
• على جميع الطالب الراغبين في التقدم إلى مفاضلة كليات التمريض ، ومدرسة التمريض والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو مقابلة  سواء منها العامة ، أو الموازي، أو السوري غير 
المقيم ، أو العرب واألجانب ، أو المغتربون،  أو أبناء أعضاء هيئة التدريس أو أبناء هيئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في المعاهد العليا التابعة 
لوزارة التعليم العالي ، وذوو الشهداء ومقعدي الحرب لمن كان عجزه كليًا، أن يشتركوا في المسابقات المذكورة في المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة، ويعد الموعد نهائيًا وال يجوز إجراء 

أي مسابقة أو مقابلة بعد انقضائه.
• تعد رغبة الطالب ملغاة إذا لم يتقدم للمسابقة أو المقابلة أو االمتحان الخاص ضمن المواعيد المحددة أعاله وليس هناك مسابقات أو مقابالت أخرى.

• تعلن وزارة التعليم العالي أسماء الطالب المقبولين بنتيجة المفاضلة العامة في الكليات والمعاهد ومدارس التمريض .  
• يستكمل المقبولون بنتيجة المفاضلة األوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل حيث قبلوا ، وعليهم تسديد الرسوم المقررة خالل المدة التي ستحدد بعد إعالن النتائج.

• يتم اإلعالن عن المفاضلة الخاّصة بالتعليم الموازي ، والسوريين غير المقيمين ، بعد صدور نتائج المفاضلة العامة )وعلى الطالب الراغبين في التقدم إلى هاتين المفاضلتين  االشتراك في المسابقات 
والمقابالت المطلوبة في الكليات والمعاهد في المواعيد المحددة في هذا اإلعالن.

• الطالب العرب واألجانب وأبناء المغتربين الذين يرغبون في االنتساب إلى الكليات والمعاهد التي يتطلب القبول فيها مسابقة أو مقابلة، عليهم التقّدم إلى هذه المسابقات والمقابالت في المواعيد 
المحدّدة في هذا اإلعالن ، وسيتم قبولهم بموجب مفاضلة خاصة بهم.

الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي

إعالن رقم )1( 
لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي في دورة عام 2010

تعلن وزارة التعليم العالي عن شروط االلتحاق بجامعات الجمهورية العربية السورية )دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات( 
ومدارس التمريض التابعة لها، والمعاهد التابعة لمختلف وزارات الدولة للطالب السوريين، ومن في حكمهم للعام الدراسي 2010-2011 وفق اآلتي

األحـكام العـاّمة 
1- يحق للطالب القبول مرة واحدة فقط في المفاضلة العامة، ومن لم يحصل على قبول فله أن يتقدم إليها في األعوام القادمة إن حصل على ثانوية جديدة.

2- كل من حصل على قبول بنتيجة المفاضلة العامة في العام الدراسي الماضي لن يسمح له بالتقدم إلى المفاضلة العامة لهذا العام وإن حصل على شهادة ثانوية جديدة، ويحق له التقدم إلى باقي 
المفاضالت إن حقق شروطها . 

3- يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية العامة السورية إلى المفاضلة بلغة أجنبية واحدة يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة ، وبناء عليه يحسب المجموع من /240/ للفرع العلمي و/220/ 
للفرع األدبي بعد طي عالمة التربية الدينية ، ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات ، وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

4- تتم المفاضلة على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية، بعد طّي درجة مادة التربية الدينية باستثناء كليتي الشريعة والمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق حيث سيصار إلى احتساب 
مادة التربية الدينية مع المجموع العام للدرجات عند التفاضل عليها.

5- عند تساوي المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية العامة في الحد األدنى للقبول في أي اختصاص سينظر إلى عالمة بعض المقررات في الشهادة الثانوية وفق ما هو مبين في الجدول الوارد 
باإلعالن رقم /2/  ويقبل من حاز على الدرجة األعلى .

6- عند تساوي الحد األدنى للقبول على العالمة االختصاصية ينظر إلى المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويقبل من حاز على المجموع األعلى .
7- اليحق للطالب تدوين رغبة كلية الهندسة المعمارية – اإلعالم – اللغة العربية – اللغة الفرنسية – اللغة االنكليزية في بطاقة المفاضلة مالم يكن قد نجح في االختبار الخاص بكل منها .

8- نجاح الطالب في اختبار اللغتين ) االنكليزية والفرنسية ( معًا اليتيح له التقدم إاَل إلى رغبة لغة واحدة يختارها عند ملء بطاقة المفاضلة .
9- كل طالب اختار ضمن رغباته كلية أو مدرسة تمريض أو معهدًا يحتاج القبول فيها إلى النجاح  في مسابقة أو مقابلة ولم يتقدم إليها ضمن المواعيد المحددة لها في هذا اإلعالن ، فإن هذه الرغبة 

تعّد ملغاة حكمًا.
10- عند اختيار الطالب للكليات واألقسام المفتتحة في جامعة الفرات وفروعها وفي كل من درعا ، السويداء ، إدلب ، طرطوس ، حماه ، تدمر ، القنيطرة لن يسمح له طوال دراسته الجامعية باالنتقال 

إلى الكليات أو األقسام المماثلة لها في أي من الجامعات والفروع .
11- يجب على الطالب التقيد التام بالمواعيد المحددة في هذا اإلعالن .

12- يسّجل أوالد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في دورة عام 2010 تسجياًل مباشرًا في الكلية أو القسم أو المعهد الذي  يرغبون االلتحاق فيه 
بحسب فرع شهادة الدراسة الثانوية.

13- يسجل الطالب المكفوفون الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة في دورة عام 2010  تسجياًل مباشرًا في كليتي الحقوق والشريعة وأقسام التاريخ - الفلسفة - اللغة العربية - اللغة اإلنكليزية - 
اللغة الفرنسية. 

14- يقبل حملة الشهادة الثانوية الشرعية قبواًل مباشرًا في كليتي الشريعة بجامعتي دمشق وحلب وفق شروط اإلعالن الذي حددته الكليتان المعنيتان . وكل من لم يقبل بالتسجيل المباشر يحق له التقدم 
إلى المفاضلة العامة وإلى باقي الرغبات المتاحة للثانوية األدبية وذلك بعد طي درجات المواد الدينية من الثانوية الشرعية ، وفق أسس قبول الثانوية األدبية المعلنة .

15- يقبل حملة الشهادة الثانوية الشرعية قبواًل مباشرًا  في المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية وفق شروط إعالن مجلس المعهد .
16- ال يحق للطالب المقبولين قبواًل مباشرًا في كليتي الشريعة والمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية بالتقدم إلى باقي المفاضالت.

17- يحق للطالب الذي تقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة غير السورية بلغة أجنبية بنسبة 50٪ فأكثر من مجموع مواد تلك الشهادة  التسجيل في أقسام اللغات األجنبية الموافقة للغة التي منحت 
فيها تلك الشهادة تسجياًل مباشرًا - ضمن مواعيد التسجيل - في الجامعة شريطة حصوله على الشهادة في دورة عام 2010 وأال يقل معدله فيها عن 50٪ )ويطالب برسوم التعليم الموازي ما لم تكن 

درجاته في الثانوية تخوله االلتحاق بنفس االختصاص وفق شروط ونتيجة المفاضلة العامة( ويعفى من التقدم إلى االختبار الخاص باللغات.
18- يعامل الطالب العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة السورية، 

معاملة الطالب السوريين من حيث القبول الجامعي في المفاضلة العامة، والرسوم الجامعية . 
19- تكريمًا من السيد الرئيس: يعامل أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات من غير السوريين أو من في حكمهم الذين درسوا مرحلة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية 

حتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة في سورية خالل فترة دراسة ابنها معاملة  الطالب السوريين من حيث القبول الجامعي في المفاضلة العامة، والرسوم الجامعية . 
20- ال يحق للطالب المقبولين في المفاضالت الخاصة التي تعلن عنها الجامعات بالتقدم إلى المفاضلة العامة ويعد طلبهم ملغى حكمًا .

شـروط المتقـّدم إلى المفاضـلة العـاّمة واألوراق المطلوبة
1-  أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية المطلوبة لدورة عام /2010/ بمجموع درجات ال يقل عن الحد األدنى المقّرر لكل مجموعة من المجموعات المبينة في الجدولين )أ – ب( من اإلعالن            

رقم )2( . بعد طّي درجة مادة التربية الدينية وتوفر الشروط المطلوبة فيهما .
2-  ُتحسم نسبة )10٪( من معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية للطالب السوريين ومن في حكمهم بعد طّي درجة مواد )التربية الدينية، التربية 

الرياضية والعسكرية، التربية الفنية والموسيقية، السلوك والمواظبة( إن وجدت.
           

األوراق المطلوبة:  
1- الوثيقة األصلية للنجاح في الشهادة الثانوية، النسخة األولى، للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية إضافة إلى صورة عن القيد في السجل المدني مستخرج حديثًا، أو صورة عن البطاقة 

الشخصية .
2-  يتقدم الطالب الفلسطيني السوري بصورة عن القيد في السجل المدني مستخرج حديثًا يذكر فيه تاريخ اللجوء  لعائلة الطالب والتي يجب أن  يكون  بتاريخ 1956/7/26 وما قبل.

3-  يتقدم الطالب العرب الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إلى  شهادة ميالد سورية ووثيقة تسلسل دراسي لمرحة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( ومرحلة 
التعليم الثانوي .

4-  يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي لمرحة التعليم األساسي ) الحلقة الثانية ( ومرحلة التعليم الثانوي وصورة عن البطاقة 
الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سورية. 

5-  الطالب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من إحدى الدول العربية أو األجنبية، يجب أن يتقدموا بالوثيقة األصلية للنجاح )النسخة األولى( مع صورة مصدقة عنها من وزارة الخارجية 
في الدولة التي صدرت عنها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها وكذلك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة أصولية للوثائق األجنبية، إضافة إلى صورة عن القيد في السجل المدني 

مستخرج حديثًا ، أو صورة عن البطاقة الشخصية .
6-  الوثيقة الخاصة بأبناء محافظات الرقة - الحسكة - دير الزور )التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية(، ويحصل عليها الطالب من مديرية التربية في المحافظة التي حصل منها على شهادة الدراسة 
الثانوية على أال يمضي على استخراجها أكثر من ثالثة أشهر للمتقدمين إلى كلية الطب بجامعة الفرات، أما بالنسبة لباقي الكليات فيكتفى بشهادة التعليم األساسي والشهادة الثانوية في حال عدم توافر 

التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية. 

