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )هندسة 

 البحريةة  اهلندسةة-لكارابئيةة كلية اهلندسةة امليكانيكيةة والكارابئيةة )هندسةة الطاقةة ا-
 يف جامعة تشرين. واإلنتاج(التتاميم  هندسة

 .كلية اهلندسة الكارابئية واالكورونية )هندسة احلواسيب( يف جامعة حلب 

  جامعة حلب. النووية( يفكلية اهلندسة امليكانيكية )اهلندسة 

 .كلية اهلندسة املدنية )املائية( يف الرقة 

 ( يف جامعة حلب.كلية اهلندسة املدنية )اهلندسة الطبوغرايية 

  طرطوس. وآليات( يفكلية اهلندسة التققنية )معدات  

 الفرات. جامعة  )هندسة التاناعات البوروكيميائية( يف ةكلية اهلندسة البوروكيميائي 
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/ 7/اجملموعة  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 درجة 2060
 
 
 
 
 
 
 

 

  جامعة حلب.كلية اهلندسة املدنية )اهلندسة املائية( يف 

  جامعةةةةةة  واإلنتةةةةةاج( يفهندسةةةةةة التتاةةةةةميم امليكةةةةةانيك  )والكارابئيةةةةةة كليةةةةةة اهلندسةةةةةة امليكانيكيةةةةةة
 الفرات.

  جامعة حلب. الطريان( يفكلية اهلندسة امليكانيكية )هندسة 

 كليةةة اهلندسةةةة امليكانيكيةةةة والكارابئيةةة )هندسةةةة ميكانيةةةك التاةةناعات النسةةةيجية وتققاان ةةةا   -
 جامعة دمش . امليكانيك ( يفهندسة التتاميم -آلليات الثققيلةهندسة السيارات وا

  يكانيكية( يف السويدا..املققوى هندسة ال) ية والكارابئيةندسة امليكانيكاهلكلية 

 .كلية اهلندسة التققنية )هندسة املكننة الزراعية( يف طرطوس 

  (السلميةمحاه )-البعث-تشرين-حلب-كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمش. 

 .كلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )هندسة الققوى امليكانيكية( يف جامعة تشرين 

  هندسةة التتاةميم واإلنتةاج –كليةة اهلندسةة امليكانيكيةة والكارابئيةة )هندسةة الققةوى امليكانيكيةة 
 ( يف جامعة البعث.املعادن هندسة-

 )يف جامعة البعث كلية اهلندسة الكيميائية والبورولية )هندسة الغزل والنسيج. 

 ( والتكييةة والتربيةةد  التديئةةة-واملةةدنالتغذيةةة الكارابئيةةة للمنشةةآت التاةةناعية الكليةةة التطبيققيةةة-
 ( يف جامعة تشرين.تققنيات حاسوب-ميكانيك  تتانيع-مركبات ميكانيك

 كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم( يف جامعة محاه 

  ( يف جامعة حلب.النظم اإللكورونيةكلية اهلندسة الكارابئية واالكورونية )هندسة 

/ 8/اجملموعة  درجة 2010 

 ..كلية اهلندسة امليكانيكية والكارابئية )طاقة كارابئية( يف السويدا 

  هندسةةةةةة -كليةةةةةة اهلندسةةةةةة الكارابئيةةةةةة واالكورونيةةةةةة )هندسةةةةةة الةةةةةتحكم اآليل واألمتتةةةةةة التاةةةةةناعية
 لققدرة الكارابئية( يف جامعة حلب.نظم ا هندسة-الققيادة الكارابئية  هندسة-امليكاترونيك 

 هندسة اإلنتاج( يف جامعة حلب.-كلية اهلندسة امليكانيكية )هندسة الطاقة امليكانيكية 

  ( اهلندسةة البيئيةة تققةاانت- األغذيةة تكنولوجيةا-كليةة اهلندسةة التققنيةة )تققةاانت اهلندسةة احليويةة
 يف جامعة حلب.

