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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي    

  
  ) 2(إعالن رقم 

 2009واألديب يف دورة عام  العلميالعامة بفرعيها حلملة شهادة الدراسة الثانوية 
  

احلدود الدنيا موع الدرجات املطلوبة للتقدم إىل املفاضلة العامة واملفاضلة اخلاصة  تعلن وزارة التعليم العايل
  2010 - 2009ومن يف حكمهم للعام الدراسي  للطالب السوريني) دير الزور - احلسكة - الرقة(حافظات مب

  
  جـدول املفاضلـــة العامــــة للفرع العلمي - أ 

قق فيها جمموع درجاته احلد األدىن للمجموعة، أو من حيعلى الطالب اختيار رغباته املطلوبة من اموعة اليت        
  :اليت تليها اموعات األدىن

  

 اموعات
احلد األدىن املطلوب 
 من الدرجات

 الكليات والفروع واألقسام واملعاهد اليت ميكن اختيارها للمفاضلة

 .حلب-كلية الطب البشري يف جامعيت دمشق • درجة232 / 1/اموعة

  .الفرات - البعث - كلية الطب البشري يف جامعات تشرين • درجة231 /2/اموعة

 درجة  227 /3/ وعةام
 )محاه(البعث  -تشرين - حلب -كلية طب األسنان يف جامعات دمشق •
 .البعث -تشرين -حلب - كلية الصيدلة يف جامعات دمشق •

  .البعث - تشرين - حلب -دمشق كلية اهلندسة املعلوماتية يف جامعات • درجة225 /4/اموعة

  درجة  220 /5/ اموعة

 . امعة دمشقكلية اهلندسة املدنية يف ج •
) اهلندسة الطبية يف جامعـة دمشـق  ( كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية •

 البعث -تشرين -دمشق اتيف جامع) هندسة االلكترونيات واالتصاالت(
  .يف جامعة البعث )البتروليةاهلندسة (الكيميائية والبترولية كلية اهلندسة  •

 درجة  218 / 6/ اموعة

 .البعث - ية يف جامعيت حلبكلية اهلندسة املدن •
 .يف جامعة تشرين ) اهلندسة اإلنشائية (كلية اهلندسة املدنية  •
.يف جامعة دمشق)هندسة احلواسيب واألمتتة( كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية •
  .يف جامعة حلب) هندسة االتصاالت (كلية اهلندسة الكهربائية  •
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  درجة  215  /7/اموعة

)  هندسة احلاسبات والـتحكم اآليل ( يكانيكية والكهربائية كلية اهلندسة امل •
 - يف جامعة البعث) هندسة التحكم اآليل واحلواسيب ( -يف جامعة تشرين

 . يف جامعة دمشق)  هندسة الطاقة الكهربائية(
 .يف جامعة حلب) واسيبهندسة احل(كلية اهلندسة الكهربائية  •
 .يف جامعة تشرين ) شييد هندسة إدارة الت(كلية اهلندسة املدنية  •
 .كلية هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف طرطوس •
  .يف جامعة الفرات) اهلندسة البترولية( ةكلية اهلندسة البتروكيميائي •

  درجة  211  /8/اموعة

 يف جامعة تشرين ) اهلندسة اجليوتكنيكية( كلية اهلندسة املدنية •
 حلسكةوا الرقةكلية اهلندسة املدنية يف  •
ة يف جامع ) هندسة الطاقة الكهربائية(والكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية  •

 .البعث
يف جامعـة  ) ةهندسة الصناعات البتروكيميائي( ةكلية اهلندسة البتروكيميائي •

  .الفرات

  درجة  209  /9/اموعة

 .يف جامعة دمشق )ميكانيك عام(والكهربائية  كلية اهلندسة امليكانيكية •
 .يف جامعة حلب) تقانة اهلندسة احليوية(اهلندسة التقنية  كلية •
يف  )ةاهلندسة الطبوغرافي - هندسة املواصالت والنقل(كلية اهلندسة املدنية  •

  .جامعة تشرين

 درجة  10/207/اموعة

األمتتة و التحكم اآليلهندسة ( وااللكترونية هلندسة الكهربائيةاكلية  •
 .يف جامعة حلب) كترونيةاإللالنظم هندسة  –الصناعية 

