
الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2139549261383دمشقالهندسة المعلوماتية

2103481289314حلبالهندسة المعلوماتية

2076529288337الالذقيةالهندسة المعلوماتية

2042458227395حمصالهندسة المعلوماتية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2135508379271دمشقالهندسة المدنية

2122572314291حلبالهندسة المدنية

1959504392255حلبالهندسة المائية

2019471351266حلبالهندسة الطبوغرافية

2206527385277الالذقيةالهندسة اإلنشائية

2162498349278الالذقيةهندسة وإدارة التشييد

2061489375280الالذقيةالهندسة الجيوتكنيكية

2038407313297الالذقيةهندسة المواصالت والنقل

1993477264278الالذقيةالهندسة المائية والري

2008494377272الالذقيةالهندسة البيئية

2062454363270الالذقيةالهندسة الطبوغرافية

2096583350273حمصالهندسة المدنية

1898362335289حمصهندسة الموارد المائية

1963432354268حمصالهندسة البيئية

1989428384267الرقةألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة المدنية العامة

2095473349300الرقةمحافظات- الهندسة المدنية العامة

1648441303190الرقةألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة المائية

1901319296284الرقةمحافظات- الهندسة المائية

1964479322263الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة المدنية

2079481393263الحسكةمحافظات- الهندسة المدنية

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2126540272دمشقالهندسة المعمارية

2104501263حلبالهندسة المعمارية

2059511280الالذقيةالهندسة المعمارية

1988419253حمصالهندسة المعمارية

2105440276حماةالسلمية/ الهندسة المعمارية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2088543350277دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت

2067485377253دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة

1944489263265دمشقهندسة الطاقة الكهربائية

2048491352242السويداءهندسة الطاقة الكهربائية

1753384327267دمشقهندسة التصميم الميكانيكي

2154565336243دمشقالهندسة الطبية

1869458313250دمشقهندسة الميكانيك العام

1707397277174دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها

1710484279262دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيلة

1935474353222السويداءألبناء السويداء- هندسة القوى الميكانيكية

2028516343254السويداءمحافظات- هندسة القوى الميكانيكية

2054413352270حلبهندسة االتصاالت

2011463379270حلبهندسة الحواسيب

1952527341282حلبهندسة التحكم اآللي واألتمتة الصناعية

1982519357282حلبهندسة النظم اإللكترونية

1862412324233حلبهندسة نظم القدرة الكهربائية

1830555383167حلبهندسة القيادة الكهربائية

1931497348232حلبهندسة الميكاترونيك

1883432347251حلبالهندسة النووية

1705291272223حلبهندسة اإلنتاج

1804371324258حلبهندسة الطيران

1704349303227حلبالهندسة الصناعية

1764426277211حلبالميكانيكية/ هندسة الطاقة  

1741327318270حلبعلم المواد الهندسية

1702302334241حلبميكانيك الغزل والنسيج

1720357306276حلبهندسة اآلالت الزراعية

1886408385239الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية

2069468363262الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات

1991468359260الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1937450364224الالذقيةهندسة الميكاترونيك

1831373329259الالذقيةهندسة القوى الميكانيكية

2/21



الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

1864343317272الالذقيةهندسة التصميم واإلنتاج

1881372340280الالذقيةالهندسة البحرية

2218563373284الالذقيةالهندسة الطبية

2009488358265حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت

1906494299265حمصهندسة التحكم اآللي والحواسيب

1801416344207حمصهندسة الطاقة الكهربائية

1700400383234حمصهندسة القوى الميكانيكية

1704345324262حمصهندسة التصميم واإلنتاج

1809492355195حمصهندسة الميكاترونيك

1714437205267حمصهندسة المعادن

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

1738378300249دير الزورمحافظات- هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

