
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

المجموع العاماللغة العربية

4941713دمشقاللغة العربية

---480درعااللغة العربية ألبناء درعا

4951999درعااللغة العربية محافظات

4971905القنيطرةاللغة العربية ألبناء القنيطرة

5251995القنيطرةاللغة العربية محافظات

---480السويداءاللغة العربية ألبناء السويداء

4931483السويداءاللغة العربية محافظات

---480حلباللغة العربية

---480ادلباللغة العربية ألبناء إدلب

5001658ادلباللغة العربية محافظات

4801380الالذقيةاللغة العربية

---480طرطوساللغة العربية ألبناء طرطوس

5051755طرطوساللغة العربية محافظات

4951771حمصاللغة العربية

5081693حماةاللغة العربية ألبناء حماه

5301945حماةاللغة العربية محافظات

4241797دير الزوراللغة العربية محافظات شرقية

4901888دير الزوراللغة العربية محافظات

4201671الرقةاللغة العربية محافظات شرقية

4841957الرقةاللغة العربية محافظات

5002024الحسكةاللغة العربية محافظات شرقية

5232003الحسكةاللغة العربية محافظات

المجموع العاماللغة اإلنكليزية

3821830دمشقاللغة اإلنكليزية 

3901785درعااللغة اإلنكليزية ألبناء درعا

3971790درعااللغة اإلنكليزية محافظات

3711719حلباللغة اإلنكليزية 

3771799حماةاللغة اإلنكليزية  ألبناء حماه

3891929حماةاللغة اإلنكليزية محافظات

3611841ادلباللغة اإلنكليزية ألبناء إدلب

3811800ادلباللغة اإلنكليزية محافظات

3771558الالذقيةاللغة اإلنكليزية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند  المواد التً 

تساوي الحد األدنى
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3821533حمصاللغة اإلنكليزية 

3611778طرطوساللغة اإلنكليزية ألبناء طرطوس

3871754طرطوساللغة اإلنكليزية محافظات

3911763دير الزوراللغة اإلنكليزية محافظات شرقية

3971873دير الزوراللغة اإلنكليزية محافظات

المجموع العاماللغة الفرنسية

3801818دمشقاللغة الفرنسية

3301651السويداءاللغة الفرنسية ألبناء السويداء

3911826السويداءاللغة الفرنسية محافظات

3751533حلباللغة الفرنسية

3801878الالذقيةاللغة الفرنسية

3591790طرطوساللغة الفرنسية ألبناء طرطوس

3861793طرطوساللغة الفرنسية محافظات

3791769حمصاللغة الفرنسية

3831934حماةاللغة الفرنسية ألبناء حماه

3951945حماةاللغة الفرنسية محافظات

3931827دير الزوراللغة الفرنسية محافظات شرقية

3991960دير الزوراللغة الفرنسية محافظات

4001975الحسكةاللغة الفرنسية محافظات شرقية

4002033الحسكةاللغة الفرنسية محافظات

اللغة العربيةاللغة اإلنكليزيةالمجموع العام

1874319460دمشقاللغة األلمانية

اللغة العربيةاللغة الفرنسيةالمجموع العام

1872375412دمشقاللغة االسبانية

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1858310463دمشقاللغة الفارسية

1916359467حمصاللغة الفارسية

الجغرافيةالمجموع العام

1892237دمشقالجغرافية

1573220السويداءالجغرافية ألبناء السويداء

1889270السويداءالجغرافية محافظات

1846264حلبالجغرافية

1888270الالذقيةالجغرافية
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1887271طرطوسالجغرافية ألبناء طرطوس

1967267طرطوسالجغرافية محافظات

اللغة العربيةالتاريخالمجموع العام

1897300380دمشقالتاريخ

1504260400السويداءالتاريخ ألبناء السويداء

1895250450السويداءالتاريخ محافظات

1848295417حلبالتاريخ

1883285460الالذقيةالتاريخ

1924280473حمصالتاريخ

1952280461دير الزورالتاريخ محافظات شرقية

1989285472دير الزورالتاريخ محافظات

1949295423الرقةالتاريخ محافظات شرقية

1994295441الرقةالتاريخ محافظات

اللغة العربيةالفلسفةالمجموع العام

1872353420دمشقالفلسفة

1547280390السويداءالفلسفة ألبناء السويداء

1884385435السويداءالفلسفة محافظات

1821370429حلبالفلسفة

1862295460الالذقيةالفلسفة

1885370430دمشقعلم االجتماع

1632240466السويداءعلم االجتماع ألبناء السويداء

1908359440السويداءعلم االجتماع محافظات

1923365445درعاعلم االجتماع ألبناء درعا

1961385455درعاعلم االجتماع محافظات

1833335409حلبعلم االجتماع

1872375422الالذقيةعلم االجتماع

1968375459دير الزورعلم االجتماع محافظات شرقية

1995400461دير الزورعلم االجتماع محافظات

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1894370434دمشقالمكتبات والمعلومات

