




الفرع
األدبي-
الحذود
الذًيا
للتعلين
الوىازي

2011
-
2012

الجوهىريت
العربيت
الطىريت

وزارة
التعلين
العالي

الجامعةالكليةالرمز
الحد 

األدنى

مجموععربي

4646182دهشكالعربيت اللغت1

4646180درعادرعا ألبٌاء العربيت اللغت2

4848175درعاهحافظاث العربيت اللغت202

4545149المٌيطرةالمٌيطرة ألبٌاء العربيت اللغت3

4747164المٌيطرةهحافظاث العربيت اللغت203

---------الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء العربيت اللغت4

4545139الطىيذاءهحافظاث العربيت اللغت204

4747183حلبالعربيت اللغت5

4747167إدلبادلب ألبٌاء العربيت اللغت6

4848179إدلبهحافظاث العربيت اللغت206

4545176الالرليتالعربيت اللغت7

4545131طرطىشطرطىش ألبٌاء العربيت اللغت8

4646173طرطىشهحافظاث العربيت اللغت208

4545161حوصالعربيت اللغت9

4545170حواةحواٍ ألبٌاء العربيت اللغت10

4747168حواةهحافظاث العربيت اللغت210

4747189السور ديرالعربيت اللغت11

4545171السور ديرشرليت هحافظاث العربيت اللغت211

5050173الرلتالعربيت اللغت12

4848179الرلتشرليت هحافظاث العربيت اللغت212

4949181الحطكتالعربيت اللغت13

4848162الحطكتشرليت هحافظاث العربيت اللغت213

مجموعلغة

3434157دهشكاإلًكليسيت اللغت14

3333142درعادرعا ألبٌاء اإلًكليسيت اللغت15

3434173درعاهحافظاث  اإلًكليسيت اللغت215

3535144حلباإلًكليسيت اللغت16

3030132حواةحواٍ ألبٌاء اإلًكليسيت اللغت17

3232182حواةهحافظاث  اإلًكليسيت اللغت217

3232161إدلبادلب ألبٌاء اإلًكليسيت اللغت18

3434167إدلبهحافظاث  اإلًكليسيت اللغت218

3232132الالرليتاإلًكليسيت اللغت19

3333118حوصاإلًكليسيت اللغت20

3030118طرطىشطرطىش ألبٌاء اإلًكليسيت اللغت21

3232127طرطىشهحافظاث  اإلًكليسيت اللغت221

المواد التي ينظر 

إليها
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3535160السور ديراإلًكليسيت اللغت22

3333172السور ديرشرليت هحافظاث  اإلًكليسيت اللغت222

مجموعلغة

3838150دهشكالفرًطيت اللغت23

3838181درعادرعا ألبٌاء الفرًطيت اللغت24

3939167درعاهحافظاث الفرًطيت اللغت224

3333156الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء الفرًطيت اللغت25

3838170الطىيذاءهحافظاث الفرًطيت اللغت225

3939145حلبالفرًطيت اللغت26

3838159الالرليتالفرًطيت اللغت27

3535174طرطىشطرطىش ألبٌاء الفرًطيت اللغت28

3838155طرطىشهحافظاث الفرًطيت اللغت228

3838147حوصالفرًطيت اللغت29

3838145حواةحواٍ ألبٌاء الفرًطيت اللغت30

3838169حواةهحافظاث الفرًطيت اللغت230

3939179السور ديرالفرًطيت اللغت31

3838186السور ديرشرليت هحافظاث الفرًطيت اللغت231

3939184الحطكتالفرًطيت اللغت32

3939161الحطكتشرليت هحافظاث الفرًطيت اللغت232

عربيلغة

1713045دهشكاأللواًيت اللغت33

عربيلغة

1702944حلبالتركيت اللغت34

عربيلغة

1623142دهشكالفارضيت اللغت35

1601840حلبالفارضيت اللغت36

1653739حوصالفارضيت اللغت37

جغرافية

17530دهشكالجغرافيت38

14613الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء الجغرافيت39

17628الطىيذاءهحافظاث الجغرافيت239

17927حلبالجغرافيت40

17621الالرليتالجغرافيت41

17923طرطىشطرطىش ألبٌاء الجغرافيت42

18422طرطىشهحافظاث الجغرافيت242

عربيتاريخ
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1772441دهشكالتاريخ43