الكيمياءالرياضياتالعلومالمجموع العام

1883225373143حلبتقانات الهندسة البيئية/ الهندسة التقنية 

1954195435175حلبتكنولوجيا األغذية/ الهندسة التقنية 

1984233339171حلبتقانات الهندسة الحيوية/ الهندسة التقنية 

2026254566144طرطوسالمكننة الزراعية/ الهندسة التقنية 

2068277522147طرطوستقانة األغذية/ الهندسة التقنية 

2041239500145طرطوسمعدات وآليات/ الهندسة التقنية 

2068232456171طرطوسأتمتة صناعية/ الهندسة التقنية 

2115258442182طرطوسطاقات متجددة/ الهندسة التقنية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام

1900478144280حمصالهندسة البترولية

1801319164240حمصالهندسة الكيميائية

1800323157261حمصالهندسة الغذائية

1715300153252حمصهندسة الغزل والنسيج

1651386106233دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة البترولية

1938486115266دير الزورمحافظات- الهندسة البترولية

1623240187226دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - هندسة الصناعات البتروكيميائية

1812485141189دير الزورمحافظات- هندسة الصناعات البتروكيميائية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2126525371284طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1975462245382دمشقتقنيات حاسوب/ الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

1941485228280دمشقميكاترونيكس/ الكلية التطبيقية 

1819486324265الالذقيةتقانات االتصاالت/ الكلية التطبيقية 

1711325294267الالذقيةالتغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن/ الكلية التطبيقية 

________________________________الالذقيةالتدفئة والتبريد والتكييف / الكلية التطبيقية 

________________________________الالذقيةتصنيع ميكانيكي/ الكلية التطبيقية 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1760381285337الالذقيةتقنيات حاسوب/ الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

________________________________الالذقيةميكانيك مركبات/ الكلية التطبيقية 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2215557278395حماةتقنيات حاسوب/ الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2146504386277حماةالتغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن/ الكلية التطبيقية 

1792389276255حلبتقنيات الكترونية/ الكلية التطبيقية 

1757367330198حلبالتدفئة والتبريد والتكييف/ الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

________________________________درعاألبناء درعا- الطب البيطري

1380197131198درعامحافظات- الطب البيطري

140412481220حماةالطب البيطري

________________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الطب البيطري

1345170100199دير الزورمحافظات- الطب البيطري

الكيمياءالعلومالمجموع العام

1610180100دمشقالزراعة

________________________السويداءألبناء السويداء- الزراعة

161225584السويداءمحافظات- الزراعة

160023287حلبالزراعة

1261122123إدلبألبناء إدلب- عام/ الزراعة 

1528169110إدلبمحافظات- عام/ الزراعة 

________________________إدلبألبناء إدلب- زيتون/ الزراعة 
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

1223121100إدلبمحافظات- زيتون/ الزراعة 

1700253121الالذقيةالزراعة

1614267106حمصالزراعة

1622139168حماةالسلمية/ الزراعة 

1363179123دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الزراعة

1463140114دير الزورمحافظات- الزراعة

________________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - الزراعة

120212091الحسكةمحافظات- الزراعة

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية - الزراعة

123016886الرقةمحافظات- الزراعة

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1703410200دمشقاالقتصــــاد

1205282181درعاألبناء درعا- االقتصــــاد

1479324239درعامحافظات- االقتصــــاد

1282244200القنيطرةألبناء القنيطرة- االقتصــــاد

1515356230القنيطرةمحافظات- االقتصــــاد

1715441263السويداءألبناء السويداء- االقتصــــاد

1919461235السويداءمحافظات- االقتصــــاد

1600242252حلباالقتصــــاد

1601323238الالذقيةاالقتصــــاد

1705363227حمصاالقتصــــاد

1714360273طرطوسألبناء طرطوس- االقتصــــاد

1881422276طرطوسمحافظات- االقتصــــاد

1601420267حماةتمويل ومصارف/ االقتصــــاد 

1250240145دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - االقتصــــاد

1586470152دير الزورمحافظات- االقتصــــاد

1408240235الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - االقتصــــاد

1500362218الحسكةمحافظات- االقتصــــاد

________________________إدلبألبناء إدلب- العلوم اإلدارية

1245278173إدلبمحافظات- العلوم اإلدارية

الكيمياءالعلومالمجموع العام

140719987دمشقعلم الحياة/ العلوم  
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

