الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعالن رقم ()2
أ -جـدول احلدود الدنيا جملموع الدرجات املطلوبة للتقدم إىل املفاضلة العامة ومفاضلة السنة التحضريية
(عام/موازي) الفرع العلمي للطالب السوريني ومن يف حكمهم للعام الدراسي 2022-2021
على الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اجملموعة اليت حيقق فيها جمموع درجاته احلد األدىن للمجموعة ،أو من اجملموعات األدىن اليت تليها:
اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة / 1/

حد عام  2330درجة
حد موازي  2310درجة

اجملموعة / 2/

 2260درجة

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (اهلندسة الطبية) يف جامعيت دمشق وتشرين .

اجملموعة / 3/

 2220درجة

 كلية اهلندسة املدنية يف جامعيت دمشق – تشرين.
 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة االلكرتونيات واالتصاالت) يف جامعة دمشق.

اجملموعة / 4/

 2190درجة

اجملموعة/5/

 2160درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
السنة التحضريية
 كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعات دمشق -حلب -تشرين -البعث.

 كلية اهلندسة املدنية يف جامعات حلب – البعث -محاه .

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة احلواسيب واألمتتة ) يف جامعة دمشق.

 كليةةة اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهرابئيةةة (هندسةةة االتصةةاالت وااللكرتونيةةات-هندسةة احلاسةةبات والةةتمك
اآليل ) يف جامعة تشرين.
 كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس.

 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية (هندسة االتصاالت) يف جامعة حلب.
 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة امليكاترونيك ) يف جامعة تشرين.

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة االلكرتونيات واالتصاالت) يف جامعة البعث.

 املعهد التقاين لطب األسنان (تعويضات) يف دمشق (شريطة حيازة الطالب على /150/درجة يف مادة
اللغة األجنبية.
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة/6/

 2120درجة

اجملموعة/ 7/

 2080درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة الطاقة الكهرابئية  -ميكانيك عام) يف جامعة دمشق.

 كلية اهلندسة امليكانيكيةة والكهرابئيةة ( اهلندسةة البمريةة -هندسةة التصةمي واإلنتةا -هندسةة القةو
امليكانيكية  -هندسة الطاقة الكهرابئية) يف جامعة تشرين.






كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ( هندسة التمك اآليل واحلواسيب ) يف جامعة البعث
كلي ةةة اهلندس ةةة التقني ةةة (هندس ةةة املكنن ةةة ال راعي ةةة -مع ةةدات وتلي ةةات  -أمتت ةةة ص ةةناعية -تقان ةةة
األغذية-طاقات متجددة) يف طرطوس.
الكلي ةةة التطبيقي ةةة (التغذي ةةة الكهرابئي ةةة للمنش ةةعت الص ةةناعية وامل ةةدن  -تقني ةةات حاسة ةوب) يف
جامعة محاه.
الكلي ةةة التطبيقي ةةة (تقني ةةات حاس ةةوب – تق ةةاات األجه ة ة الطبي ةةة  -تق ةةاات االتص ةةاالت) يف
جامعة تشرين.
الكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب-ميكاترونكس) يف جامعة دمشق.

 كلية العلوم الصمية جبامعة بدمشق (اختصاص تقومي الكةمم واللغةة –السةمعيات-عةم الةنسس حركة
– عل النسس السريري – األطراف االصطناعية واالجه ة التقوميية-التشخيص والعم الشعاع ).
 كلية اهلندسة املدنية يف احلسكة.

 اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ( التصمي امليكانيك ) جبامعة دمشق


كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ( هندسة الطاقة الكهرابئية – هندسة امليكاترونيك ) يف جامعة البعث

 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية ( هندسة احلواسيب  -هندسة امليكاترونيك) جبامعة حلب
 كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية (اهلندسة الكيميائية -اهلندسةة البرتوليةة  -اهلندسةة الغذائيةة)
يف جامعة البعث.
 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة الطاقة الكهرابئية ) يف السويداء
 كلية اهلندسة البرتولية جبامعة السرات
 كلية اهلندسة التقنية (تقاات اهلندسة احليوية ) يف جامعة حلب
 كلية اهلندسة املساحية واجليوماتية جبامعة تشرين

 الكلية التطبيقية (تقنيات احلاسوب  -التدفئة والتربيد والتكييف ) يف جامعة البعث
 الكلية التطبيقية (التدفئة والتربيةد والتكييةف  -التغذيةة الكهرابئيةة للمنشةعت الصةناعية واملةدن)
يف جامعة تشرين.
 املعهد التقاين لطةب األسةنان (تعويضةات) يف تشةرين-حلةب  -محةاه (شةريطة حيةازة الطالةب
على /150/درجة يف مادة اللغة األجنبية).
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة/ 8/

 2000درجة

اجملموعة/9/

 1970درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمشق-حلب-تشرين-البعث-محاه (السلمية)-طرطوس.

