
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

231291930دمشقالطب البشري

228301829حلبالطب البشري

228282030الالذقٌةالطب البشري

228281928حمصالطب البشري

230302028حماةالطب البشري

226301927دٌر الزورالطب البشري محافظات شرقٌة

228281830دٌر الزورالطب البشري محافظات

226261928دمشقطب األسنان

225282028حلبطب األسنان

225271929الالذقٌةطب األسنان

225271730حماةطب األسنان

226281829الحسكةطب األسنان محافظات شرقٌة

227272029الحسكةطب األسنان محافظات

226282028دمشقالصٌدلة

226242030حلبالصٌدلة

225292030الالذقٌةالصٌدلة

225281829حمصالصٌدلة

226241930الرقةالصٌدلة محافظات شرقٌة

227272030الرقةالصٌدلة محافظات

الفٌزٌاءاللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

219602937دمشقالهندسة المعلوماتٌة

212473037حلبالهندسة المعلوماتٌة

212493039الالذقٌةالهندسة المعلوماتٌة

212543032حمصالهندسة المعلوماتٌة

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

217533429دمشقالهندسة المدنٌة

215513828حلبالهندسة المدنٌة

198492128حلبالهندسة المائٌة

204583428حلبالهندسة الطبوغرافٌة

220543925الالذقٌةالهندسة اإلنشائٌة

214553828الالذقٌةهندسة وإدارة التشٌٌد

208523927الالذقٌةالهندسة الجٌوتكنٌكٌة

204573224الالذقٌةهندسة المواصالت والنقل

201433428الالذقٌةالهندسة المائٌة والري

201543625الالذقٌةالهندسة البٌئٌة

208503029الالذقٌةالهندسة الطبوغرافٌة

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

212583427حمصالهندسة المدنٌة

197503628حمصهندسة الموارد المائٌة

199483329حمصالهندسة البٌئٌة

211503829الرقةالهندسة المدنٌة العامة محافظات شرقٌة

215523030الرقةالهندسة المدنٌة العامة محافظات

199582229الرقةهندسة الري والصرف محافظات شرقٌة

207483728الرقةهندسة الري والصرف محافظات

212583130الحسكةالهندسة المدنٌة محافظات شرقٌة

216594029الحسكةالهندسة المدنٌة محافظات

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

2125430دمشقالهندسة المعمارٌة

2085429حلبالهندسة المعمارٌة

2094930الالذقٌةالهندسة المعمارٌة

2075728حمصالهندسة المعمارٌة

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

216513629دمشقهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

213573927دمشقهندسة الحواسٌب واألتمتة

209523929دمشقهندسة الطاقة الكهربائٌة

200543628دمشقهندسة التصمٌم المٌكانٌكً

217583930دمشقالهندسة الطبٌة

204563826دمشقهندسة المٌكانٌك العام

189452729دمشقهندسة مٌكانٌك الصناعات النسٌجٌة وتقاناتها

199493724دمشقهندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة

205523630حلبهندسة االتصاالت

200493927حلبهندسة الحواسٌب

194493428حلبهندسة التحكم اآللً واألتمتة الصناعٌة

193453426حلبهندسة النظم اإللكترونٌة

191423030حلبهندسة نظم القدرة الكهربائٌة

187433723حلبهندسة القٌادة الكهربائٌة

193463228حلبهندسة المٌكاترونٌك

178462426حلبهندسة اإلنتاج

196522929حلبهندسة الطٌران

170412629حلبالهندسة الصناعٌة

184452827حلب(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة 

167392126حلبعلم المواد الهندسٌة

169482028حلبمٌكانٌك الغزل والنسٌج

162442126حلبهندسة اآلالت الزراعٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

197523128الالذقٌةهندسة الطاقة الكهربائٌة

208544027الالذقٌةهندسة االتصاالت واإللكترونٌات

202543329الالذقٌةهندسة الحاسبات والتحكم اآللً

199483230الالذقٌةهندسة المٌكاترونٌك

188543825الالذقٌةهندسة القوى المٌكانٌكٌة

189513827الالذقٌةهندسة التصمٌم واإلنتاج

192483228الالذقٌةالهندسة البحرٌة

207453525حمصهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

201503728حمصهندسة التحكم اآللً والحواسٌب

199523428حمصهندسة الطاقة الكهربائٌة

189342930حمصهندسة القوى المٌكانٌكٌة

185443223حمصهندسة التصمٌم واإلنتاج

195453127حمصهندسة المٌكاترونٌك

178513619حمصهندسة المعادن

193422728دٌر الزورهندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج محافظات شرقٌة

