
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

2352300190300دمشقالطب البشري

2332262200300حلبالطب البشري

2339295200291الالذقٌةالطب البشري

2340300199300طرطوسالطب البشري

2341286200300حمصالطب البشري

2342295188295حماةالطب البشري

2303278193290دٌر الزورالطب البشري ألبناء المحافظات الشرقٌة

2328295199298دٌر الزورالطب البشري محافظات

2311296200296دمشقطب األسنان

2295296185296حلبطب األسنان

2312286191300الالذقٌةطب األسنان

2303282192297حماةطب األسنان

2295291195300الحسكةطب األسنان ألبناء المحافظات الشرقٌة

2313290200300الحسكةطب األسنان محافظات

2320285200299دمشقالصٌدلة

2299279180300حلبالصٌدلة

2323291199300الالذقٌةالصٌدلة

2320284199300حمصالصٌدلة

2291290200299الرقةالصٌدلة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2299300198294الرقةالصٌدلة محافظات

الفٌزٌاءاللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2289593291389دمشقالهندسة المعلوماتٌة

2265563298366حلبالهندسة المعلوماتٌة

2285559291380الالذقٌةالهندسة المعلوماتٌة

2284587289390حمصالهندسة المعلوماتٌة

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

2271593374295دمشقالهندسة المدنٌة

2255570364299حلبالهندسة المدنٌة

2163546389299حلبالهندسة المائٌة

2192502395281حلبالهندسة الطبوغرافٌة

2305581390300الالذقٌةالهندسة اإلنشائٌة

2283572380299الالذقٌةهندسة وإدارة التشٌٌد

2256586372298الالذقٌةالهندسة الجٌوتكنٌكٌة

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2249600391284الالذقٌةهندسة المواصالت والنقل

2235575373299الالذقٌةالهندسة المائٌة والري

2237583368295الالذقٌةالهندسة البٌئٌة

2255568373289الالذقٌةالهندسة الطبوغرافٌة

2272598384287حمصالهندسة المدنٌة

2219556392290حمصهندسة الموارد المائٌة

2234563363300حمصالهندسة البٌئٌة

2218559389298الرقةالهندسة المدنٌة العامة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2244549342298الرقةالهندسة المدنٌة العامة محافظات

2173536336295الرقةالهندسة المائٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2195560358282الرقةالهندسة المائٌة محافظات

2240535372297الحسكةالهندسة المدنٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2270574398298الحسكةالهندسة المدنٌة محافظات

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2217567299دمشقالهندسة المعمارٌة

2149486289حلبالهندسة المعمارٌة

2171588298الالذقٌةالهندسة المعمارٌة

2184515294حمصالهندسة المعمارٌة

2161580285حماة(حماه/السلمٌة)الهندسة المعمارٌة 

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

2265569388298دمشقهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

2257526395294دمشقهندسة الحواسٌب واألتمتة

2237590335288دمشقهندسة الطاقة الكهربائٌة

2192522385297دمشقهندسة التصمٌم المٌكانٌكً

2268591363295دمشقالهندسة الطبٌة

2212545365299دمشقهندسة المٌكانٌك العام

2173547385300دمشقهندسة مٌكانٌك الصناعات النسٌجٌة وتقاناتها

2184586366292دمشقهندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة

2180522384298السوٌداءقوى مٌكانٌكٌة ألبناء السوٌداء/هندسة المٌكانٌك العام 

2232481396292السوٌداءقوى مٌكانٌكٌة محافظات/هندسة المٌكانٌك العام 

2220575362276حلبهندسة االتصاالت

2192573373263حلبهندسة الحواسٌب

2115489370284حلبهندسة التحكم اآللً واألتمتة الصناعٌة

2136540390259حلبهندسة النظم اإللكترونٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2112521347295حلبهندسة نظم القدرة الكهربائٌة

