
القسم/  الكلية 
الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

المجموع العاماللغة العربية

49151دمشقاللغة العربية

49198درعااللغة العربية ألبناء درعا

52186درعااللغة العربية محافظات

48150القنيطرةاللغة العربية ألبناء القنيطرة

49170القنيطرةاللغة العربية محافظات

48134السويداءاللغة العربية ألبناء السويداء

49187السويداءاللغة العربية محافظات

49193حلباللغة العربية

48187إدلباللغة العربية ألبناء إدلب

51154إدلباللغة العربية محافظات

48176تشريناللغة العربية

48151طرطوساللغة العربية ألبناء طرطوس

51191طرطوساللغة العربية محافظات

48161البعثاللغة العربية

49200حماةاللغة العربية ألبناء حماه

52180حماةاللغة العربية محافظات

48189الفراتاللغة العربية محافظات شرقية

51192الفراتاللغة العربية محافظات

48162الرقةاللغة العربية محافظات شرقية

51178الرقةاللغة العربية محافظات

51190الحسكةاللغة العربية محافظات شرقية

53189الحسكةاللغة العربية محافظات

المجموع العاماللغة اإلنكليزية

35138دمشقاللغة اإلنكليزية 

35170درعااللغة اإلنكليزية  ألبناء درعا

38168درعااللغة اإلنكليزية محافظات

35171حلباللغة اإلنكليزية 

32158حماةاللغة اإلنكليزية ألبناء حماه

37188حماةاللغة اإلنكليزية محافظات

34179إدلباللغة اإلنكليزية ألبناء إدلب

37186إدلباللغة اإلنكليزية محافظات

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى
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القسم/  الكلية 
الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى

32170تشريناللغة اإلنكليزية

32175البعثاللغة اإلنكليزية 

32146طرطوساللغة اإلنكليزية ألبناء طرطوس

36198طرطوساللغة اإلنكليزية محافظات

34173الفراتاللغة اإلنكليزية محافظات شرقية

37192الفراتاللغة اإلنكليزية محافظات

المجموع العاماللغة الفرنسية

39183دمشقاللغة الفرنسية

40190درعااللغة الفرنسية ألبناء درعا

40199درعااللغة الفرنسية محافظات

36145السويداءاللغة الفرنسية ألبناء السويداء

40177السويداءاللغة الفرنسية محافظات

40167حلباللغة الفرنسية

39179تشريناللغة الفرنسية

37173طرطوساللغة الفرنسية ألبناء طرطوس

39179طرطوساللغة الفرنسية محافظات

39171البعثاللغة الفرنسية

39180حماةاللغة الفرنسية ألبناء حماه

40178حماةاللغة الفرنسية محافظات

39196الفراتاللغة الفرنسية محافظات شرقية

40189الفراتاللغة الفرنسية محافظات

40191الحسكةاللغة الفرنسية محافظات شرقية

40199الحسكةاللغة الفرنسية محافظات

اللغة العربيةاللغة اإلنكليزيةالمجموع العام

1763248دمشقاللغة األلمانية

1733337دمشقاللغة اليابانية

اللغة العربيةاللغة الفرنسيةالمجموع العام

1853443دمشقاللغة االسبانية

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1813844حلباللغة التركية

1823646دمشقاللغة الفارسية

1833743حلباللغة الفارسية
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         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 
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تساوي الحد األدنى