201522629دٌر الزورهندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج محافظات

الكٌمٌاءالرٌاضٌاتالعلومالمجموع العام

190254414حلب(تقانات الهندسة البٌئٌة)الهندسة التقنٌة 

196204719حلب(تكنولوجٌا األغذٌة)الهندسة التقنٌة 

197264218حلب(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 

192175016طرطوس(المكننة الزراعٌة)الهندسة التقنٌة 

199235714طرطوس(تقانة األغذٌة)الهندسة التقنٌة 

196195316طرطوس(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 

203234817طرطوس(أتمتة صناعٌة)الهندسة التقنٌة 

207265617طرطوس(الطاقات المتجددة  )الهندسة التقنٌة

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

205491829حمصالهندسة البترولٌة

195491829حمصالهندسة الكٌمٌائٌة

188551422حمصالهندسة الغذائٌة

174301627حمصهندسة الغزل والنسٌج

209591528دٌر الزورالهندسة البترولٌة محافظات شرقٌة

213581929دٌر الزورالهندسة البترولٌة محافظات

204461928دٌر الزورهندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة محافظات شرقٌة

207511929دٌر الزورهندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة محافظات

اللغة األجنبٌةالفٌزٌاءالرٌاضٌاتالمجموع العام

208553727طرطوسهندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

130131926درعاالطب البٌطري ألبناء درعا

17081927درعاالطب البٌطري محافظات

163211126حماةالطب البٌطري

122121719دٌر الزورالطب البٌطري محافظات شرقٌة

153171627دٌر الزورالطب البٌطري محافظات

125121619إدلبالطب البٌطري ألبناء إدلب

153181827إدلبالطب البٌطري محافظات

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1762417دمشقالزراعة

1611614السوٌداءالزراعة ألبناء السوٌداء

1791917السوٌداءالزراعة محافظات

1511915حلبالزراعة

1401112إدلبألبناء إدلب (عام)الزراعة 

1692117إدلبمحافظات (عام)الزراعة 

12378إدلبألبناء إدلب (زٌتون)الزراعة 

1411516إدلبمحافظات (زٌتون)الزراعة 

1811813الالذقٌةالزراعة

1692518حمصالزراعة

171200حماةألبناء حماه (السلمٌة)الزراعة 

175269حماةمحافظات (السلمٌة)الزراعة 

134715دٌر الزورالزراعة محافظات شرقٌة

139718دٌر الزورالزراعة محافظات

157615الحسكةالزراعة محافظات شرقٌة

1731517الحسكةالزراعة محافظات

1571813الرقةالزراعة محافظات شرقٌة

1772413الرقةالزراعة محافظات

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1985527دمشقاالقتصــــاد

147029درعااالقتصــــاد ألبناء درعا

1775120درعااالقتصــــاد محافظات

1734327القنٌطرةاالقتصــــاد ألبناء القنٌطرة

1914724القنٌطرةاالقتصــــاد محافظات

1625218حلباالقتصــــاد

1773028الالذقٌةاالقتصــــاد

1793728طرطوساالقتصــــاد ألبناء طرطوس

1894428طرطوساالقتصــــاد محافظات

1764728حماة(تموٌل ومصارف)االقتصــــاد 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

1383230دٌر الزوراالقتصــــاد محافظات شرقٌة

1593326دٌر الزوراالقتصــــاد محافظات

1733929الحسكةاالقتصــــاد محافظات شرقٌة

1854827الحسكةاالقتصــــاد محافظات

1211727إدلبالعلوم اإلدارٌة ألبناء إدلب

1423821إدلبالعلوم اإلدارٌة محافظات

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1762213دمشق(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

25171دمشقتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

148209حلب(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

22143حلبتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1531617الالذقٌة(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

23132الالذقٌةتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

152257حمص(علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

23138حمصتخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1472213الرقةمحافظات شرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