2098518356259حلبهندسة القٌادة الكهربائٌة

2119498353298حلبهندسة المٌكاترونٌك

2189496369300حلبالهندسة النووٌة

2072444344292حلبهندسة اإلنتاج

2166573391278حلبهندسة الطٌران

2055469308290حلبالهندسة الصناعٌة

2084419381281حلب(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة 

2029544337270حلبعلم المواد الهندسٌة

2024529304286حلبمٌكانٌك الغزل والنسٌج

2006503376294حلبهندسة اآلالت الزراعٌة

2205567371296الالذقٌةهندسة الطاقة الكهربائٌة

2276543400300الالذقٌةهندسة االتصاالت واإللكترونٌات

2243579373300الالذقٌةهندسة الحاسبات والتحكم اآللً

2223570382285الالذقٌةهندسة المٌكاترونٌك

2180554332295الالذقٌةهندسة القوى المٌكانٌكٌة

2189590319289الالذقٌةهندسة التصمٌم واإلنتاج

2193573347282الالذقٌةالهندسة البحرٌة

2265583367274حمصهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

2243576350285حمصهندسة التحكم اآللً والحواسٌب

2218545354292حمصهندسة الطاقة الكهربائٌة

2178570390262حمصهندسة القوى المٌكانٌكٌة

2174560385285حمصهندسة التصمٌم واإلنتاج

2201563388270حمصهندسة المٌكاترونٌك

2165542383289حمصهندسة المعادن

2128548367298دٌر الزورهندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج ألبناء المحافظات الشرقٌة

2169580389287دٌر الزورهندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج محافظات

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالعلومالمجموع العام

2114242527172حلب(تقانات الهندسة البٌئٌة)الهندسة التقنٌة 

2125300475168حلب(تكنولوجٌا األغذٌة)الهندسة التقنٌة 

2136290477176حلب(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 

2178270581194طرطوسالمكننة الزراعٌة/الهندسة التقنٌة

2211276571173طرطوس(تقانة األغذٌة)الهندسة التقنٌة 

2194280569172طرطوس(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2218290568199طرطوس(أتمتة صناعٌة)الهندسة التقنٌة 

2247273578197طرطوسطاقات متجددة / الهندسة التقنٌة

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

2235600195264حمصالهندسة البترولٌة

2203537190299حمصالهندسة الكٌمٌائٌة

2197524198292حمصالهندسة الغذائٌة

2159568198257حمصهندسة الغزل والنسٌج

2222600193291دٌر الزورالهندسة البترولٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2248471199296دٌر الزورالهندسة البترولٌة محافظات

2194503188299دٌر الزورهندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2214551188293دٌر الزورهندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة محافظات

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

2261595388300طرطوسهندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

الفٌزٌاءاللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2247593291394دمشقتقنٌات حاسوب/الكلٌة التطبٌقٌة

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

2228536376285دمشقمٌكاترونٌكس/الكلٌة التطبٌقٌة

2211537388293الالذقٌةاالتصاالت/الكلٌة التطبٌقٌة

2173578400287الالذقٌةالتغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن/ الكلٌة التطبٌقٌة

2175534364290الالذقٌةالتدفئة والتبرٌد والتكٌٌف /الكلٌة التطبٌقٌة

2168563357292الالذقٌةمٌكانٌك مركبات/الكلٌة التطبٌقٌة

الفٌزٌاءاللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2226561299380حماةتقنٌات حاسوب/الكلٌة التطبٌقٌة

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1601151171282درعاالطب البٌطري ألبناء درعا

1974261195288درعاالطب البٌطري محافظات

1900296197293حماةالطب البٌطري

1539229146212دٌر الزورالطب البٌطري ألبناء المحافظات الشرقٌة

1867265147265دٌر الزورالطب البٌطري محافظات

1402219151261ادلبالطب البٌطري ألبناء إدلب

1784248169286ادلبالطب البٌطري محافظات

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

2034275154دمشقالزراعة

1952245162السوٌداءالزراعة ألبناء السوٌداء
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2096237170السوٌداءالزراعة محافظات

------1770حلبالزراعة

1813202138ادلبألبناء إدلب (عام)الزراعة 

1998285183ادلبمحافظات (عام)الزراعة 

145812482ادلبألبناء إدلب (زٌتون)الزراعة 

1732194180ادلبمحافظات (زٌتون)الزراعة 

2123285195الالذقٌةالزراعة

2093275177حمصالزراعة

2006247161حماةألبناء حماه (السلمٌة)الزراعة 

2084220164حماةمحافظات (السلمٌة)الزراعة 

------1211دٌر الزورالزراعة ألبناء المحافظات الشرقٌة

1861190160دٌر الزورالزراعة محافظات

1965260189الحسكةالزراعة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2106259173الحسكةالزراعة محافظات

