
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

المجموع العاماللغة العربية

----450دمشقاللغة العربية

--------درعااللغة العربية ألبناء درعا

4501689درعااللغة العربية محافظات

--------القنيطرةاللغة العربية ألبناء القنيطرة

4551871القنيطرةاللغة العربية محافظات

--------السويداءاللغة العربية ألبناء السويداء

4521354السويداءاللغة العربية محافظات

----450حلباللغة العربية

--------ادلباللغة العربية ألبناء إدلب

4501562ادلباللغة العربية محافظات

----450الالذقيةاللغة العربية

4581682طرطوساللغة العربية ألبناء طرطوس

4721729طرطوساللغة العربية محافظات

4511646حمصاللغة العربية

4751875حماةاللغة العربية ألبناء حماه

4912000حماةاللغة العربية محافظات

--------دير الزوراللغة العربية محافظات شرقية

4201358دير الزوراللغة العربية محافظات

--------الرقةاللغة العربية محافظات شرقية

4201349الرقةاللغة العربية محافظات

4241670الحسكةاللغة العربية محافظات شرقية

4651513الحسكةاللغة العربية محافظات

المجموع العاماللغة اإلنكليزية

3621873دمشقاللغة اإلنكليزية 

3671884درعااللغة اإلنكليزية ألبناء درعا

3801782درعااللغة اإلنكليزية محافظات

3521870حلباللغة اإلنكليزية 

3671688حماةاللغة اإلنكليزية  ألبناء حماه

3741614حماةاللغة اإلنكليزية محافظات

3371521ادلباللغة اإلنكليزية ألبناء إدلب

3571515ادلباللغة اإلنكليزية محافظات

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

3591478الالذقيةاللغة اإلنكليزية 

3621822حمصاللغة اإلنكليزية 

3451384طرطوساللغة اإلنكليزية ألبناء طرطوس

3591492طرطوساللغة اإلنكليزية محافظات

3581723دير الزوراللغة اإلنكليزية محافظات شرقية

3751435دير الزوراللغة اإلنكليزية محافظات

المجموع العاماللغة الفرنسية

3401506دمشقاللغة الفرنسية

----243السويداءاللغة الفرنسية ألبناء السويداء

3371393السويداءاللغة الفرنسية محافظات

3411670حلباللغة الفرنسية

3601504الالذقيةاللغة الفرنسية

3431446طرطوساللغة الفرنسية ألبناء طرطوس

3561769طرطوساللغة الفرنسية محافظات

3601771حمصاللغة الفرنسية

3701661حماةاللغة الفرنسية ألبناء حماه

3771885حماةاللغة الفرنسية محافظات

3131520دير الزوراللغة الفرنسية محافظات شرقية

3671627دير الزوراللغة الفرنسية محافظات

3811862الحسكةاللغة الفرنسية محافظات شرقية

3971863الحسكةاللغة الفرنسية محافظات

اللغة العربيةاللغة اإلنكليزيةالمجموع العام

1731346427دمشقاللغة األلمانية

اللغة العربيةاللغة الفرنسيةالمجموع العام

1701279432دمشقاللغة االسبانية

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1686277405دمشقاللغة الفارسية

1792324415حمصاللغة الفارسية

الجغرافيةالمجموع العام

1683226دمشقالجغرافية

----1108السويداءالجغرافية ألبناء السويداء

1655275السويداءالجغرافية محافظات
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

1638230حلبالجغرافية

1775205الالذقيةالجغرافية

1824256طرطوسالجغرافية ألبناء طرطوس

1868280طرطوسالجغرافية محافظات

اللغة العربيةالتاريخالمجموع العام

1719280393دمشقالتاريخ

--------1116السويداءالتاريخ ألبناء السويداء

1680300386السويداءالتاريخ محافظات

1686260350حلبالتاريخ

1758255398الالذقيةالتاريخ

1806300415حمصالتاريخ

1722230495دير الزورالتاريخ محافظات شرقية

1795285377دير الزورالتاريخ محافظات

1770270346الرقةالتاريخ محافظات شرقية

1820300483الرقةالتاريخ محافظات

اللغة العربيةالفلسفةالمجموع العام

1657360318دمشقالفلسفة

--------1244السويداءالفلسفة ألبناء السويداء

1611355304السويداءالفلسفة محافظات

1613290392حلبالفلسفة

1727315335الالذقيةالفلسفة

1684280435دمشقعلم االجتماع

1307165431السويداءعلم االجتماع ألبناء السويداء

1672280325السويداءعلم االجتماع محافظات

1707336420درعاعلم االجتماع ألبناء درعا

1797360398درعاعلم االجتماع محافظات

1626315414حلبعلم االجتماع

1727335415الالذقيةعلم االجتماع

1755400300دير الزورعلم االجتماع محافظات شرقية

1825335394دير الزورعلم االجتماع محافظات

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1701314424دمشقالمكتبات والمعلومات
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