المجموع العامالعلوم

1911338دمشقتخصصي- علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

1408181127حلبعلم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

2111351حلبتخصصي- علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

1407195104الالذقيةعلم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

2221357الالذقيةتخصصي- علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

1416162121حمصعلم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

1941398حمصتخصصي- علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية  -  علم الحياة/ العلوم  

136016185الرقةمحافظات- علم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

________________الرقةمحافظات تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

121315780الحسكةألبناء المحافظات الشرقية  -  علم الحياة/ العلوم  

136417693الحسكةمحافظات- علم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

1991336الحسكةمحافظات تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

________________________السويداءألبناء السويداء- علم الحياة/ العلوم  

140813783السويداءمحافظات- علم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

________________السويداءألبناء السويداء  تخصصي  - علم الحياة/ العلوم  

________________السويداءمحافظات تخصصي - علم الحياة/ العلوم  
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

الكيمياءالعلومالمجموع العام

________________________درعاألبناء درعا- علم الحياة/ العلوم  

1510194117درعامحافظات- علم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

________________درعاألبناء درعا  تخصصي  - علم الحياة/ العلوم  

________________درعامحافظات تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

الكيمياءالعلومالمجموع العام

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية  -  علم الحياة/ العلوم  

123715590دير الزورمحافظات- علم الحياة/ العلوم  

المجموع العامالعلوم

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

________________دير الزورمحافظات تخصصي - علم الحياة/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

140193297دمشقالجيولوجيا/ العلوم  

1441115190حلبالجيولوجيا/ العلوم  

1446103234الالذقيةالجيولوجيا/ العلوم  

1421111294حمصالجيولوجيا/ العلوم  

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الجيولوجيا/ العلوم  

128280217دير الزورمحافظات- الجيولوجيا/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1435403235دمشقالرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________دمشقتخصصي- الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1451379184حلبالرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________حلبتخصصي- الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1649488209طرطوسألبناء طرطوس- الرياضيات/ العلوم  

1861441214طرطوسمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

3941572طرطوسألبناء طرطوس  تخصصي  - الرياضيات/ العلوم  
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

5051830طرطوسمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________السويداءألبناء السويداء- الرياضيات/ العلوم  

1666402250السويداءمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________السويداءألبناء السويداء  تخصصي  - الرياضيات/ العلوم  

________________السويداءمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________درعاألبناء درعا- الرياضيات/ العلوم  

1590371151درعامحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________درعاألبناء درعا  تخصصي  - الرياضيات/ العلوم  

________________درعامحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________القنيطرةألبناء القنيطرة- الرياضيات/ العلوم  

________________________القنيطرةمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________القنيطرةألبناء القنيطرة  تخصصي  - الرياضيات/ العلوم  

________________القنيطرةمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1501366160الالذقيةالرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________الالذقيةتخصصي- الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1450385222حمصالرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________حمصتخصصي- الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية  -  الرياضيات/ العلوم  

________________________دير الزورمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الرياضيات/ العلوم  
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________دير الزورمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________إدلبألبناء إدلب- الرياضيات/ العلوم  

________________________إدلبمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________إدلبألبناء إدلب  تخصصي  - الرياضيات/ العلوم  

________________إدلبمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية  -  الرياضيات/ العلوم  

________________________الرقةمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

________________الرقةمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1424377154حمصمحافظات تدمر- الرياضيات / العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________حمصتدمر- محافظات تخصصي - الرياضيات / العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1723417253حماةمصياف- الرياضيات / العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________حماةتخصصي- مصياف- الرياضيات / العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية  -  الرياضيات/ العلوم  

1248366160الحسكةمحافظات- الرياضيات/ العلوم  

المجموع العامالرياضيات

________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

________________الحسكةمحافظات تخصصي - الرياضيات/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1407262265دمشقالفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

2921386دمشقتخصصي- الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

1404245259حلبالفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

2941385حلبتخصصي- الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1420303276حمصالفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