1839259157الرقةالزراعة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2037300164الرقةالزراعة محافظات

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2131488288دمشقاالقتصــــاد

------1730درعااالقتصــــاد ألبناء درعا

2007478296درعااالقتصــــاد محافظات

1921363287القنٌطرةاالقتصــــاد ألبناء القنٌطرة

2086485295القنٌطرةاالقتصــــاد محافظات

------1800حلباالقتصــــاد

2058548264الالذقٌةاالقتصــــاد

2059541242طرطوساالقتصــــاد ألبناء طرطوس

2138548290طرطوساالقتصــــاد محافظات

2024549260حماة(تموٌل ومصارف)االقتصــــاد 

1702364297دٌر الزوراالقتصــــاد ألبناء المحافظات الشرقٌة

1937545278دٌر الزوراالقتصــــاد محافظات

2013410286الحسكةاالقتصــــاد ألبناء المحافظات الشرقٌة

2153575291الحسكةاالقتصــــاد محافظات

------1213ادلبالعلوم اإلدارٌة ألبناء إدلب

1635381189ادلبالعلوم اإلدارٌة محافظات

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1979246151دمشق(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2851907دمشقتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

------1730حلب(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2701729حلبتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1929250175الالذقٌة(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2861910الالذقٌةتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1967270164حمص(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2901955حمصتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1663144135الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

1883270134الرقةمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2571606الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

2921727الرقةمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

2029295196الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

2160295193الحسكةمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2951980الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

3001931الحسكةمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1838235172السوٌداءألبناء السوٌداء (علم الحٌاة)العلوم 

1935275161السوٌداءمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2651639السوٌداءألبناء السوٌداء تخصصً  (علم الحٌاة)العلوم 

2811415السوٌداءمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

155925099درعاألبناء درعا (علم الحٌاة)العلوم 

1852256162درعامحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

2351513درعاألبناء درعا تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

2801596درعامحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

------1316دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

1796230178دٌر الزورمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

2761688دٌر الزورمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1920111332دمشق(الجٌولوجٌا)العلوم 

------1720حلب(الجٌولوجٌا)العلوم 

1912185262الالذقٌة(الجٌولوجٌا)العلوم 

1935169317حمص(الجٌولوجٌا)العلوم 

1791156294دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة (الجٌولوجٌا)العلوم 

1959166317دٌر الزورمحافظات (الجٌولوجٌا)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2018524261دمشق(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5471955دمشقتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1850حلب(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

4501513حلبتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2084495270طرطوسألبناء طرطوس (الرٌاضٌات)العلوم 

2153536284طرطوسمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5732083طرطوسألبناء طرطوس تخصصً(الرٌاضٌات)العلوم 

5952096طرطوسمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1967431290السوٌداءألبناء السوٌداء(الرٌاضٌات)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2108524273السوٌداءمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5251912السوٌداءألبناء السوٌداء تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5662092السوٌداءمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1889درعاألبناء درعا (الرٌاضٌات)العلوم 

2148555296درعامحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

4511850درعاألبناء درعا تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5462063درعامحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1677القنٌطرةألبناء القنٌطرة (الرٌاضٌات)العلوم 

1972474296القنٌطرةمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------القنٌطرةألبناء القنٌطرة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5331906القنٌطرةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2016503285الالذقٌة(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5451979الالذقٌةتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1953454265حمص(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5351825حمصتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2054426287حمصمحافظات (تدمر)  (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5301829حمصتخصصً (تدمر) (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1401دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

1944415293دٌر الزورمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

4321398دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5011826دٌر الزورمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1774ادلبألبناء إدلب (الرٌاضٌات)العلوم 

1980518249ادلبمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

4501677ادلبألبناء إدلب تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5481694ادلبمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1417الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

1836448283الرقةمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

4551827الرقةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1977550277الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

2143548297الحسكةمحافظات (الرٌاضٌات )العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5321854الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