  ( يف جامعة حلب.الكورونية تققنيات- ي والتكيوالتربيد  )التديئةالكلية التطبيققية 

 تشرينة كلية الزراعة يف جامع 

 .كلية العلوم التاحية يف جامعة البعث  

 . كلية اآلداب )اللغة الروسية( يف جامعة دمش 

  ذكور يققط(. ابنياساملعاد التققاين للنفط والغاز يف( 

  150لةةةب علةةةى/املعاةةةد التققةةةاين لطةةةب األسةةةنان )تعوي)ةةةات( يف دمشةةة  ) ةةةريطة حيةةةازة الطا /
 درجة يف مادة اللغة األجنبية(.
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/ 9/اجملموعة  درجة 1950 

  علم املواد اهلندسية( يف جامعة حلب.-كلية اهلندسة امليكانيكية )اهلندسة التاناعية 

 والسويدا. احلسكةو طرطوس ويف  البعث-دمش   يتكلية ااقتتااد يف جامع 

  )ةريطة حيةازة احلسكة طرطوس ويف ويف  –)متاياف(  جامعة محاهيف كلية العلوم )الرايضيات (
 / درجة يف مادة الرايضيات(.390الطالب على /

 / درجة يف مادة الفيزاي.(.260كلية العلوم )الفيزاي.( يف طرطوس ) ريطة حيازة الطالب على / 

 .كلية اهلندسة امليكانيكية )ميكانيك الغزل والنسيج( يف جامعة حلب 

 ويف احلسكة–البعث  –(سلمية)ال محاه الزراعة يف جامعة كلية.  

 ة العلوم )علم احلياة( يف احلسكة.كلي 

  دمش  جامعةكلية الوربية )رايض األطفال إانث يققط( يف. 

 /درجةةةة يف اللغةةةة 180كليةةة اإلعةةة م يف جامعةةةة دمشةةة  ) ةةةريطة حيةةازة الطالةةةب علةةةى /
 / درجة يف اللغة العربية(.320األجنبية و/

 ذكور يققط(.احلسكة )الرمي ن(  –محص  املعاد التققاين للنفط والغاز يف( 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 10/اجملموعة  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 درجة 1875

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  تشرين.كلية ااقتتااد يف جامعة 

 .كلية ااقتتااد )متوي  ومتاارف( يف جامعة محاه 

  احلسكة  –كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم( يف جامعة البعث ويف طرطوس 

  درجة يف مادة الفيزاي.(.260( يف ادلب ) ريطة حيازة الطالب على /.)الفيزايكلية العلوم / 

 .كلية اهلندسة امليكانيكية )هندسة اآلات الزراعية( يف جامعة حلب 

  ( يف جامعة الفرات.)ا يولوجياكلية العلوم 

  .كلية الوربية )املناهج وطرائ  التدريس( يف جامعة البعث 

 ث يققط( يف جامعة البعث.كلية الوربية )رايض األطفال إان 

  يف طرطوس. السياحية(كلية السياحة )اإلدارة 

 والسويدا.. كلية الزراعة يف جامعة دمش  ويف الرقة 

  ادلبكلية الزراعة )عام( يف. 

 / درجةةة يف مةةادة 130كليةةة العلةةوم )الكيميةةا.( يف جامعةةة دمشةة  ) ةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى /
 الكيميا.(.

 البعث- رينكلية احلققوق يف جامعيت تش. 

  ةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب  محةةةاه-املعاةةةد التققةةةاين لطةةةب األسةةةنان )تعوي)ةةةات( يف حلةةةب (
 / درجة يف مادة اللغة األجنبية(.150على/

 .)املعاد التققاين للخطوط احلديدية يف حلب )ذكور يققط 
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/ 11/اجملموعة  درجة 1750 

  ريطة  ويدا.ادلب و الس تشرين ويف- جامعيت دمش كلية العلوم )الرايضيات( يف (
 / درجة يف مادة الرايضيات(.390حيازة الطالب على /

 .كلية السياحة يف جامعة البعث 

  يف طرطوس. الفندقية( )اإلدارةكلية السياحة 

  الفرات-كلية ااقتتااد يف جامعيت حلب  

 .كلية الوربية )رايض األطفال إانث يققط( يف احلسكة 

 معةةةة دمشةةة  ) ةةةريطة أن تكةةةون لغةةةة التفاضةةة  كليةةةة اآلداب )قسةةةم اللغةةةة ااسةةةبانية( يف جا
  الفرنسية حتاراً(.