الشروط واألوراق المطلوبة للمفاضالت الخاصة
1- المفاضلة الخاصة بأبناء أو أشقاء أو زوجات من استشهدوا في الحرب ، أو في الكفاح المسلح الفلسطيني ، أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية ، أو أبناء مقعدي الحرب:

- يحق لهم التقدم برغباتهم دون التقيد بالحدود الدنيا للدرجات المطلوبة في الجدولين )أ – ب( من اإلعالن رقم )2( باستثناء معاهد وزارة التربية وفق الشروط الخاصة بها المبينة في هذا اإلعالن، 
ويتقدمون ببطاقتي مفاضلة: األولى للمفاضلة العامة بشروطها المبينة أعاله والثانية للمفاضلة الخاصة بهم مرفقة بوثيقة مستخرجة حديثًا. ويحصل عليها الطالب من الجهات التالية:

• مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، لمن استشهدوا في الحرب وشهداء أحداث األمن الداخلي.
• مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ألبناء مقعدي الحرب لمن كان عجزه كليًا. 

• رئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة،  لمن استشهدوا في الكفاح المسلح الفلسطيني.
• الجهات الرسمية األخرى لمن استشهدوا بسبب قيامهم بواجبات رسمية، معتمدة من الوزير المختص ويتم اعتماد كل حالة على حده من قبل مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء 

في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

2-  أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006، وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلمية ، 
وأبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي ، الحاليين أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على األقل في عضوية هيئة التدريس أو البحث العلمي الذين تركوا 

العمل ألسباب غير تأديبية، أو الذين تُوفوا وهم على رأس الخدمة : 
- يحق لهم التقدم برغباتهم دون التقيد بالحدود الدنيا للدرجات المطلوبة في الجدولين )أ – ب( من اإلعالن رقم )2( باستثناء معاهد وزارة التربية وفق الشروط الخاصة بها المبينة في هذا اإلعالن، 
ويتقدمون ببطاقتي مفاضلة : األولى للمفاضلة العامة بشروطها المبينة أعاله ، والثانية للمفاضلة الخاصة بهم ، مرفقة بوثيقة صادرة من ذاتية الجامعة أو مركز الدراسات والبحوث العلمية ، أو المعهد 

العالي ، ممهورة بالخاتم الرسمي تبين وضع والده أو والدته ومدة الخدمة )حديثة العهد- ضمن مدة اإلعالن(.
يتم قبول المذكورين في البند )2( أعاله من حملة الثانوية المهنية على المقاعد الشاغرة في الكليات واألقسام المماثلة الختصاصاتهم. 

3- المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين جسميًا:

إجراءات التقّدم إلى المفاضلة
1- يتقّدم الطالب شخصيًا، أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( لالشتراك في مفاضلة القبول الجامعي إلى أحد مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات والمحافظات السورية .

2- يثّبت الطالب في بطاقة المفاضلة اللغة األجنبية التي اختارها للتفاضل ويحتسب مجموع درجاته وفقًا لذلك لجميع الرغبات ، وللقسم المماثل للغة التي اختارها.
3- ُيدِخل الموظف المختّص في مركز التسجيل رغبات الطالب إلى بطاقة المفاضلة االلكترونية .

4- للطالب أن يقوم بإدخال الرغبات بنفسه الكترونيًا من موقع المفاضلة على أن يتم تثبيت ذلك في أحد مراكز التسجيل حصرًا .
5- يطبع الموظف نسختين من البطاقة اإللكترونية بعد االنتهاء من إدخال رغبات الطالب إليها ويعرضهما عليه .

6- يوقع الطالب على النسختين الورقيتين بعد التأكد من صحة رغباته وتسلسلها، ويلصق الطوابع عليهما. 
في  باالشتراك  إشعارًا  باألخرى  ويحتفظ  الطالب  إلى  نسخة  ويسّلم   ، الثانوية  وبيانات شهادته  الطالب  التأّكد من شخصية  بعد  النسختين  الرسمية على  األختام  بالتثبيت ووضع  الموظف  يقوم   -7

المفاضلة.
8- ُتمهر الوثيقة األصلية لشهادة الدراسة الثانوية بختم المركز وتعاد إلى الطالب ليتقدم بها عند التسجيل النهائي.

9- لن يسمح بتعديل الرغبات أو االعتراض عليها بعد تثبيتها إلكترونيًا مهما كانت األسباب .
10- ملء جميع الرغبات في بطاقة المفاضلة غير ملزم ، ويمكن للطالب تدوين رغبة واحدة على األقل وحتى /25/ للفرع العلمي ، و /20/ للفرع األدبي ، ويتم القبول وفق مجموع الدرجات وتسلسل 

الرغبات.
11- ال يحق للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة تحت طائلة المسؤولية .

الجهة التي ُتقّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
1- يتقّدم الطالب لالشتراك في المفاضلة العامة وفق الجداول )أ ، ب ، ج( المذكورة في اإلعالن رقم /2/ إلى أحد مراكز التسجيل اإللكترونية المعتمدة اعتبارًا من صباح يوم الخميس الواقع في           
5 / 8 / 2010  ولغاية نهاية الدوام الرسـمي من يوم اإلثنين الواقع في 16 / 8 / 2010 ويتم استقبال الطالب ضمن فترة التسجيل المحددة أعاله يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى 

الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، بما في ذلك أيام العطل باستثناء يوم الجمعة .
2- يتقّدم الطالب لالشتراك في المفاضالت الخاصة: )أبناء أعضاء الهيئة التدريسية - ذوو الشهداء ومقعدو الحرب - المعاقون جسميًا( إلى أحد مراكز التسجيل اإللكترونية المعتمدة وخالل مواعيد 

التقدم للمفاضلة العامة.    
مالحظة: يستكمل الطالب األوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أسماء المقبولين.

مالحظاتنوع الفحصالشروط المطلوبةالفرع المطلوباألقسام  الخاصة بمفاضلة المعاقين

- اللغة العربية
- اللغة اإلنكليزية
- اللغة الفرنسية

- اآلثار
- علم االجتماع

–  الفلسفة
- المكتبات والمعلومات

علمي 

 أدبي

في  األقل  على  على ٪50   يكون حاصال  أن   -
مادة اللغة األجنبية بالنسبة لقسمي اللغة اإلنكليزية 

والفرنسية للناجحين باالختبار.
- أن يكون حاصال على 50٪  على األقل في مادة 
اللغة العربية بالنسبة لقسم اللغة العربية للناجحين 

باالختبار.

طبي  فحص  إلى  الطالب  يخضع 
المركزية  الطبية  اللجنة  قبل  من 
بجامعة البعث لتحديد درجة اإلعاقة 
وذلك اعتبارًا من يوم األحد الواقع 
نهاية  وحتى   2010/8/8 في 
الخميس  يوم  من  الرسمي  الدوام 
الواقع في 2010/8/12                             

يحق للطالب التقدم الكترونيًا ببطاقتي مفاضلة 
خالل مواعيد التقدم للمفاضلة العامة  : 

- األولى للمفاضلة العامة وفق حدودها الدنيا 
للدرجات الواردة باإلعالن رقم /2/ .

- الثانية لمفاضلة المعاقين دون التقيد بالحدود 
الدنيا للدرجات.

أدبي- التاريخ

تتم المفاضلة بين الطالب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة اإلعاقة التي حددتها اللجنة الطبية المركزية بجامعة البعث مع درجة الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية 
ووفق تسلسل رغباتهم

المفاضالت الخاصة التي ُتْعلن وُتجرى في الجامعات وفق المعايير والشروط التي يقرها مجلس الجامعة

كليتا التربية )معلم الصف(،والعلوم الثانية )رياضيات - الكيمياء / شعبة الكيمياء التطبيقية كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية بجامعتي دمشق وحلب وفي السويداء
اختصاص الصناعات النفطية والغازية/ ( في تدمر

كلية التربية الرياضية في جامعتي تشرين والبعثكليتا التربية )معلم الصف(، واالقتصاد الثالثة في القنيطرة

كلية التمريض في جامعة البعثكلية الهندسة التقنية في حلب وطرطوس لحملة الثانويات المهنية

كلية التربية الموسيقية بجامعة البعثقسم االقتصاد المنزلي في كلية التربية بجامعة تشرين لحملة الثانويات المهنية

الشروط العامة للمسابقات والمقابالت في الكليات والمعاهد بعد تحقيق الحد األدنى المطلوب من الدرجات 
للراغبين في التقدم إلى المفاضالت : العامة - الموازي - الطلبة العرب واألجانب -  السوري غير المقيم – المغتربين - أبناء أعضاء الهيئة التدريسية 

وأبناء أعضاء هيئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي- ذوي الشهداء ومقعدي الحرب –  أبناء أعضاء نقابة المعلمين
األوراق المطلوبة والمالحظاتموعد المسابقة أو المقابلة ومكانهامواعيد التسجيل لالشتراك بالمسابقةنوع المسابقة أو المقابلةالشروط المطلوب والحدود الدنيا فرع الثانوية المطلوبالكلية أو القسم أو المعهد ومكانها

كليات التربية بأقسامها
ورياض  النفسي  واإلرشاد  صف  معلم 

األطفال

العلمي
 أو

 األدبي
تعتمد الحدود الدنيا الواردة في إعالنات المفاضلة

- مقابلة ُتجرى بعد صدور نتائج القبول بالمفاضلة للتحقق من اللياقة 
الصحية والنفسية

  - يعد مستنكفًا عن التسجيل من لم يجر المقابلة الشخصية في الميعاد 
المحدد لها

-
تتم المقابالت في كلية التربية  التي قبل فيها الطالب 

بنتيجة المفاضلة خالل الفترة المحددة لتسجيل 
الطالب المقبولين. 

- يقبل الطالب الذي لم يحقق شرط اللياقة الصحية والنفسية في الرغبة التالية التي يحق له التسجيل فيها وفق بطاقة 
مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية من الكلية المعنية بأنه غير الئق صحيًا ونفسيًا بنتيجة فحص المقابلة الشخصية. 

كليات التمريض بجامعات
تشرين - حلب

الفرات
العلمــي

-  135 درجة لمفاضلة التعليم الموازي
- 60٪ من معدل الثانوية لمفاضلة السوري غير المقيم 

إحدى  في  واألجانب  العرب  للطلبة  الثانوية  معدل  من   ٪60 -
دورتي2009 و 2010

فحص طبي ولياقة بدنية

اعتبارًا من الخميس 2010/8/5
ولغاية األثنين  2010/8/9

في قسم شؤون الطالب في إحدى كليات التمريض 
عدا كلية التمريض بجامعة البعث.                             