1571819الرقةمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

22133الرقةمحافظات شرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

24141الرقةمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1611618الحسكةمحافظات شرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

1742718الحسكةمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

21141الحسكةمحافظات شرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

23169الحسكةمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1502011السوٌداءألبناء السوٌداء (علم الحٌاة)العلوم 

1632212السوٌداءمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

المجموع العامالعلوم

19139السوٌداءألبناء السوٌداء تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

26144السوٌداءمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1351217درعاألبناء درعا (علم الحٌاة)العلوم 

1591417درعامحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

------درعاألبناء درعا تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

22152درعامحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

---------دٌر الزورمحافظات شرقٌة (علم الحٌاة)العلوم 

12619دٌر الزورمحافظات (علم الحٌاة)العلوم 

المجموع العامالعلوم

------دٌر الزورمحافظات شرقٌة تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

20116دٌر الزورمحافظات تخصصً (علم الحٌاة)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1661629دمشق(الجٌولوجٌا)العلوم 

1441522حلب(الجٌولوجٌا)العلوم 

1511326الالذقٌة(الجٌولوجٌا)العلوم 

1511428حمص(الجٌولوجٌا)العلوم 

1171010دٌر الزورمحافظات شرقٌة (الجٌولوجٌا)العلوم 

1561313دٌر الزورمحافظات (الجٌولوجٌا)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1784826دمشق(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

52173دمشقتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1504722حلب(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

42128حلبتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1744325طرطوسألبناء طرطوس (الرٌاضٌات)العلوم 

1825326طرطوسمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

50172طرطوسألبناء طرطوس تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

53175طرطوسمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

1544724درعاألبناء درعا (الرٌاضٌات)العلوم 

1744927درعامحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------درعاألبناء درعا تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

50139درعامحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1343719القنٌطرةألبناء القنٌطرة (الرٌاضٌات)العلوم 

1684126القنٌطرةمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

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

48165القنٌطرةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1574326الالذقٌة(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

44135الالذقٌةتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1333622حمص(الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------حمصتخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

---------دٌر الزورمحافظات شرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

1213319دٌر الزورمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------دٌر الزورمحافظات شرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

------دٌر الزورمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1353926إدلبألبناء إدلب (الرٌاضٌات)العلوم 

1564922إدلبمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------إدلبألبناء إدلب تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

43147إدلبمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1213527الرقةمحافظات شرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

1533423الرقةمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------الرقةمحافظات شرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

44146الرقةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1283723حمصتدمر محافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------حمصتدمر محافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1564119الحسكةمحافظات شرقٌة (الرٌاضٌات)العلوم 

1784427الحسكةمحافظات (الرٌاضٌات)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

41155الحسكةمحافظات شرقٌة تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

54176الحسكةمحافظات تخصصً (الرٌاضٌات)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1722644دمشق(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

34143دمشقتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

128257حلب(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

------حلبتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1232613حمص(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

------حمصتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1663137طرطوسألبناء طرطوس (الفٌزٌاء)العلوم 

1723340طرطوسمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

32160طرطوسألبناء طرطوس تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

35152طرطوسمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

---------إدلبألبناء إدلب (الفٌزٌاء)العلوم 

---------إدلبمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

------إدلبألبناء إدلب تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

------إدلبمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

---------دٌر الزورمحافظات شرقٌة (الفٌزٌاء)العلوم 

1303012دٌر الزورمحافظات (الفٌزٌاء)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

المجموع العامالفٌزٌاء

------دٌر الزورمحافظات شرقٌة تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

------دٌر الزورمحافظات تخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الرٌاضٌاتالفٌزٌاءالمجموع العام

1352431الالذقٌة(الفٌزٌاء)العلوم 

المجموع العامالفٌزٌاء

28130الالذقٌةتخصصً (الفٌزٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1821828دمشق(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

19172دمشقتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1681424حلب(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

19135حلبتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1591525الالذقٌة(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

18151الالذقٌةتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1571720حمص(الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

18145حمصتخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1291516دٌر الزورمحافظات شرقٌة (الكٌمٌاء)العلوم 

1471532دٌر الزورمحافظات (الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

------دٌر الزورمحافظات شرقٌة تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

