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  جـدول املفاضلـــة العامــــة للفرع األديب -ب 
أو من اموعات  ، قق فيها جمموع درجاته احلد األدىن للمجموعةحيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اموعة اليت 

: األدىن اليت تليها  
    

 اموعات
احلد األدىن

املطلوب من 
 الدرجات

 د اليت ميكن اختيارها للمفاضلةالكليات والفروع واألقسام واملعاه

درجة  1/189/اموعة  .البعث  -يف جامعيت تشرين) معلم صف( كلية التربية  • 

/2/ اموعة  
 

درجة 180   

 .يف جامعة دمشق ويف طرطوس ) معلم صف( كلية التربية  •
 .  يف جامعة الفرات) قسم اللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب  •
  ).درجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف الشهادة الثانوية / 28/شريطة حيازة الطالب على(
 -إدلـب  -احلسـكة  -ويف الرقة  يف جامعيت حلب و الفرات) معلم صف( كلية التربية  •

 .تدمر-محاه–السويداء-درعا

/3/ اموعة درجة  177   

 .يف جامعيت دمشق وحلب ) قسم اللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب  •
 ).الثانويةشهادة الدرجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف / 28/طالب علىشريطة حيازة ال(
 .  البعث -تشرين -كلية احلقوق يف جامعات دمشق •
  درعا  ويف –البعث  -تشرين -حلب -يف جامعات دمشق ) إرشاد نفسي(كلية التربية  •
 .يف جامعة دمشق) قسم اإلعالم(كلية اآلداب  •
 ).اللغة العربية وإجراء اختبار درجة يف/ 48/لغة األجنبية وال درجة يف/ 24/شريطة احلصول على( 

/4/ اموعة درجة  169   

 .دلبإ -يف محاه البعث و -يف جامعيت تشرين) قسم اللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب  •
 ).الثانويةشهادة الدرجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف / 28/شريطة حيازة الطالب على(
 .ويف إدلبوالفرات حلب  يتكلية احلقوق يف جامع •
 .يف السويداء ) إرشاد نفسي(كلية التربية  •
 .البعثودمشق يت كلية السياحة يف جامع •
 .يف جامعة دمشق) قسم اللغة األملانية(كلية اآلداب  •

 ).شريطة أن تكون لغة الطالب يف الشهادة الثانوية اإلنكليزية أو األملانية حصراً(
 .يف جامعة دمشق) انية قسم اللغة االسب( كلية اآلداب  •

 ).شريطة أن تكون لغة الطالب يف الشهادة الثانوية الفرنسية حصراً(
 الفرات، ويف درعا     -يف جامعيت  دمشق ) قسم اللغة العربية(كلية اآلداب  •

  ).درجة يف مادة اللغة العربية/42/شريطـة حيازة الطالب على(           
 .شقكلية العلوم السياسية يف جامعة دم •
 .الفرات -البعث  -ات دمشق يف جامع) فقطإناثرياض األطفال(التربيةكلية •
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درجة  5/167/ اموعة  

 احلسكة   -يف جامعة حلب، ويف الرقة) قسم اللغة العربية(كلية اآلداب  •
  ).درجة يف مادة اللغة العربية/42/شريطـة حيازة الطالب على(        

 .يف طرطوس) كليزيةلغة اإلنقسم ال(كلية اآلداب  •
 ).شهادة الثانوية الدرجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف / 28/شريطة حيازة الطالب على(
 .يف احلسكة احلقوقكلية  •
  .يف جامعة دمشق) قسم اآلثار(كلية اآلداب  •
 .يف جامعة دمشق) علم النفس(كلية التربية  •
  .احلسكة يف) األطفال إناث فقط  رياض(كلية التربية  •

درجة  6/164/ موعةا  

  .ويف إدلبيف جامعة حلب ) قسم اآلثار(كلية اآلداب  •
 .والبعث حلب يتيف جامع) املناهج وطرائق التدريس(كلية التربية  •
 .يف جامعة تشرين) املناهج وتقنيات التعليم(كلية التربية  •
 يف إدلب) قسم اللغة العربية(كلية اآلداب  •