 اهلندسةةة امليكانيكيةةة والكهرابئيةةة (هندسةةة ميكانيةةك الصةةناعات النسةةيجية وتقااهتةةا  -هندسةةة السةةيارات
واآلليات الثقيلة ) يف جامعة دمشق.
 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة القو امليكانيكية – هندسة التصمي واإلنتةا )

يف جامعة البعث.
 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية (اهلندسة االلكرتونيةة  -هندسةة ن ة القةدرة الكهرابئيةة -
هندسة التمك اآليل واألمتتة الصناعية ) يف جامعة حلب.

 كلية اهلندسة امليكانيكية ( هندسة الطريان) يف جامعة حلب





كلية هندسة الصناعات البرتوكيميائية جبامعة السرات.
كلية اهلندسة التقنية ( تكنولوجيا األغذية) يف جامعة حلب
الكلية التطبيقية ( تصنيع ميكانيك – ميكانيك مركبات) يف جامعة تشرين.
الكلية التطبيقية ( تقنيات الكرتونية ) يف جامعة حلب.

 كلية االقتصاد يف جامعة دمشق.
 كلية ال راعة جبامعة تشرين

 كلية العلوم الصمية يف جامعة البعث.
 املعهد التقاين للنسط والغاز يف ابنياس /ذكور فقط./
 املعهد التقاين للنسط والغاز يف ابنياس اختصاص األجه ة الدقيقة /ااث فقط./
 كلية اهلندسة الكيميائية والبرتولية (هندسة الغ ل والنسيج) يف جامعة البعث.
 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية ( هندسة املعادن) يف جامعة البعث
 اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية (هندسة القو امليكانيكية ) يف السويداء.

 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية ( هندسة القيادة الكهرابئية ) يف جامعة حلب.
 كلية اهلندسة امليكانيكية (اهلندسة النووية -هندسة الطاقةة امليكانيكيةة –هندسةة االنتةا -علة
املواد اهلندسية) يف جامعة حلب.
 كلية اهلندسة التقنية (تقاات اهلندسة البيئية) يف جامعة حلب .
 الكلية التطبيقية (التدفئة والتربيد والتكييف ) يف جامعة حلب.
 كلية ال راعة يف جامعة البعث .

 كلية االقتصاد جبامعة البعث
 كليةةة العلةةوم (الكيميةةاء) يف جامعةةة دمشةةق (شةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى  /130/درجةةة يف مةةادة
الكيمياء).
 اإلع ةةمم يف جامع ةةة دمش ةةق (ش ةةريطة حي ةةازة الطال ةةب عل ةةى /180/درج ةةة يف اللغ ةةة األجنبي ةةة
و /320/درجة يف اللغة العربية).
 املعهد التقاين للنسط والغاز يف محص /ذكور فقط./
 املعهد التقاين للنسط والغاز يف محص اختصاص األجه ة الدقيقة /ااث فقط./
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 كلية هندسة التصمي امليكانيك واالنتا جبامعة السرات.

 كلي ةةة اهلندس ةةة امليكانيكي ةةة (هندس ةةة اآلالت ال راعي ةةة -اهلندس ةةة الص ةةناعية -ميكانية ةك الغة ة ل
والنسيج) يف جامعة حلب.
 كلية ال راعة يف جامعة دمشق

 كلية االقتصاد جبامعيت تشرين وطرطوس.
 كلية االقتصاد (متويل ومصارف) يف جامعة محاه
اجملموعة/ 10/

 1870درجة

اجملموعة /11/

 1700درجة

 كلية العلوم (عل احلياة) يف جامعة دمشق

 كلية العلوم (الرايضيات) يف جامعيت دمشق وطرطوس (شةريطة حيةازة الطالةب علةى /390/
درجة يف مادة الرايضيات).

 كليةةة العلةةوم (السي ة ايء) جامعةةة دمشةةق (ش ةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى  /260/درجةةة يف مةةادة
السي ايء).
 كلية احلقوق جبامعات دمشق – تشرين  -البعث
 كلية الرتبية (عل النسس -رايض األطسال إاث فقط) يف جامعة دمشق.
 كلية اآلداب (اللغة األملانية) يف جامعة دمشق .