 .يف جامعة حلب) هندسة الطريان(امليكانيكية  كلية اهلندسة •
شريطة أن تكون (دمشق يف جامعة  )اإلسبانيةاللغة (كلية اآلداب  •

 ).لغة الطالب يف الشهادة الثانوية  الفرنسية حصراً
 يف جامعة )هندسة امليكاترونيك(والكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية  •

 ين تشر
 .يف جامعيت تشرين والبعث )اهلندسة البيئية( كلية اهلندسة املدنية  •
 .يف جامعة البعث) هندسة املوارد املائية(كلية اهلندسة املدنية  •
 .يف جامعة البعث )اهلندسة الكيميائية(كلية اهلندسة الكيميائية والبترولية  •
 - آلليات الثقيلة هندسة السيارات وا(والكهربائية  كلية اهلندسة امليكانيكية •

 .يف جامعة دمشق )هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناا
  .يف جامعة تشرين ) والري اهلندسة املائية(كلية اهلندسة املدنية  •
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  درجة  205 /11/اموعة

 .البعث - تشرين -حلب -كلية اهلندسة املعمارية يف جامعات دمشق •
  )تدرج ضمن الرغبات العشر األوىل(  
يف جامعة ) هندسة التصميم امليكانيكي(والكهربائية  ة اهلندسة امليكانيكيةكلي •

 .دمشق
.يف جامعة حلب) اهلندسة املائية - اهلندسة الطبوغرافية (كلية اهلندسة املدنية  •
يف جامعة ) هندسة الطاقة الكهربائية(الكهربائية امليكانيكية وكلية اهلندسة  •

 . تشرين
يف جامعـة   )هندسة امليكاترونيـك (االلكترونية كلية اهلندسة الكهربائية و •

 .حلب
ة يف جامع )هندسة امليكاترونيك(والكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية  •

 .البعث

  درجة  203 /12/اموعة

يف جامعة ) تقانة اهلندسة البيئية -تكنولوجيا األغذية (كلية اهلندسة التقنية •
 .حلب

 –هندسة نظم القدرة الكهربائية (  ونيةوااللكتر هلندسة الكهربائيةاكلية  •
 .يف جامعة حلب )القيادة الكهربائية هندسة

 .يف جامعة تشرين )اهلندسة البحرية( والكهربائية امليكانيكية كلية اهلندسة •
 .يف طرطوس) أمتتة صناعية(كلية اهلندسة التقنية  •
 .البعث يف جامعة) اهلندسة الغذائية(كلية اهلندسة الكيميائية والبترولية  •
هندسة  –هندسة القوى امليكانيكية (والكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية  •

  .يف جامعة البعث )هندسة املعادن – التصميم واإلنتاج

 درجة  13/199/اموعة

هندسة  – هندسة التصميم واإلنتاج( والكهربائية امليكانيكية كلية اهلندسة •
 .يف جامعة تشرين )امليكانيكية  القوى

 .يف جامعة حلب) امليكانيكية هندسة الطاقة(امليكانيكية  كلية اهلندسة •
 .يف الرقة )الري والصرف( كلية اهلندسة املدنية •
 .يف طرطوس) تقانة األغذية - معدات صناعية (كلية اهلندسة التقنية  •
شريطة حيازة الطالب ( يف دمشق) تعويضات(طب األسنان ل التقاين عهدامل •

 ).ادة اللغة األجنبيةدرجة يف م/15/على

  درجة  197 /14/اموعة

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

 يف جامعة البعث) هندسة الغزل والنسيج(كلية اهلندسة الكيميائية والبترولية  •
 .مشقدكلية االقتصاد يف جامعة  •
  .يف جامعة البعث) معلم صف(كلية التربية  •
  ).ذكور فقط(املعهد التقاين للنفط والغاز يف محص  •
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  درجة  194 /15/اموعة

)  الغزل والنسيج ميكانيك - علم املواد اهلندسية (امليكانيكية  كلية اهلندسة •
 .يف جامعة حلب

 .يف طرطوس) هندسة املكننة الزراعية(كلية اهلندسة التقنية  •
شريطة حيازة ( همحا - حلبيف ) تعويضات(طب األسنان ل التقاين عهدامل •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية /15/الطالب على
  ) .ذكور فقط(يف الرميالن املعهد التقاين للنفط والغاز  •