17125دٌر الزورمحافظات تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1511823الرقةمحافظات شرقٌة (الكٌمٌاء)العلوم 

1651215الرقةمحافظات (الكٌمٌاء)العلوم 

المجموع العامالكٌمٌاء

17150الرقةمحافظات شرقٌة تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

18157الرقةمحافظات تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

الفٌزٌاءالكٌمٌاءالمجموع العام

1471522حمصتدمر محافظات (الكٌمٌاء)العلوم 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

المجموع العامالكٌمٌاء

18140حمصتدمر محافظات تخصصً (الكٌمٌاء)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1693927دمشق(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

51148دمشقتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1233814حلب(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

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

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1253623الالذقٌة(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------الالذقٌةتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1344325حمص(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

المجموع العامالرٌاضٌات

------حمصتخصصً (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

186211829حمصالعلوم الصحٌة

الكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

1721313دمشق(البٌئٌة)العلوم 

اللغة األجنبٌةالكٌمٌاءالعلومالمجموع العام

148181522حلبالتمرٌض

141171218الالذقٌةالتمرٌض

14381520حماةالتمرٌض

------------دٌر الزورالتمرٌض محافظات شرقٌة

131171121دٌر الزورالتمرٌض محافظات

المجموع العاماللغة العربٌة

32154دمشقاللغة العربٌة

30150درعااللغة العربٌة ألبناء درعا

36140درعااللغة العربٌة محافظات

30117السوٌداءاللغة العربٌة ألبناء السوٌداء

30164السوٌداءاللغة العربٌة محافظات

30164القنٌطرةاللغة العربٌة ألبناء القنٌطرة

33132القنٌطرةاللغة العربٌة محافظات

30136حلباللغة العربٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

31146إدلباللغة العربٌة ألبناء إدلب

31162إدلباللغة العربٌة محافظات

32132الالذقٌةاللغة العربٌة

34155طرطوساللغة العربٌة ألبناء طرطوس

34181طرطوساللغة العربٌة محافظات

31141حمصاللغة العربٌة

34148حماةاللغة العربٌة ألبناء حماه

35158حماةاللغة العربٌة محافظات

---0دٌر الزوراللغة العربٌة محافظات شرقٌة

30136دٌر الزوراللغة العربٌة محافظات

30141الرقةاللغة العربٌة محافظات شرقٌة

32144الرقةاللغة العربٌة محافظات

32140الحسكةاللغة العربٌة محافظات شرقٌة

34147الحسكةاللغة العربٌة محافظات

المجموع العاماللغة اإلنكلٌزٌة

29183دمشقاللغة اإلنكلٌزٌة

28159درعااللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء درعا

29143درعااللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

29149حلباللغة اإلنكلٌزٌة

27195إدلباللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء إدلب

29158إدلباللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

29154الالذقٌةاللغة اإلنكلٌزٌة

29173طرطوساللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء طرطوس

30109طرطوساللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

29157حمصاللغة اإلنكلٌزٌة

29176حماةاللغة اإلنكلٌزٌة ألبناء حماه

29219حماةاللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

25135دٌر الزوراللغة اإلنكلٌزٌة محافظات شرقٌة

28124دٌر الزوراللغة اإلنكلٌزٌة محافظات

المجموع العاماللغة الفرنسٌة

29160دمشقاللغة الفرنسٌة 

29154درعااللغة الفرنسٌة ألبناء درعا

29222درعااللغة الفرنسٌة محافظات

27165السوٌداءاللغة الفرنسٌة ألبناء السوٌداء

29174السوٌداءاللغة الفرنسٌة محافظات