5862058الحسكةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1971351487دمشق(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3791943دمشقتخصصً (الفٌزٌاء )العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1551287322حلب(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3001425حلبتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1912352359حمص(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3691846حمصتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

2026338467طرطوسألبناء طرطوس (الفٌزٌاء)العلوم 

2075365459طرطوسمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

3841906طرطوسألبناء طرطوس تخصصً(الفٌزٌاء)العلوم 

3921833طرطوسمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1849268356ادلبألبناء إدلب (الفٌزٌاء)العلوم 

2024361365ادلبمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3691820ادلبألبناء إدلب تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

3901930ادلبمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1365269350دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة (الفٌزٌاء)العلوم 

1837326487دٌر الزورمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3201254دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

3521818دٌر الزورمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1954332436الالذقٌة(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

3771846الالذقٌةتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

2042172369دمشق(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1951911دمشقتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

------1800حلب(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1811713حلبتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1948197359الالذقٌة(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1921801الالذقٌةتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1978151301حمص(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1951851حمصتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1867174235حمصمحافظات (تدمر) (الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1921612حمصتخصصً (تدمر) (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1560130268دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة (الكٌمٌاء)العلوم 

1859175318دٌر الزورمحافظات (الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1501260دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

1881713دٌر الزورمحافظات تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1730164343الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة (الكٌمٌاء)العلوم 

1976138376الرقةمحافظات (الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

1751644الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

1921772الرقةمحافظات تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1909506280دمشق(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5301700دمشقتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

------1500حلب(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------حلبتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1904462273الالذقٌة(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5351828الالذقٌةتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1888489225حمص(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

5261524حمصتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

2137266193279حمصالعلوم الصحٌة

20/11



الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1920258193دمشقالعلوم البٌئٌة

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1602275147269حلبالتمرٌض

1761246159260الالذقٌةالتمرٌض

1741195151214حماةالتمرٌض

1479150123254دٌر الزورالتمرٌض ألبناء المحافظات الشرقٌة

1707245100282دٌر الزورالتمرٌض محافظات

المجموع العاماللغة العربٌة

3561890دمشقاللغة العربٌة

---321درعااللغة العربٌة ألبناء درعا

3331382درعااللغة العربٌة محافظات

3401704السوٌداءاللغة العربٌة ألبناء السوٌداء

3601746السوٌداءاللغة العربٌة محافظات

---343القنٌطرةاللغة العربٌة ألبناء القنٌطرة

3681834القنٌطرةاللغة العربٌة محافظات

3201518حلباللغة العربٌة

---321ادلباللغة العربٌة ألبناء إدلب

3401604ادلباللغة العربٌة محافظات

3451694الالذقٌةاللغة العربٌة

3451907طرطوساللغة العربٌة ألبناء طرطوس

3691640طرطوساللغة العربٌة محافظات

3451789حمصاللغة العربٌة

3541485حماةاللغة العربٌة ألبناء حماه

3681861حماةاللغة العربٌة محافظات

---298دٌر الزوراللغة العربٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

3251623دٌر الزوراللغة العربٌة محافظات

---290الرقةاللغة العربٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

3202059الرقةاللغة العربٌة محافظات

2801646الحسكةاللغة العربٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

3231816الحسكةاللغة العربٌة محافظات

المجموع العاماللغة اإلنكلٌزٌة

2972125دمشقاللغة اإلنكلٌزٌة

2942098درعااللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء درعا
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2981974درعااللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

2912031حلباللغة اإلنكلٌزٌة

2892023ادلباللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء إدلب

2941815ادلباللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

2951929الالذقٌةاللغة اإلنكلٌزٌة

2951880طرطوساللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء طرطوس

3001938طرطوساللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

2951841حمصاللغة اإلنكلٌزٌة

2962221حماةاللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء حماه

2992224حماةاللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

2942092دٌر الزوراللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة 

2991606دٌر الزوراللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

المجموع العاماللغة الفرنسٌة

2951703دمشقاللغة الفرنسٌة

2921644السوٌداءاللغة الفرنسٌة  ألبناء السوٌداء

3001726السوٌداءاللغة الفرنسٌة محافظات

2871614حلباللغة الفرنسٌة

2951901الالذقٌةاللغة الفرنسٌة

2941895طرطوساللغة الفرنسٌة ألبناء طرطوس

2991417طرطوساللغة الفرنسٌة محافظات

2942248حمصاللغة الفرنسٌة

2981749حماةاللغة الفرنسٌة ألبناء حماه

3001860حماةاللغة الفرنسٌة محافظات

2511660دٌر الزوراللغة الفرنسٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة 