  ريطة أن تكون لغة التفاض  اإلنكليزية حتاراً(.)دمش  يف جامعة  األملانية(كلية اآلداب )اللغة  

   ويف درعا تشرين–كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم( يف جامعيت دمش 

 . كلية احلققوق يف جامعة دمش 

 الفرات-يت حلب كلية الزراعة يف جامع. 

 .كلية اآلداب )ا غرايية( يف طرطوس 

  الفرات- محاهيف جامعيت كلية الطب البيطري. 

  البعث.يف جامعة  احلياة(م )علم كلية العلو 

/ 12/اجملموعة  درجة 1635 

  دمش .الفنادق( يف جامعة  إدارة-كلية السياحة )اإلدارة السياحية 

  ).ةةةريطة حيةةةازة الطالةةةب علةةةى تشةةةرين  –  دمشةةةيف جةةةامعيت كليةةةة العلةةةوم )الفيةةةزاي (
 / درجة يف مادة الفيزاي.(.260/

  السويدا. –الفرات ويف الرقة  –تشرين  –يف جامعات دمش   احلياة(كلية العلوم )علم 

 .كلية الوربية )رايض األطفال إانث يققط( يف جامعة الفرات 

 كلية احلققوق يف جامعة حلب ويف احلسكة 

  جامعة دمش .كلية العلوم السياسية يف 

  ).ويف الرقةةة  الفةةرات – تشةةرين- البعةةث –يف جامعةةات حلةةب كليةةة العلةةوم )الكيميةةا
 / درجة يف مادة الكيميا.(.130) ريطة حيازة الطالب على /

  ( يف جامعة البعث.)ا يولوجياكلية العلوم 

 .كلية اآلداب )اآلاثر( يف احلسكة 

 ( كلية الوربية)تشرين- دمش  يتيف جامع املناهج وتققنيات التعليم. 

  ) البعث-دمش  يف جامعيت كلية الوربية )إر اد نفس. 

  )الفرات –يف جامعيت حلب كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم   
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/ 13/اجملموعة  درجة 1535 

  ريطة حيازة الطالب علةى  الفرات- البعث-يف جامعات حلب ( )الفيزاي.كلية العلوم (
 / درجة يف مادة الفيزاي.(.260/

 ةةةةريطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى البعةةةةث )- حلةةةةب ايضةةةةيات( يف جةةةةامعيتليةةةةة العلةةةةوم )الر ك 
 / درجة يف مادة الرايضيات(.390/

 تشرين- حلب-دمش  جامعات ( يف )ا يولوجياة العلوم كلي. 

  دمش .كلية الوربية )الوربية اخلاصة( يف جامعة 

  تشرين.جامعة كلية الوربية )إر اد نفس ( يف 

 النفس( يف جامعة دمش . كلية الوربية )علم 

 ادلب-تدمر -– الرقة كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم( يف 

 كلية احلققوق يف جامعة الفرات. 

  الفرات-محاه –تشرين  –ات حلب يف جامعكلية التمريض 

 .كلية الوربية )رايض األطفال إانث يققط( يف الرقة 

  حلب.كلية الوربية )املناهج وطرائ  التدريس( يف جامعة 

  يف جامعة دمش . البيئية(كلية العلوم )العلوم 

  ) ريطة حيازة الطالةب علةى البعث-دمش  يف جامعيت كلية العلوم )اإلحتاا. الرايض ( .
 / درجة يف مادة الرايضيات(.360/

 .كلية العلوم )علم احلياة( يف جامعة حلب 

 كلية الوربية )إر اد نفس ( يف جامعة حلب 

 الفرات جامعةيف  اآلداب )علم ااجتماع( كلية. 