 كلية العلوم (اإلحصاء الرايض ) يف جامعيت دمشق وحلب (شريطة حيازة الطالب على
 /360/درجة يف مادة الرايضيات).
 كليةةة العل ةةوم (الكيميةةاء) يف جامع ةةات حل ةةب وتش ةرين والبع ةةث (ش ةريطة حيةةازة الطال ةةب عل ةةى
 /130/درجة يف مادة الكيمياء
 كليةةة العلةةوم (الرايضةةيات) يف جامعةةة السةرات (شةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى  /390/درجةةة يف
مادة الرايضيات).
 كلية العلوم (اجليولوجيا -العلوم البيئية) يف جامعة دمشق
 كلية ال راعة يف جامعيت حلب ومحاه (السلمية)
 كلية الطب البيطري يف جامعة محاه

 كلية االقتصاد يف جامعة حلب ويف احلسكة
 كلية اآلداب (السلسسة) يف جامعة حلب.
 كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق.

 كلية الرتبية (إرشاد نسس ) يف جامعة دمشق.
 كليةة الرتبيةةة (معلة صةةف /غةري ملتة م) يف جامعةة محةةاه (شةريطة حيةةازة الطالةب علةةى /300/
درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية الرتبية (رايض األطسال إاث فقط) يف جامعة البعث
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة /12/

 1590درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة

 كلية العلوم (عل احلياة) يف جامعيت تشرين وطرطوس
 كلية العلوم (اجليولوجيا) يف جامعة البعث
 كلية االقتصاد جبامعة السرات

 كليةةة العلةةوم (السي ة ايء) يف جامعةةات تش ةرين والبعةةث وطرطةةوس (ش ةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى
 /260/درجة يف مادة السي ايء).
 كليةةة العلةةوم (الكيميةةاء) يف جامعةةة طرطةةوس (شةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى  /130/درجةةة يف
مادة الكيمياء).
 كليةةة العلةةوم (الرايضةةيات) يف جةةامعيت تشةرين ومحةةاة (مصةةياف) (شةريطة حيةةازة الطالةب عل ةى
 /390/درجة يف مادة الرايضيات)
 كلية الرتبية (املناهج وتقنيات التعلي -إرشاد نسس ) يف جامعة تشرين.
 كلية الرتبية (املناهج وطرائق التدريس -عل النسس) يف جامعة البعث.
 كلية الرتبية (إرشاد نسس ) يف جامعة طرطوس

 كلي ةةة الرتبي ةةة (معلة ة ص ةةف /غ ةةري ملتة ة م) يف جامع ةةات دمش ةةق –تشة ةرين -البع ةةث -طرط ةةوس
(شريطة حيازة الطالب على  /300/درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية الرتبية (الرتبية اخلاصة -املناهج وطرائق التدريس) يف جامعة دمشق.
 كلية اآلداب (عل االجتماع ) يف جامعة دمشق.

 كلية اآلداب (اللغة السارسية) يف جامعيت دمشق -البعث.

 كلية السياحة يف جامعات دمشق والبعث وطرطوس.
 املعهد التقاين الطيب يف دمشق والمذقية وحلب ومحاه والنبك.
 املعهد التقاين الصم يف دمشق.

 املعهد التقاين للنسط والغاز -احلسكة (الرميمن) /ذكور فقط./
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة /13/

 1450درجة

اجملموعة/14/

 1440درجة

اجملموعة/ 15/

1400درجة بعد إضافة
درجة مادة الرتبية الدينية

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 كليةةة الرتبيةةة (معلة صةةف /غةةري ملتة م) يف جةةامعيت حلةةب والسةرات ويف احلسةةكة (شةريطة حيةةازة الطالةةب
على  /300/درجة يف مادة الرايضيات).

 كلية العلوم (عل احلياة) يف جامعات حلب والبعث والسرات ويف احلسكة.
 كلية اآلداب (املكتبات واملعلومات) يف جامعيت دمشق وتشرين.
 كلية الرتبية (إرشاد نسس ) يف جامعة البعث.
 كلية ال راعة يف جامعة السرات ويف احلسكة.

 كلية الطب البيطري يف جامعة السرات.
 كلية العلوم (الكيمياء) يف جامعة السرات (شريطة حيازة الطالب على  /130/درجة يف مادة
الكيمياء).
 كليةةة العلةةوم (الرايضةةيات) يف جامعةةات حلةةب -البعةةث – ويف احلسةةكة (ش ةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى
 /390/درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية العلوم (السي ايء) يف جامعيت حلب والسرات (شريطة حيازة الطالب على  /260/درجة يف مادة السي ايء).

 كلية العلوم (اجليولوجيا) يف جامعات حلب وتشرين والسرات.