  ).يف مادة اللغة العربيةدرجة /42/شريطـة حيازة الطالب على(
 .يف جامعة البعث )قسم التاريخ(كلية اآلداب  •
 .يف جامعة دمشق كلية التربية  •
 .يف جامعة دمشق) التربية اخلاصة( كلية التربية •
 .يف جامعة الفرات) قسم التاريخ(كلية اآلداب  •
 معهد اآلثار واملتاحف يف دمشق  •

  ).لغة األجنبيةدرجة يف مادة ال/20/شريطة حيازة الطالب على(

/7/اموعة درجة  159   

 .حلب -يف جامعيت دمشق) علم االجتماع - الفلسفة(كلية اآلداب  •
 -محـاه   -البعث، ويف السـويداء  -يف جامعيت تشرين) قسم اللغة العربية(كلية اآلداب  •

  ).درجة يف مادة اللغة العربية/42/شريطـة حيازة الطالب على(  طرطوس
  .تشرين -حلب -يف جامعات دمشق) التاريخ -افيةاجلغر(كلية اآلداب  •
 .البعث -حلب -دمشق ات يف جامع )قسم اللغة الفارسية(كلية اآلداب  •
 .تشرين - دمشقيت يف جامع )قسم املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب  •
  .يف جامعة تشرين) اقتصاد مرتيل ( كلية التربية  •
 .دمشقيف لخدمة االجتماعية التقاين ل عهدامل •
 .ويف محاه حلب -يف دمشق) مساعدات لإلناث فقط(طب األسنان التقاين ل املعهد   •

  ).درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 20/على ةشريطة حيازة الطالب(
 .املعهد التقاين للمحاسبة والتمويل يف دير الزور •

  .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 20/الطالب على  حيازةشريطة (
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درجة  8/153/ اموعة  

 .يف جامعة تشرين )علم االجتماع -الفلسفة( اآلداب كلية  •
 .طرطوس ) جغرافية(كلية اآلداب  •
 .حلب  -يت دمشق كلية الشريعة يف جامع •
) درجة يف مادة اللغة العربية/ 42/درجة يف مادة التربية الدينية و/ 12/شريطة حيازة الطالب على(  
 .معة حلبيف جا) قسم اللغة التركية (كلية اآلداب  •
 .يف السويداء) اجلغرافيا -التاريخ( كلية اآلداب •
. الرقة –إدلب  -درعا  -الالذقية  -حلب  -دمشق والتمويل يف  للمحاسبةاملعهد التقاين  •

  .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 20/الطالب علىحيازةشريطة(          

/9/اموعة درجة  144   

 .الالذقية -حلب -يف دمشق مال والتسويقالتقاين إلدارة األع عهدامل •
  ).درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 20/شريطة حيازة الطالب على(

 .السويداء ) علم االجتماع -الفلسفة (كلية اآلداب  •
  .درعا يف ) علم االجتماع(كلية اآلداب  •

اموعة 
/10/  

درجة 134  
 الفرات -البعث  -تشرين -حلب -يف جامعات دمشق) قسم اللغة الفرنسية( اآلدابكلية  •

 .درعا -محاه  -ويف طرطوس  -
 . )يف اللغة الفرنسية درجة/ 28/شريطة حيازة الطالب على(

اموعة 
/11/  

  درجة 110

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

 .السويداءيف يلة يف جامعة دمشق وكلية الفنون اجلم •
 .يف جامعة حلب ةكلية الفنون اجلميلة التطبيقي •

        )الفنون اجلميلة ضمن الرغبات اخلمس األوىل رغبةتدرج (      
 -درعا - القنيطرة -الالذقية  - معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية يف دمشق  •

 .حلسكةا - الرقة - دير الزور -طرطوس - إدلب  - حلب -محاه - محص - السويداء
 -محاه - محص - السويداء - درعا -القنيطرة -حلب - دمشق: معهد التربية املوسيقية يف  •

  .احلسكة - الرقة -دير الزور - طرطوس - الالذقية - إدلب
  ).فقط ذكور(دير الزور  - حلب  -معهد التربية الرياضية للمعلمني يف دمشق •
  ).ذكور وإناث(احلسكة  -لرقةمعهد التربية الرياضية للمعلمني يف ا •
 ). قطفإناث (دير الزور  - حلب  -معهد التربية الرياضية للمعلمات يف دمشق •