2901716دٌر الزوراللغة الفرنسٌة محافظات

2951944الحسكةاللغة الفرنسٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة

2982168الحسكةاللغة الفرنسٌة محافظات

اللغة العربٌةاللغة الفرنسٌةالمجموع العام

2052276320دمشقاللغة االسبانٌة

اللغة العربٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1832408273دمشقالفلسفة

1653365275السوٌداءالفلسفة ألبناء السوٌداء

1728309322السوٌداءالفلسفة محافظات

1537374340حلبالفلســــفة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1857381333الالذقٌةالفلســــفة

اللغة العربٌةالقومٌةالمجموع العام

1874195280دمشقعلم اجتماع

1673165271السوٌداءعلم اجتماع ألبناء السوٌداء

1752180300السوٌداءعلم اجتماع محافظات

1561175273درعاعلم اجتماع ألبناء درعا

1787185248درعاعلم اجتماع محافظات

1532170308حلبعلم اجتماع

1880165244الالذقٌةعلم اجتماع

1649155247دٌر الزورعلم اجتماع ألبناء المحافظات الشرقٌة

1790170257دٌر الزورعلم اجتماع محافظات

اللغة العربٌةاللغة األجنبٌةالمجموع العام

1895259311دمشقالمكتبات والمعلومات

1896277321الالذقٌةالمكتبات والمعلومات

الرٌاضٌاتالمجموع العام

1681339دمشقالجغرافٌة

1296240السوٌداءالجغرافٌة ألبناء السوٌداء

1624310السوٌداءالجغرافٌة محافظات

1405240حلبالجغرافٌة

1805481الالذقٌةالجغرافٌة

1919473طرطوسالجغرافٌة ألبناء طرطوس

1973473طرطوسالجغرافٌة محافظات

العلوماللغة األجنبٌةالمجموع العام

1819292278دمشقاآلثــــــــار

1334271127السوٌداءاآلثــــــــار ألبناء السوٌداء

1686260233السوٌداءاآلثــــــــار محافظات

1434285220حلباآلثــــــــار

------1224ادلباآلثــــــــار ألبناء إدلب

1426282175ادلباآلثــــــــار محافظات

1742274194الحسكةاآلثــــــــار ألبناء المحافظات الشرقٌة

1898291280الحسكةاآلثــــــــا ر محافظات

اللغة األجنبٌةاللغة العربٌةالمجموع العام

2070363299دمشقاإلعــــــالم  

اللغة العربٌةالمجموع العام
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2020312دمشقالحقوق