1843150البعثاللغة الفارسية

الجغرافيةالمجموع العام

18626دمشقالجغرافية

15225السويداءالجغرافية ألبناء السويداء

18730السويداءالجغرافية محافظات

19025حلبالجغرافية

18527تشرينالجغرافية

18627طرطوسالجغرافية ألبناء طرطوس

19426طرطوسالجغرافية محافظات

اللغة العربيةالتاريخالمجموع العام

1862850دمشقالتاريخ

1501342السويداءالتاريخ ألبناء السويداء

1872745السويداءالتاريخ محافظات

1892951حلبالتاريخ

1852547تشرينالتاريخ

1852745البعثالتاريخ

1922945الفراتالتاريخ محافظات شرقية

1962849الفراتالتاريخ محافظات

1913046الرقةالتاريخ محافظات شرقية

1953050الرقةالتاريخ محافظات

اللغة العربيةالفلسفةالمجموع العام

1852944دمشقالفلسفة

1523039السويداءالفلسفة ألبناء السويداء

1863244السويداءالفلسفة محافظات

1873545حلبالفلسفة

1842854تشرينالفلسفة

1863249دمشقعلم االجتماع

1592443السويداءعلم االجتماع ألبناء السويداء

1903640السويداءعلم االجتماع محافظات

1944043درعاعلم االجتماع ألبناء درعا

1973945درعاعلم االجتماع محافظات

1873043حلبعلم االجتماع
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القسم/  الكلية 
الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة
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المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى

1843245تشرينعلم االجتماع

1934046الفراتعلم االجتماع محافظات شرقية

1973747الفراتعلم االجتماع محافظات

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1853847دمشقالمكتبات والمعلومات

1833946تشرينالمكتبات والمعلومات

اللغة األجنبيةالتاريخالمجموع العام

1882840دمشقاآلثـــــــار

1582723السويداءاآلثـــــــار ألبناء السويداء

1882835السويداءاآلثـــــــار محافظات

1862938حلباآلثـــــــار

1862736إدلباآلثـــــــار ألبناء إدلب

1892738إدلباآلثـــــــار محافظات

1972840الحسكةاآلثـــــــار محافظات شرقية

1992940الحسكةاآلثـــــــار محافظات

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1994838دمشقاإلعـــــالم

اللغة العربيةالمجموع العام

18844دمشقالحقوق

19446درعاالحقوق ألبناء درعا

19944درعاالحقوق محافظات

18343القنيطرةالحقوق ألبناء القنيطرة

18844القنيطرةالحقوق محافظات

18739حلبالحقوق

18444إدلبالحقوق ألبناء إدلب

19144إدلبالحقوق محافظات

18850الفراتالحقوق محافظات شرقية

19248الفراتالحقوق محافظات

19149الحسكةالحقوق محافظات شرقية

19649الحسكةالحقوق محافظات

18847تشرينالحقوق

18645البعثالحقوق
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أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية
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اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1864829دمشقالتربية المناهج وتقنيات التعليم

1914637حلبالتربية المناهج وطرائق التدريس

1854038تشرينالتربية المناهج وتقنيات التعليم

1855434البعثالتربيـــة المناهج وطرائق التدريس

1874335دمشق(علم النفس)التربية 

1854537دمشقالتربيـــة الخاصة

1944636دمشق(إرشاد نفسي)التربية 

1975039درعاألبناء درعا (إرشاد نفسي)التربية 

2005337درعامحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1703537السويداءألبناء السويداء (إرشاد نفسي)التربية 

1954540السويداءمحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1945338حلب(إرشاد نفسي)التربية 

1905138تشرين(إرشاد نفسي)التربية 

1893838البعث(إرشاد نفسي)التربية 

1994538دمشق(معلم صف)التربية 

2044739درعاألبناء درعا (معلم صف)التربية 

2084940درعامحافظات (معلم صف)التربية 

1753034السويداءألبناء السويداء (معلم صف)التربية 

1995138السويداءمحافظات (معلم صف)التربية 

1874238القنيطرةألبناء القنيطرة (معلم صف)التربية 

1984836القنيطرةمحافظات (معلم صف)التربية 

1995237حلب(معلم صف)التربية 

1964638إدلبألبناء إدلب (معلم صف)التربية 

2024938إدلبمحافظات (معلم صف)التربية 

1964335تشرين(معلم صف)التربية 

1954840طرطوسألبناء طرطوس (معلم صف)التربية 

2045037طرطوسمحافظات (معلم صف)التربية 

1965037البعث(معلم صف)التربية 

2005333حماةألبناء حماه (معلم صف)التربية 

2055240حماةمحافظات (معلم صف)التربية 

1954239حمصتدمر محافظات (معلم صف)التربية 
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القسم/  الكلية 
الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 
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المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى

