
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

مجموع التفاضللغة عربٌة

4801214دمشقاللغة العربية

--------درعاألبناء درعا- اللغة العربية

4801563درعامحافظات- اللغة العربية

--------القنيطرةألبناء القنيطرة- اللغة العربية

4801646القنيطرةمحافظات- اللغة العربية

--------السويداءألبناء السويداء- اللغة العربية

4801717السويداءمحافظات- اللغة العربية

4801292حلباللغة العربية

--------إدلبألبناء إدلب- اللغة العربية

4801549إدلبمحافظات- اللغة العربية

4801617الالذقيةاللغة العربية

--------طرطوسألبناء طرطوس- اللغة العربية

4801528طرطوسمحافظات- اللغة العربية

4801642حمصاللغة العربية

4801674حماةألبناء حماه- اللغة العربية

5011615حماةمحافظات- اللغة العربية

4201515دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4821876دير الزورمحافظات- اللغة العربية

4211371الرقةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4811599الرقةمحافظات- اللغة العربية

4241828الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4801693الحسكةمحافظات- اللغة العربية

مجموع التفاضللغة انكلٌزٌة

3761718دمشقاللغة اإلنكليزية 

3681674درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكليزية 

3831829درعامحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3731593حلباللغة اإلنكليزية 

3891669حماةألبناء حماه- اللغة اإلنكليزية 

3971585حماةمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3341384إدلبألبناء إدلب- اللغة اإلنكليزية 

3741663إدلبمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3721522الالذقيةاللغة اإلنكليزية 

3781842حمصاللغة اإلنكليزية 

3341515طرطوسألبناء طرطوس- اللغة اإلنكليزية 

3801698طرطوسمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3841573دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة اإلنكليزية 

3931710دير الزورمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

مجموع التفاضللغة فرنسٌة

3441763دمشقاللغة الفرنسية

2601549السويداءألبناء السويداء- اللغة الفرنسية

3511642السويداءمحافظات- اللغة الفرنسية

3421657حلباللغة الفرنسية

3561761الالذقيةاللغة الفرنسية

2841198طرطوسألبناء طرطوس- اللغة الفرنسية

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى
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3541516طرطوسمحافظات- اللغة الفرنسية

3701712حمصاللغة الفرنسية

3651548حماةألبناء حماه- اللغة الفرنسية

3801741حماةمحافظات- اللغة الفرنسية

3511650دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية

3691659دير الزورمحافظات- اللغة الفرنسية

3751798الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية

3831826الحسكةمحافظات- اللغة الفرنسية

لغة عربٌةلغة انكلٌزٌةمجموع التفاضل

1768335454دمشقاللغة األلمانية

لغة عربٌةلغة فرنسٌةمجموع التفاضل

1733298490دمشقاللغة االسبانية

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1891393460دمشقاللغة الروسية

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1768352348دمشقاللغة الفارسية

1872389481حمصاللغة الفارسية

جغرافٌةمجموع التفاضل

1761241دمشقالجغرافية

1103129السويداءألبناء السويداء- الجغرافية

1738245السويداءمحافظات- الجغرافية

1750206حلبالجغرافية

1790276الالذقيةالجغرافية

1775284طرطوسألبناء طرطوس- الجغرافية

1865245طرطوسمحافظات- الجغرافية

لغة عربٌةتارٌخمجموع التفاضل

1767260353دمشقالتاريخ

1109120308السويداءألبناء السويداء- التاريخ

1745235356السويداءمحافظات- التاريخ

1758280459حلبالتاريخ

1779240387الالذقيةالتاريخ

1855290451حمصالتاريخ

1766220444دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - التاريخ

1811210412دير الزورمحافظات- التاريخ

1758230470الرقةألبناء المحافظات الشرقية - التاريخ

1810270449الرقةمحافظات- التاريخ

لغة عربٌةفلسفةمجموع التفاضل

1735326442دمشقالفلسفة

1128206325السويداءألبناء السويداء- الفلسفة

1722340426السويداءمحافظات- الفلسفة

1716330317حلبالفلسفة

1749350418الالذقيةالفلسفة

1751305471دمشقعلم االجتماع

1391160433السويداءألبناء السويداء- علم االجتماع

1738300382السويداءمحافظات- علم االجتماع

5/2



الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1731240413درعاألبناء درعا- علم االجتماع

1781370429درعامحافظات- علم االجتماع

1729390360حلبعلم االجتماع

1754350363الالذقيةعلم االجتماع

1779390333دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - علم االجتماع

1819385401دير الزورمحافظات- علم االجتماع

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1769380329دمشقالمكتبات والمعلومات