________________حمصتخصصي- الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1737301321طرطوسألبناء طرطوس- الفيزياء/ العلوم  

1906375431طرطوسمحافظات- الفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

3431700طرطوسألبناء طرطوس  تخصصي  - الفيزياء/ العلوم  

3651723طرطوسمحافظات تخصصي - الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

________________________إدلبألبناء إدلب- الفيزياء/ العلوم  

1392242247إدلبمحافظات- الفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

________________إدلبألبناء إدلب  تخصصي  - الفيزياء/ العلوم  

________________إدلبمحافظات تخصصي - الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية  -  الفيزياء/ العلوم  

1292256325دير الزورمحافظات- الفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الفيزياء/ العلوم  

________________دير الزورمحافظات تخصصي - الفيزياء/ العلوم  

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1456265297الالذقيةالفيزياء/ العلوم  

المجموع العامالفيزياء

________________الالذقيةتخصصي- الفيزياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1601158221دمشقالكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

1391550دمشقتخصصي- الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1411166209حلبالكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء

1301393حلبتخصصي- الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1414138188الالذقيةالكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء

1401350الالذقيةتخصصي- الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1430125219حمصالكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء

________________حمصتخصصي- الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية  -  الكيمياء/ العلوم  

1266136263دير الزورمحافظات- الكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الكيمياء/ العلوم  

________________دير الزورمحافظات تخصصي - الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية  -  الكيمياء/ العلوم  

1485151214الرقةمحافظات- الكيمياء/ العلوم  

المجموع العامالكيمياء

________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي - الكيمياء/ العلوم  

________________الرقةمحافظات تخصصي - الكيمياء/ العلوم  

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1296137171حمصمحافظات تدمر- الكيمياء / العلوم  

المجموع العامالكيمياء

________________حمصتدمر- محافظات تخصصي - الكيمياء / العلوم  

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________دمشقاإلحصاء الرياضي/ العلوم 

المجموع العامالرياضيات
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________دمشقتخصصي- اإلحصاء الرياضي/ العلوم 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________حلباإلحصاء الرياضي/ العلوم 

المجموع العامالرياضيات

________________حلبتخصصي- اإلحصاء الرياضي/ العلوم 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

________________________الالذقيةاإلحصاء الرياضي/ العلوم 

المجموع العامالرياضيات

________________الالذقيةتخصصي- اإلحصاء الرياضي/ العلوم 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1498443217حمصاإلحصاء الرياضي/ العلوم 

المجموع العامالرياضيات

________________حمصتخصصي- اإلحصاء الرياضي/ العلوم 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

1713269143258حمصالعلوم الصحية

الكيمياءالعلومالمجموع العام

1611181130دمشقالعلوم البيئية

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

133221485230حلبالتمريض

132917683201الالذقيةالتمريض

1577241140260حماةالتمريض

________________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - التمريض

1575182143272دير الزورمحافظات- التمريض

المجموع العاماللغة العربية

2841342دمشقاللغة العربية

________________درعاألبناء درعا- اللغة العربية

________________درعامحافظات- اللغة العربية

________________السويداءألبناء السويداء- اللغة العربية

________________السويداءمحافظات- اللغة العربية

________________القنيطرةألبناء القنيطرة- اللغة العربية

________________القنيطرةمحافظات- اللغة العربية

2921354حلباللغة العربية
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________إدلبألبناء إدلب- اللغة العربية