1871330455الالذقيةالمكتبات والمعلومات

اللغة األجنبيةالتاريخالمجموع العام

1963285371دمشقاآلثـــــــار

7/3



الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند  المواد التً 

تساوي الحد األدنى

1608185327السويداءاآلثـــــــار ألبناء السويداء

1958300384السويداءاآلثـــــــار محافظات

1932300394حلباآلثـــــــار

1788255329ادلباآلثـــــــار ألبناء إدلب

1936290361ادلباآلثـــــــار محافظات

2038260396الحسكةاآلثـــــــار محافظات شرقية

2069290398الحسكةاآلثـــــــار محافظات

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

2072587400دمشقاإلعـــــالم

اللغة العربيةالمجموع العام

1938578دمشقالحقوق

1896415درعاالحقوق ألبناء درعا

1973480درعاالحقوق محافظات

1999459القنيطرةالحقوق ألبناء القنيطرة

2055499القنيطرةالحقوق محافظات

1854508حلبالحقوق

1784444ادلبالحقوق ألبناء إدلب

1904421ادلبالحقوق محافظات

1942510دير الزورالحقوق محافظات شرقية

1982495دير الزورالحقوق محافظات

1996471الحسكةالحقوق محافظات شرقية

2034462الحسكةالحقوق محافظات

1928395الالذقيةالحقوق

1944486حمصالحقوق

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1904483360دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1856465360حلبالمناهج وطرائق التدريس/التربية

1884473390الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1921524362حمصالمناهج وطرائق التدريس/التربيـــة

1904471379دمشق(علم النفس)التربية 

1892451372دمشقالتربيـــة الخاصة

1965520337دمشق(إرشاد نفسي)التربية 

1959470389درعاألبناء درعا (إرشاد نفسي)التربية 
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1991480396درعامحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1720475194السويداءألبناء السويداء (إرشاد نفسي)التربية 

1950470392السويداءمحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1894465340حلب(إرشاد نفسي)التربية 

1941425390الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 

1931515336حمص(إرشاد نفسي)التربية 

2014485400دمشقغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

2000470400درعاغير ملتزم ألبناء درعا/(معلم صف)التربية 

2051503398درعاغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1739437313السويداءغير ملتزم ألبناء السويداء/(معلم صف)التربية 

1993485388السويداءغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

2050524398القنيطرةغير ملتزم ألبناء القنيطرة/(معلم صف)التربية 

2098508400القنيطرةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1950420385حلبغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

------1900ادلبغير ملتزم ألبناء إدلب/(معلم صف)التربية 

1966516340ادلبغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1994515334الالذقيةغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1894457340طرطوسغير ملتزم ألبناء طرطوس/(معلم صف)التربية 

2011498390طرطوسغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

2004471363حمصغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

2011493399حماةغير ملتزم  ألبناء حماه/(معلم صف)التربية 

2048523390حماةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

2023545362حمصمحافظات (تدمر)غير ملتزم /(معلم صف)التربية 

1895471331دير الزورغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

2033480398دير الزورغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

2051545400الحسكةغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

2082562392الحسكةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1885468372الرقةغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

2024507373الرقةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1975465365دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1941415371حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1870435350دير الزورإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

2014493398دير الزورإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 
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2024478390الحسكةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

2042497400الحسكةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

1817475318الرقةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1991471398الرقةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

اللغة العربيةالتربية الدينيةالمجموع العام

1987160480دمشقالشــــــــريعة

------1950حلبالشــــــــريعة

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1925200363دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبيةالمجموع العام

1916374دمشقالســـــياحة

1928397حمصالســـــياحة

1900394طرطوس(إدارة فندقية)السياحة 

1905349طرطوس(إدارة سياحية)السياحة

المجموع العام

1549دمشقالفنون الجميلة

1472السويداءالفنون الجميلة

1723حلبالفنون الجميلة التطبيقية

1680الالذقيةالفنون الجميلة

1936الالذقيةالتربية الرياضية

1962حماةالتربية الرياضية

1811دمشقالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

1722حلبالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

1819الالذقيةالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

1860دمشقالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1760حلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1858الالذقيةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1800درعاالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1739ادلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1828دير الزورالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1789الرقةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1868دمشقإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

1786حلبإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 
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1876حماةإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

1844دمشقاآلثـــار والمتاحف  

979دمشقالتقاني للفنون التطبيقية   

1836دمشقالتقاني للخدمة االجتماعية  

المجموع العاماللغة األجنبية

3251414دمشقالعلوم السياحية

2461319حلبالفندقي

3031401الالذقيةالفندقي

2851408حمصالفندقي

3051381طرطوسالفندقي

2011197دير الزورالفندقي
المجموع العام بعد 

إضافة عالمة التربٌة 

الدٌنٌة

1983دمشق(إناث)المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة 

1964دمشق(ذكور)المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة 

المجموع العام

1867دمشقالمعهد التقاني القانوني
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