 )التربية الرياضية ضمن الرغبات العشر األوىلمعهد تدرج رغبة (    
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اموعة 
/12/  

 مجيع املتقدمني
للراغبني يف 

التفاضل على 
عالمة 
 االختصاص

 - البعـث  -تشـرين  -حلب -يف جامعات دمشق) ليزيةقسم اللغة اإلنك( كلية اآلداب •
 .طرطوس -محاه  -إدلب يف و -الفرات

 .درجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف شهادة الدراسة الثانوية/ 32/ملن حصل على
 الفـرات  -البعث -تشرين -حلب -يف جامعات  دمشق) قسم اللغة العربية(كلية اآلداب  •

 .طرطوس –محاه  -احلسكة  -إدلب -الرقة -السويداء -ويف درعا
  .درجة يف مادة اللغة العربية يف الشهادة الثانوية/48/ملن حصل على 

 -البعـث  -تشـرين  -حلـب  -يف جامعات دمشق )قسم اللغة الفرنسية(كلية اآلداب  •
 . درعا - محاه - طرطوسويف  -الفرات

 .ويةدرجة يف مادة اللغة الفرنسية يف شهادة الدراسة الثان/ 30/ملن حصل على
 .املعهد التقاين للفنون التطبيقية يف دمشق •
 املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية  •

 ) .درجات يف التربية الدينية/10/شريطة حيازة الطالب على(       
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    أبناء حمافظاتب ةاخلاصفاضلة املجدول  - ج 
    )الرقة  –احلسكة  –دير الزور (

  )باخلدمة يف هذه احملافظات بعد التخرج فقط جبامعة الفرات يف كلية الطب البشري ولوناملقبيلتزم الطالب  (

  الفرع العلمي - أوالً
  دير الزور  احلسكة الرقة الكلية

 220 220 220 الفراتالطب البشري

 200 200 200 الرقة ) العامة( املدنيةهلندسةا

  185  185 185 الرقة )الري والصرف( اهلندسة املدنية
 200 200 200 احلسكة  ةاهلندسة املدني

 205 205 205 الفرات  اهلندسة البتر ولية 

  200  200 200 الفرات بتروكيميائيةال الصناعاتهندسة
  140  140 140 الفرات  الطب البيطري

 160 160 160 الفرات االقتصاد

  125  125 125 الفرات  التمريض
 150 150 150الفراتالزراعة

 165 165 165 احلسكة

 135 135 135 الفراتاحلقوق

 135 135 135 احلسكة

 135 135 135 الفرات )إناث فقط(التربية رياض أطفال 

  145  145 145 احلسكة
 

  )معلم صف(كلية التربية 
 

 145 - - الفرات

 - - 150 الرقة
 - 150 - احلسكة

)الرياضيات(العلوم
 

فاضل وفق امـوع العـام   درجة للراغبني يف الت/ 145/ − الفرات
درجـة يف مـادة   / 33/شريطة حيازة الطالـب علـى   

  الرياضيات
للـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة      مجيع املتقدمني −

درجـة يف   /39/شريطة حيازة الطالب على االختصاصية
  مادة الرياضيات       

 الرقة
 احلسكة
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التفاضل وفق امـوع العـام    درجة للراغبني يف/ 135/ − الفرات )الكيمياء(العلوم
  درجة يف مادة الكيمياء/ 11/شريطة حيازة الطالب على 

للـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة      مجيع املتقدمني −
درجـة يف  / 13/الطالب على حيازةشريطة  االختصاصية
 مادة الكيمياء

 الرقة

  )الفيزياء(العلوم

 الفرات

− /130 /مـوع العـام   درجة للراغبني يف التفاضل وفق ا
 درجة يف مادة الفيزياء/ 22/شريطة حيازة الطالب على 

للـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة      مجيع املتقدمني −
درجـة يف  / 26/شريطة حيازة الطالب على االختصاصية
 مادة الفيزياء

  . درجة للراغبني يف التفاضل وفق اموع العام/ 130/ −الفرات)علم احلياة(العلوم
قدمني للـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة     مجيع املت −

درجـة يف  / 19/االختصاصية شريطة حيازة الطالب على
  .مادة العلوم

الرقة

درجة يف مادة / 24/مجيع املتقدمني شريطة حيازة الطالب على الفرات  اللغة اإلنكليزية
  .اللغة اإلنكليزية 