اعتبارًا من الثالثاء 2010/8/10
ولغاية األحد 2010/8/15

في مباني الكليات المعنية         

- طلب اشتراك في قسم شؤون الطالب بالكلية التي يرغب في إجراء المقابلة فيها.
- صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية .

- اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبار .

مدارس التمريض
دمشق - حلب 

إناث فقط
مقابلة للتحقق من اللياقة الصحية والنفسية- أن تكون المتقدمة من مواليد عام 1988وما بعد.العلمــي

اعتبارًا من الخميس 2010/8/5
ولغاية األثنين  2010/8/9

مدارس  إحدى  في  الطالب  شؤون  قسم  في 
التمريض   

اعتبارًا من الثالثاء 2010/8/10
ولغاية األحد 2010/8/15

في قسم شؤون الطالب بمدرسة التمريض التي 
ترغب بإجراء المقابلة فيها.

- طلب اشتراك في قسم شؤون الطالب في مدرسة التمريض التي ترغب بإجراء المقابلة فيها.
- صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية 

- اصطحاب البطاقة الشخصية يوم المقابلة .

معهد اآلثار والمتاحف بدمشق
العلمي
 أو

 األدبي
تعتمد الحدود الدنيا الواردة في إعالنات المفاضلة

سالمة                       من  للتثبت  بالمفاضلة  القبول  نتائج  صدور  بعد  ُتجرى  مقابلة   -
الجسد والحواس.

الميعاد                          في  الشخصية  المقابلة  يجر  لم  من  التسجيل  عن  مستنكفًا  يعد   -
المحدد لها

-
تتم المقابالت في المعهد الذي قبل فيه بنتيجة 

المفاضلة خالل األسبوعين األولين من مواعيد 
التسجيل

- يقبل الطالب الذي لم يحقق المعايير المطلوبة في الرغبة التالية التي يحق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته 
بعد إبراز وثيقة خطية من المعهد بأنه غير الئق صحيًا بنتيجة فحص المقابلة الشخصية. 

المعهد التقاني للخطوط الحديدية
)ذكور فقط(

ملتزم
العلمــي

تعتمد الحدود الدنيا الواردة في إعالنات المفاضلة والتعيين بعد 
التخرج حصريًا في المناطق الشمالية الشرقية من سورية )حلب 

- دير الزور- الرقة - القامشلي(
- يقبل الطالب الغير الئق صحيُا في الرغبة التالية التي يحق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقة خالل المواعيد المحددة لتسجيل الطالب المستجدين-فحص طبي بعد صدور النتائج وأثناء التسجيل

خطية من المعهد بأنه غير الئق صحيًا بنتيجة الفحص الطبي.

 المعهد  التقاني للنفط والغاز بالرميالن
تعتمد الحدود الدنيا الواردة في إعالنات المفاضلةالعلمــي)ملتزم( 

سالمة                       من  للتثبت  بالمفاضلة  القبول  نتائج  صدور  بعد  ُتجرى  مقابلة   -
الجسد والحواس.

الميعاد               في  الشخصية  المقابلة  يجر  لم  من  التسجيل  عن  مستنكفًا  يعد    -
المحدد لها

-
تتم المقابالت في المعهد الذي قبل فيه بنتيجة 

المفاضلة خالل األسبوعين األولين من مواعيد 
التسجيل

- يقبل الطالب الذي لم يحقق المعايير المطلوبة في الرغبة التالية التي يحق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضلته 
بعد إبراز وثيقة خطية من المعهد بأنه غير الئق صحيًا بنتيجة فحص المقابلة الشخصية. 

المعهد التقاني للفنون التطبيقية بدمشق
العلمي

أو األدبي
)اختصاص التصوير الضوئي 

يقبل الفرع العلمي فقط(

- جميع المتقدمين لمفاضلة التعليم الموازي .
- 50٪ من معدل الثانوية لمفاضلة السوري غير المقيم.

إحدى  في  واألجانب  العرب  للطلبة  الثانوية  معدل  من   ٪50-
دورتي 2009 و2010 .

فحص رسم
اعتبارًا من الخميس 2010/8/5

ولغاية األثنين  2010/8/9
في معهد الفنون التطبيقية بدمشق

يومي األربعاء والخميس 11 و 12 /2010/8 
الساعة التاسعة صباحًا في قلعة دمشق 

- طلب اشتراك في قسم شؤون الطالب في المعهد المعني .
- صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية.

- اصطحاب البطاقة الشخصية يوم الفحص.

معهد التربية الفنية التشكيلية 
والتطبيقية

العلمي أو األدبي أو
والصناعية  النسوية  المهنية 

الثانوية ولجميع الصادرة عن وزارة التربية - حيازة الطالب على معدل 50٪ في الشهادة 
المفاضالت .

إحدى  في  واألجانب  العرب  للطلبة  الثانوية  معدل  من   ٪50 -
دورتي عام 2009 و2010للعلمي واألدبي فقط

غير  والسوريين  الموازي  لمفاضلة  الثانوية  معدل  50٪من   -
المقيمين للعلمي واألدبي فقط

- يتقدم الطالب إلى اختبارات هذه المعاهد وفق الشروط والمواعيد المحددة في اإلعالن الصادر عن وزارة التربية . 
 

- يدون الطالب من حملة الشهادة الثانوية )العلمي واألدبي( بما فيهم أبناء أعضاء نقابة المعلمين الذين تقدموا إلى اختبارات هذه المعاهد ،رغباتهم في بطاقة المفاضلة ضمن المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة.

- يدون الطالب من حملة الشهادة الثانوية المهنية الذين تقدموا إلى اختبارات هذه المعاهد ،رغباتهم في بطاقة المفاضلة ضمن المواعيد المحددة في إعالن مفاضلة الثانويات المهنية الذي سيصدر الحقًا.

- إدراج رغبة معاهد التربية الرياضية ضمن الرغبات العشر األولى في بطاقة المفاضلة العامة.

- مفاضلة المتفوقين رياضيًا لمعاهد التربية الرياضية تجرى وتصدر نتائجها في وزارة التربية.

معهد التربية الموسيقية
العلمي أو األدبي

أو المهنية النسوية الصادرة 
عن وزارة التربية

معاهد التربية الرياضية
العلمي

أو
األدبي

- على الطالب الراغبين في االستفادة من الحصة المخصصة ألبناء أعضاء نقابة المعلمين في معاهد وزارة التربية مراجعة فرع نقابة المعلمين في المحافظة التي يتبع لها أحد والديه خالل المواعيد المحددة لتقديم طلبات المفاضلة لتسجيل أسمائهم، ويرفع المكتب الفرعي أسماء هؤالء الطالب إلى المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ليصار إلى إحالتها إلى وزارة التعليم العالي. مالحظات خاصة بمعاهد وزارة التربية
- تجرى المفاضلة بين الطالب الواردة أسماؤهم من المكتب التنفيذي الناجحين في الفحوص والمقابالت المحددة ، وفق تسلسل رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية بغض النظر عن المحافظة التي صدرت عنها الشهادة . ويمكن االطالع على الشروط المعلنة لدى مديريات التربية بالمحافظات.

تعليمات عامة
• تصدر وزارة التعليم العالي أسماء الطالب المقبولين من األوائل بنسبة 3٪ في كل اختصاص من اختصاصات الثانوية المهنية في كل محافظة في الكليات المقابلة الختصاصاتهم وفي الجامعة 

األقرب إلى المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة الثانوية على أال يقل عدد الناجحين في كل اختصاص عن 15 طالبًا ، وأال يقل  معدل نجاح الطالب عن 75 ٪.
• تصدر وزارة التعليم العالي أسماء الطالب المقبولين من األوائل بنسبة 3٪ في كل اختصاص من اختصاصات الثانوية المهنية في كل محافظة في المعاهد المقابلة بعد احتساب األوائل المقبولين 

في الكليات. 
• الراغبون في التقدم إلى الجامعة االفتراضية السورية عليهم مراجعة مقر الجامعة في وزارة التعليم العالي، ولالستعالم عن شروط القبول فيها يمكن االتصال على الرقم /2113469/ أو عبر الموقع 

.www.svuonline.org  :)اإللكتروني على الشابكة )اإلنترنت
• الراغبون في التقدم إلى أكاديمية األسد للهندسة العسكرية  يخضعون إلى الشروط المعلنة من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويراجع بشأنها إدارة األكاديمية بحلب.

• لالطالع على إعالنات مفاضلة القبول الجامعي بكافة أنواعـه ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عن طريق :

المفاضلة الخاصة التي يجريها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  

اختصاصات المعهد:
هندسة االتصاالت – هندسة النظم المعلوماتية – هندسة النظم االلكترونية – هندسة الميكاترونكس – هندسة الطيران بحلب

الحد األدنى المطلوب من الشهادة الثانوية العامة )الفرع العلمي(
يتم التسجيل بالمفاضلة الخاصة بالمعهد في مقره الكائن :

في دمشق : مساكن برزة ـ مسبق الصنع ـ أوتستراد ثاني ـ خلف مشفى حاميش.
في حلب : حلب الجديدة ـ أول طريق الراشدين.
اعتبارًا من 2010/8/9 ولغاية 2010/8/26 

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا )عدا يومي الجمعة والسبت(.
لالستعالم : 5140520 / 011
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الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

إعالن رقم )2( 
لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي في دورة عام 2010

تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتقدم إلى المفاضلة العامة 
والمفاضلة الخاصة بمحافظات )الرقة - الحسكة - دير الزور( للطالب السوريين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2010- 2011

 أ- جـدول المفاضلـــة العامــــة للفرع العلمي
       على الطالب اختيار رغباته المطلوبة من المجموعة التي يحقق فيها مجموع درجاته الحد األدنى للمجموعة، أو من المجموعات األدنى التي تليها:

المجموعات
الحد األدنى 
المطلوب من 

الدرجات
الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

• كلية الطب البشري في جامعتي دمشق - حلب.233  درجةالمجموعة /1 /

• كلية الطب البشري في جامعات تشرين- البعث - الفرات.231  درجةالمجموعة /2 /

• كلية الصيدلة في جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث.228  درجةالمجموعة /3 /

• كلية طب األسنان في جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث )حماه(227  درجةالمجموعة /4 /

• كلية الهندسة المعلوماتية في جامعات دمشق - حلب - تشرين - البعث.223  درجةالمجموعة /5 /

220  درجةالمجموعة /6 /

• كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق .
• كلية الهندسة المدنية )الهندسة اإلنشائية ( في جامعة تشرين .

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )الهندسة الطبية في جامعة دمشق( و)هندسة االلكترونيات واالتصاالت( 
في جامعات دمشق- تشرين- البعث.