  درجة  190 /16/اموعة

 .يف جامعة حلب) اآلالت الزراعيةهندسة ( امليكانيكية كلية اهلندسة •
زة الطالب على شريطة حيا(يف جامعة دمشق  )الرياضيات( كلية العلوم •

 ).درجة يف مادة الرياضيات / 39/
 /18/شريطة حيازة الطالب على(يف جامعة دمشق ) مالاإلع(كلية اآلداب  •

 .درجة يف اللغة العربية وإجراء اختبار /32/درجة يف اللغة األجنبية و
 .كلية العلوم الصحية يف جامعة البعث •
  .يف محاه وطرطوس) معلم صف(كلية التربية  •

  درجة  185 /17/عةامو

 .البعثو كلية الزراعة يف جامعيت دمشق •
 . تشرينو دمشقيت يف جامع) معلم صف(كلية التربية  •
 .يف جامعيت دمشق والبعث) رياض األطفال إناث فقط(كلية التربية  •
  .كلية السياحة يف جامعيت دمشق والبعث •

  درجة  180 /18/اموعة

 . تشرين - كلية الزراعة يف جامعيت حلب •
شريطة حيازة الطالب على ( يف جامعة حلب )الرياضيات( كلية العلوم •

 ).درجة يف مادة الرياضيات / 39/
 .هيف محا) متويل ومصارف(كلية االقتصاد  •
 .يف جامعة حلب ودرعا وتدمر) معلم صف (كلية التربية  •

  درجة  177 /19/اموعة

 .كلية الزراعة يف السويداء •
 .حلبيف جامعة  االقتصاد يةكل •
 .كلية التربية يف جامعة دمشق •
  .يف جامعة البعث) املناهج وطرائق التدريس(كلية التربية  •

  درجة  175 /20/اموعة

 .كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق •
 .يف جامعة دمشق )علم احلياة ( كلية العلوم •
شريطة حيازة الطالب (حلب  - يف جامعيت دمشق ) الكيمياء(كلية العلوم  •

 ).درجة يف مادة الكيمياء/ 13/على 
/ 26/شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة دمشق ) الفيزياء( كلية العلوم •

 ).درجة يف مادة الفيزياء
 .يف احلسكة كلية الزراعة  •
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  درجة  173 /21/اموعة

 .درعا يف جامعة الفرات ويف  االقتصاد يةكل •
 .كلية احلقوق يف جامعة دمشق •
درجة يف / 12/شريطة حيازة الطالب على( مشقد ةالشريعة يف جامعة كلي •

 ).درجة يف مادة اللغة العربية/ 28/مادة التربية الدينية و
  .)ذكور فقط( لخطوط احلديدية يف حلبل املعهد اهلندسي •

  درجة  170 /22/اموعة

 البعث   - يف جامعيت تشرين ) الرياضيات(كلية العلوم  •
 ). جة يف مادة الرياضياتدر/ 39/شريطة حيازة الطالب على (     
 .يف جامعة دمشق) علم النفس(كلية التربية  •
 .طرطوس ويف تشرين يف جامعة االقتصاد يةكل •
 .            يف جامعة البعث) اجليولوجيا(كلية العلوم  •
 .يف السويداء) معلم صف (كلية التربية  •
 .يف جامعة حلب ) املناهج وطرائق التدريس(كلية التربية  •
 .ي يف محاهالبيطر كلية الطب •
 .يف جامعة دمشق) العلوم البيئية (كلية العلوم  •
  .كلية احلقوق يف جامعة البعث •

  درجة  168 /23/اموعة

 .يف إدلب ) عام (كلية الزراعة  •
 .كلية الطب البيطري يف جامعة الفرات •
 .كلية احلقوق يف جامعة تشرين •
 .يف جامعة تشرين ) االقتصاد املرتيل(كلية التربية  •
 .يف جامعيت دمشق والبعث) إرشاد نفسي(كلية التربية  •
شريطة أن تكـون  (يف جامعة دمشق ) اللغة اليابانية(كلية اآلداب  •

 ).لغة الطالب يف الشهادة الثانوية االنكليزية حصراً
/ 12/شريطة حيازة الطالب علـى ( حلب الشريعة يف جامعةة كلي •

  ).مادة اللغة العربيةدرجة يف / 28/درجة يف مادة التربية الدينية و
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  درجة  165 /24/اموعة