1734236445الالذقيةالمكتبات والمعلومات

اللغة األجنبيةالتاريخالمجموع العام

1709230348دمشقاآلثـــــــار

--------1204السويداءاآلثـــــــار ألبناء السويداء

1658280280السويداءاآلثـــــــار محافظات

1638190308حلباآلثـــــــار

1586275311ادلباآلثـــــــار ألبناء إدلب

1684275354ادلباآلثـــــــار محافظات

1864295390الحسكةاآلثـــــــار محافظات شرقية

1933300367الحسكةاآلثـــــــار محافظات

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

2009555368دمشقاإلعـــــالم

اللغة العربيةالمجموع العام

1813467دمشقالحقوق

1738411درعاالحقوق ألبناء درعا

1853408درعاالحقوق محافظات

1749456القنيطرةالحقوق ألبناء القنيطرة

1899470القنيطرةالحقوق محافظات

1717445حلبالحقوق

1590395ادلبالحقوق ألبناء إدلب

1750458ادلبالحقوق محافظات

1639315دير الزورالحقوق محافظات شرقية

1762394دير الزورالحقوق محافظات

1771435الحسكةالحقوق محافظات شرقية

1861413الحسكةالحقوق محافظات

1833433الالذقيةالحقوق

1854486حمصالحقوق

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1698415304دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1679405254حلبالمناهج وطرائق التدريس/التربية

1747440279الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1796329358حمصالمناهج وطرائق التدريس/التربيـــة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

1705402335دمشق(علم النفس)التربية 

1705420358دمشقالتربيـــة الخاصة

1749435349دمشق(إرشاد نفسي)التربية 

1730431378درعاألبناء درعا (إرشاد نفسي)التربية 

1808370379درعامحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1421314235السويداءألبناء السويداء (إرشاد نفسي)التربية 

1741373342السويداءمحافظات (إرشاد نفسي)التربية 

1715432350حلب(إرشاد نفسي)التربية 

1804455323الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 

1793395380حمص(إرشاد نفسي)التربية 

1809464315دمشقغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1818490358درعاغير ملتزم ألبناء درعا/(معلم صف)التربية 

1937460387درعاغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1435300335السويداءغير ملتزم ألبناء السويداء/(معلم صف)التربية 

1794420336السويداءغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1747351386القنيطرةغير ملتزم ألبناء القنيطرة/(معلم صف)التربية 

1959448390القنيطرةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1757380360حلبغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1662335251ادلبغير ملتزم ألبناء إدلب/(معلم صف)التربية 

1808408388ادلبغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1838425368الالذقيةغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1786457342طرطوسغير ملتزم ألبناء طرطوس/(معلم صف)التربية 

1856468346طرطوسغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1877450344حمصغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1940498365حماةغير ملتزم  ألبناء حماه/(معلم صف)التربية 

1988498384حماةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1996513360حمصمحافظات (تدمر)غير ملتزم /(معلم صف)التربية 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1676352334دير الزورغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

1893402370دير الزورغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1940463389الحسكةغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

2018470391الحسكةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

--------1552الرقةغير ملتزم محافظات شرقية/(معلم صف)التربية 

1843373390الرقةغير ملتزم محافظات/(معلم صف)التربية 

1766490323دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1795420310حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1579413309دير الزورإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1816407395دير الزورإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

1876366400الحسكةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1925452362الحسكةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

--------1460الرقةإناث فقط محافظات شرقية (رياض األطفال)التربية 

1799345366الرقةإناث فقط محافظات (رياض األطفال)التربية 

المجموع العام بعد 

إضافة عالمة 

التربية الدينية

اللغة العربيةالديانة

1631120401دمشقالشــــــــريعة

1635130417حلبالشــــــــريعة

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1779185322دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبيةالمجموع العام

1782346دمشقالســـــياحة

1833388حمصالســـــياحة

1793374طرطوس(إدارة فندقية)السياحة 

1803300طرطوس(إدارة سياحية)السياحة

المجموع العام

1213دمشقالفنون الجميلة

1152السويداءالفنون الجميلة

1452حلبالفنون الجميلة التطبيقية

1408الالذقيةالفنون الجميلة

1883الالذقيةالتربية الرياضية

1913حماةالتربية الرياضية

1615دمشقالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

1514حلبالتقاني إلدارة األعمال والتسويق

1659الالذقيةالتقاني إلدارة األعمال والتسويق
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر في التعليم الموازي للعام الدراسي 

ٌُنظر إلٌها  المواد التً 

عند التساوي

1602دمشقالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1496حلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1645الالذقيةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1301درعاالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1469ادلبالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1380دير الزورالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1334الرقةالتقاني للعلوم المالية والمصرفية

1677دمشقإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

1564حلبإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

1769حماةإناث فقط (مساعدات)التقاني لطب األسنان 

1597دمشقاآلثـــار والمتاحف  

1279دمشقالتقاني للفنون التطبيقية   

1602دمشقالتقاني للخدمة االجتماعية  

1692دمشق(إناث)المتوسط للعلوم الشرعية والعربية 

1708دمشق(ذكور)المتوسط للعلوم الشرعية والعربية 

المجموع العاماللغة األجنبية

2501406دمشقالعلوم السياحية

----200حلبالفندقي

----203الالذقيةالفندقي

----200حمصالفندقي

----206طرطوسالفندقي

----212دير الزورالفندقي

المجموع العام

1740دمشقالمعهد التقاني القانوني

المجموع العام بعد إضافة 

عالمة التربية الدينية
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