1769356423الالذقيةالمكتبات والمعلومات

لغة أجنبٌةتارٌخمجموع التفاضل

1817260368دمشقاآلثـــــــار

1132165211السويداءألبناء السويداء- اآلثـــــــار

1808230362السويداءمحافظات- اآلثـــــــار

1790270339حلباآلثـــــــار

1577270334إدلبألبناء إدلب- اآلثـــــــار

1804260384إدلبمحافظات- اآلثـــــــار

1861260375الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اآلثـــــــار

1919270386الحسكةمحافظات- اآلثـــــــار

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

2006515369دمشقاإلعـــــالم

لغة عربٌةمجموع التفاضل

1847474دمشقالحقوق

1749445درعاألبناء درعا- الحقوق

1843472درعامحافظات- الحقوق

1683430القنيطرةألبناء القنيطرة- الحقوق

1794452القنيطرةمحافظات- الحقوق

1775372حلبالحقوق

1553413إدلبألبناء إدلب- الحقوق

1772481إدلبمحافظات- الحقوق

1746409دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1785384دير الزورمحافظات- الحقوق

1793435الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1849410الحسكةمحافظات- الحقوق

1888472الالذقيةالحقوق

1918425حمصالحقوق

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

1781522355دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1771512326حلبالمناهج وطرائق التدريس/التربية

1787377340الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1859419365حمصالمناهج وطرائق التدريس/التربيـــة

1772369352دمشق(علم النفس)التربية 

1762395339دمشقالتربيـــة الخاصة

1836446385دمشق(إرشاد نفسي)التربية 

1789373361درعاألبناء درعا- (إرشاد نفسي)التربية 

1833472371درعامحافظات- (إرشاد نفسي)التربية 
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1555439226السويداءألبناء السويداء- (إرشاد نفسي)التربية 

1774448364السويداءمحافظات- (إرشاد نفسي)التربية 

1804456327حلب(إرشاد نفسي)التربية 

1863453346الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 

1859421371حمص(إرشاد نفسي)التربية 

1911410375دمشقغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1854495350درعاألبناء درعا- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1929492319درعامحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1593422266السويداءألبناء السويداء- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1841423281السويداءمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1801423375القنيطرةألبناء القنيطرة- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1864463323القنيطرةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1866423328حلبغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1609430318إدلبألبناء إدلب- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1846394345إدلبمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1923438369الالذقيةغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1790448366طرطوسألبناء طرطوس- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1929456377طرطوسمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1945455395حمصغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1926458377حماةألبناء حماه- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

2001491397حماةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1897425368حمصمحافظات- غير ملتزم تدمر/(معلم صف)التربية 

1709446265دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1855460361دير الزورمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1863443378الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1918433382الحسكةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1634301343الرقةألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1848439373الرقةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1859548390دمشقإناث فقط (رياض األطفال/التربية 

1893467378حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1681345351دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1827361392دير الزورمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1830491385الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1852459378الحسكةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1561319308الرقةألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1821473374الرقةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

لغة عربٌةتربٌة دٌنٌةمجموع التفاضل

1828130419دمشقالشــــــــريعة

1797150409حلبالشــــــــريعة

لغة أجنبٌةتربٌة وطنٌةمجموع التفاضل

1831175346دمشقالعلوم السياسية

لغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1812300دمشق(إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي)الســـــياحة 

1895375حمصالســـــياحة

1841361طرطوس(إدارة فندقية)السياحة 
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1846380طرطوس(إدارة سياحية)السياحة 

مجموع التفاضل

4270دمشقالفنون الجميلة

3869السويداءالفنون الجميلة

4307حلبالفنون الجميلة التطبيقية

4690الالذقيةالفنون الجميلة

مجموع التفاضل

1859الالذقيةالتربية الرياضية

1860حماةالتربية الرياضية

1671دمشقالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1704الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1592حلبالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1723دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1692حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1737الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1689درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1668إدلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1711دير الزورالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1694الرقةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1739دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1692حلبإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1779حماةإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1704دمشقمعهد اآلثـــار والمتاحف  

1022دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية   

1702دمشقالمعهد التقاني للخدمة االجتماعية

مجموع التفاضللغة أجنبية

2341378دمشقالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2001097حلبالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2001300الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2061208حمصالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2001100طرطوسالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2011288دير الزورالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

مجموع التفاضل

1760دمشقالمعهد التقاني القانوني

1807دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية

1816دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية

  2200تم نسب عالمة النجاح بالمسابقة لـ 

ثم مضاعفتها واضافتها الى مجموع التفاضل 

االساسً للطالب
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