29148حلباللغة الفرنسٌة 

28159الالذقٌةاللغة الفرنسٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

28158طرطوساللغة الفرنسٌة ألبناء طرطوس

28187طرطوساللغة الفرنسٌة محافظات

28167حمصاللغة الفرنسٌة 

29176حماةاللغة الفرنسٌة ألبناء حماه

29210حماةاللغة الفرنسٌة محافظات

20123دٌر الزوراللغة الفرنسٌة محافظات شرقٌة

28143دٌر الزوراللغة الفرنسٌة محافظات

29164الحسكةاللغة الفرنسٌة محافظات شرقٌة

30161الحسكةاللغة الفرنسٌة محافظات

اللغة العربٌةاللغة اإلنكلٌزٌةالمجموع العام

1862626دمشقاللغة الٌابانٌة

اللغة العربٌةاللغة الفرنسٌةالمجموع العام

1792825دمشقاللغة االسبانٌة

اللغة العربٌةالرٌاضٌاتالمجموع العام

1543529دمشقالفلسفة

---------السوٌداءالفلسفة ألبناء السوٌداء

1453726السوٌداءالفلسفة محافظات

1332516حلبالفلسفة

1332823الالذقٌةالفلسفة

اللغة العربٌةالقومٌةالمجموع العام

1591319دمشقعلم اجتماع

1421627السوٌداءعلم اجتماع ألبناء السوٌداء

1511922السوٌداءعلم اجتماع محافظات

---------درعاعلم اجتماع ألبناء درعا

1512036درعاعلم اجتماع محافظات

1371624حلبعلم اجتماع

1341921الالذقٌةعلم اجتماع

1301428دٌر الزورعلم اجتماع محافظات شرقٌة

1321826دٌر الزورعلم اجتماع محافظات

العربًاللغة األجنبٌةالمجموع العام

1632532دمشقالمكتبات والمعلومات

1462229الالذقٌةالمكتبات والمعلومات

الرٌاضٌاتالمجموع العام

14033دمشقالجغرافٌة

------السوٌداءالجغرافٌة ألبناء السوٌداء

11724السوٌداءالجغرافٌة محافظات

11522حلبالجغرافٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

13123الالذقٌةالجغرافٌة

15845طرطوسالجغرافٌة ألبناء طرطوس

17030طرطوسالجغرافٌة محافظات

العلوماللغة األجنبٌةالمجموع العام

1522316دمشقاآلثــــــــار

1162215السوٌداءاآلثــــــــار ألبناء السوٌداء

1251412السوٌداءاآلثــــــــار محافظات

119175حلباآلثــــــــار

---------إدلباآلثــــــــار ألبناء إدلب

1242217إدلباآلثــــــــار محافظات

133219الحسكةاآلثــــــــار محافظات شرقٌة

1481816الحسكةاآلثــــــــار محافظات

اللغة األجنبٌةالعربًالمجموع العام

1783223دمشقاإلعــــــالم  

اللغة العربٌةالمجموع العام

18331دمشقالحقوق

12125درعاالحقوق ألبناء درعا

17131درعاالحقوق محافظات

16321القنٌطرةالحقوق ألبناء القنٌطرة

17530القنٌطرةالحقوق محافظات

15332حلبالحقوق

12130إدلبالحقوق ألبناء إدلب

15330إدلبالحقوق محافظات

12526دٌر الزورالحقوق محافظات شرقٌة

13428دٌر الزورالحقوق محافظات

12728الحسكةالحقوق محافظات شرقٌة

15727الحسكةالحقوق محافظات

17530الالذقٌةالحقوق

17230حمصالحقوق

اللغة األجنبٌةاللغة العربٌةالمجموع العام

1692929دمشقالتربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم

1593029حلبالتـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس

1553122الالذقٌةالتربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم

1573116حمصالتربٌة المناهج وطرائق التدرٌس

1682324دمشق(علم النفس)التربٌة 

1713029دمشقالتــــربٌة الخاصة

1713028دمشقالتربٌة اإلرشاد النفسً
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

---------درعاالتربٌة اإلرشاد النفسً ألبناء درعا

1443123درعاالتربٌة اإلرشاد النفسً محافظات

1211624السوٌداءالتربٌة اإلرشاد النفسً ألبناء السوٌداء

1663429السوٌداءالتربٌة اإلرشاد النفسً محافظات

1471829حلبالتربٌة اإلرشاد النفسً

1492726الالذقٌةالتربٌة اإلرشاد النفسً

1562628حمصالتربٌة اإلرشاد النفسً

1853028دمشق(معلم صف)التربٌة 

1903328درعاألبناء درعا (معلم صف)التربٌة 

2073228درعامحافظات (معلم صف)التربٌة 

1372214السوٌداءألبناء السوٌداء (معلم صف)التربٌة 

1802929السوٌداءمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1612026القنٌطرةألبناء القنٌطرة (معلم صف)التربٌة 