1432442الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء التاريخ44

1772646الطىيذاءهحافظاث التاريخ244

1793044حلبالتاريخ45

1762738الالرليتالتاريخ46

1753037حوصالتاريخ47

1852744السور ديرالتاريخ48

1822732السور ديرشرليت هحافظاث التاريخ248

1912742الرلتالتاريخ49

1892641الرلتشرليت هحافظاث التاريخ249

عربيفلسفة

1742943دهشكالفلطفت50

1441832الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء الفلطفت51

1743838الطىيذاءهحافظاث الفلطفت251

1783446حلبالفلطفت52

1742944الالرليتالفلطفت53

عربيفلسفة

1743438دهشكاالجتواع علن54

1501639الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء االجتواع علن55

1762343الطىيذاءهحافظاث االجتواع علن255

1772941درعادرعا ألبٌاء االجتواع علن56

1793343درعاهحافظاث االجتواع علن256

1773437حلباالجتواع علن57

1742245الالرليتاالجتواع علن58

1863048السور ديراالجتواع علن59

1832744السور ديرشرليت هحافظاث االجتواع علن259

عربيلغة

1743246دهشكوالوعلىهاث الوكتباث60

1722945الالرليتوالوعلىهاث الوكتباث61

لغةتاريخ

1762830دهشكاآلثـــــــار62

1492129الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء اآلثـــــــار63

1752932الطىيذاءهحافظاث اآلثـــــــار263

1772535حلباآلثـــــــار64

1752923إدلبادلب ألبٌاء اآلثـــــــار65

1782625إدلبهحافظاث اآلثـــــــار265

7/3







الفرع
األدبي-
الحذود
الذًيا
للتعلين
الوىازي

2011
-
2012

الجوهىريت
العربيت
الطىريت

وزارة
التعلين
العالي

الجامعةالكليةالرمز
الحد 

األدنى

المواد التي ينظر 

إليها

1852730الحطكتاآلثـــــــار66

1822730الحطكتشرليت هحافظاث اآلثـــــــار266

عربيلغة

1873549دهشكاإلعـــــالم67

عربي

18046دهشكالحمىق68

18143درعادرعا ألبٌاء الحمىق69

18547درعاهحافظاث الحمىق269

18035حلبالحمىق70

17641إدلبادلب ألبٌاء الحمىق71

17947إدلبهحافظاث الحمىق271

18237السور ديرالحمىق72

17848السور ديرشرليت هحافظاث الحمىق272

18142الحطكتالحمىق73

17747الحطكتشرليت هحافظاث الحمىق273

17943الالرليتالحمىق74

17936حوصالحمىق75

عربيلغة

1732938دهشكالتعلين وتمٌياث الوٌاهج/التربيت76

1783746حلبالتذريص وطرائك الوٌاهج/التربيت77

1723143الالرليتالتعلين وتمٌياث الوٌاهج/التربيت78

1733449حوصالتذريص وطرائك الوٌهاج/التربيـــت79

1743332دهشك(الٌفص علن) التربيت80

1732742دهشكالخاصت التربيـــت81

1793146دهشك(ًفطي إرشاد) التربيت82

1823849درعادرعا ألبٌاء (ًفطي إرشاد) التربيت83

1883048درعاهحافظاث (ًفطي إرشاد) التربيت283

1563340الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء (ًفطي إرشاد) التربيت84

1803836الطىيذاءهحافظاث (ًفطي إرشاد) التربيت284

1823649حلب(ًفطي إرشاد) التربيت85

1753744الالرليت(ًفطي إرشاد) التربيت86

1742939حوص(ًفطي إرشاد) التربيت87

1893144دهشك(صف هعلن) التربيت88

1923844درعادرعا ألبٌاء (صف هعلن) التربيت89

1953846درعاهحافظاث (صف هعلن) التربيت289

1723144الطىيذاءالطىيذاء ألبٌاء (صف هعلن) التربيت90
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1883948الطىيذاءهحافظاث (صف هعلن) التربيت290