218  درجةالمجموعة /7 /
• كلية الهندسة المدنية في جامعتي حلب- البعث.

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة الحواسيب واألتمتة(في جامعة دمشق.
• كلية الهندسة الكيميائية والبترولية )الهندسة البترولية( في جامعة البعث

214  درجةالمجموعة /8 /

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  )هندسة الحاسبات والتحكم اآللي (  في جامعة تشرين- )هندسة التحكم 
اآللي والحواسيب ( في جامعة البعث - )هندسة الطاقة الكهربائية ( في جامعة دمشق .

• كلية الهندسة الكهربائية )هندسة الحواسيب - هندسة االتصاالت( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة المدنية )هندسة إدارة التشييد ( في جامعة تشرين .

• كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في طرطوس.
• كلية الهندسة البتروكيميائية )الهندسة البترولية( في جامعة الفرات.

211  درجةالمجموعة /9 /

• كلية الهندسة المدنية )الهندسة الجيوتكنيكية( في جامعة تشرين 
• كلية الهندسة المدنية في الرقة والحسكة.

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة الطاقة الكهربائية ( في جامعة البعث.
• كلية الهندسة البتروكيميائية )هندسة الصناعات البتروكيميائية( في جامعة الفرات.

209  درجةالمجموعة /10 /

• كلية الهندسة التقنية )تقانة الهندسة الحيوية( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة المدنية )هندسة المواصالت والنقل- الهندسة الطبوغرافية( في جامعة تشرين.

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )ميكانيك عام( في جامعة دمشق.
• كلية الهندسة الميكانيكية )هندسة الطيران( في جامعة حلب.

207  درجةالمجموعة /11 /

• كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية )هندسة التحكم اآللي واألتمتة  الصناعية – هندسة النظم اإللكترونية( 
في جامعة حلب.

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة الميكاترونيك( في جامعة تشرين 
• كلية الهندسة المدنية ) الهندسة البيئية( في جامعتي تشرين والبعث.

• كلية الهندسة الكيميائية والبترولية )الهندسة الكيميائية( في جامعة البعث.
• كلية الهندسة المدنية )الهندسة الطبوغرافية - الهندسة المائية( في جامعة حلب.

• كلية اآلداب )اللغة اإلسبانية( في دمشق )شريطة أن تكون لغة الطالب في الشهادة الثانوية  الفرنسية حصرًا(.

204  درجةالمجموعة /12 /

الثقيلة    واآلليات  السيارات  هندسة   - الميكانيكي  التصميم  )هندسة  والكهربائية  الميكانيكية  الهندسة  كلية   •
هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها( في جامعة دمشق.

• كلية الهندسة المدنية )الهندسة المائية والري( في جامعة تشرين .
• كلية الهندسة المدنية )هندسة الموارد المائية( في جامعة البعث.

• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة الطاقة الكهربائية( في جامعة تشرين. 
• كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية )هندسة الميكاترونيك( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة الميكاترونيك(في جامعة البعث.

200  درجةالمجموعة /13 /

• كلية الهندسة المعمارية في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث.
           )تدرج ضمن الرغبات العشر األولى( للناجحين باالختبار فقط.

• كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية ) هندسة نظم القدرة الكهربائية – هندسة القيادة الكهربائية( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )الهندسة البحرية( في جامعة تشرين.

• كلية الهندسة التقنية )أتمتة صناعية( في طرطوس.
• كلية الهندسة الكيميائية والبترولية )الهندسة الغذائية( في جامعة البعث.

• كلية الهندسة التقنية )تكنولوجيا األغذية - تقانة الهندسة البيئية( في جامعة حلب.

196  درجةالمجموعة /14 /

• كلية الهندسة المدنية )الري والصرف( في الرقة.
• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة التصميم واإلنتاج – هندسة القوى الميكانيكية ( في جامعة تشرين.

هندسة   – واإلنتاج  التصميم  هندسة   – الميكانيكية  القوى  )هندسة  والكهربائية  الميكانيكية  الهندسة  كلية   •
المعادن( في جامعة البعث.

• كلية الهندسة الميكانيكية )هندسة الطاقة الميكانيكية( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة التقنية )معدات صناعية - تقانة األغذية( في طرطوس.

• كلية االقتصاد في جامعة دمشق.
• كلية التربية )معلم صف( في جامعة البعث.

• المعهد التقاني لطب األسنان )تعويضات( في دمشق )شريطة حيازة الطالب على/15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

190  درجةالمجموعة /15/

• كلية الهندسة الكيميائية والبترولية )هندسة الغزل والنسيج( في جامعة البعث.
• كلية الهندسة الميكانيكية )هندسة اإلنتاج - الهندسة الصناعية -علم المواد الهندسية - ميكانيك الغزل والنسيج ( 

في جامعة حلب.
• كلية الهندسة التقنية )هندسة المكننة الزراعية( في طرطوس.

• كلية العلوم )الرياضيات( في جامعة دمشق )شريطة حيازة الطالب على /39/ درجة في مادة الرياضيات (.
• كلية التربية )معلم صف( في جامعتي دمشق وتشرين وحماه وطرطوس.

• المعهد التقاني لطب األسنان )تعويضات( في حلب- حماه )شريطة حيازة الطالب على/15/ درجة في مادة 
اللغة األجنبية(.

• المعهد التقاني للنفط والغاز في حمص والرميالن)ذكور فقط(.
• المعهد التقاني للنفط والغاز في حمص )فرع دير الزور _ذكور فقط( .

المجموعات
الحد األدنى 
المطلوب من 

الدرجات
الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

185  درجةالمجموعة /16/

• كلية الهندسة الميكانيكية )هندسة اآلالت الزراعية( في جامعة حلب.
• كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية )هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج( في جامعة الفرات.

• كلية العلوم الصحية في جامعة البعث.
• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط( في جامعة دمشق.

• كلية التربية )معلم صف ( في جامعة حلب ودرعا.
• كلية التربية )التربية الخاصة( في جامعة دمشق .

180  درجةالمجموعة /17/

• كلية الزراعة في جامعات دمشق وتشرين والبعث.
• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط( في جامعة البعث.

• كلية السياحة )االرشاد السياحي(في جامعة دمشق 
• كلية السياحة في جامعة البعث .

• كلية العلوم )الرياضيات( في جامعة حلب وطرطوس والحسكة 
          )شريطة حيازة الطالب على /39/ درجة في مادة الرياضيات (.

• كلية التربية )المناهج وتقنيات التعليم(في جامعة دمشق.
• كلية العلوم )علم الحياة ( في جامعة دمشق.

• كلية اإلعالم في جامعة دمشق )شريطة حيازة الطالب على/18/ درجة في اللغة األجنبية و/32/ درجة في اللغة 
العربية وللناجحين باالختبار فقط(.

• كلية االقتصاد )تمويل ومصارف( في حماه.175  درجةالمجموعة /18/
• كلية االقتصاد في جامعتي حلب تشرين وفي طرطوس ودرعا.

170  درجةالمجموعة /19/

• كلية التربية )المناهج وطرائق التدريس( في جامعة البعث.
• كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.

• كلية العلوم )الكيمياء( في جامعتي دمشق - حلب 
          )شريطة حيازة الطالب على /13/ درجة في مادة الكيمياء(.

• كلية العلوم )الفيزياء( في جامعة دمشق 
          )شريطة حيازة الطالب على /26/ درجة في مادة الفيزياء(.

• كلية الزراعة في جامعة حلب وفي السويداء والحسكة .
• كلية التربية )علم النفس( في جامعة دمشق.

• كلية الحقوق في جامعات دمشق _ تشرين _البعث.
• كلية التربية )معلم صف( في جامعة الفرات وفي السويداء وإدلب والحسكة والرقة.

• كلية السياحة ) اإلدارة الفندقية – اإلدارة السياحية ( في طرطوس.
• كلية التربية )االقتصاد المنزلي( في جامعة تشرين .

• كلية التربية )إرشاد نفسي( في جامعتي دمشق والبعث.
• المعهد التقاني للخطوط الحديدية في حلب )ذكور فقط(.

162  درجةالمجموعة /20/

• كلية االقتصاد في جامعة الفرات وفي الحسكة . 
• كلية الشريعة في جامعتي دمشق و حلب

          )شريطة حيازة الطالب على/12/ درجة في مادة التربية الدينية و/24/ درجة في مادة اللغة العربية(.
• كلية العلوم )الرياضيات( في جامعتي تشرين - البعث وفي إدلب. 

          )شريطة حيازة الطالب على /39/ درجة في مادة الرياضيات(. 
• كلية العلوم )الجيولوجيا( في جامعتي دمشق والبعث.            

• كلية التربية )المناهج وطرائق التدريس( في جامعة حلب .
• كلية الطب البيطري في جامعة الفرات وفي حماه وإدلب.

• كلية العلوم )العلوم البيئية ( في جامعة دمشق.
• كلية الزراعة )عام ( في إدلب .

• كلية اآلداب )اللغة اليابانية( في جامعة دمشق 
          )شريطة أن تكون لغة الطالب في الشهادة الثانوية االنكليزية حصرًا(.

• كلية العلوم )علم الحياة ( في جامعات حلب _تشرين _ والبعث.
• كلية الحقوق في جامعة حلب وفي درعا وإدلب.

• كلية التربية )المناهج وتقنيات التعليم( في جامعة تشرين.
• كلية التربية )إرشاد نفسي( في جامعتي حلب وتشرين وفي السويداء ودرعا.

• كلية العلوم ) الفيزياء( في طرطوس وإدلب 
          )شريطة حيازة الطالب على /26/ درجة في مادة الفيزياء(.

• كلية اآلداب )علم االجتماع( في درعا.
• كلية اآلداب )الفلسفة- علم االجتماع ( في جامعة تشرين وفي السويداء.

• المعهد التقاني الطبي في دمشق 
          )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية( .

• المعهد الصحي في دمشق .
• المعهد التقاني للحاسوب في دمشق 

          )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية( .  

155  درجةالمجموعة /21/

• كلية الزراعة )زيتون( في إدلب .
• كلية العلوم )اإلحصاء الرياضي( في جامعة دمشق

          )شريطة حيازة الطالب على /36/ درجة في مادة الرياضيات(. 
• كلية العلوم )الكيمياء( في جامعة البعث وتشرين 

          )شريطة حيازة الطالب على /13/ درجة في مادة الكيمياء(. 
• كلية العلوم ) الفيزياء( في جامعة حلب 

          )شريطة حيازة الطالب على /26/ درجة في مادة الفيزياء(.
• كلية الزراعة في جامعة الفرات. 

• كلية العلوم )الرياضيات( في جامعة الفرات وفي الرقة
          )شريطة حيازة الطالب على /39/ درجة في مادة الرياضيات(.