  جامعة دمش كلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف  

   ايف درع يكلية الطب البيطر 

 

 محاه.-تشرين  يتكلية الوربية الرايضية يف جامع  درجة 1440 / 14/اجملموعة
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/ 15/اجملموعة  درجة 1300    

 الطالةب علةةى  ) ةريطة حيةةازة حلةةب-تشةرين يت كليةة العلةوم )اإلحتاةةا. الرايضة ( يف جةةامع
 / درجة يف مادة الرايضيات(.360/

 / درجةةة يف مةةادة 130كليةةة العلةةوم )الكيميةةا.( يف تةةدمر ) ةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى /
 الكيميا.(.

 ..كلية الوربية )إر اد نفس ( يف السويدا   

 .كلية اآلداب )املكتبات واملعلومات( يف جامعة تشرين 
 . كلية اآلداب )اآلاثر( يف جامعة دمش 

 ادلب-لية احلققوق يف الققنيطرة ك 

  .كلية العلوم اإلدارية يف ادلب 

 .كلية الزراعة )زيتون( يف إدلب 

 )السويدا.يف  كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم 

 حلب-تشرين– دمش  اتكلية اآلداب )الفلسفة( يف جامع 

  البعث-كلية اآلداب )اللغة الفارسية( يف جامعيت دمش 
  حلب-تشرين-دمش  جامعات يف  ماع(ااجتكلية اآلداب )علم  

/ 16/اجملموعة  
 درجة 1300

بعد إضافة درجة مادة 
 الرتبية الدينية

 درجةةةة يف 120) ةةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى/ وحلةةةب دمشةة  كليةةيت الشةةريعة يف جةةامعيت /
 / درجة يف مادة اللغة العربية(.240مادة الوربية الدينية و/

 درجة 1200 / 17/اجملموعة

  السويدا..ن ا ميلة جبامعيت دمش  وتشرين ويف كلية الفنو 
 .كلية الفنون ا ميلة التطبيققية جبامعة حلب 

 تدرج رغبة كلية الفنون ا ميلة ضمن الرغبات األربعة األوىل(.    
  ابلنسةةبة للحاصةةلى علةةى تفةةوق  محةاه،كليةة الوربيةةة الرايضةةية يف جامعةةة تشةةرين ويف

  .اإلع نذا هرايض  حتاراً وي  األسس املبينة يف 
  والققنيطرةكلية ااقتتااد يف درعا. 
 كلية العلوم )علم احلياة( يف درعا 
  وتةةةدمر كليةةةة العلةةةوم )الرايضةةةيات( يف جامعةةةة الفةةةرات ويف درعةةةا والققنيطةةةرة والرقةةةة

  / درجة يف مادة الرايضيات(.390 ريطة حيازة الطالب على /)
  )الققنيطرة.يف كلية الوربية )معلم ص / غري ملتزم 
 كلية احلققوق يف درعا 
 كلية الوربية )إر اد نفس ( يف درعا 
  حلب ويف السويدا.-تشرين-كلية اآلداب )ا غرايية( يف جامعات دمش 
 ويف السويدا. كلية اآلداب )علم ااجتماع( يف درعا 
  )السويدا..يف كلية اآلداب )الفلسفة 
 ..كلية اآلداب )اآلاثر( يف جامعة حلب ويف ادلب ويف السويدا 
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 اجملموعات

 
احلد األدىن 
املطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 / 18/اجملموعة
 درجة 1200

بعد إضافة درجة مادة 
 الرتبية الدينية

   املعاد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية يف دمش 
 (./ درجة يف الوربية الدينية120 ريطة حيازة الطالب على/)

/ 19/اجملموعة  مجيع املتقدمني 

 . املعاد التققاين للتاناعات النسيجية يف دمش 
 تشرين.-محص–حلب  – دس  بدمش املعاد التققاين اهلن 
   وادلةةةةب ودرعةةةةاوحلةةةةب ومحةةةةص وال ذقيةةةةة ومحةةةةاه املعاةةةةد التققةةةةاين للحاسةةةةوب يف دمشةةةة 

 / درجة يف مادة اللغة األجنبية(.150/ الطالب على) ريطة حيازة 
  ال ذقية وحلب والنبكدمش  و املعاد التققاين الطيب يف 
 . املعاد التققاين الققانوين بدمش 
 محةةةاه )السةةةققيلبية(-محةةةص-السةةةويدا.  –حلةةب  – يف دمشةةة زراعةةة  عاةةد التققةةةاين الامل-