 كليةةة العلةةوم (اإلحصةةاء الرايضة ) يف جةةامعيت-تشةرين – البعةةث (شةريطة حيةةازة الطالةب علةةى /360/
درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية التمريض يف جامعات حلب –تشرين – محاة -السرات.
 كلية احلقوق يف جامعيت حلب -السرات ويف احلسكة.
 كلية الرتبية (رايض األطسال إاث فقط) يف جامعة السرات ويف احلسكة.
 كلية اآلداب (اآلاثر -السلسسة) يف جامعة دمشق.

 كلية اآلداب (عل االجتماع) يف جامعات حلب وتشرين والسرات
 كلية اآلداب (السلسسة) يف جامعيت تشرين -البعث.

 كلية اآلداب (اجلغرافية) يف جامعات دمشق-تشرين-حلب -طرطوس
 كلية اآلداب (اآلاثر) يف جامعة حلب ويف احلسكة
 كلية الرتبية (املناهج وطرائق التدريس) يف جامعة حلب.
 كلية الرتبية (إرشاد نسس ) يف جامعة حلب .

 كلية الرتبية الرايضية يف جامعيت تشرين -محاه.
 كلييت الشريعة يف جامعيت دمشق وحلب (شريطة حيازة الطالب على /120/درجة يف مادة الرتبية
الدينية و /240/درجة يف مادة اللغة العربية) .
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة/16/

 1250درجة

اجملموعة/ 17/

 1250درجة بعد
إضافة درجة مادة الرتبية
الدينية

اجملموعة/ 18/

 1200درجة

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 كلية االقتصاد يف درعا والقنيطرة والسويداء

 كلية العلوم اإلدارية يف إدلب ألبناء ادلب فقط.
 كلية الطب البيطري يف درعا
 كلية ال راعة يف السويداء

 كلية ال راعة (عام) يف ادلب ألبناء ادلب فقط

 كلية العلوم (عل احلياة) يف درعا والسويداء
 كلية العلوم (الرايضيات) يف درعا والقنيطرة  -وادلب (ألبناء ادلب فقط) والسويداء (شريطة حيازة
الطالب على  /390/درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية العلوم (السي ايء) يف ادلب ألبناء ادلب فقط (شةريطة حيةازة الطالةب علةى  /260/درجةة يف مةادة
السي ايء).
 كلية احلقوق يف درعا-القنيطرة –ادلب (ألبناء ادلب فقط).
 كليةةة الرتبيةةة (معل ة صةةف /غةةري ملت ة م) يف السةةويداء -ادلةةب (ألبنةةاء ادلةةب فقةةط) -درعةةا – القنيط ةرة
(شريطة حيازة الطالب على /300/درجة يف مادة الرايضيات).
 كلية الرتبية (إرشاد نسس ) يف درعا والسويداء.
 كلية اآلداب (اجلغرافية -السلسسة) يف السويداء

 كلية اآلداب (عل االجتماع) يف درعا ويف السويداء
 كلية اآلداب (اآلاثر) يف ادلب (ألبناء ادلب فقط) ويف السويداء
 املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق
(شريطة حيازة الطالب على  /120/درجة يف الرتبية الدينية)

 كلية السنون اجلميلة جبامعيت دمشق وتشرين ويف السويداء.

 كلية السنون اجلميلة التطبيقية جبامعة حلب.
(تدر رغبة كلية السنون اجلميلة ضمن الرغبات األربعة األوىل).
 كلية الرتبية الرايضية يف جامعيت تشرين ومحاه ،ابلنسبة للماصلني على تسوق رايض حصرا وفق األسس
املبينة يف اإلعمن رق ./1/
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة/ 19/

مجيع املتقدمني

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 مدرسة التمريض يف جامعات دمشق وحلب وتشرين (إاث فقط وتقدم اإلقامة للعازابت إن وجدت).
(خصص عدد من املقاعد للطالبات احلاصالت على الشهادة الثانوية من حمافظة محص موزعني
على اجلامعات على أن يكون االلتزام بعد التخرج لصاحل مشفى جامعة البعث)

 املعهد التقاين اهلندس بدمشق – حلب –محص-محةاه -المذقيةة -احلسةكة-درعةا-طرطةوس
–دير ال ور.
 املعهةةد التق ةةاين للماس ةةوب يف دمش ةةق ومح ةةاه ومح ةةص والمذقي ةةة وحل ةةب ودرع ةةا (ش ةةريطة حي ةةازة
الطالب على  /150/درجة يف مادة اللغة األجنبية).
 املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية يف دمشق والمذقية وحلب ودير ال ور ودرعا (شريطة حيازة الطالب
على  /150/درجة يف مادة اللغة األجنبية).
 املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهرابئية يف دمشق وحلب.

