
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

مجموع التفاضللغة عربٌة

4381398دمشقاللغة العربية

4001462درعاألبناء درعا- اللغة العربية

4201492درعامحافظات- اللغة العربية

----------القنيطرةألبناء القنيطرة- اللغة العربية

4001385القنيطرةمحافظات- اللغة العربية

----------السويداءألبناء السويداء- اللغة العربية

4001461السويداءمحافظات- اللغة العربية

4231470حلباللغة العربية

4001527إدلبألبناء إدلب- اللغة العربية

4251435إدلبمحافظات- اللغة العربية

4001423الالذقيةاللغة العربية

4001254طرطوسألبناء طرطوس- اللغة العربية

4461536طرطوسمحافظات- اللغة العربية

4001256حمصاللغة العربية

4451813حماةألبناء حماه- اللغة العربية

4701699حماةمحافظات- اللغة العربية

4001511دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4121643دير الزورمحافظات- اللغة العربية

----------الرقةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4001370الرقةمحافظات- اللغة العربية

4001430الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة العربية

4081562الحسكةمحافظات- اللغة العربية

مجموع التفاضللغة انكليزية

3491508دمشقاللغة اإلنكليزية 

3011882درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكليزية 

3551691درعامحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3531426حلباللغة اإلنكليزية 

3761647حماةألبناء حماه- اللغة اإلنكليزية 

3861783حماةمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3001163إدلبألبناء إدلب- اللغة اإلنكليزية 

3481651إدلبمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3261845الالذقيةاللغة اإلنكليزية 

3431641حمصاللغة اإلنكليزية 

3001515طرطوسألبناء طرطوس- اللغة اإلنكليزية 

3301846طرطوسمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

3491687دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة اإلنكليزية 

3711676دير الزورمحافظات- اللغة اإلنكليزية 

مجموع التفاضللغة فرنسٌة

2881398دمشقاللغة الفرنسية

2401668السويداءألبناء السويداء- اللغة الفرنسية

2811555السويداءمحافظات- اللغة الفرنسية

3141695حلباللغة الفرنسية

2981601الالذقيةاللغة الفرنسية

2201332طرطوسألبناء طرطوس- اللغة الفرنسية

2861587طرطوسمحافظات- اللغة الفرنسية

3191689حمصاللغة الفرنسية

3401721حماةألبناء حماه- اللغة الفرنسية

3561619حماةمحافظات- اللغة الفرنسية

2691386دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية
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3201613دير الزورمحافظات- اللغة الفرنسية

3201538الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اللغة الفرنسية

3421577الحسكةمحافظات- اللغة الفرنسية

لغة عربٌةلغة انكلٌزٌةمجموع التفاضل

1622332300دمشقاللغة األلمانية

لغة عربٌةلغة فرنسٌةمجموع التفاضل

1527301308دمشقاللغة االسبانية

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1688292430دمشقاللغة الروسية

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1549318328دمشقاللغة الفارسية

1678352388حمصاللغة الفارسية

جغرافٌةمجموع التفاضل

1516190دمشقالجغرافية

1300190السويداءألبناء السويداء- الجغرافية

1489182السويداءمحافظات- الجغرافية

1560228حلبالجغرافية

1530270الالذقيةالجغرافية

1601192طرطوسألبناء طرطوس- الجغرافية

1740199طرطوسمحافظات- الجغرافية

لغة عربٌةتارٌخمجموع التفاضل

1569225345دمشقالتاريخ

1197125365السويداءألبناء السويداء- التاريخ

1524240313السويداءمحافظات- التاريخ

1624265338حلبالتاريخ

1596240333الالذقيةالتاريخ

1691260391حمصالتاريخ

1582240347دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - التاريخ

1677235369دير الزورمحافظات- التاريخ

1575240330الرقةألبناء المحافظات الشرقية - التاريخ

1675270367الرقةمحافظات- التاريخ

لغة عربٌةفلسفةمجموع التفاضل

1492225300دمشقالفلسفة

---------------السويداءألبناء السويداء- الفلسفة

1469210367السويداءمحافظات- الفلسفة

1524320387حلبالفلسفة

1495250377الالذقيةالفلسفة

1534321328دمشقعلم االجتماع

1173160300السويداءألبناء السويداء- علم االجتماع

1505255368السويداءمحافظات- علم االجتماع

1538250330درعاألبناء درعا- علم االجتماع

1617260318درعامحافظات- علم االجتماع

1548245314حلبعلم االجتماع

1503180325الالذقيةعلم االجتماع

1583310331دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - علم االجتماع

1671300322دير الزورمحافظات- علم االجتماع

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1539267412دمشقالمكتبات والمعلومات