 .يف جامعة دمشق) اجليولوجيا (كلية العلوم  •
 .يف جامعة حلب) علم احلياة (كلية العلوم  •
/ 26/شريطة حيازة الطالب على ( يف جامعة حلب) الفيزياء( كلية العلوم  •

 ).درجة يف مادة الفيزياء
 .احلقوق يف جامعة حلبكلية  •
 . كلية الزراعة يف جامعة الفرات •
 .إدلب واحلسكة والرقةيف ) معلم صف(كلية التربية  •
 .يف جامعة تشرين) املناهج وتقنيات التعليم(كلية التربية  •
 .يف جامعة البعث )علم احلياة ( كلية العلوم •
درجة / 15/شريطة حيازة الطالب على(املعهد التقاين للحاسوب يف دمشق  •

  .   )درجة يف مادة الرياضيات/ 40/جنبية ويف مادة اللغة األ

  درجة  162 /25/اموعة

 .يف إدلب ) زيتون(كلية الزراعة  •
شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة دمشق ) اإلحصاء الرياضي(كلية العلوم  •

 ). درجة يف مادة الرياضيات/ 36/
/ 13/شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة البعث ) الكيمياء(كلية العلوم  •

  ).درجة يف مادة الكيمياء
 يف إدلب ) الرياضيات(كلية العلوم  •

 ). درجة يف مادة الرياضيات/ 39/شريطة حيازة الطالب على (     

 .يف السويداء ودرعا ) إرشاد نفسي(كلية التربية  •
  .يف جامعة دمشق) املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب •

  درجة  160 /26/اموعة

شريطة حيازة الطالب على ( يف جامعيت تشرين والبعث) الفيزياء( كلية العلوم  •
 ).درجة يف مادة الفيزياء/ 26/
شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة الفرات ) الرياضيات(كلية العلوم  •

 ).درجة يف مادة الرياضيات/ 39/
/ 13/شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة تشرين ) الكيمياء(كلية العلوم  •

  ).ادة الكيمياءدرجة يف م
 .يف جامعيت حلب وتشرين) إرشاد نفسي(كلية التربية  •
 . ة الفراتيف جامع) معلم صف(كلية التربية  •
  . ة دمشقيف جامع) التربية اخلاصة(كلية التربية •
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  درجة  157 /27/اموعة

 .يف جامعة تشرين) علم احلياة(كلية العلوم  •
شريطة حيازة الطالب (والرقة  يف طرطوس واحلسكة) الرياضيات(كلية العلوم  •

 ). درجة يف مادة الرياضيات/ 39/على 
/ 26/شريطة حيازة الطالب على ( يف طرطوس وإدلب) الفيزياء( كلية العلوم  •

 ).درجة يف مادة الفيزياء
 .يف جامعة دمشق )علم االجتماع -الفلسفة(كلية اآلداب  •
درجة يف / 13/ب على شريطة حيازة الطال( يف الرقة) الكيمياء(كلية العلوم  •

 ).مادة الكيمياء
 .يف جامعة تشرين) املكتبات واملعلومات(كلية اآلداب  •
 .احلقوق يف إدلبكلية  •
 .احلسكة  يف) رياض األطفال إناث فقط (كلية التربية  •
شريطة حيازة الطالب (املعهد التقاين للحاسوب يف حلب ومحص ومحاه  •

)  درجة يف مادة الرياضيات/ 40/درجة يف مادة اللغة األجنبية و/ 15/على
درجة يف / 15/شريطة حيازة الطالب على (املعهد التقاين الطيب يف دمشق  •

 ) .مادة اللغة األجنبية

  درجة  155 /28/اموعة

 .يف جامعيت حلب وتشرين) اجليولوجيا (كلية العلوم  •
 .دمشق يف جامعة )اآلثار(كلية اآلداب  •
درجة / 15/شريطة حيازة الطالب على(ذقية املعهد التقاين للحاسوب يف الال •

   ).درجة يف مادة الرياضيات/ 40/يف مادة اللغة األجنبية و
 . املعهد الصحي يف دمشق •

  درجة  152 /29/اموعة

يف جامعات حلب وتشرين والبعث  )اإلحصاء الرياضي(كلية العلوم  •
  ).درجة يف مادة الرياضيات/ 36/شريطة حيازة الطالب على (
تشرين ويف  - يف جامعيت حلب ) علم االجتماع -الفلسفة(ية اآلداب كل •