---1651درعاالحقوق ألبناء درعا

1909354درعاالحقوق محافظات

1762283القنٌطرةالحقوق ألبناء القنٌطرة

1953260القنٌطرةالحقوق محافظات

---1730حلبالحقوق

---1501ادلبالحقوق ألبناء إدلب

1729256ادلبالحقوق محافظات

---1263دٌر الزورالحقوق ألبناء المحافظات الشرقٌة

1690204دٌر الزورالحقوق محافظات

1647246الحسكةالحقوق ألبناء المحافظات الشرقٌة

1895350الحسكةالحقوق محافظات

2042345الالذقٌةالحقوق

2044290حمصالحقوق

اللغة األجنبٌةاللغة العربٌةالمجموع العام

1967352293دمشقالمناهج وتقنٌات التعلٌم/التربٌة

------1770حلبالمناهج وطرائق التدرٌس/التـربٌة

1981356285الالذقٌةالمناهج وتقنٌات التعلٌم/التربٌة

2088262293حمصالمناهج وطرائق التدرٌس/التربٌة

1934320293دمشق(علم النفس)التربٌة 

1960340295دمشقالتــــربٌة الخاصة

1950330287دمشقاإلرشاد النفسً/التربٌة

------1736درعااإلرشاد النفسً ألبناء درعا/التربٌة

1844288280درعااإلرشاد النفسً محافظات/التربٌة

1733325253السوٌداءاإلرشاد النفسً ألبناء السوٌداء/التربٌة

1877350288السوٌداءاإلرشاد النفسً محافظات/التربٌة

------1760حلباإلرشاد النفسً/التربٌة

1947290282الالذقٌةاإلرشاد النفسً/التربٌة

1981319274حمصاإلرشاد النفسً/التربٌة

1964365285دمشقغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1862360290درعاغٌر ملتزم ألبناء درعا(معلم صف)التربٌة 

2146375300درعاغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

1736289187السوٌداءغٌر ملتزم ألبناء السوٌداء(معلم صف)التربٌة 

1884360284السوٌداءغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1712298252القنٌطرةغٌر ملتزم ألبناء القنٌطرة(معلم صف)التربٌة 

2049343276القنٌطرةغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

------1650حلبغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

------1651ادلبغٌر ملتزم ألبناء إدلب(معلم صف)التربٌة 

1819377262ادلبغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

1952322249الالذقٌةغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1971286267طرطوسغٌر ملتزم ألبناء طرطوس(معلم صف)التربٌة 

2032312264طرطوسغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

2014300282حمصغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

2107311265حماةغٌر ملتزم ألبناء حماه(معلم صف)التربٌة 

2194355297حماةغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

1972284341حمصمحافظات (تدمر)غٌر ملتزم (معلم صف)التربٌة 

1440227245الرقةغٌر ملتزم ألبناء المحافظات الشرقٌة(معلم صف)التربٌة 

1825262237الرقةغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

1954304225الحسكةغٌر ملتزم ألبناء المحافظات الشرقٌة(معلم صف)التربٌة 

2115308285الحسكةغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

------1211دٌر الزورغٌر ملتزم ألبناء المحافظات الشرقٌة(معلم صف)التربٌة 

1828242287دٌر الزورغٌر ملتزم محافظات(معلم صف)التربٌة 

2077328275دمشقإناث فقط (رٌاض األطفال  )التربٌة 

2108357296حمصإناث فقط (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1931252271الحسكةإناث فقط ألبناء المحافظات الشرقٌة (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1958303285الحسكةإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1461241221دٌر الزورإناث فقط ألبناء المحافظات الشرقٌة (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1833305292دٌر الزورإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1394191242الرقةإناث فقط ألبناء المحافظات الشرقٌة (رٌاض األطفال  )التربٌة 

1760360196الرقةإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال  )التربٌة 

المجموع العام بعد 

إضافة عالمة 

التربٌة الدٌنٌة

اللغة العربٌةالتربٌة الدٌنٌة

1842185323دمشقالشـــــرٌعة

1542180345حلبالشـــــرٌعة

اللغة األجنبٌةالقومٌةالمجموع العام

1945150264دمشقالعلوم السٌاسٌة

اللغة األجنبٌةالمجموع العام

1934281دمشقالســـــٌاحة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2029269حمصالســـــــٌاحة

2061283طرطوس(إدارة سٌاحٌة)الســـــــٌاحة 

2022291طرطوس(إدارة فندقٌة)الســـــــٌاحة 

المجموع العام

1747دمشقالفنون الجمٌلة

1632السوٌداءالفنون الجمٌلة

1507حلبالفنون الجمٌلة التطبٌقٌة

1864الالذقٌةالفنون الجمٌلة

العلومالمجموع العام

1576246حماةالتربٌة الرٌاضٌة

1750177الالذقٌةالتربٌة الرٌاضٌة

المجموع العام

1020دمشق(إناث فقط)مدرسة التمرٌض  

1230حلب(إناث فقط)مدرسة التمرٌض  

1630دمشقالتقانً الهندسً

1650حمصالتقانً الهندسً

1113حلبالتقانً الهندسً

1567الالذقٌةالتقانً الهندسً

1304دمشقالتقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

1149حلبالتقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

2139دمشق(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

1935حلب(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

2026حماة(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

1462دمشقالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1119حلبالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1185درعاالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1440الالذقٌةالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1173دٌر الزورالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1305ادلبالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1323الرقةالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1074رٌف دمشق(خرابو)التقانً الزراعً 