• كلية العلوم ) الجيولوجيا( في جامعتي حلب وتشرين.
• كلية العلوم اإلدارية في إدلب.

• كلية الحقوق في جامعة الفرات والحسكة.
• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط( في جامعة الفرات وفي الرقة.

• كلية اآلداب )المكتبات والمعلومات( في جامعة دمشق.

المجموعات
الحد األدنى 
المطلوب من 

الدرجات
الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

145  درجةالمجموعة/22/

• كلية العلوم )الفيزياء( في جامعتي تشرين والبعث)شريطة حيازة الطالب على /26/ درجة في مادة الفيزياء(.
• كلية العلوم )الكيمياء( في جامعة الفرات والرقة )شريطة حيازة الطالب على /13/ درجة في مادة الكيمياء(.

• كلية العلوم )اإلحصاء الرياضي( في جامعات حلب وتشرين والبعث. )شريطة حيازة الطالب على /36/ 
درجة في مادة الرياضيات(. 

• كلية العلوم )علم الحياة( في جامعة الفرات وفي الرقة.
• كلية اآلداب )الفلسفة- علم االجتماع( في جامعتي دمشق وحلب.

• كلية اآلداب )المكتبات والمعلومات( في جامعة تشرين.
• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط ( في الحسكة.

• كلية اآلداب )اآلثار( في جامعتي دمشق وحلب وفي إدلب.
• المعهد التقاني للحاسوب في حلب وحمص وحماه والالذقية ودرعا وإدلب والرقة

    )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.
• المعهد الصحي في حمص وحلب وطرطوس ودير الزور والحسكة.

• المعهد التقاني الطبي في حلب والالذقية والنبك )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.
• معهد اآلثار والمتاحف في دمشق )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

• المعهد المالي في دمشق.   
• المعهد التقاني اإلحصائي في دمشق.

135  درجةالمجموعة/23/

• كلية التمريض في جامعات حلب وتشرين والفرات.
• كلية العلوم )الفيزياء( في جامعة الفرات )شريطة حيازة الطالب على /26/ درجة في مادة الفيزياء(.

• كلية اآلداب )الجغرافية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين وفي السويداء وطرطوس.
• كلية اآلداب )اآلثار( في السويداء. 

• المعهد التقاني الهندسي بدمشق وحمص)شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.
• المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية في دمشق )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(

125  درجةالمجموعة/24/
• مدرسة التمريض في جامعة دمشق ) إناث فقط(. 

• المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية في حلب ودرعا 
    )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

120  درجةالمجموعة/25/

الالذقية-  إدلب-  حلب-  حماه-  حمص-  السويداء-  درعا-  القنيطرة-  دمشق-  في  الموسيقية  التربية  معهد   •
طرطوس- دير الزور- الرقة- الحسكة.

• معهد التربية الرياضية للمعلمين في دمشق وحلب ودير الزور )ذكور فقط(
• معهد التربية الرياضية للمعلمين في الرقة- الحسكة )ذكور وإناث(.

•  معهد التربية الرياضية للمعلمات في دمشق وحلب ودير الزور )إناث فقط(
• معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية في دمشق - الالذقية - القنيطرة- درعا- السويداء- حمص- حماه- 

حلب- إدلب - طرطوس- دير الزور- الرقة- الحسكة.

جميع المجموعة/26/
المتقدمين

• المعهد التقاني الهندسي في الالذقية وحلب .
•  المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في دمشق وحلب . 

• المعهد التقاني الزراعي في ريف دمشق)خرابو( – حلب – السويداء - حمص- حماه )السقيلبية(- طرطوس- 
درعا- إدلب- دير الزور - الرقة – الحسكة - القنيطرة.

• المعهد التقاني للزراعات المتوسطية في الالذقية.
• المعهد التقاني للطب البيطري في الالذقية - حماه - إدلب – دير الزور - الحسكة - الرقة.

• المعهد التقاني للمكننة الزراعية في القامشلي.
• المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر في تدمر.

• المعهد التقاني للتنمية المستدامة في المناطق الجافة في ديرالزور.
• المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية في الالذقية وإدلب والرقة ودير الزور

• المعهد التقاني للصناعات الغذائية في دير الزور.
• المعهد التقاني للخدمات الطبية الطارئة في حماه. )شريطة حيازة الطالب على /15/ درجة في مادة اللغة 

األجنبية للمعاهد المذكورة أعاله في هذه المجموعة(.
• مدرسة التمريض في جامعة حلب ) إناث فقط(. 

• المعهد التقاني اإلحصائي في الالذقية.
• معهد المراقبين الفنيين في دمشق- حمص- حماه- حلب- الالذقية- دير الزور- الحسكة- درعا- وطرطوس.

• معهد التقاني للفنون التطبيقية في دمشق.
• المعهد التقاني للصناعات التطبيقية في دمشق – حمص – حلب .

• المعهد التقاني للصناعات الكيميائية في دمشق
• المعهد التقاني للصناعات النسيجية في دمشق.

• المعهد التقاني للطباعة والنشر في دمشق.
• المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك في عدرا وحلب والالذقية.

• المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية في دمشق )شريطة حيازة الطالب على/10/ درجات في التربية الدينية(. 

المجموعة/27/

جميع المتقدمين
للراغبين 

في التفاضل 
على عالمة 
االختصاص

• كلية العلوم )الرياضيات( في جامعات دمشق – حلب – تشرين – البعث - الفرات وفي الرقة - إدلب - 
طرطوس - الحسكة )لمن حاز على/45/ درجة على األقل في مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية(

• كلية العلوم )اإلحصاء الرياضي( في جامعات دمشق – حلب – تشرين – البعث )لمن حاز على/45/ درجة 
على األقل في مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية(

• كلية العلوم )الفيزياء( في جامعات دمشق – حلب – تشرين – البعث - الفرات وفي إدلب - طرطوس )لمن 
حاز على/30/ درجة على األقل في مادة الفيزياء في الشهادة الثانوية(

الرقة )لمن حاز  الفرات وفي  البعث -  الحياة( في جامعات دمشق – حلب –تشرين –  العلوم )علم  • كلية 
على/22/ درجة على األقل في مادة العلوم في الشهادة الثانوية( .

الرقة )لمن حاز  الفرات وفي    - البعث  )الكيمياء( في جامعات دمشق – حلب – تشرين –  العلوم  كلية   •
على/15/ درجة على األقل في مادة الكيمياء في الشهادة الثانوية(.

المجموعة/28/

جميع المتقدمين
للراغبين 

في التفاضل 
على عالمة 

االختصاص من 
الناجحين في 

االختبارات

• كلية اآلداب )اللغة العربية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث- الفرات- وفي درعا- السويداء- الرقة- 
إدلب- الحسكة- طرطوس- حماه )لمن حاز على/30/درجة على األقل في مادة اللغة العربية في الشهادة الثانوية(.

•  كلية اآلداب )اللغة اإلنكليزية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث- الفرات وفي طرطوس- حماه – 
إدلب) لمن حاز على /26/ درجة على األقل في مادة اللغة اإلنكليزية في الشهادة الثانوية( .

•  كلية اآلداب )اللغة الفرنسية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث- الفرات وفي طرطوس – حماه - 
درعا )لمن حاز على /26/ درجة على األقل في مادة اللغة الفرنسية في الشهادة الثانوية(.

ب - جـدول المفاضلـــة العامــــة للفرع األدبي
على الطالب اختيار رغباته المطلوبة من المجموعة التي يحقق فيها مجموع درجاته الحد األدنى للمجموعة ، أو من المجموعات األدنى التي تليها :

المجموعات
الحد األدنى 
المطلوب من 

الدرجات
الكليات والفروع واألقسام والمعاهد التي يمكن اختيارها للمفاضلة

• كلية التربية ) معلم صف( في جامعتي دمشق - البعث وفي طرطوس.185  درجةالمجموعة/ 1/

• كلية التربية ) معلم صف( في جامعات حلب - تشرين - الفرات وفي الرقة - الحسكة- إدلب- درعا- السويداء – حماه .177 درجةالمجموعة/ 2/

• كلية  اإلعالم في جامعة دمشق للناجحين باالختبار فقط.175  درجةالمجموعة/ 3/
             )شريطة الحصول على/24/ درجة في اللغة األجنبية و/48/ درجة في اللغة العربية(

• كلية الحقوق في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث  .172  درجةالمجموعة/ 4/
• كلية التربية )إرشاد نفسي( في جامعات دمشق - حلب- تشرين- البعث – وفي درعا والسويداء.

169  درجةالمجموعة/ 5/
• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط( في جامعتي دمشق والبعث.

• كلية السياحة )االرشاد السياحي(في جامعة دمشق 
• كلية السياحة في جامعة البعث .

165  درجةالمجموعة/ 6/

•  كلية اآلداب )قسم اللغة األلمانية( في جامعة دمشق. )شريطة أن تكون لغة الطالب في الشهادة الثانوية اإلنكليزية أو األلمانية حصرًا(.
• كلية اآلداب ) قسم اللغة االسبانية ( في جامعة دمشق. )شريطة أن تكون لغة الطالب في الشهادة الثانوية الفرنسية حصرًا(.

• كلية الحقوق في الحسكة وفي درعا وإدلب.
• كلية السياحة ) اإلدارة الفندقية – اإلدارة السياحية (في طرطوس.

• كلية اآلداب )قسم اآلثار( في جامعتي دمشق - حلب وفي إدلب.
• كلية التربية )علم النفس( في جامعة دمشق.

• كلية التربية )رياض األطفال إناث فقط ( في جامعة الفرات وفي الحسكة و الرقة.
• كلية التربية )المناهج وطرائق التدريس( في جامعتي حلب والبعث.
• كلية التربية )المناهج وتقنيات التعليم( في جامعتي دمشق- تشرين.

• كلية التربية )التربية الخاصة( في جامعة دمشق.
• كلية اآلداب )قسم التاريخ( في جامعتي البعث - الفرات.

• كلية اآلداب )جغرافية( طرطوس .
• كلية اآلداب )علم االجتماع( في درعا .
• كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.

156  درجةالمجموعة/ 7/

• كلية اآلداب )الفلسفة - علم االجتماع( في جامعتي دمشق- حلب.
• كلية اآلداب )الجغرافية- التاريخ( في جامعات دمشق- حلب- تشرين.
• كلية اآلداب )قسم اللغة الفارسية( في جامعات دمشق - حلب- البعث.

• كلية اآلداب )قسم المكتبات والمعلومات( في جامعتي دمشق - تشرين.
• كلية التربية ) اقتصاد منزلي ( في جامعة تشرين.