2971374إدلبمحافظات- اللغة العربية

2921675الالذقيةاللغة العربية

3351600طرطوسألبناء طرطوس- اللغة العربية

3541794طرطوسمحافظات- اللغة العربية

2811668حمصاللغة العربية

2961700حماةاللغة العربية

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

3512083دير الزورمحافظات- اللغة العربية

________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

2891840الرقةمحافظات- اللغة العربية

________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

________________الحسكةمحافظات- اللغة العربية

المجموع العاماللغة اإلنكليزية

2741824دمشقاللغة اإلنكليزية

2231792درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكليزية

2571597درعامحافظات- اللغة اإلنكليزية

2752052حلباللغة اإلنكليزية

2441478إدلبألبناء إدلب- اللغة اإلنكليزية

2751905إدلبمحافظات- اللغة اإلنكليزية

2611595الالذقيةاللغة اإلنكليزية

2791714طرطوسألبناء طرطوس- اللغة اإلنكليزية

2831929طرطوسمحافظات- اللغة اإلنكليزية

2591909حمصاللغة اإلنكليزية

2842118حماةاللغة اإلنكليزية

2521463دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة اإلنكليزية

2731414دير الزورمحافظات- اللغة اإلنكليزية

المجموع العاماللغة الفرنسية

1851453دمشقاللغة الفرنسية 

________________السويداءألبناء السويداء- اللغة الفرنسية 

________________السويداءمحافظات- اللغة الفرنسية 

2081365حلباللغة الفرنسية 
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

2061558الالذقيةاللغة الفرنسية 

________________طرطوسألبناء طرطوس- اللغة الفرنسية 

2181775طرطوسمحافظات- اللغة الفرنسية 

1961352حمصاللغة الفرنسية 

2451743حماةاللغة الفرنسية 

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية 

2371688دير الزورمحافظات- اللغة الفرنسية 

________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية 

________________الحسكةمحافظات- اللغة الفرنسية 

العربياللغة األجنبيةالمجموع العام

________________________دمشقاللغة االسبانية

2084256381دمشقاللغة الروسية

1981287365دمشقاللغة األلمانية

1557267341دمشقاللغة الفارسية

1467193206حمصاللغة الفارسية

العربيالرياضياتالمجموع العام

________________________دمشقالفلسفة

________________________السويداءألبناء السويداء- الفلسفة

________________________السويداءمحافظات- الفلسفة

________________________حلبالفلســــفة

________________________الالذقيةالفلســــفة

العربيالقوميةالمجموع العام

1436105288دمشقعلم اجتماع

________________________السويداءألبناء السويداء- علم اجتماع

________________________السويداءمحافظات- علم اجتماع

________________________درعاألبناء درعا- علم اجتماع

________________________درعامحافظات- علم اجتماع

________________________حلبعلم اجتماع

1549200298الالذقيةعلم اجتماع

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - علم اجتماع

________________________دير الزورمحافظات- علم اجتماع

العربياللغة األجنبيةالمجموع العام
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________________دمشقالمكتبات والمعلومات

1347226291الالذقيةالمكتبات والمعلومات

الرياضياتالمجموع العام

1381376دمشقالجغرافية

________________السويداءألبناء السويداء- الجغرافية

1411264السويداءمحافظات- الجغرافية

1337276حلبالجغرافية

1393292الالذقيةالجغرافية

1440244طرطوسألبناء طرطوس- الجغرافية

1542343طرطوسمحافظات- الجغرافية

العلوماللغة األجنبيةالمجموع العام

1314263173دمشقاآلثــــــــار

________________________السويداءألبناء السويداء- اآلثــــــــار

________________________السويداءمحافظات- اآلثــــــــار

________________________حلباآلثــــــــار

________________________إدلبألبناء إدلب- اآلثــــــــار

________________________إدلبمحافظات- اآلثــــــــار

________________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اآلثــــــــار

________________________الحسكةمحافظات- اآلثــــــــار

اللغة األجنبيةالعربيالمجموع العام

1740327269دمشقاإلعــــــالم  

العربيالمجموع العام

1468280دمشقالحقوق

________________درعاألبناء درعا- الحقوق

1378313درعامحافظات- الحقوق

1288257القنيطرةألبناء القنيطرة- الحقوق

1357253القنيطرةمحافظات- الحقوق

1401321حلبالحقوق

________________إدلبألبناء إدلب- الحقوق

1357239إدلبمحافظات- الحقوق

________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1374273دير الزورمحافظات- الحقوق
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1210164الحسكةمحافظات- الحقوق