 .الققنيطرة-احلسكة  – الرقة-الزور  دير-إدلب-درعا-طرطوس
 .املعاد التققاين للزراعات املتوسطية يف ال ذقية 
  وحلب. املعاد التققاين للاندسة امليكانيكية والكارابئية يف جامعيت دمش 

  ئة يف محاه.املعاد التققاين للخدمات الطبية الطار 

  درعةةةا-احلسةةةكة-الةةةزور ديةةةر-ال ذقيةةةة-محةةةاه-محةةةص- حلةةةب-دمشةةة معاةةةد املةةةراقبى الفنيةةةى يف-
 .وطرطوس

  الرقة- احلسكة-دير الزور  – إدلب- محاه-املعاد التققاين للطب البيطري يف ال ذقية. 
  . املعاد التققاين للمكننة الزراعية يف الققامشل 
  بطرطوساملعاد التققاين للنقق  البحري . 
 / درجةةةةة يف مةةةةادة اللغةةةةة 150معاةةةةد اآلاثر واملتةةةةاح  يف دمشةةةة  ) ةةةةريطة حيةةةةازة الطالةةةةب علةةةةى /

 األجنبية(.
  ودرعةا املعاد التققاين للعلوم املاليةة واملتاةريية يف دمشة  وال ذقيةة وحلةب وإدلةب والرقةة وديةر الةزور

 / درجة يف مادة اللغة األجنبية(.150 ريطة حيازة الطالب على /)
 ديةةر – طرطةةوس-محةةص – ال ذقيةةة-حلةةب-اين للعلةةوم السةةياحية والفندقيةةة يف دمشةة  املعاةةد التققةة

ويتم التفاض  / درجة يف مادة اللغة األجنبية 180 ريطة حيازة الطالب على /) السويدا.-الزور 
 على أساس درجة مادة اللغة األجنبية يف الشاادة الثانوية(.

  احلسكة.-محص-الزور دير-طرطوس -حلب-دمش  املعاد التققاين التاح  يف 
  التابعة لوزارة الكاراب.()وحلب وال ذقية  ين للكاراب. وامليكانيك يف دمش املعاد التققا  

 .املعاد التققاين اإلحتاائ  يف دمش  وال ذقية 
   حلب. –محص  –املعاد التققاين للتاناعات التطبيققية يف دمش 
  املعاد التققاين للتاناعات الكيميائية يف دمش 
 ققاين املايل يف دمش .   املعاد الت 
 . املعاد التققاين للطباعة والنشر يف دمش 
 .املعاد التققاين للطاقة الشمسية بطرطوس 
 املعاد التققاين للتاناعات الغذائية يف دير الزور 
  التققاين للفنون التطبيققية يف دمش  املعاد 
  يققط( إانث)وحلب  مدرسة التمريض يف جامعيت دمش. 
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 اجملموعات

 
احلد األدىن 
املطلوب من 

 الدرجات

 العامة الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 / 20/اجملموعة

 تقدمنيمجيع امل
لتفاضل على ل

عالمة 
  االختصاص

   الفةةةرات ويف-البعةةةث  –تشةةةرين  –حلةةةب  –كليةةةة العلةةةوم )الرايضةةةيات( يف جامعةةةات دمشةةة 
)ملةن حةاز  متاةياف-احلسةكة– الرقةة-تدمر – طرطوس- إدلب-السويدا. –الققنيطرة  –درعا 
 / درجة على األق  يف مادة الرايضيات(.450على/

  البعةث )ملةن حةاز  –تشةرين  –حلب  –( يف جامعات دمش  كلية العلوم )اإلحتاا. الرايض
 / درجة على األق  يف مادة الرايضيات(450على/

   الفةرات ويف إدلةب  –البعةث  –تشرين  –حلب  –كلية العلوم )الفيزاي.( يف جامعات دمش
 / درجة على األق  يف مادة الفيزاي.(.300)ملن حاز على/ طرطوس-