1813029القنٌطرةمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1652925حلب(معلم صف)التربٌة 

1583026إدلبألبناء إدلب (معلم صف)التربٌة 

1893429إدلبمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1703128الالذقٌة(معلم صف)التربٌة 

1763423طرطوسألبناء طرطوس (معلم صف)التربٌة 

1963528طرطوسمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1903229حمص(معلم صف)التربٌة 

2033427حماةألبناء حماه (معلم صف)التربٌة 

2113030حماةمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1803328حمصتدمر محافظات (معلم صف)التربٌة 

1423228الرقةمحافظات شرقٌة (معلم صف)التربٌة 

1543223الرقةمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1623329الحسكةمحافظات شرقٌة (معلم صف)التربٌة 

1763126الحسكةمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1292321دٌر الزورمحافظات شرقٌة (معلم صف)التربٌة 

1512824دٌر الزورمحافظات (معلم صف)التربٌة 

1833022دمشقإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1682726حمصإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1483128الحسكةإناث فقط محافظات شرقٌة (رٌاض األطفال)التربٌة 

1543128الحسكةإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال)التربٌة 

---------دٌر الزورإناث فقط محافظات شرقٌة (رٌاض األطفال)التربٌة 

1313018دٌر الزورإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال)التربٌة 

1382724الرقةإناث فقط محافظات شرقٌة (رٌاض األطفال)التربٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

1472828الرقةإناث فقط محافظات (رٌاض األطفال)التربٌة 

المجموع العام بعد 

إضافة عالمة 

التربٌة الدٌنٌة

اللغة العربٌةالتربٌةالدٌنٌة

1321325دمشقالشـــــرٌعة

1311225حلبالشـــــرٌعة

اللغة األجنبٌةالقومٌةالمجموع العام

1641026دمشقالعلوم السٌاسٌة

اللغة األجنبٌةالمجموع العام

17324دمشق(إرشاد سٌاحً )الســـــــٌاحة 

16124حمصالســـــــٌاحة

17530طرطوس(إدارة سٌاحٌة)الســـــــٌاحة 

17328طرطوس(إدارة فندقٌة)الســـــــٌاحة 

المجموع العام

156دمشقالفنون الجمٌلة

140السوٌداءالفنون الجمٌلة

143حلبالفنون الجمٌلة التطبٌقٌة

168الالذقٌةالفنون الجمٌلة

العلومالمجموع العام

13517حماةالتربٌة الرٌاضٌة

13715الالذقٌةالتربٌة الرٌاضٌة

المجموع العام

145دمشقالتقانً الهندسً

106حمصالتقانً الهندسً

102حلبالتقانً الهندسً

104الالذقٌةالتقانً الهندسً

118دمشقالتقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

104حلبالتقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

198دمشق(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

176حلب(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

177حماة(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

136دمشقالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

96حلبالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

109درعاالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

92الالذقٌةالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

---دٌر الزورالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

115إدلبالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

114الرقةالتقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

115رٌف دمشق(خرابو)التقانً الزراعً 

---حلبالتقانً الزراعً

---الالذقٌةالتقانً للزراعات المتوسطٌة

---السوٌداءالتقانً الزراعً

---حمصالتقانً الزراعً

116طرطوسالتقانً الزراعً

---حماة(السقٌلبٌة)التقانً الزراعً 

---درعاالتقانً الزراعً

142إدلبالتقانً الزراعً

---الرقةالتقانً الزراعً

---دٌر الزورالتقانً الزراعً

---الحسكةالتقانً الزراعً

130القنٌطرةالتقانً الزراعً

162دمشقالتقانً الطبً

124رٌف دمشق(النبك)التقانً الطبً 

98حلبالتقانً الطبً

112الالذقٌةالتقانً الطبً

129حماةالتقانً للخدمات الطبٌة الطارئة

145دمشقالتقانً للحاسوب

111حلبالتقانً للحاسوب

101حمصالتقانً للحاسوب

151حماةالتقانً للحاسوب

98الالذقٌةالتقانً للحاسوب

111درعاالتقانً للحاسوب

127إدلبالتقانً للحاسوب

110الرقةالتقانً للحاسوب

136حماةالتقانً للطب البٌطري

---الالذقٌةالتقانً للطب البٌطري

---دٌر الزورالتقانً للطب البٌطري

---الرقةالتقانً للطب البٌطري

178إدلبالتقانً للطب البٌطري

---الحسكةالتقانً للطب البٌطري

---حمص(تدمر)التقانً لشؤون البادٌة والتصحر 

---دٌر الزورالتقانً للصناعات الغذائٌة

104طرطوسالتقانً للطاقة الشمسٌة

---الرقةالتقانً للري الحدٌث

---الحسكة(القامشلً)التقانً للمكننة الزراعٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