1601345الالذقيةالحقوق

1600315حمصالحقوق

اللغة األجنبيةالعربيالمجموع العام

________________________دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 

1418303219حلبالمناهج وطرائق التدريس/ التـربية 

________________________الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 

________________________حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربية 

1491356196دمشقعلم النفس/ التربية 

________________________دمشقالتــــربية الخاصة

1491318237دمشقاإلرشاد النفسي/ التربية 

________________________درعاألبناء درعا- اإلرشاد النفسي/ التربية 

1997351286درعامحافظات- اإلرشاد النفسي/ التربية 

________________________السويداءألبناء السويداء- اإلرشاد النفسي/ التربية 

1252242165السويداءمحافظات- اإلرشاد النفسي/ التربية 

1478264199حلباإلرشاد النفسي/ التربية 

1502219252الالذقيةاإلرشاد النفسي/ التربية 

1447221165حمصاإلرشاد النفسي/ التربية 

1417296222دمشقمعلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________درعاألبناء درعا- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1426225230درعامحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________السويداءألبناء السويداء- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1442267211السويداءمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________القنيطرةألبناء القنيطرة- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________القنيطرةمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1414214209حلبمعلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________إدلبألبناء إدلب- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1332188173إدلبمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1444221253الالذقيةمعلم صف غير ملتزم/ التربية  

1718337232طرطوسألبناء طرطوس- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1851315241طرطوسمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

1600173238حمصمعلم صف غير ملتزم/ التربية  

1805278250حماةمعلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________حمصتدمر- معلم صف غير ملتزم / التربية  

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية - معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1347214236الرقةمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1245172141الحسكةمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1272253164دير الزورمحافظات- معلم صف غير ملتزم/ التربية  

1696354250دمشقرياض األطفال إناث فقط/ التربية 

1851292290حمصرياض األطفال إناث فقط/ التربية 

________________________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

1706277208الحسكةمحافظات- رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

________________________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

1370207202دير الزورمحافظات- رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

________________________الرقةألبناء المحافظات الشرقية - رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

1326196217الرقةمحافظات- رياض األطفال إناث فقط/ التربية 

العربيالديانةالمجموع العام

1919165297دمشقالشـــــريعة

________________________حلبالشـــــريعة

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1429135130دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبيةالمجموع العام

1428222دمشقاإلدارة السياحية/ الســـياحة 

1435220دمشقإدارة الفنادق/ الســـــــياحة 

1404140حمصالســـــــياحة

1613260طرطوسإدارة سياحية/ الســـــــياحة 

1491198طرطوسإدارة فندقية/ الســـــــياحة 

المجموع العام

4019دمشقالفنون الجميلة

________السويداءالفنون الجميلة

بعد إضافة عالمة 

التربية 

الدينية الى 

مجموع التفاضل

 ومضاعفتها 2400بعد نسب عالمة المسابقة الى 

واضافته الى مجموع التفاضل
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

4182حلبالفنون الجميلة التطبيقية

4563الالذقيةالفنون الجميلة

العلومالمجموع العام

1437211حماةالتربية الرياضية

1505195الالذقيةالتربية الرياضية

المجموع العام

1180دمشقالمعهد التقاني الهندسي

1368حمصالمعهد التقاني الهندسي

1341الالذقيةالمعهد التقاني الهندسي

1147حلبالمعهد التقاني الهندسي

1471دمشقالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية  والكهربائية

1338حلبالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية  والكهربائية

1903دمشقتعويضات/ المعهد التقاني لطب أسنان 

1813حلبتعويضات/ المعهد التقاني لطب أسنان 

1902حماةتعويضات/ المعهد التقاني لطب أسنان 

1228دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1255حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1175درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

________الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

________دير الزورالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

________إدلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

________الرقةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

________ريف دمشقخرابو/ المعهد التقاني الزراعي 

________حلبالمعهد التقاني الزراعي

________الالذقيةالمعهد التقاني للزراعات المتوسطية

________السويداءالمعهد التقاني الزراعي

________حمصالمعهد التقاني الزراعي

1811طرطوسالمعهد التقاني الزراعي

________حماةالسقيلبية/ المعهد التقاني الزراعي 

________درعاالمعهد التقاني الزراعي

________إدلبالمعهد التقاني الزراعي

________الرقةالمعهد التقاني الزراعي

 ومضاعفتها 2400بعد نسب عالمة المسابقة الى 

واضافته الى مجموع التفاضل
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________دير الزورالمعهد التقاني الزراعي