• كلية الحقوق في جامعة الفرات.
• المعهد التقاني للخدمة االجتماعية في دمشق.

• المعهد التقاني لطب األسنان )مساعدات لإلناث فقط( في دمشق- حلب وفي حماه. )شريطة حيازة الطالبة على/20/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.
• المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية في دير الزور. )شريطة حيازة الطالب على /20/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

• معهد اآلثار والمتاحف في دمشق )شريطة حيازة الطالب على/20/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

150  درجةالمجموعة/ 8/

• كلية اآلداب ) الفلسفة- علم االجتماع( في جامعة تشرين.
• كلية الشريعة في جامعتي دمشق - حلب .

             )شريطة حيازة الطالب على/12/ درجة في مادة التربية الدينية و/36/ درجة في مادة اللغة العربية( 
• كلية اآلداب )قسم اللغة التركية ( في جامعة حلب.

• كلية اآلداب )التاريخ- الجغرافيا -الفلسفة - علم االجتماع - اآلثار( في السويداء.
• كلية اآلداب )اللغة اليابانية( في جامعة دمشق.

             )شريطة أن تكون لغة الطالب في الشهادة الثانوية  االنكليزية حصرًا(.
• المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية في دمشق - حلب - الالذقية - درعا - إدلب – الرقة. )شريطة حيازة الطالب على /20/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

• المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق في دمشق- حلب- الالذقية. )شريطة حيازة الطالب على/20/ درجة في مادة اللغة األجنبية(.

110  درجةالمجموعة/ 9/

• معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية في دمشق - الالذقية - القنيطرة - درعا - السويداء - حمص - حماه - حلب - إدلب - طرطوس - دير الزور- الرقة- الحسكة.
• معهد التربية الموسيقية في : دمشق- حلب- القنيطرة - درعا - السويداء - حمص - حماه- إدلب - الالذقية - طرطوس - دير الزور- الرقة - الحسكة.

• معهد التربية الرياضية للمعلمين في دمشق- حلب - دير الزور )ذكور فقط(.
• معهد التربية الرياضية للمعلمين في الرقة - الحسكة )ذكور وإناث(.

• معهد التربية الرياضية للمعلمات في دمشق - حلب - دير الزور )إناث فقط(. 
             )تدرج رغبة معهد التربية الرياضية ضمن الرغبات العشر األولى(

المجموعة /10/

جميع 
المتقدمين

من الناجحين 
باالختبارات 

• كلية اآلداب )قسم اللغة اإلنكليزية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث - الفرات - وفي إدلب - حماه - طرطوس 
             )لمن حاز على/30/ درجة على األقل في مادة اللغة اإلنكليزية في شهادة الدراسة الثانوية(.

• كلية اآلداب )قسم اللغة العربية( في جامعات  دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات وفي درعا - السويداء - الرقة - إدلب - الحسكة - حماه - طرطوس )لمن حاز على 
/42/درجة على األقل في مادة اللغة العربية في الشهادة الثانوية (.

• كلية اآلداب )قسم اللغة الفرنسية( في جامعات دمشق- حلب- تشرين- البعث- الفرات- وفي طرطوس - حماه – درعا
             )لمن حاز على/32/ درجة على األقل في مادة اللغة الفرنسية في شهادة الدراسة الثانوية(.

مالحظة: تدوين الطالب الناجح في االختبار رغبته ألقسام اللغات المطلوبة يعطيه فرصة التفاضل على المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية وعلى العالمة االختصاصية. 

جميع المجموعة /11/
المتقدمين

• المعهد التقاني للفنون التطبيقية في دمشق.
• المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية في دمشق )شريطة حيازة الطالب على/10/ درجات في التربية الدينية( 

ج - جدول المفاضلة الخاصة بأبناء محافظات )دير الزور – الحسكة – الرقة (  
) يلتزم الطالب المقبولون في كلية الطب البشري بجامعة الفرات فقط بالخدمة في هذه المحافظات بعد التخرج(

أواًل- الفرع العلمي
دير الزورالحسكةالرقةالكلية

220220220الفراتالطب البشري
200200200الرقةالهندسة المدنية )العامة (

185185185الرقةالهندسة المدنية )الري والصرف(
200200200الحسكةالهندسة المدنية

205205205الفراتالهندسة البتر ولية
200200200الفراتهندسة الصناعات البتروكيميائية
175175175الفراتهندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

150150150الفراتالطب البيطري

االقتصاد
152152152الفرات
152152152الحسكة

125125125الفراتالتمريض

الزراعة
145145145الفرات
160160160الحسكة

الحقوق
135135135الفرات
135135135الحسكة

التربية رياض أطفال )إناث فقط(
135--الفرات
-135-الحسكة
--135الرقة

كلية التربية )معلم صف(
150--الفرات
--150الرقة

-150-الحسكة

العلوم )الرياضيات(

- /145/ درجة للراغبين في التفاضل وفق المجموع العام شريطة حيازة الطالب على /33/ الفرات
درجة في مادة الرياضيات

- جميع المتقدمين للراغبين في التفاضل وفق العالمة االختصاصية شريطة حيازة الطالب 
على/39/ درجة في مادة الرياضيات 

- يدون الطالب رغبته في المحافظة التي حصل منها على الشهادة الثانوية حصرًا.      

الرقة

الحسكة

العلوم )الكيمياء(

- /135/ درجة للراغبين في التفاضل وفق المجموع العام شريطة حيازة الطالب على /11/ الفرات
درجة في مادة الكيمياء

- جميع المتقدمين للراغبين في التفاضل وفق العالمة االختصاصية شريطة حيازة الطالب 
على/13/ درجة في مادة الكيمياء

الرقة

الفراتالعلوم )الفيزياء(

- /125/ درجة للراغبين في التفاضل وفق المجموع العام شريطة حيازة الطالب على /22/ 
درجة في مادة الفيزياء

- جميع المتقدمين للراغبين في التفاضل وفق العالمة االختصاصية شريطة حيازة الطالب 
على/26/ درجة في مادة الفيزياء

العلوم)علم الحياة(
- /130/ درجة للراغبين في التفاضل وفق المجموع العام. الفرات

- جميع المتقدمين للراغبين في التفاضل وفق العالمة االختصاصية شريطة حيازة الطالب 
على /19/ درجة في مادة العلوم. الرقة

للناجحين باالختبار لمن حاز على/26/ درجة على األقل في مادة اللغة اإلنكليزية .الفراتاللغة اإلنكليزية
للناجحين باالختبار فقط لمن حاز على /26/ درجة على األقل في مادة اللغة الفرنسية.الفراتاللغة الفرنسية

اللغة العربية
للناجحين باالختبار فقط لمن حاز على /30/ درجة على األقل في مادة اللغة العربية.الفرات

- يدون الطالب رغبته في المحافظة التي حصل منها على الشهادة الثانوية حصرًا. الرقة
الحسكة

ثانيًا- الفرع األدبي
دير الزورالحسكةالرقةالكلية

الحقوق
145145145الفرات

155155155الحسكة

التربية رياض أطفال 
)إناث فقط(

155--الفرات

-155-الحسكة

--155الرقة

كلية التربية
 )معلم صف(

165--الفرات

--165الرقة

-165-الحسكة

150150150الفراتالتاريخ

اللغة العربية

)للناجحين                        الفرات العربية  اللغة  مادة  في  األقل  على  درجة   /42/  -
باالختبار فقط(.

- يدون الطالب رغبته في المحافظة التي حصل منها على الثانوية 
حصرًا.

الرقة 

الحسكة

)للناجحين الفراتاللغة اإلنكليزية اإلنكليزية  اللغة  مادة  في  األقل  على  درجة   /30/  -
باالختبار فقط (.

)للناجحين الفراتاللغة الفرنسية الفرنسية  اللغة  مادة  في  األقل  على  درجة    /32/  -
باالختبار فقط( .

مالحظة:  تدوين الطالب الناجح في االختبار رغبته ألقسام اللغات المطلوبة يعطيه فرصة التفاضل على 
المجموع العام للدرجات في الشهادة الثانوية وعلى العالمة االختصاصية 

المواد التي سينظر إليها عند تساوي مجموع الدرجات بالشهادة الثانوية   
- عند تساوي الحد األدنى للقبول على المجموع العام للدرجات في الثانوية العامة في أي اختصاص سينظر إلى عالمة بعض 
مقررات الطالب في الشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد في الجدول ويقبل من حاز على الدرجة األعلى وتعتمد عالمة اللغة 

األجنبية التي اختارها الطالب للتفاضل.
- عند تساوي الحد األدنى للقبول على العالمة االختصاصية في أقسام اللغة اإلنكليزية والفرنسية والعربية ينظر إلى المجموع 

العام للدرجات في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويقبل من حصل على المجموع األعلى.

المواد التي يمكن النظر إليها اسم الكلية
المواد التي يمكن النظر إليها اسم الكليةبالتسلسل عند تساوي المجموع العام

بالتسلسل عند تساوي المجموع العام

الطب البشري - طب األسنان 
- الصيدلة -  التمريض - الطب 

البيطري - العلوم الصحية
علوم - كيمياء - لغة أجنبية

الهندسة الميكانيكية والكهربائية - 
الهندسة المدنية - هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بطرطوس
رياضيات - فيزياء - لغة أجنبية

لغة أجنبيةالسياحةرياضيات - لغة أجنبية - فيزياءالهندسة المعلوماتية
التربية الدينية - لغة عربيةالشريعةعلوم- رياضيات - كيمياءالهندسة التقنية

لغة عربيةاللغة العربية - الحقوقعلوم - كيمياءالزراعة - العلوم ) علم الحياة - البيئية(

الهندسة الكيميائية والبترولية
اللغة االنكليزية - اللغة اليابانية - رياضيات - كيمياء - لغة أجنبيةوالهندسة البتروكيميائية

لغة انكليزية - لغة عربيةاللغة األلمانية

لغة فرنسية - لغة عربيةاللغة االسبانيةلغة فرنسية - لغة عربيةاللغة الفرنسية 

الهندسة المعمارية - اقتصاد 
-علوم إدارية

 العلوم )رياضيات - إحصاء رياضي(
رياضيات - لغة أجنبية

اللغة الفارسية - اللغة التركية - 
التربية

المكتبات والمعلومات - اإلعالم
لغة أجنبية - لغة عربية

تاريخ - لغة عربيةالتاريخفيزياء - رياضياتالعلوم )فيزياء(
ثقافة قومية - لغة أجنبيةالعلوم السياسيةكيمياء - فيزياءالعلوم ) كيمياء - جيولوجيا (

علمي )  لغة أجنبية - علوم (اآلثار
علمي ) رياضيات (الجغرافيةأدبي )  تاريخ - لغة أجنبية  (

أدبي ) جغرافية (

علمي ) رياضيات - لغة عربية (الفلسفة
علمي ) ثقافة قومية - لغة عربية(علم االجتماعأدبي  ) فلسفة - لغة عربية (

أدبي  )   فلسفة - لغة عربية (

الشروط الخاّصـة بالمتقدمين من أبـناء محافظـات 
 )دير الزور – الحسكة – الرقة (

1- أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية بكاملها دون انقطاع في المدارس الثانوية الموجودة 
في إحدى المحافظات الثالث وحصل على الشهادة الثانوية العامة منها  ، ومن لم يتوافر لديه هذا 
الشرط ُيكتفى بحصوله على شهادتي الدراسة اإلعدادية والثانوية من المحافظة نفسها ، باستثناء 

المتقدمين إلى كلية الطب البشري بجامعة الفرات.
يلتزم الطالب المقبولون في كلية الطب البشري بجامعة الفرات بالعمل في المحافظة  التي قبلوا 
على حساب مقاعدها بعد التخرج مدة ال تقل عن مدة الدراسة في الكلية . وعلى الطالب المقبول 
أن يرفق مع أوراقه الثبوتية المطلوبة للتسجيل تعهدًا خطّيا بالتزامه بالخدمة في المحافظة  التي 

ُقبل على حساب مقاعدها يحفظ في إضبارته.
2- يتقدم هؤالء الطالب ببطاقة مفاضلة واحدة تشمل المفاضلتين . 