1007حلبالتقانً الزراعً

1090الالذقٌةالتقانً للزراعات المتوسطٌة

1163السوٌداءالتقانً الزراعً
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1089حمصالتقانً الزراعً

1099طرطوسالتقانً الزراعً

1283حماة(السقٌلبٌة)التقانً الزراعً 

----درعاالتقانً الزراعً

1199ادلبالتقانً الزراعً

1402الرقةالتقانً الزراعً

1512دٌر الزورالتقانً الزراعً

1358الحسكةالتقانً الزراعً

1436القنٌطرةالتقانً الزراعً

1828دمشقالتقانً الطبً

1483رٌف دمشق(النبك)التقانً الطبً 

1067حلبالتقانً الطبً

1508الالذقٌةالتقانً الطبً

1528حماةالتقانً للخدمات الطبٌة الطارئة

1561دمشقالتقانً للحاسوب

1151حلبالتقانً للحاسوب

1664حمصالتقانً للحاسوب

1758حماةالتقانً للحاسوب

1594الالذقٌةالتقانً للحاسوب

1299درعاالتقانً للحاسوب

1157ادلبالتقانً للحاسوب

1174الرقةالتقانً للحاسوب

1191حماةالتقانً للطب البٌطري

1214الالذقٌةالتقانً للطب البٌطري

1168دٌر الزورالتقانً للطب البٌطري

1876الرقةالتقانً للطب البٌطري

1296ادلبالتقانً للطب البٌطري

1596الحسكةالتقانً للطب البٌطري

1393حمصالتقانً لشؤون البادٌة والتصحر تدمر

1143دٌر الزورالتقانً للصناعات الغذائٌة

1547طرطوسالتقانً للطاقة الشمسٌة

1235الرقةالتقانً للري الحدٌث

1451الحسكةالتقانً للمكننة الزراعٌة القامشلً

1448طرطوسالتقانً للنقل البحري
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1413دمشقالمراقبٌن الفنٌٌن

1131حمصالمراقبٌن الفنٌٌن

1200حماةالمراقبٌن الفنٌٌن

1182الالذقٌةالمراقبٌن الفنٌٌن

1045طرطوسالمراقبٌن الفنٌٌن

1332دٌر الزورالمراقبٌن الفنٌٌن

1264الحسكةالمراقبٌن الفنٌٌن

1260درعاالمراقبٌن الفنٌٌن

1245دمشقالتقانً للطبــــاعة والنشر

1448دمشقالتقانً للصناعات الكٌمٌائٌة

996دمشقالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

1176حلبالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

1120حمصالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

1094دمشقالتقانً الصناعات النسٌجٌة

1776دمشقالصحــــً

1526حمصالصحــــً

1153حلبالصحــــً

1560طرطوسالصحــــً

1247الحسكةالصحــــً

1185دٌر الزورالصحــــً

1972حلب(ملتزم)التقانً للخطوط الحدٌدٌة ذكور فقط 

2100حمص(ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

2133طرطوس(بانٌاس) (ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

2161الحسكةالرمٌالن (ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

1152دمشقالتقانً للفنون التطبٌقٌة

1476دمشقاآلثار والمتاحف

1095دمشق(عدرا)التقانً للكهرباء والمٌكانٌك 

1229حلبالتقانً للكهرباء والمٌكانٌك

1103الالذقٌةالتقانً للكهرباء والمٌكانٌك

1362دمشقالتقانً اإلحصـــائً  

1114الالذقٌةالتقانً اإلحصـــائً  

1450دمشقالتقانً المالــــــــــــــً

المجموع العام بعد 

إضافة عالمة 

التربٌة الدٌنٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2014 - 2013للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1622دمشق(إناث)المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة 

1375دمشق(ذكور)المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة 

المجموع العاماللغة األجنبٌة

1521572دمشقالعلوم السٌاحٌة

2591194حلبالفندقً

2741413الالذقٌةالفندقً

2321468حمصالفندقً

1711252طرطوسالفندقً

--------دٌر الزورالفندقً

المجموع العام

1626دمشقالمعهد التقانً القانونً
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