1541343304الالذقيةالمكتبات والمعلومات

لغة أجنبٌةتارٌخمجموع التفاضل

1578290313دمشقاآلثـــــــار

---------------السويداءألبناء السويداء- اآلثـــــــار
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1488240311السويداءمحافظات- اآلثـــــــار

1534165303حلباآلثـــــــار

1397150249إدلبألبناء إدلب- اآلثـــــــار

1533270301إدلبمحافظات- اآلثـــــــار

1697240313الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - اآلثـــــــار

1732270333الحسكةمحافظات- اآلثـــــــار

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

1809514281دمشقاإلعـــــالم

لغة عربٌةمجموع التفاضل

1687315دمشقالحقوق

1592370درعاألبناء درعا- الحقوق

1710375درعامحافظات- الحقوق

1544334القنيطرةألبناء القنيطرة- الحقوق

1660376القنيطرةمحافظات- الحقوق

1671418حلبالحقوق

1411320إدلبألبناء إدلب- الحقوق

1657346إدلبمحافظات- الحقوق

1534308دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1665393دير الزورمحافظات- الحقوق

1620359الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق

1715438الحسكةمحافظات- الحقوق

1751465الالذقيةالحقوق

1771350حمصالحقوق

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

1552407341دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1629451332حلبالمناهج وطرائق التدريس/التربية

1537403343الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/التربية

1671355335حمصالمناهج وطرائق التدريس/التربيـــة

1563321301دمشق(علم النفس)التربية 

1535355319دمشقالتربيـــة الخاصة

1605418346دمشق(إرشاد نفسي)التربية 

1564353279درعاألبناء درعا- (إرشاد نفسي)التربية 

1626399309درعامحافظات- (إرشاد نفسي)التربية 

1237301297السويداءألبناء السويداء- (إرشاد نفسي)التربية 

1567359291السويداءمحافظات- (إرشاد نفسي)التربية 

1643362339حلب(إرشاد نفسي)التربية 

1629315289الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 

1651445243حمص(إرشاد نفسي)التربية 

1637342261دمشقغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1649440329درعاألبناء درعا- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1767475390درعامحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1220300245السويداءألبناء السويداء- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1667312343السويداءمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1606388311القنيطرةألبناء القنيطرة- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1626330311القنيطرةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1755437374حلبغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1440463208إدلبألبناء إدلب- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1730391331إدلبمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1697354336الالذقيةغير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1631343225طرطوسألبناء طرطوس- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1733419308طرطوسمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1756356351حمصغير ملتزم/(معلم صف)التربية 
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1837442339حمصمحافظات- غير ملتزم تدمر/(معلم صف)التربية 

1836349377حماةألبناء حماه- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1875437361حماةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1595353335دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1748403340دير الزورمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1754379337الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1823424324الحسكةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1320418176الرقةألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1737343371الرقةمحافظات- غير ملتزم/(معلم صف)التربية 

1632346277دمشقإناث فقط (رياض األطفال/التربية 

1700378343حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1548378341دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1692368365دير الزورمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1698329372الحسكةألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1732371360الحسكةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1337326249الرقةألبناء المحافظات الشرقية - إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1681402373الرقةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

لغة عربٌةتربٌة دٌنٌةمجموع التفاضل

1508120366دمشقالشــــــــريعة

1405125401حلبالشــــــــريعة

لغة أجنبٌةتربٌة وطنٌةمجموع التفاضل

1649200351دمشقالعلوم السياسية

لغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1656303دمشق(إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي)الســـــياحة 

1754331حمصالســـــياحة

1670324طرطوس(إدارة فندقية)السياحة 

1673377طرطوس(إدارة سياحية)السياحة 

مجموع التفاضل

3680دمشقالفنون الجميلة

3569السويداءالفنون الجميلة

3385حلبالفنون الجميلة التطبيقية

3389الالذقيةالفنون الجميلة

مجموع التفاضل

1725الالذقيةالتربية الرياضية

1787حماةالتربية الرياضية

1481دمشقالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1463الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1435حلبالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق

1588دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1576حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1551الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1595درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1519إدلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1593دير الزورالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1536الرقةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1586دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1545حلبإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1642حماةإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 

1470دمشقمعهد اآلثـــار والمتاحف  

-----دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية   

1482دمشقالمعهد التقاني للخدمة االجتماعية

مجموع التفاضللغة أجنبية

  ثم 2200تم نسب عالمة النجاح بالمسابقة لـ 

مضاعفتها واضافتها الى مجموع التفاضل االساسً 

للطالب
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2031073دمشقالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

----------حلبالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

----------الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2551257حمصالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2291143طرطوسالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

----------دير الزورالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

----------السويداءالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

مجموع التفاضل

1638دمشقالمعهد التقاني القانوني

1515دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية

1519دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية
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