  والرقةةة  الفةةرات-البعةةث  –تشةةرين  –حلةةب  –جامعةةات دمشةة  كليةةة العلةةوم )علةةم احليةةاة( يف
 / درجة على األق  يف مادة العلوم(. 220واحلسكة والسويدا. ودرعا )ملن حاز على/

   ويف الرقةة  الفةرات-البعةث  –تشةرين  –حلةب  –كلية العلوم )الكيميةا.( يف جامعةات دمشة
 .(./ درجة على األق  يف مادة الكيميا150ملن حاز على/)وتدمر 

 
 
 

 
 / 21/اجملموعة

 
 

 مجيع املتقدمني
لتفاضل على ل

عالمة 
 االختصاص

  محةاه-الفرات – البعث-تشرين-حلب-دمش كلية اآلداب )اللغة العربية( يف جامعات 
 حاز على )ملناحلسكة -الرقة-طرطوس- إدلب-السويدا.- الققنيطرة-درعاويف 

 /درجة على األق  يف مادة اللغة العربية(.300/ 

   الفةرات- البعةث-تشةرين-حلب-دمش اآلداب )اللغة اإلنكليزية( يف جامعات  كلية -
/ درجةةة علةةى األقةة  يف مةةادة  225/ حةةاز علةةى  ملةةن)إدلةةب  –طرطةةوس-درعةةاويف  محةةاه

 اللغة اإلنكليزية( 

  الفةةرات-البعةةث-تشةةرين-حلةةب-دمشةة كليةةة اآلداب )اللغةةة الفرنسةةية( يف جامعةةات -
/ درجةةة علةةى األقةة  يف 195)ملةةن حةةاز علةةى / ةاحلسةةك-السةةويدا.  –ويف طرطةةوس محةاه 

 مادة اللغة الفرنسية(.
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 الرقة(  –احلسكة  –)دير الزور الشرقية  افتاتاحملاملفاضلة اخلاصة أببناء  جدول- ب
 
  

 احلسكةأبناء حمافتة  الرقةأبناء حمافتة  اجلامعة الكلية
 أبناء حمافتة 

 دير الزور
 2000 2000 2000 الرقةفرع  ()العامة  اهلندسة املدنية

 1900 1900 1900 الرقةفرع  (املائية) اهلندسة املدنية

 2000 2000 2000 احلسكةفرع  ةاهلندسة املدني

 2000 2000 2000 الفرات وليةاهلندسة البرت 

 1900 1900 1900 الفرات البرتوكيميائية الصناعات هندسة

 1850 1850 1850 تالفرا هندسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج

 1200 1200 1200 الفرات الطب البيطري

 االقتصاد
 1300 1300 1300 الفرات

 1700 1700 1700 احلسكةفرع 

 1200 1200 1200 الفرات التمريض

 الزراعة
 1200 - - الفرات

 - 1500 -  احلسكة فرع

 - - 1400 فرع الرقة

 احلقوق
 1200 1200 1200 الفرات

 1300 1300 1300 احلسكةفرع 

 الرتبية رايض أطفال )إانث فقط(

 1300 - - الفرات

 - 1500 - احلسكةفرع 
 - - 1200 الرقةفرع 

 

 )معلم صف/ غري ملتزم(كلية الرتبية 
 

 1200 - - الفرات

 - - 1200 الرقةفرع 

 - 1200 - احلسكةفرع 

 1500 1500 1500 الفرات (اجليولوجيا)العلوم
 1300 1300 1300 حلسكةفرع ا اآلاثر

 1200 1200 1200 الفرات علم االجتماع
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 احلسكةأبناء حمافتة  الرقةأبناء حمافتة  اجلامعة الكلية
 أبناء حمافتة 

 دير الزور

 العلوم )الرايضيات(
 

/ درجةةةةة للةةةةراغبى يف التفاضةةةة  ويةةةة  اجملمةةةةوع العةةةةام  ةةةةريطة حيةةةةازة  /1300 الفرات
 / درجة يف مادة الرايضيات.330الطالب على /

 ة  ريطة حياز  للراغبى يف التفاض  وي  الع مة ااختتااصية مجيع املتققدمى
 / درجة يف مادة الرايضيات .390الطالب على/