3- ال يسمح للطالب المقبولين وفق المفاضلة الخاصة بأبناء هذه المحافظات باالنتقال من الجامعة 
المسجلين فيها إلى أي جامعة أخرى أو أحد فروع الجامعات طوال فترة دراستهم.

الجهة التي ُتقّدم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل 
1- يتقّدم الطالب لالشتراك في المفاضلة وفق الجداول المذكورة في هذا اإلعالن إلى أي مركز 
من مراكز التسجيل اإللكترونية المحددة في اإلعالن رقم /3/ اعتبارًا من صباح يوم الخميس 
الواقع في 5/ 2010/8 وحتى نهاية الدوام الرسـمي من يوم اإلثنين الواقع في 16/ 2010/8 من 

الساعة الثامنة والنصف وحتى الثالثة والنصف ظهرًا باستثناء يوم الجمعة.
2- ُتقّدم طلبات المسابقات والمقابالت إلى الكلية أو المعهد أو مدرسة التمريض المختص وفق 

ما ورد في اإلعالن رقم/1/.     
 

    يمكن للطالب االطالع على إعالنات مفاضلة القبول الجامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة 
المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عن طريق:

  موقع وزارة التعليم العالي          موقع المفاضلة

www.mof.sy      www.mhe.gov.sy 

                               

وزير التعليم العالي
                                                                                                              

الدكتور غياث بركات



الجمهورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي

إعالن رقم )3(
أسماء المعاهد التابعة للجامعات ومختلف وزارات الدولة واالختصاصات الموجودة فيها

الجهة التي يتبع لها 
الشروط الخاصة لاللتحاق نوع الشهادةاالختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهداسم المعهدالمعهد

بالمعهد
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محاسبة - أسواق مالية - مصارفجامعة دمشقالتقاني للعلوم المالية والمصرفية
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محاسبة - أسواق مالية - مصارفجامعة حلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

محاسبة - أسواق مالية - مصارف - تأمينجامعة تشرينالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

جامعة دمشق التقاني للعلوم المالية والمصرفية
محاسبة - أسواق مالية - مصارف)درعا(

جامعة حلب التقاني للعلوم المالية والمصرفية
محاسبة - تأمين)إدلب(

جامعة الفرات التقاني للعلوم المالية والمصرفية
محاسبة)الرقة(

جامعة الفرات    التقاني للعلوم المالية والمصرفية
محاسبة - أسواق مالية)دير الزور(

التقاني إلدارة األعمال والتسويق
إدارة أعمال - تسويق - عالقات عامة - إدارة مؤتمرات جامعة دمشق

أدبيومعارض

جامعات 
أدبيإدارة أعمال - تسويق - عالقات عامة)حلب - تشرين(

التقاني لطب األسنان )مساعدات( 
 إناث فقط

جامعتا 
)دمشق - حلب(
 البعث )حماه(

أدبيمساعدة صحية سنية

التقاني لطب األسنان )تعويضات(
جامعات

 )دمشق - حلب(
البعث )حماه(

علميتعويضات سنية

التقاني الهندسي

اإلنشاءات العامة - الرسم واإلنشاء الهندسي- المساحة - جامعة دمشق
الشؤون الفنية والبلديات

علمي
التصميم الداخلي - الرسم واإلنشاء الهندسي- المساحة - جامعة حلب

الهندسة الصحية ومحطات المعالجة -  اإلنشاءات العامة

اإلنشاءات العامة - الرسم واإلنشاء الهندسي - المساحة - جامعة تشرين
الهندسة الصحية ومحطات المعالجة

اإلنشاءات العامة - الرسم واإلنشاء الهندسي - المساحةجامعة البعث

التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية
كهرباء- آليات - تدفئة وتكييف وتبريد - قياسات فيزيائية جامعة دمشق

وضبط جودة - تجهيزات طبية - إلكترون - هندسة صناعية
علمي

كهرباء - إنتاج - تدفئة وتكييف وتبريد - تجهيزات طبية جامعة حلب
- إلكترون - غزل ونسيج

التقاني الزراعي

جامعة دمشق
)ريف دمشق- 

خرابو(

إنتاج حيواني - إنتاج نباتي - تربية النحل - صناعات 
غذائية

علمي

جامعة دمشق- 
بساتين)السويداء- درعا(

جامعة دمشق 
إنتاج حيواني- نحل)القنيطرة(

إنتاج حيواني- بساتين – علوم األغذية - محاصيلجامعة حلب

جامعة حلب 
بساتين)إدلب(

جامعة تشرين 
إنتاج نباتي )زراعات محمية()طرطوس(

جامعة البعث
 )حمص( 

إنتاج حيواني- بساتين - صناعات غذائية - زينة وتنسيق 
حدائق

جامعة البعث
إنتاج نباتي)السقيلبية(

جامعة الفرات 
محاصيل حقلية)الرقة(

جامعة الفرات 
إنتاج حيواني - محاصيل حقلية)الحسكة(

جامعة الفرات
محاصيل صناعية - إنتاج حيواني- بساتين)دير الزور(

جامعة تشرين التقاني للزراعات المتوسطية
)الالذقية(

إنتاج حيواني - زراعات محمية - الري الزراعي 
الحديث - أشجار مثمرة - زينة وتنسيق حدائق

التقاني للطب البيطري

جامعة البعث 
)حماه(

مخابر بيطرية  - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي - 
دواجن

علمي

جامعة الفرات
)دير الزور(

مخابر بيطرية - وقاية عامة - رعاية تناسلية وتلقيح 
اصطناعي

جامعة الفرات
وقاية عامة - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي)الرقة(

جامعة الفرات 
دواجن - مخابر)الحسكة(

دواجن - وقاية عامة - رعاية تناسليةجامعة تشرين
 وتلقيح اصطناعي

جامعة حلب 
دواجن)إدلب(

جامعة الفرات التقاني للمكننة الزراعية
آليات زراعية - الري الزراعي الحديث)القامشلي(

جامعة البعث التقاني لشؤون البادية والتصحر
شؤون البادية و التصحر)تدمر(

التقاني للتنمية المستدامة
 في المناطق الجافة

جامعة الفرات 
-)دير الزور(

جامعة الفرات التقاني للصناعات الغذائية
-)دير الزور(

التقاني الطبي

مخابر - تخدير - أشعة - بصريات - طب الطوارئجامعة دمشق

علمي

جامعة دمشق  
تخدير - أشعة - معالجة فيزيائية - طب الطوارئ)النبك(

مخابر- تخدير - أشعة - معالجة فيزيائية - تأهيل السمع جامعة حلب
والنطق - طب الطوارئ

مخابر- تخدير- أشعة - معالجة فيزيائية - طب الطوارئ جامعة تشرين
- صيدلة

جامعة البعث التقاني للخدمات الطبية الطارئة
-)حماة(

التقاني للحاسوب

جامعات 
)دمشق - تشرين 

- البعث(
شبكات حاسوبية - هندسة برمجيات - هندسة حواسيب

علمي

جامعة دمشق 
هندسة حواسيب - هندسة برمجيات)درعا(

جامعة الفرات 
هندسة حواسيب)الرقة(

جامعة حلب 
شبكات حاسوبية – هندسة برمجيات)حلب - إدلب(

جامعة البعث 
شبكات حاسوبية – هندسة برمجيات)حماه(

المكتب المركزي 
التقاني اإلحصائيلإلحصاء

إحصاءات تطبيقية - حاسبات الكترونية - إحصاءات دمشق
-علميسكانية

الالذقية

وزارة الشؤون 
-أدبيخدمة اجتماعيةدمشقالخدمة االجتماعيةاالجتماعية والعمل

وزارة الثقافة

تنقيب -  ترميم - متاحفدمشق اآلثار والمتاحف
أدبي 

علمي

- حيازة الطالب على 50% في 
مادة اللغة األجنبية .