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

  درجة  149 /30/اموعة

/ 13/شريطة حيازة الطالب على (يف جامعة الفرات )الكيمياء(كلية العلوم •
 ).درجة يف مادة الكيمياء

 .كلية احلقوق يف جامعة الفرات •
 .إدلبيف جامعة حلب ويف  )اآلثار(اآلداب كلية  •
 .يف جامعة الفرات) رياض األطفال إناث فقط(كلية التربية  •
شريطة حيازة الطالب على (إدلب  - يف درعا التقاين للحاسوبعهد امل •

 .)درجة يف مادة الرياضيات/ 40/و درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/
  .املعهد الصحي يف محص •
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  درجة  145 /31/اموعة

/ 26/شريطة حيازة الطالب على ( الفرات ةيف جامع)الفيزياء(كلية العلوم •
  ).درجة يف مادة الفيزياء

 . كلية احلقوق يف احلسكة •
ويف السويداء  تشرين - حلب -يف جامعات دمشق )اجلغرافية(كلية اآلداب  •

 .وطرطوس

 .يف جامعة الفرات ويف الرقة) علم احلياة(كلية العلوم  •
درجة يف / 15/شريطة حيازة الطالب على ( الرقة يف لتقاين للحاسوباعهد امل •

 .)درجة يف مادة الرياضيات/ 40/و مادة اللغة األجنبية
درجة يف / 15/شريطة حيازة الطالب على ( حلبيف  الطيب التقاين املعهد •

  .)مادة اللغة األجنبية

  درجة  139 /32/اموعة

 .والفرات حلب وتشرينات كلية التمريض يف جامع •
/ 15/شريطة حيازة الطالب على ( الالذقية والنبكيف  الطيب التقاين املعهد •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية
  .املعهد الصحي يف حلب وطرطوس •

  درجة  135 /33/اموعة

 .املعهد الصحي يف دير الزور واحلسكة •
جة يف در/ 15/شريطة حيازة الطالب على (اهلندسي بدمشق التقاين املعهد  •

 .)مادة اللغة األجنبية
 .دمشقيف املعهد املايل  •
/ 15/شريطة حيازة الطالب على ( دمشقيف  التقاين للمحاسبة والتمويل املعهد •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية
درجة يف / 15/شريطة حيازة الطالب على ( معهد اآلثار واملتاحف يف دمشق •

 ).مادة اللغة األجنبية
درجة يف / 15/شريطة حيازة الطالب على ( محصيف ندسي اهلالتقاين املعهد  •

        )مادة اللغة األجنبية
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  درجة  120 /34/اموعة

 .كلية الفنون اجلميلة يف جامعة دمشق ويف السويداء •
  الفنون اجلميلة التطبيقية يف جامعة حلب كلية •

 .)تدرج رغبة الفنون اجلميلة ضمن الرغبات اخلمس األوىل(
شريطة حيازة الطالب على ( حلب ودرعايف  لتقاين للمحاسبة والتمويلااملعهد  •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/
 .دمشقيف املعهد التقاين اإلحصائي  •
  .)إناث فقط ( مدرسة التمريض يف جامعة دمشق •
 - محص - السويداء - درعا -القنيطرة - معهد التربية املوسيقية يف دمشق •

 .ةاحلسك - الرقة -دير الزور - طرطوس - ذقيةالال - إدلب -حلب - محاه
 )ذكور فقط(معهد التربية الرياضية للمعلمني يف دمشق وحلب ودير الزور  •
 ).ذكور وإناث(احلسكة  -معهد التربية الرياضية للمعلمني يف الرقة •
 )إناث فقط(معهد التربية الرياضية للمعلمات يف دمشق وحلب ودير الزور   •
 - القنيطرة -الالذقية  - تشكيلية والتطبيقية يف دمشق معهد التربية الفنية ال •

 - دير الزور - طرطوس - إدلب  - حلب -محاه - محص -السويداء -درعا
 .احلسكة-الرقة
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 /35/اموعة
  

  مجيع املتقدمني
  

/ 15/شريطة حيازة الطالب على (الالذقية وحلب يف اهلندسي التقاين املعهد  •
 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية

شريطة (وحلب  دمشقيف لهندسة امليكانيكية والكهربائية ل التقاينعهد امل  •
درجة يف /60/درجة يف مادة اللغة األجنبية و/ 15/حيازة الطالب على 