 املعهد التقاين للطب البيطري يف المذقية -محاه – دير ال ور -احلسكة.
 املعهد التقاين للمكننة ال راعية يف القامشل .
 املعهد التقاين للنقل البمري بطرطوس.

 املعهد التقاين للطاقة الشمسية بطرطوس.
 املعهد التقاين ال راع يف دمشق – حلب – السويداء -محةص-محةاه (السةقيلبية)-طرطةوس-
درعا--دير ال ور – احلسكة -القنيطرة.
 املعهد التقاين لل راعات املتوسطية يف المذقية.

 معهد اآلاثر واملتاحف يف دمشق (شريطة حيازة الطالب على  /150/درجة يف مادة اللغة االنكلي ية).

 املعهد التقاين للعلوم السياحية والسندقية يف دمشق -ريف دمشق (ضةاحية قدسةيا) -حلةب-المذقيةة –
مح ةةص-طرط ةةوس –دي ةةر ال ة ور -الس ةةويداء (ش ةريطة حي ةةازة الطال ةةب عل ةةى  /150/درج ةةة يف م ةةادة اللغ ةةة
األجنبية ويت التساضل على أساس درجة مادة اللغة األجنبية يف الشهادة الثانوية).
 املعهد التقاين الصم يف حلب-طرطوس -دير ال ور-محص-احلسكة.


املعهد التقاين للكهرابء وامليكانيك يف دمشق وحلب والمذقية (التابعة لوزارة الكهرابء)

 املعهد التقاين القانوين بدمشق.
 املعهد التقاين اإلحصائ يف دمشق والمذقية.

 املعهد التقاين للصناعات التطبيقية يف دمشق – محص – حلب.

 املعهةةد التقةةاين للصةةناعات الكيميائيةةة يف دمشةةق (ش ةريطة حيةةازة الطالةةب علةةى /100/درجةةة يف مةةادة
الكيمياء).

 املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق.
 املعهد التقاين املايل يف دمشق.
 املعهد التقاين للطباعة والنشر يف دمشق.

 املعهد التقاين للسنون التطبيقية يف دمشق.
 املعهد التقاين لشؤون البادية والتصمر بتدمر (الدوام يف كلية ال راعة جبامعة البعث)
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اجملموعات

احلد األدىن املطلوب
من الدرجات

اجملموعة/ 20/

مجيع املتقدمني
للتفاضل على عالمة
االختصاص

اجملموعة/ 21/

مجيع املتقدمني
للتفاضل على عالمة
االختصاص

اجملموعة/ 22/

 180درجة يف مادة
اللغة األجنبية
للتقدم لالختبار

الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة العامة
 كلي ةةة العل ةةوم (الرايض ةةيات) يف جامع ةةات دمش ةةق – حل ةةب – تشة ةرين – البع ةةث -السة ةرات ويف درع ةةا –
القنيط ة ةةرة –الس ة ةةويداء –إدل ة ةةب (ألبن ة ةةاء ادل ة ةةب فق ة ةةط) -طرط ة ةةوس –احلس ة ةةكة-مص ة ةةياف (مل ة ةةن ح ة ة ةاز
على /450/درجة على األقل يف مادة الرايضيات).
 كلي ة ةةة العل ة ةةوم (اإلحص ة ةةاء الرايض ة ة ) يف جامع ة ةةات دمش ة ةةق – حل ة ةةب – تش ة ةرين – البع ة ةةث (مل ة ةةن ح ة ةاز
على /450/درجة على األقل يف مادة الرايضيات)
 كليةةة العلةةوم (السية ايء) يف جامعةةات دمشةةق – حلةةب – تشةرين – البعةةث – السةرات ويف إدلةةب (ألبنةةاء
ادلب فقط) -طرطوس (ملن حاز على /300/درجة على األقل يف مادة السي ايء).
 كلي ةةة العل ةةوم (علة ة احلي ةةاة) يف جامع ةةات دمش ةةق – حل ةةب – تشة ةرين – البع ةةث -السة ةرات – طرط ةةوس
واحلسكة والسويداء ودرعا (ملن حاز على /220/درجة على األقل يف مادة العلوم).
 كليةةة العلةةوم (الكيميةةاء) يف جامعةةات دمشةةق – حلةةب – تش ةرين – البعةةث -الس ةرات –طرط ةوس (ملةةن
حاز على /150/درجة على األقل يف مادة الكيمياء).
 كليةة اآلداب (اللغةة العربيةة) يف جامعةةات دمشةق -حلةب-تشةرين-البعةةث – السةرات -محةاه ويف درعةةا-
القنيطةرة – السةةويداء -إدلةةب (ألبنةةاء ادلةةب فقةةط )-طرطةوس -احلسةةكة (ملةةن حةةاز علةةى/300 /درجةةة
على األقل يف مادة اللغة العربية).
 كلية اآلداب (اللغة الروسية) يف جامعة دمشق (ملن حةاز علةى/180 /درجةة علةى األقةل يف مةادة اللغةة
الروسية).
 كليةةة اآلداب (اللغةةة اإلنكلي يةةة) يف جامعةةات دمشةةق – حلةةب – تشةرين -البعةةث -السةةرات -محةةاه ويف
درعا – طرطوس – إدلب (ألبناء ادلب فقط).
 كلية اآلداب (اللغة السرنسية) يف جامعات دمشق -حلب -تشةرين – البعةث -السةرات  -طرطةوس –
السويداء – احلسكة
(يشرتط لتدوين الرغبة النجاح يف االختبار)
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ب -جدول املفاضلة اخلاصة أببناء احملافظات الشرقية للطالب السوريني ومن يف حكمهم
الكلية
السنة التحضريية