       .ًيدون الطالب رغبته يف احملايظة اليت حتا  مناا على الشاادة الثانوية حتارا 

 احلسكةفرع 

 الرقةفرع 

 العلوم )الكيمياء(

 الفرات
 /1300 درجةةةةة للةةةةراغبى يف التفاضةةةة  ويةةةة  اجملمةةةةوع العةةةةام  ةةةةريطة حيةةةةازة /

 ة يف مادة الكيميا../ درج110الطالب على /
 حيازة ريطة  للراغبى يف التفاض  وي  الع مة ااختتااصية مجيع املتققدمى 

 / درجة يف مادة الكيميا..130الطالب على/
 الرقةفرع 

 الفرات العلوم )الفيزايء(

 /1300 درجةةةةة للةةةةراغبى يف التفاضةةةة  ويةةةة  اجملمةةةةوع العةةةةام  ةةةةريطة حيةةةةازة /
 ادة الفيزاي../ درجة يف م220الطالب على /

 ريطة حيازة  للراغبى يف التفاض  وي  الع مة ااختتااصية مجيع املتققدمى 
 ./ درجة يف مادة الفيزاي.260الطالب على/

)علم احلياة(العلوم  
 / درجة للراغبى يف التفاض  وي  اجملموع العام.  /1300 فرع الرقة

 تتااصية  ريطة حيازة مجيع املتققدمى للراغبى يف التفاض  وي  الع مة ااخ
 / درجة يف مادة العلوم.190الطالب على/

       .ًيدون الطالب رغبته يف احملايظة اليت حتا  مناا على الشاادة الثانوية حتارا 

 الفرات
 فرع احلسكة

 مجيع املتققدمى للتفاض  وي  الع مة ااختتااصية  ريطة حيازة الطالب  الفرات اللغة اإلنكليزية
 / درجة على األق  يف مادة اللغة اإلنكليزية .  225 / على

 اللغة الفرنسية
على مجيع املتققدمى للتفاض  وي  الع مة ااختتااصية  ريطة حيازة الطالب  الفرات

 فرع احلسكة ./ درجة على األق  يف مادة اللغة الفرنسية  195/

 اللغة العربية

 
 

 مة ااختتااصية  ريطة حيازة الطالب مجيع املتققدمى للتفاض  وي  الع  الفرات
 / درجة على األق  يف مادة اللغة العربية.  300 على /

 .ًيدون الطالب رغبته يف احملايظة اليت حتا  مناا على الشاادة الثانوية حتارا 
 الرقةفرع 
 احلسكةفرع 

 
  ملفاضلة احملافتات الشرقيةاـصـة لاملتقدمني الشروط اخل        
 (الرقة  –احلسكة  –)دير الزور  من أبـناء حمافتـات         

 من العدد املقرر قبوله يف مجيع كليات جامعة الفرات وفروعها. %70خصصت احملافتات املذكورة بـ -
من حمافتات ) –الفرع العلمي -يتقدم إىل هذه املفاضلة الطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية   -

 . احلسكة( -لرقة  ا -دير الزور 
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  يتقدم هؤالء الطالب برغباهتم يف بطاقة مفاضلة واحدة تشمل املفاضلة العامة وفق احلدود الدنيا احملددة يف اجلدول  -  
 الطالب.ومفاضلة حمافتاهتم وفق اجلدول /ب/ ووفق ما خيتار  أ()   

ات لالتحويل املماثل بني جامعة الفرات وفروعها حصرًا يف السنة يسمح للطالب املقبولني وفق املفاضلة اخلاصة أببناء هذه احملافت 
التالية للتسجيل، كما يسمح هلم لالتحويل املماثل إىل اجلامعات احلكومية الرئيسية وفروعها شريطة أن يكون الطالب حمققًا جملموع 

الدراسي الذي قبل فيه، مع مراعاة شروط  الدرجات املطلوب للقبول يف اجلامعة أو الفرع الذي يرغب لالتحويل إليه يف العام
 وقواعد التحويل املماثل.