 .)جمموع ماديت الرياضيات والفيزياء 
دير  -الالذقية - حلب - محاه - محص - يف دمشقمعهد املراقبني الفنيني  •

 .طرطوسو - درعا - احلسكة - الزور
 -محص -السويداء  – الالذقية - حلب  – دمشقيف عهد التقاين الزراعي امل •

احلسكة  – الرقة -دير الزور  - إدلب - درعا - طرطوس - )السقيلبية(محاه 
 .القنيطرة - 
 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/شريطة حيازة الطالب على ( 
 -ير الزور د – إدلب - محاه  - يف الالذقية عهد التقاين للطب البيطري امل •

 .الرقة - احلسكة 
 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/شريطة حيازة الطالب على ( 
 .القامشلييف عهد التقاين لآلليات الزراعية امل •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/شريطة حيازة الطالب على (
 .ديرالزور -مرتديف عهد التقاين لشؤون البادية والتصحر امل •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/ازة الطالب على شريطة حي(
 .يف عدرا وحلب والالذقيةاملعهد التقاين للكهرباء وامليكانيك  •
 والرقة ودير الزور وإدلب الالذقيةيف للمحاسبة والتمويل  التقايناملعهد  •

 .)درجة يف مادة اللغة األجنبية/ 15/شريطة حيازة الطالب على (
 .الالذقيةيف صائي املعهد التقاين اإلح •
 .دمشقيف معهد التقاين للفنون التطبيقية  •
 .حلب  –محص  – دمشقيف املعهد التقاين الصناعي  •
 املعهد التقاين للصناعات الكيميائية يف دمشق •
 .املعهد التقاين للصناعات النسيجية يف دمشق •
  .)إناث فقط (حلب  مدرسة التمريض يف جامعة •

  .دمشقيف ر املعهد التقاين للطباعة والنش •
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/36 /اموعة

  
  

  مجيع املتقدمني
للراغبني يف 

التفاضل على 
عالمة االختصاص

 -تشرين -حلب - دمشق يف جامعات )اللغة العربية(كلية اآلداب  •
 -احلسكة -إدلب - الرقة -السويداء -درعا ويف -الفرات -البعث

درجة يف مادة اللغة العربية يف /32/ملن حصل على(محاه  -طرطوس
 .)ادة الثانويةالشه

 - تشرين - حلب -دمشق يف جامعات )اللغة اإلنكليزية(كلية اآلداب   •
/ 27/ملن حصل على (إدلب  -محاه  -طرطوسالفرات ويف  -البعث

 .)درجة يف مادة اللغة اإلنكليزية يف الشهادة الثانوية
 -تشرين - حلب -دمشق يف جامعات )اللغة الفرنسية(كلية اآلداب   •

/ 22/ملن حصل على (درعا  -محاه  –طرطوس  الفرات ويف -البعث
 ).درجة يف مادة اللغة الفرنسية يف الشهادة الثانوية

 –تشرين  –حلب  –يف جامعات دمشق ) الرياضيات(كلية العلوم  •
ملن حصل (احلسكة  -طرطوس  -إدلب  -الفرات ويف الرقة  -البعث 
 )درجة يف مادة الرياضيات يف الشهادة الثانوية/ 45/على

 –تشرين  –حلب  –يف جامعات دمشق ) اإلحصاء الرياضي(لية العلوم ك •
 )درجة يف مادة الرياضيات يف الشهادة الثانوية/ 45/ملن حصل على(البعث 

 -البعث  –تشرين  –حلب  –يف جامعات دمشق ) الفيزياء(كلية العلوم  •
درجة يف مادة / 30/حصل على ملن(طرطوس  -الفرات ويف إدلب 

 )لشهادة الثانويةالفيزياء يف ا
 –تشرين –حلب  –يف جامعات دمشق ) احلياة علم(كلية العلوم  •

درجة يف مادة العلوم / 22/ملن حصل على(الفرات ويف الرقة  -البعث 
 ) .يف الشهادة الثانوية

 - البعث  –تشرين  –حلب  –يف جامعات دمشق ) الكيمياء(كلية العلوم  •
جة يف مادة الكيمياء يف الشهادة در/ 15/ملن حصل على(الفرات ويف الرقة 

 ).الثانوية

  
  
  
  

 