________الحسكةالمعهد التقاني الزراعي

________القنيطرةالمعهد التقاني الزراعي

1137دمشقالمعهد التقاني الطبي

1241ريف دمشقالمعهد التقاني الطبي

1179حلبالمعهد التقاني الطبي

1389الالذقيةالمعهد التقاني الطبي

1265حماةالمعهد التقاني للخدمات الطبية الطارئة

1267دمشقالمعهد التقاني للحاسوب

________الالذقيةالمعهد التقاني للحاسوب

1417حمصالمعهد التقاني للحاسوب

________إدلبالمعهد التقاني للحاسوب

1478درعاالمعهد التقاني للحاسوب

1329حلبالمعهد التقاني للحاسوب

1354حماةالمعهد التقاني للحاسوب

1543حماةالمعهد التقاني للطب البيطري

________الالذقيةالمعهد التقاني للطب البيطري

________دير الزورالمعهد التقاني للطب البيطري

________الرقةالمعهد التقاني للطب البيطري

________إدلبالمعهد التقاني للطب البيطري

________الحسكةالمعهد التقاني للطب البيطري

________دير الزورالمعهد التقاني للصناعات الغذائية

1474طرطوسالمعهد التقاني للطاقة الشمسية

________الحسكةالمعهد التقاني للمكننة الزراعية

________طرطوسالمعهد التقاني للنقل البحري

________دمشقمعهد المراقبين الفنيين

________حلبمعهد المراقبين الفنيين

________حمصمعهد المراقبين الفنيين

1355حماةمعهد المراقبين الفنيين

________الالذقيةمعهد المراقبين الفنيين

________طرطوسمعهد المراقبين الفنيين

________دير الزورمعهد المراقبين الفنيين
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________الحسكةمعهد المراقبين الفنيين

1377درعامعهد المراقبين الفنيين

________دمشقالمعهد التقاني للطبــــاعة والنشر

________دمشقالمعهد التقاني للصناعات الكيميائية

________دمشقالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية

________حلبالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية

________حمصالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية

________دمشقالمعهد التقاني للصناعات النسيجية

1192دمشقالمعهد  التقاني الصحــــي

1491حمصالمعهد  التقاني الصحــــي

1256حلبالمعهد التقاني  الصحــــي

1194طرطوسالمعهد  التقاني الصحــــي

1287الحسكةالمعهد  التقاني الصحــــي

________دير الزورالمعهد  التقاني الصحــــي

1945حلبملتزم- ذكور فقط / المعهد التقاني للخطوط الحديدية 

2040حمصملتزم- ذكور فقط / المعهد التقاني للنفط والغاز 

2081طرطوسملتزم- ذكور فقط / المعهد التقاني للنفط والغاز 

1979الحسكةملتزم- ذكور فقط / المعهد التقاني للنفط والغاز 

________دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية

________دمشق معهد اآلثار والمتاحف

________دمشقعدرا- المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك 

________حلبالمعهد التقاني للكهرباء والميكانيك

________الالذقيةالمعهد التقاني للكهرباء والميكانيك

________دمشقالمعهد التقاني اإلحصـــائي  

________الالذقيةالمعهد التقاني اإلحصـــائي  

1159دمشقالمعهد التقاني المالــــــــــــــي

المجموع العام اللغة األجنبية

________________دمشقالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

________________حلبالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

________________الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

________________حمصالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2011586طرطوسالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
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الحد األدنىالمدينةالقسم/  الكلية 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

التعليم الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2016 - 2015للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

المواد التي ُينظر اليها عند تساوي 

الحد األدنى

________________دير الزورالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

________________السويداءالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

المجموع العام

1514دمشقالمعهد التقاني القانوني

________دمشقذكور فقط- معهد العلوم الشرعية والعربية 

________دمشقاناث فقط- معهد العلوم الشرعية والعربية 

21/21