 

  سينتر إليها عند تساوي جمموع الدرجات لالشهادة الثانوية  اليتاملواد 

 شاادة مققررات الطالب يف البعض اجملموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف أي اختتااص سينظر إىل ع مة على للققبول احلد األدىن  عند تساوي
 وتعتمد ع مة اللغة األجنبية اليت اختارها الطالب للتفاض .الثانوية وي  التسلس  الوارد يف ا دول ويققب  من حاز على الدرجة األعلى 

  ة الثانوية بعد الع مة ااختتااصية ينظر إىل اجملموع العام للدرجات يف الشاادعلى يف األقسام اليت يتم الققبول يياا للققبول احلد األدىن عند تساوي
 .ويققب  من حتا  على اجملموع األعلى ط  درجة مادة الوربية الدينية

 

 / القسم اسم الكلية

نتر إليها سياملواد اليت 
عند تساوي اجملموع  لالتسلسل

 للدرجات العام
 / القسم اسم الكلية

نتر إليها سياملواد اليت 
لالتسلسل عند تساوي اجملموع 

 للدرجات العام

تاحيةال العلوم-البيطري  لطبا-التمريض لغة أجنبية – كيميا.-علوم    لغة أجنبية السياحة 
زاي.يي-لغة أجنبية  –رايضيات  اهلندسة املعلوماتية ةلغة عربي – الوربية الدينية الشريعة   

كيميا.- رايضيات-علوم اهلندسة التققنية  لغة عربية احلققوق 
(ةالبيئي-احلياة  )علم العلوم- الزراعة كيميا.  – علوم  اإلع م-الوربية   أجنبية لغة- لغة عربية   

 اهلندسة الكيميائية والبورولية
كيميائيةو البور اهلندسة و   

بيةنلغة أج –كيميا.   –رايضيات  لفلسفةا  عربية(لغة  – )رايضيات   

علوم إدارية – اقتتااد-معمارية هندسة  

رايض ( إحتاا.-رايضياتالعلوم )  
لغة أجنبية –رايضيات  السياسية العلوم  لغة أجنبية –ثققاية قومية   

اهلندسة  –اهلندسة امليكانيكية والكارابئية 
 هندسة تكنولوجيا املعلومات-املدنية 

 وااتتااات بطرطوس
نبيةلغة أج –ييزاي.  –رايضيات   )رايضيات( ا غرايية 

رايضيات-ييزاي.  العلوم )ييزاي.( لغة عربية( –قومية  )ثققاية علم ااجتماع   

جيولوجيا(- )كيميا.لوم الع ييزاي.-كيميا.    
- اللغة الروسية –-الفارسيةاللغة 

 املكتبات واملعلومات
عربية لغة-لغة أجنبية   

ةالوربية الرايضي لغة عربية –لغة انكليزية   اللغة األملانية )علوم(   

علوم( –أجنبية  )لغة اآلاثر لغة عربية – يرنسيةلغة  اللغة ااسبانية   
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 تُقـدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل ة اليتاجله 

احملددة يف و  املعتمدةيف هذا اإلع ن إىل أي مركز من مراكز التسجي   ةاملذكور  ولااملفاضلة وي  ا د يتققّدم الطالب ل  وراك يف -1
اخلميس م  من يوم هناية الدوام الرسة ولغاية 2015/  9/  6يوم األحد الواقع يف اعتبارًا من صباح / 3اإلع ن رقم /

من الساعة التاسعة ويتم استققبال الط ب يوميًا ضمن يورة التسجي  احملددة أع ه  2015/  9/  17الواقع يف 
  والسبت. ا معة  يوم ابستثنا. ظاراً،صباحاً وحىت الساعة الثانية والنتا  

      هذا اإلع ن.وي  ما ورد يف  ريضأو املعاد أو مدرسة التم إىل الكلية املسابققات واملققاب تم طلبات ققدّ ت   -2

 
ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة بشروط التقدم 

 :عن طريق إليها ومعلومات أخرى

                                    املفاضلةموقع                         قع وزارة التعليم العايلمو 
  .gov.syohewww.m                    www.mof.sy                           

 وزير التعليم العايل                                                                                                           
 حممد عامر املارديينالدكتور                                                                                                          
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