- النجاح في فحص المقابلة بعد القبول

دمشقالتقاني للفنون التطبيقية
علميالتصوير الضوئي التلفزيوني         

النجاح في فحص الرسم
أدبيخزف - خط عربي وزخرفة -  نحت

علمي
-علميالطباعة والنشردمشقالتقاني للطباعة والنشروزارة اإلعالم

وزارة النقل
التقاني للخطوط احلديدية 

)ذكور فقط(
)ملتزم(

األدوات المحركة والمتحركة - إدارة الحركة والنقل - حلب
علمياألعمال المدنية

- النجاح في الفحص الطبي أثناء التسجيل
- التعيين بعد التخرج حصريًا 
في المناطق الشمالية الشرقية 
من سورية )حلب- الرقة- دير 

الزور- القامشلي(

الصحيوزارة  الصحة

دمشق
مخابر- صيدلة - تخدير- أشعة - معالجة فيزيائية - 

صحة عامة - صيانة أجهزة طبية - إحصاء وتسجيل 
طبي - أطراف صناعية

-علمي

تخدير- صيدلة - مخابر - أشعة - معالجة فيزيائية - حمص
صيانة أجهزة طبية - طب طوارئ

مخابر- أشعة - تخدير- معالجة فيزيائية - صيدلة - دير الزور
صحة عامة

صحة عامة -أشعة - تخدير- صيدلة - نظارات طبية - حلب
معالجة فيزيائية - مخابر

مخابر- تخدير- أشعة - صيانة تجهيزات طبية - صيدلة طرطوس
- طب طوارئ

مخابر- تخدير- أشعة - صيدلةالحسكة

الجهة التي يتبع لها 
الشروط الخاصة لاللتحاق نوع الشهادةاالختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهداسم المعهدالمعهد

بالمعهد

وزارة الصناعة

مخابر كيميائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائيةدمشق التقاني للصناعات الكيميائية

-علمي

اإللكترون - اآلليات - الكهرباء - اإلنتاج - غذائي عام دمشقالتقاني للصناعات التطبيقية
)عامة - حبوب(

الكهرباء - اإللكترون -  إنتاج - آليات - آليات زراعية - حلبالتقاني للصناعات التطبيقية
نسيج - غزل - كيمياء النسيج - ألبسة جاهزة

الكهرباء - اإللكترون - إنتاج - آليات - غذائي - كيمياء حمصالتقاني للصناعات التطبيقية
عام )مخابر- تكنولوجيا(

الغزل - النسيج - كيمياء النسيج - األلبسة الجاهزةدمشق التقاني للصناعات النسيجية

وزارة  اإلسكان 
المراقبين الفنيينوالتعمير

التصميم الداخلي - الهندسة الصحية ومحطات المعالجة - دمشق
النقل والمواصالت

-علمي

الشؤون الفنية والبلديات - النقل والمواصالت - الهندسة حمص
الصحية ومحطات المعالجة

التصميم الداخلي - المساحة - الهندسة الصحية ومحطات حماه
المعالجة

الشؤون الفنية والبلديات - المساحة - النقل والمواصالتحلب

النقل والمواصالت - المساحة - الهندسة الصحية الالذقية
ومحطات المعالجة - الشؤون الفنية والبلديات

اإلنشاءات العامة - المساحة - الشؤون الفنية والبلدياتدير الزور

اإلنشاءات العامة - المساحة - الشؤون الفنية والبلدياتدرعا

النقل والمواصالت - المساحةالحسكة

المساحة - الهندسة الصحية ومحطات المعالجة - الشؤون طرطوس
الفنية والبلديات

وزارة النفط والثروة 
المعدنية

التقاني للنفط والغاز
)ذكور فقط(

)ملتزم(

حمص

الكهرباء الصناعية - األجهزة الدقيقة - تكرير النفط حمص
والغاز- النقل والتخزين -المحاسبة  والمستودعات

علمي

-

)فرع 
دير 
الزور(

الميكانيك واآلالت الدوارة - األجهزة الدقيقة والتحكم
50% من المقاعد ألبناء  

المنطقة الشرقية
)الحسكة - الرقة - دير الزور(

النجاح في المقابلة والفحص حفر اآلبار النفطية - إنتاج النفط والغازالرميالن
الطبي أثناء التسجيل

التقاني للكهرباء والميكانيكوزارة الكهرباء

الكهرباء - توليد الطاقة الكهربائية - الطاقات الجديدة دمشق )عدرا(
والمتجددة - األتمتة والتحكم اآللي - تدقيق وحفظ الطاقة

-علمي المراقبة الكهربائية - التوزيع الكهربائي- تقانة المعلومات حلب
واالتصاالت - تدقيق وحفظ الطاقة

الالذقية
الكهرباء - توليد الطاقة الكهربائية - الطاقات الجديدة 
والمتجددة - األتمتة والتحكم اآللي- تقانة المعلومات 

واالتصاالت

-علميمحاسبة نفقاتدمشقالتقاني الماليوزارة المالية

الشريعةدمشقالمتوسط للعلوم الشرعية والعربيةوزارة األوقاف
علمي 
أدبي

حيازة معدل 50% في مادة 
التربية الدينية

-شرعية

وزارة التربية

جميع المحافظات التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
أدبي -عدا ريف دمشق

النجاح في الفحص الفني علمي
التربية الموسيقية

التربية الرياضية للمعلمين )ذكور (
دمشق
حلب

دير الزور
أدبي -

 علمي

النجاح في الفحص الطبي 
والمقابلة التربية الرياضية للمعلمات )إناث(

دمشق
حلب

دير الزور
أدبي -

 علمي

الرقةالتربية الرياضية  للمعلمين )ذكور وإناث(
أدبي -الحسكة

 علمي

مالحظات خاصة باملعاهد      

1- تقبل طلبات الراغبين في التقدم إلى مفاضلة المعاهد من مواليد عام 1987 وما بعد، والعبرة للعام وليس للشهر.
2- في حال وجود أكثر من اختصاص في المعهد يتم اإلعالن عن مفاضلة داخلية فيه للقبول في هذه االختصاصات وفق شروط توضع من قبل مجلس المعهد وترسل نسخة عن هذه الشروط إلى وزارة التعليم 

العالي.
3- يخضع الطالب الراغبون في االلتحاق  بمعاهد الفنون التطبيقية، اآلثار والمتاحف، النفط والغاز في الرميالن، التقاني للخطوط الحديدية ، إلى المسابقات أو المقابالت أو الفحوص الفنية والطبية وفق ما ورد 

في اإلعالن رقم )1(.
4- يشترط للراغب في التفاضل على معاهد التربية الرياضية إدراج رغبته ضمن الرغبات العشر األولى في بطاقة المفاضلة .

5- يعامل أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية، المتزوجات من غير السوريين أو من في حكمهم، الذين درسوا مرحلة التعليم األساسي )الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على 
شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وكانت األم مقيمة في سورية خالل فترة دراسة ابنها، معاملة الطالب السوريين للقبول في المفاضلة العامة من حيث القبول الجامعي في المفاضلة العامة، ودفع الرسوم 

الجامعية .
6- ُيعامل الطالب العرب المولودون في القطر، المقيمون فيه، وأتموا مرحلة التعليم األساسي )الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية السورية، معاملة الطالب 

السوريين من حيث القبول الجامعي في المفاضلة العامة، والرسوم الجامعية.
7- الطالب العرب واألجانب حملة الثانوية العامة السورية  الذين ال تنطبق عليهم الشروط الواردة أعاله  وحملة الثانوية العامة غير السورية يتقدمون إلى مفاضلة الطلبة العرب واألجانب حصرًا. 

8- الطالب العرب واألجانب الذين يقبلون في المعاهد الملتزمة بخدمة الدولة ال ينطبق عليهم شرط اإللتزام بالمعاهد الملتزمة بخدمة الدولة. 
9- ُيقبل الطالب األوائل من حملة الشهادة الثانوية المهنية بنسبة 3% في المعاهد المقابلة الختصاصاتها في كل محافظة وذلك بعد احتساب األوائل المقبولين في الكليات.

10- ُتصدر وزارة التعليم العالي قوائم بأسماء الطالب المقبولين األوائل في المعاهد .
11- يتم قبول الطالب من حملة الثانوية المهنية بنسب محددة في المعاهد التقانية في الجامعات  المقابلة الختصاصاتها من خالل مفاضلة الثانويات المهنية التي سيتم اإلعالن عنها مباشرة بعد إعالن نتائج المفاضلة العامة.

مراكز التسجيل االلكترونية املعتمدة ملفاضلة القبول اجلامعي للعام الدراسي 2011-2010

الفرع األدبيالفرع العلمياحملافظة

دمشق

املكتب اإلداري الحتاد الطلبة- برامكةمعهد اللغات  للمجموع /220/ درجة وما فوق

كلية الطب البشريكلية الطب البشري

كلية طب األسنانكلية طب األسنان

كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائيةكلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية

كلية الزراعةكلية الزراعة

كلية الهندسة املدنيةكلية التربية

كلية الهندسة املعلوماتيةكلية الهندسة املعمارية

كلية العلومكلية االقتصاد

كلية اآلدابمعهد الرصد الزلزالي

كلية الفنون اجلميلة  ) أبناء أعضاء الهيئة التدريسية- مفاضلة ذوي الشهداء- مفاضلة املعاقني (

كلية الهندسة املدنية  ) للشهادات غير السورية (

كليات فرع  درعاكليات فرع  درعادرعا 

كليات فرع  السويداءكليات فرع  السويداءالسويداء 

حلب

كلية الهندسة املعلوماتيةكلية الهندسة املعلوماتية

كلية الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة الكهربائية

كلية الزراعةكلية الزراعة

املكتبة املركزيةكلية الطب البشري

كلية الهندسة امليكانيكيةكلية طب األسنان

كلية العلومكلية الصيدلة

مديرية شؤون الطالب املركزية )الشهادات غير السورية - مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية - مفاضلة ذوي الشهداء -  مفاضلة املعاقني(

إدلب 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الثانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الثانية

كلية احلقوق الثانيةكلية احلقوق الثانية

كلية الزراعة الثانيةكلية الزراعة الثانية

الالذقية

كلية الهندسة املعلوماتيةكلية الهندسة املدنية

املكتبة املركزيةكلية الهندسة الكهربائية وامليكانيكية

مديرية شؤون الطالب املركزية ) الشهادات غير سورية- مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية- مفاضلة ذوي الشهداء- مفاضلة املعاقني(

كلية الهندسة التقنيةطرطوس
كلية االقتصاد الثانية

كلية اآلداب الثانية

حمص

كلية الهندسة املدنية
كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية

كلية الهندسة املعلوماتية

كلية الهندسة املعمارية ) الشهادات غير السورية- مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية- مفاضلة ذوي الشهداء (

كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية ) مفاضلة املعاقني (

حماه  
كلية االقتصاد

كلية الطب البيطري
كلية التربية الثانية

دير الزور 

كلية الهندسة البتر وكيميائيةكلية الهندسة البتر وكيميائية

كلية االقتصادكلية االقتصاد

كلية التربيةكلية التربية

كلية العلومكلية العلوم

مديرية شؤون الطالب املركزية ) مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية- مفاضلة ذوي الشهداء- مفاضلة املعاقني- شهادات غير سورية(

احلسكة

كلية اآلداب  كلية اآلداب  

كلية احلقوقكلية احلقوق

كلية التربية كلية التربية 

كلية الزراعةكلية الزراعة

الرقة 
كلية العلومكلية العلوم

كلية اآلدابكلية اآلداب

املعهد التقاني الهندسي بدمشق - برا مكة – كلية الهندسة املدنيةمركز مفاضلة الطالب العرب واألجانب

وزير التعليم العالي
الدكتور غياث بركات 

موقع المفاضلة موقع وزارة التعليم العالي   
www.mof.sy         www.mhe.gov.sy


	إعلان 1.pdf
	إعلان 2.pdf
	إعلان 3.pdf