اجلامعة

احلد األدىن املطلوب من الدرجات

يداوم الطالب يف اجلامعة

حد عام

حد موازي

2300

2280

اليت خيتارها

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

الرقة ويداوم الطالب

اهلندسة املدنية (العامة)

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها الطالب

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

بعد القبول

اهلندسة املدنية
اهلندسة البرتولية
هندسة الصناعات البرتوكيميائية

الفرات فرع احلسكة
الفرات (دير الزور)

هندسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج

الفرات (دير الزور)

الطب البيطري

الفرات (دير الزور)

االقتصاد
التمريض بدير الزور

الزراعة

الفرات(دير الزور)

1850
مجيع أبناء احملافظات

1850

الشرقية

1800

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية
مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

الفرات فرع احلسكة
الفرات (دير الزور)

2000

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

1600
1350
1400
1400
1300

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

1250

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

1250

الرقة ويداوم الطالب
ابلكلية املماثلة يف اجلامعة
اليت خيتارها الطالب بعد

أبناء الرقة فقط

1250

القبول

احلقوق

الرتبية رايض أطفال (إانث فقط)

الفرات(دير الزور)

مجيع أبناء احملافظات

1200

الفرات فرع احلسكة

الشرقية

1200

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

1200

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

1200

الرقة ويداوم الطالب ابلكلية

املماثلة يف اجلامعة اليت خيتارها
الطالب بعد القبول

أبناء الرقة فقط
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1200

الكلية
كلية الرتبية (معلم صف /غري ملتزم)
شريطة حيازة الطالب على 300
درجة يف الرايضيات

اجلامعة
الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

1200

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

1200

الرقة ويداوم الطالب

ابلكلية املماثلة يف اجلامعة

أبناء الرقة فقط

العلوم(اجليولوجيا)
اآلاثر

الفرات فرع احلسكة

علم االجتماع

الفرات (دير الزور)

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

مجيع أبناء احملافظات
الشرقية

الفرات (دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

أبناء الرقة فقط

الطالب بعد القبول
الفرات (دير الزور)
العلوم (الكيمياء)

مجيع أبناء

احملافظات الشرقية

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

الطالب بعد القبول

العلوم (الفيزايء)

1200

اليت خيتارها الطالب بعد
القبول
الفرات(دير الزور)

العلوم (الرايضيات)

احلد األدىن املطلوب من الدرجات

الفرات(دير الزور)

مجيع أبناء

احملافظات الشرقية

مجيع أبناء

احملافظات الشرقية
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1200

1200
1200
 /1200/درجة للراغبني يف التساضل وفقاجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /330/
درجة يف مادة الرايضيات.
مجيع املتقدمني للراغبني يف التساضل وفق العممةاالختصاصية شريطة حيازة الطالب على/390/
درجة يف مادة الرايضيات .
 /1200/درجة للراغبني يف التساضل وفقاجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /110/
درجة يف مادة الكيمياء.
مجيع املتقدمني للراغبني يف التساضل وفق العممةاالختصاصية شريطة حيازة الطالب على/130/
درجة يف مادة الكيمياء.
 /1200/درجة للراغبني يف التساضل وفقاجملموع العام شريطة حيازة الطالب على /220/
درجة يف مادة السي ايء.
مجيع املتقدمني للراغبني يف التساضل وفق العممةاالختصاصية شريطة حيازة الطالب على/260/
درجة يف مادة السي ايء.