109طرطوسالتقانً للنقل البحري

98دمشقالمراقبٌن الفنٌٌن

107حلبالمراقبٌن الفنٌٌن

130حمصالمراقبٌن الفنٌٌن

130حماةالمراقبٌن الفنٌٌن

113الالذقٌةالمراقبٌن الفنٌٌن

---طرطوسالمراقبٌن الفنٌٌن

---دٌر الزورالمراقبٌن الفنٌٌن

141الحسكةالمراقبٌن الفنٌٌن

---درعاالمراقبٌن الفنٌٌن

103دمشقالتقانً للطبــــاعة والنشر

112دمشقالتقانً للصناعات الكٌمٌائٌة

101دمشقالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

---حلبالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

135حمصالتقانً للصناعات التطبٌقٌة

---دمشقالتقانً الصناعات النسٌجٌة

162دمشقالصحــــً

98حمصالصحــــً

112حلبالصحــــً

108طرطوسالصحــــً

112الحسكةالصحــــً

114دٌر الزورالصحــــً

190حلب(ملتزم)التقانً للخطوط الحدٌدٌة ذكور فقط 

201حمص(ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

202دٌر الزورمحافظات شرقٌة (ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

187دٌر الزورباقً المحافظات (ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

206دٌر الزورالرمٌالن (ملتزم)التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

---دمشقالتقانً للفنون التطبٌقٌة

124دمشقاآلثار والمتاحف

100دمشق(عدرا)التقانً للكهرباء والمٌكانٌك 

137حلبالتقانً للكهرباء والمٌكانٌك

120الالذقٌةالتقانً للكهرباء والمٌكانٌك

123دمشقالتقانً اإلحصـــائً  

---الالذقٌةالتقانً اإلحصـــائً  

136دمشقالتقانً المالــــــــــــــً

128دمشقالمتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة إناث فقط

122دمشقالمتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة ذكور فقط
المجموع العام بعدإضافة عالمة التربٌة الدٌنٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

المجموع العاماللغة األجنبٌة

26156دمشقالعلوم السٌاحٌة

19132حلبالفندقً

1599الالذقٌةالفندقً

------حمصالفندقً

1598طرطوسالفندقً

------دٌر الزورالفندقً

المجموع العام

131دمشقالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---القنٌطرةالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---درعاالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---السوٌداءالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---حمصالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

122حماةالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---حلبالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---إدلبالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---الالذقٌةالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---طرطوسالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---دٌر الزورالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---الرقةالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---الحسكةالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌقٌة

---دمشقالتربٌة الموسٌقٌة

---القنٌطرةالتربٌة الموسٌقٌة

---درعاالتربٌة الموسٌقٌة

---السوٌداءالتربٌة الموسٌقٌة

---حمصالتربٌة الموسٌقٌة

---حماةالتربٌة الموسٌقٌة

---حلبالتربٌة الموسٌقٌة

---إدلبالتربٌة الموسٌقٌة

---الالذقٌةالتربٌة الموسٌقٌة

---طرطوسالتربٌة الموسٌقٌة

---دٌر الزورالتربٌة الموسٌقٌة

---الرقةالتربٌة الموسٌقٌة

---الحسكةالتربٌة الموسٌقٌة

---دمشق(ذكور فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن 

---دمشق(إناث فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمات 

---حلب(ذكور فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2013 - 2012للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر عند تساوي الحد األدنى

---حلب(إناث فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمات 

---الرقة(ذكور وإناث)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن 

149الحسكة(ذكور وإناث)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن 

---دٌر الزور(ذكور فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن 

---دٌر الزور(إناث فقط)التربٌة الرٌاضٌة للمعلمات 
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