درجة يف / 15/ على لطالبمجيع املتقدمني شريطة حيازة ا الفرات  اللغة الفرنسية
  .مادة اللغة الفرنسية

 اللغة العربية
   
 

درجة يف / 28/على شريطة حيازة الطالب  املتقدمنيمجيع  − الفرات
  .مادة اللغة العربية

يدون الطالب رغبته يف احملافظة اليت حصل منـها علـى    −
  .الشهادة الثانوية حصراً

 الرقة
 احلسكة

  
  الفرع األديب - ثانياً

 كليةال
  

 الرقة
  

  احلسكة
  

  دير الزور
  

 
احلقوق 

 155 155 155 الفرات

 155 155 155 احلسكة
 155 155 155 الفرات )إناث فقط(التربية رياض أطفال 

  155  155 155 احلسكة
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 )معلم صف(كلية التربية 
 

 165 - - الفرات
 - - 165 الرقة
 - 165 - احلسكة

  150  150 150 الفرات التاريخ

  للغة العربيةا
   

 للراغبني يف التفاضل وفق اموع العـام  درجة  /150/ − الفرات
درجة يف مـادة اللغـة   / 36/على الطالبشريطة حيازة 

  . العربية
مجيع املتقدمني الـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة      −

درجة يف /  42/االختصاصية شريطة حيازة الطالب على 
  .مادة اللغة العربية

غبته يف احملافظة اليت حصل منـها علـى   يدون الطالب ر −
  .الشهادة الثانوية حصراً

 الرقة

 احلسكة

 الفرات  اللغة اإلنكليزية
  
  

 لراغبني يف التفاضل وفق امـوع العـام  ل درجة /160/ −
درجة يف مـادة اللغـة   / 24/شريطة حيازة الطالب على

  . اإلنكليزية
المـة  لـراغبني يف التفاضـل وفـق الع   ا املتقدمنيمجيع  −

درجـة يف    /28/االختصاصية شريطة حيازة الطالب على
  . مادة اللغة اإلنكليزية

 لراغبني يف التفاضل وفق امـوع العـام  درجة ل/120/ − الفرات  اللغة الفرنسية
درجة يف مـادة اللغـة   / 20/شريطة حيازة الطالب على

  . الفرنسية
لـراغبني يف التفاضـل وفـق العالمـة     ا املتقدمنيمجيع  −

درجـة يف    /20/صاصية شريطة حيازة الطالب علىاالخت
   مادة اللغة الفرنسية
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 سينظر إليها عند تساوي جمموع الدرجات بالشهادة الثانوية  اليتاملواد  
ينظر والعربية عند تساوي العالمة االختصاصية للقبول على أساسها يف أقسام اللغة االنكليزية والفرنسية  −

ويقبل من حصل على  يف الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية إىل اموع العام للدرجات
  .اموع األعلى

عند تساوي اموع العام للدرجات يف الثانوية العامة يف احلد األدىن للقبول يف أي اختصاص سينظر إىل  −
ويقبل من حاز على مقررات الطالب يف الشهادة الثانوية وفق التسلسل الوارد يف اجلدول بعض عالمة 

  .وتعتمد عالمة اللغة األجنبية اليت اختارها الطالبالدرجة األعلى 
املواد اليت ميكن النظر اسم الكلية

إليها بالتسلسل عند 
 تساوي اموع العام

املواد اليت ميكن النظر إليها  اسم الكلية
بالتسلسل عند تساوي 

 اموع العام
دلةالصي -طب األسنان-الطب البشري

العلوم  -الطب البيطري  -التمريض  -
 الصحية

لغة أجنبية –كيمياء  -علوم 
 –اهلندسة امليكانيكية والكهربائية

هندسة تكنولوجيا -اهلندسة املدنية 
 املعلومات واالتصاالت بطرطوس

لغة أجنبية –فيزياء  –رياضيات   

لغة أجنبية –لغة عربية  التربية.فيزياء -لغة أجنبية  –رياضيات  اهلندسة املعلوماتية  
لغة عربية–التربية الدينية الشريعةكيمياء-رياضيات-علوم اهلندسة التقنية  
احلقوق -اللغة العربيةكيمياء–علوم الزراعة  لغة عربية 