الكلية

اجلامعة

العلوم (علم احلياة)

احلد األدىن املطلوب من الدرجات

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

أبناء الرقة فقط

الطالب بعد القبول
اللغة اإلنكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة العربية

الفرات(دير الزور)

مجيع أبناء

احملافظات الشرقية

الفرات(دير الزور)

مجيع أبناء

الفرات فرع احلسكة

احملافظات الشرقية

الفرات(دير الزور)

أبناء دير الزور فقط

الفرات فرع احلسكة

أبناء احلسكة فقط

الرقة ويداوم الطالب

ابالختصاص املماثل يف
اجلامعة اليت خيتارها

أبناء الرقة فقط

 /1200/درج ة ة ةةة للة ة ة ةراغبني يف التساض ة ة ةةل وف ة ة ةةقاجملموع العام.
 مجي ة ة ةةع املتق ة ة ةةدمني لل ة ة ةراغبني يف التساض ة ة ةةل وف ة ة ةةقالعمم ة ة ةةة االختصاص ة ة ةةية ش ة ة ةريطة حي ة ة ةةازة الطال ة ة ةةب
على /190/درجة يف مادة العلوم.
مجيع املتقدمني للتساضل وفق العممة االختصاصية
ملن حاز على  /180/درجة على األقل يف مادة
اللغة اإلنكلي ية شريطة اجتياز االختبار بنجاح .
مجيع املتقدمني للتساضل وفق العممة االختصاصية
ملن حاز على  /180/درجة على األقل يف مادة
اللغة السرنسية شريطة اجتياز االختبار بنجاح .

مجيع املتقدمني للتساضل وفق العممة االختصاصية
ملن حاز على  / 300/درجة على األقل يف
مادة اللغة العربية.

الطالب بعد القبول

اصـة ابملتقدمني ملفاضلة احملافظات الشرقية
الشروط اخل ّ

 -خصصت احملافظات الشرقية بـ  %70من العدد املقرر قبوله يف مجيع كليات جامعة الفرات وفروعها.

 يتقدم إىل هذه املفاضلة الطالب احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة السورية -الفرع العلمي – (من احملافظات الشرقية). يتقدم هؤالء الطـالب برغبـامم يف بطاقـة مفاضـلة واحـدة شـمل املفاضـلة العامـة وفـا احلـدود الـدنيا احملـددة يف اجلـدول (أ) ومفاضـلةحمافظامم وفا اجلدول /ب /ووفا ما خيتار الطالب.

 يسمح للطالب املقبولني وفا املفاضلة اخلاصة أببناء هـذه احملافظـات ابلتحويـل املماثـل بـني جامعـة الفـرات وفروعهـا حصـرا يف السـنةالتالية للتسجيل ،كما يسمح هلم ابلتحويل املماثـل إىل اجلامعـات احلكوميـة الرئيسـية وفروعهـا شـريطة أن يكـون الطالـب حمققـا جملمـوع

الــدرجات املطلــوب للقبــول يف اجلامعــة أو الفــرع الــذي يرغــب ابلتحويــل إليــه يف العــام الدراســي الــذي قبــل فيــه ،مــع مراعــاة شــروط
وقواعد التحويل املماثل.
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 املواد اليت سينظر إليها عند ساوي جمموع الدرجات ابلشهادة الثانوية
 عند تساوي احلد األدىن للقبول على اجملموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف أي اختصاص سين ر إىل عممة بعض مقررات الطالب يف الشهادة
الثانوية وفق التسلسل الوارد يف اجلدول ويقبل من حاز على الدرجة األعلى وتعتمد عممة اللغة األجنبية اليت اختارها الطالب للتساضل.
 عند تساوي احلد األدىن للقبول يف األقسام اليت يت القبول فيها على العممة االختصاصية ين ر إىل اجملموع العام للدرجات يف الشهادة الثانوية بعد
ط درجة مادة الرتبية الدينية ويقبل من حصل على اجملموع األعلى.
املواد اليت سينظر إليها
ابلتسلسل عند ساوي اجملموع
العام للدرجات

اسم الكلية  /القسم

املواد اليت سينظر إليها
ابلتسلسل عند ساوي اجملموع
العام للدرجات

اسم الكلية  /القسم

حتضريية  -التمريض-الطب البيطري -العلوم
الصمية

علوم -كيمياء – لغة أجنبية

السياحة

لغة أجنبية

اهلندسة املعلوماتية

رايضيات – لغة أجنبية -في ايء

الشريعة

الرتبية الدينية–لغة عربية

اهلندسة التقنية

علوم-رايضيات-كيمياء

احلقوق

لغة عربية

ال راعة-العلوم(عل احلياة -البيئية)

علوم – كيمياء

الرتبية -اإلعمم

لغة عربية -لغة أجنبية

اهلندسة الكيميائية والبرتولية
واهلندسة البرتوكيميائية

رايضيات – كيمياء – لغة أجنبية

السلسسة

(رايضيات – لغة عربية)