1833340المٌيطرةالمٌيطرة ألبٌاء (صف هعلن) التربيت91

1884047المٌيطرةهحافظاث (صف هعلن) التربيت291

1903546حلب(صف هعلن) التربيت92

1883748إدلبادلب ألبٌاء(صف هعلن) التربيت93

1923949إدلبهحافظاث (صف هعلن) التربيت293

1883048الالرليت(صف هعلن) التربيت94

1903948طرطىشطرطىش ألبٌاء (صف هعلن) التربيت95

1933945طرطىشهحافظاث (صف هعلن) التربيت295

1873747حوص(صف هعلن) التربيت96

1883147حواةحواٍ ألبٌاء(صف هعلن) التربيت97

1923151حواةهحافظاث (صف هعلن) التربيت297

1893444حوصتذهر- (صف هعلن) التربيت98

1934051السور دير(صف هعلن) التربيت99

1883747السور ديرشرليت هحافظاث (صف هعلن) التربيت299

1943947الحطكت(صف هعلن) التربيت100

1903846الحطكتشرليت هحافظاث (صف هعلن) التربيت300

1953248الرلت(صف هعلن) التربيت101

1913844الرلتشرليت هحافظاث (صف هعلن) التربيت301

1793042دهشكفمط إًاث (األطفال رياض/ التربيت102

1733036حوصفمط إًاث (األطفال رياض) التربيت103

1863748السور ديرفمط إًاث (األطفال رياض) التربيت104

1823849السور ديرشرليت هحافظاث فمط إًاث (األطفال رياض) التربيت304

1853638الحطكتفمط إًاث (األطفال رياض) التربيت105

1823450الحطكتشرليت هحافظاث فمط إًاث (األطفال رياض) التربيت305

1903740الرلتفمط إًاث (األطفال رياض) التربيت106

1863844الرلتشرليت هحافظاث فمط إًاث (األطفال رياض) التربيت306

1713241الالرليت(هٌسلي التصاد) التربيت107

عربيديانة

1771546دهشكالشــــــــريعت108

1871243حلبالشــــــــريعت109

لغةقومية

1772030دهشكالطياضيت العلىم110

لغة

17821دهشك(ضياحي إرشاد) الطياحت111

17635حوصالطـــــياحت112
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17731طرطىش(فٌذليت إدارة) الطياحت113

17832طرطىش(ضياحيت إدارة)الطياحت114

146دهشكالجويلت الفٌىى115

140الطىيذاءالجويلت الفٌىى116

144حلبالتطبيميت الجويلت الفٌىى117

169الالرليتالرياضيت التربيت118

179حواةالرياضيت التربيت119

166دهشكوالتطىيك األعوال إلدارة التماًي120

165حلبوالتطىيك األعوال إلدارة التماًي121

162الالرليتوالتطىيك األعوال إلدارة التماًي122

173دهشكوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي123

176حلبوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي124

158الالرليتوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي125

164درعاوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي126

161إدلبوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي127

173الرلتوالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي128

173السور ديروالوصرفيت الواليت للعلىم التماًي129

167دهشكفمط إًاث (هطاعذاث) األضٌاى لطب التماًي130

170حلبفمط إًاث (هطاعذاث) األضٌاى لطب التماًي131

158حواةفمط إًاث (هطاعذاث) األضٌاى لطب التماًي132

164دهشكوالوتاحف اآلثـــار133

134دهشكالتطبيميت للفٌىى التماًي134

165دهشكاالجتواعيت للخذهت التماًي135

---دهشكوالعربيت الشرعيت للعلىم الوتىضط136

173دهشكركىر أدبي والعربيت الشرعيت للعلىم الوتىضط337

168دهشكإًاث أدبي والعربيت الشرعيت للعلىم الوتىضط338

مجموعلغة

3737127دهشكالطياحيت العلىم137

3333137حلبالفٌذلي138

2828141الالرليتالفٌذلي139

2828146حوصالفٌذلي140

2626122طرطىشالفٌذلي141

2828161السور ديرالفٌذلي142

110دهشكوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت143

124المٌيطرةوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت144

132درعاوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت145
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110الطىيذاءوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت146

120حوصوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت147

117حواةوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت148

115حلبوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت149

142إدلبوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت150

114الالرليتوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت151

115طرطىشوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت152

161السور ديروالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت153

177الرلتوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت154

150الحطكتوالتطبيميت التشكيليت الفٌيت التربيت155

149دهشكالوىضيميت التربيت156

111المٌيطرةالوىضيميت التربيت157

117درعاالوىضيميت التربيت158

130الطىيذاءالوىضيميت التربيت159

136حوصالوىضيميت التربيت160

128حواةالوىضيميت التربيت161

156حلبالوىضيميت التربيت162

156إدلبالوىضيميت التربيت163

148الالرليتالوىضيميت التربيت164

127طرطىشالوىضيميت التربيت165

167السور ديرالوىضيميت التربيت166

177الرلتالوىضيميت التربيت167

160الحطكتالوىضيميت التربيت168

132دهشك(فمط ركىر) للوعلويي الرياضيت التربيت169

111دهشك(فمط إًاث) للوعلواث الرياضيت التربيت170

126حلب(فمط ركىر) للوعلويي الرياضيت التربيت171

---حلب(فمط إًاث) للوعلواث الرياضيت التربيت172

135الرلت(وإًاث ركىر) للوعلويي الرياضيت التربيت173

133الحطكت(وإًاث ركىر) للوعلويي الرياضيت التربيت174

164السور دير(فمط ركىر) للوعلويي الرياضيت التربيت175

115السور دير(فمط إًاث) للوعلواث الرياضيت التربيت176
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