1984637الفراتمحافظات شرقية (معلم صف)التربية 

2045136الفراتمحافظات (معلم صف)التربية 

1995340الحسكةمحافظات شرقية (معلم صف)التربية 

2045339الحسكةمحافظات (معلم صف)التربية 

1914238الرقةمحافظات شرقية (معلم صف)التربية 

1994740الرقةمحافظات (معلم صف)التربية 

1915232دمشقإناث فقط (رياض األطفال/التربية 

1864639البعثإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1935033الفراتإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1974337الفراتإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

1954936الحسكةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1984740الحسكةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

1884237الرقةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1924538الرقةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

المجموع العام 

مع عالمة 

اللغة العربيةالديانةالتربية الدينية

1991637دمشقالشــــــــريعة

2011939حلبالشــــــــريعة

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1872036دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبيةالمجموع العام

18634دمشق(إرشاد سياحي)السياحة 

18537البعثالســـــياحة

18536طرطوس(إدارة فندقية)السياحة 

18633طرطوس(إدارة سياحية)السياحة

المجموع العام

155دمشقالفنون الجميلة

146السويداءالفنون الجميلة

151حلبالفنون الجميلة التطبيقية

162تشرينالفنون الجميلة

179تشرينالتربية الرياضية
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القسم/  الكلية 
الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة
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المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى

175حماةالتربية الرياضية

181دمشقالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

180حلبالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

180الالذقيةالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

184دمشقالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

185حلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

184الالذقيةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

191درعاالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

185إدلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

190دير الزورالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

187الرقةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

185دمشقإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

184حلبإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

182حماةإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

182دمشقاآلثـــار والمتاحف  

134دمشقالتقاني للفنون التطبيقية   

183دمشقالتقاني للخدمة االجتماعية  

199دمشقالمتوسط للعلوم الشرعية والعربية إناث فقط

198دمشقالمتوسط للعلوم الشرعية والعربية ذكور فقط

المجموع العاماللغة األجنبية

39171دمشقالعلوم السياحية

39162حلبالفندقي

39144الالذقيةالفندقي

38159حمصالفندقي

38152طرطوسالفندقي

38179دير الزورالفندقي

المجموع العام

160دمشقالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

156القنيطرةالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

163درعاالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

153السويداءالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

159حمصالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

المجموع العام مع عالمة التربية 

الدينية
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الجامعة 

أوالمدينة
الحد األدنى

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمفاضلة العامة
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المواد التي ُينظر إليها عند 

تساوي الحد األدنى

165حماةالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

172حلبالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

180إدلبالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

165الالذقيةالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

159طرطوسالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

161دير الزورالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

176الرقةالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

169الحسكةالتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية 

173دمشقالتربية الموسيقية

161القنيطرةالتربية الموسيقية

170درعاالتربية الموسيقية

167السويداءالتربية الموسيقية

167حمصالتربية الموسيقية

170حماةالتربية الموسيقية

174حلبالتربية الموسيقية

178إدلبالتربية الموسيقية

170الالذقيةالتربية الموسيقية

169طرطوسالتربية الموسيقية

180دير الزورالتربية الموسيقية

185الرقةالتربية الموسيقية

185الحسكةالتربية الموسيقية

162دمشق(ذكور فقط)التربية الرياضية للمعلمين 

155دمشق(إناث فقط)التربية الرياضية للمعلمات 

148حلب(ذكور فقط)التربية الرياضية للمعلمين 

165حلب(إناث فقط)التربية الرياضية للمعلمات 

172الرقة(ذكور وإناث)التربية الرياضية للمعلمين 

170الحسكة(ذكور وإناث)التربية الرياضية للمعلمين 

166دير الزور(ذكور فقط)التربية الرياضية للمعلمين 

165دير الزور(إناث فقط)التربية الرياضية للمعلمات 
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