هندسة معمارية-اقتصاد – علوم إدارية
العلوم (رايضيات-إحصاء رايض )

رايضيات – لغة أجنبية

العلوم السياسية

ثقافة قومية– لغة أجنبية

اهلندسة امليكانيكية والكهرابئية – اهلندسة
املدنية -هندسة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بطرطوس

رايضيات – في ايء – لغة أجنبية

اجلغرافية

(رايضيات)

العلوم (في ايء)

في ايء -رايضيات

عل االجتماع

(ثقافة قومية – لغة عربية)

العلوم (كيمياء-جيولوجيا)

كيمياء -في ايء

الرتبية الرايضية

(علوم)

اآلاثر

(لغة أجنبية – علوم)

اللغة السارسية-املكتبات
واملعلومات
اللغة األملانية

لغة انكلي ية –لغة عربية

--

-

لغة أجنبية -لغة عربية

مالحظات هامة للطالب الذين رفض مجيع رغبامم بنتيجة املفاضلة العامة:
 ميكن للطمب الذين دونوا كامل الرغبات يف بطاقة املساضلة والبالغ عددها  /35/رغبة ورفضت مجيع رغباهت بنتيجةاملفاضلة العامة  ،ويرغبون بتسوية أوضاعه التقدم بطلباهت يدواي إىل مديرية شؤون الطمب املرك ية يف إحد اجلامعات
لتمديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط واحلدود الدنيا للدرجات املعلنة لنتائج املساضلة العامة لسئة احملاف ات
حصرا ،وال جيوز تسوية األوضاع على احلد األدىن لسئة األبناء ،كما ال جيوز التسوية على كليات الفنون اجلميلة والفنون
اجلميلة التطبيقية كونه يشرتط فيها أن كون الرغبة مدرجة يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات األربعة األوىل ،على أن يت
تقدمي الطلبات خمل فرتة تسجيل الطمب املستجدين املقبولني بنتيجة املساضلة العامة ،ولن يصار إىل تسوية وضع أي طالب
ما مل يكن مدوا لعدد الرغبات املذكور أعمه  ،وتت معاجلة الطلبات االلكرتونية املقدمة ابجلامعات وإصدار قوائ املقبولني من
قبل وزارة التعلي العايل.
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 ال يتم سوية أوضاع الطالب على رغبات منح اجلامعات اخلاصة واملفاضالت اخلاصة. ال يسو وضع الطالب يف الكليات واملعاهد ومدارس التمريض اليت تشرتط اختبارات ،ما مل يكن اجما يف االختباراتاملطلوبة ،ويستثىن من هذا الشرط الذين مت تعديل درجاهت يف الشهادة الثانوية السورية بعد انتهاء السرتة احملددة للمسابقات
واالختبارات وبقرار من وزارة الرتبية ومل تكن درجاهت ختوهل االشرتاك يف االختبارات املطلوبة ،وجتر هل االختبارات واملسابقات
واملقابمت من قبل جلان خاصة تؤلف هلذا الغرض يف هذه الكليات واملعاهد.
اجلهة اليت ُق ّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل
-1
-2
-3

يتقةةدم الطةةمب السةةوريون ومةةن يف حكمهة لمشةرتاك يف املساضةةلة العامةةة وفــا اجلــدولني (أ وب) املــذكورين يف هــذا اإلعــالن وإىل أح ـد
مراكز التسجيل املعتمدة.
يتقةةدم الطةةمب العةةرب وأبنةةاء املواطنةةات السةةورايت املقيمةةون يف سةةورية ةةن تنطبةةق علةةيه الشةةروط الةواردة أعةةمه بطلبةةاهت إىل املركة املعتمةةد
اخلاص هب ابجلامعة مصطمبني معه األوراق الثبوتية املطلوبة منه .
تقةةدم الطلبةةات اعتبةةارا مةةن صةةباح يةةوم األحةةد الواقةةع يف  2021 / 9 /12وحةةهن يايةةة الةةدوام الرس ةةم م ةن يةةوم اخلمةةيس الواقة ة ةةع يف
 2021 / 9 / 30ويت استقبال الطمب يوميا ضمن فرتة التسةجيل احملةددة أعةمه مةن السةاعة التاسةعة صةباحا وحةهن السةاعة الثانيةة
والنصف ظهرا ،عدا يوم اجلمعة والسبت.

يستكمل الطالب األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أمساء املقبولني.

ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة بشروط التقدم إليها
ومعلومات أخرى عن طريا:
موقع املفاضلة
www.mof.sy

موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
www.mohe.gov.sy

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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