 اهلندسة الكيميائية والبترولية
كيميائيةووالبتر  

  -بانيةاللغة اليا-اللغة االنكليزيةلغة أجبية –كيمياء  –رياضيات 
 اللغة األملانية

لغة عربية–لغة انكليزية   

لغة عربية –لغة فرنسية  اللغة الفرنسيةلغة أجنبية السياحة  
العلوم -االقتصاد  -اهلندسة املعمارية

)إحصاء رياضي -رياضيات(  
.لغة أجنبية –رياضيات 

 -اللغة التركية -اللغة الفارسية
ة عربيةلغ -لغة أجنبية  املكتبات واملعلومات  

)البيئية -علم احلياة (العلوم لغة عربية -لغة فرنسية  اللغة االسبانيةكيمياء-علوم   
)فيزياء(العلوم  لغة عربية –تاريخ  التاريخرياضيات -فيزياء    

)جيولوجيا  -كيمياء (العلوم لغة أجنبية -لغة عربية   اإلعالمفيزياء-كيمياء   

)علوم  –ية لغة أجنب(  علمي  اآلثار
)لغة أجنبية  -تاريخ (  أديب 

)رياضيات ( علمي  اجلغرافية  
)جغرافية (أديب   

)لغة عربية–رياضيات(علمي الفلسفة
)لغة عربية  –فلسفة (   أديب  

)لغة عربية –ثقافة قومية ( علمي  علم االجتماع  
)لغة عربية  –فلسفة (   أديب    

  لغة أجنبية–ثقافة قومية العلوم السياسية
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  حمافظـات أبـناء باملتقدمني من  اصـةالشروط اخل 
  )الرقة  –احلسكة  –دير الزور (

احملافظات  إحدىاملوجودة يف  أن يكون قد أمت دراسة املرحلة الثانوية بكاملها دون انقطاع يف املدارس الثانوية -1
توافر لديه هذا الشرط يكتفى حبصوله على شهاديت مل ي، ومن   الثالث وحصل على الشهادة الثانوية العامة منها

 .كلية الطب البشري جبامعة الفرات إىلالدراسة اإلعدادية والثانوية من احملافظة نفسها ، باستثناء املتقدمني 
يف احملافظة  اليت قبلـوا علـى حسـاب     بالعمل كلية الطب البشري جبامعة الفراتيلتزم الطالب املقبولون يف 

مع أوراقه الثبوتية  أن يرفق املقبولوعلى الطالب  .تقل عن مدة الدراسة يف الكلية  مدة الد التخرج مقاعدها بع
  .ضبارتهإحيفظ يف  بل على حساب مقاعدهااملطلوبة للتسجيل تعهداً خطياً بالتزامه باخلدمة يف احملافظة  اليت قُ

  . املفاضلتني هؤالء الطالب ببطاقة مفاضلة واحدة تشمل يتقدم  -2
 من اجلامعة املسجلني فيها إىل أيباالنتقال  احملافظاتهذه املقبولني وفق املفاضلة اخلاصة بأبناء  للطالبال يسمح  -3

  .مفترة دراسته طوالجامعة أخرى 

  
اجلهة اليت تم إليها الطلبات ومواعيد التسجيل قد  

  

اإللكترونية التسجيل  إىل أي مركز من مراكز عالناإليف هذا  ةاملذكور ولااملفاضلة وفق اجلد يتقدم الطالب لالشتراك يف -1
 مي من يومـحىت اية الدوام الرسو 29/7/2009الواقع يف  األربعاء من صباح يوم اعتباراً /3/يف اإلعالن رقم احملددة 
 .باستثناء يوم اجلمعةمن الساعة الثامنة والنصف وحىت الثالثة والنصف ظهراً  12/8/2009الواقع يف  األربعاء

2 - ت1/رقم اإلعالنوفق ما ورد يف  املختص أو املعهد أو مدرسة التمريض إىل الكلية واملقابالت املسابقاتم طلبات قد./      

ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة  ااالطالع على إعالنات مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـهللطالب ميكن 
  :عن طريق شروط التقدم إليها ومعلومات أخرىب
  

  موقع املفاضلة  موقع وزارة التعليم العايل

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

  وزير التعليم العايل
  بركات الدكتور غياث                                                                                                              


