
الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

لغة أجنبٌةكٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

2339298200289دمشقالطب البشري

2326293190292حلبالطب البشري

2333298188298الالذقٌةالطب البشري

2345300194300طرطوسالطب البشري

2328290184300حمصالطب البشري

2338290196297حماةالطب البشري

2298300182300دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الطب البشري

2324300195294دٌر الزورمحافظات- الطب البشري

2298275192300دمشقطب األسنان

2298270186299حلبطب األسنان

2303295187300الالذقٌةطب األسنان

2321290188300حمصطب األسنان

2296285199277حماةطب األسنان

2292300189283الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - طب األسنان

2296300191273الحسكةمحافظات- طب األسنان

2300280200289دمشقالصٌدلة

2297295188280حلبالصٌدلة

2311288192292الالذقٌةالصٌدلة

2303285190296حمصالصٌدلة

2308270198292حماةالصٌدلة

2321298200284طرطوسالصٌدلة

2290300199285الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - الصٌدلة

2297258192291الرقةمحافظات- الصٌدلة

فٌزٌاءلغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2221526268400دمشقالهندسة المعلوماتٌة

2196529283391حلبالهندسة المعلوماتٌة

2176545296385الالذقٌةالهندسة المعلوماتٌة

2166567296364حمصالهندسة المعلوماتٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2234524387283دمشقالهندسة المدنٌة

2224567367286حلبالهندسة المدنٌة

2102545359293حلبالهندسة المائٌة

2134528385263حلبالهندسة الطبوغرافٌة

2282598398287الالذقٌةالهندسة اإلنشائٌة

2255596382300الالذقٌةهندسة وإدارة التشٌٌد

2171539381278الالذقٌةالهندسة الجٌوتكنٌكٌة

2147517367290الالذقٌةهندسة المواصالت والنقل

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل 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 في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2130497326298الالذقٌةالهندسة المائٌة والري

2135508326287الالذقٌةالهندسة البٌئٌة

2181566335273الالذقٌةالهندسة الطبوغرافٌة

2221538369295حمصالهندسة المدنٌة

2100537277274حمصهندسة الموارد المائٌة

2117529357262حمصالهندسة البٌئٌة

2148560370290الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة المدنٌة العامة

2213517363291الرقةمحافظات- الهندسة المدنٌة العامة

2079440368293الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة المائٌة

2130448390266الرقةمحافظات- الهندسة المائٌة

2152485323298الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة المدنٌة

2205575367290الحسكةمحافظات- الهندسة المدنٌة

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2190520295دمشقالهندسة المعمارٌة

2173557300حلبالهندسة المعمارٌة

2161525277الالذقٌةالهندسة المعمارٌة

2160498295حمصالهندسة المعمارٌة

2187562272حماةالهندسة المعمارٌة السلمٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2178521366299دمشقهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

2150570367300دمشقهندسة الحواسٌب واألتمتة

2089522358284دمشقهندسة الطاقة الكهربائٌة

2125552364264السوٌداءهندسة الطاقة الكهربائٌة

1985579385219دمشقهندسة التصمٌم المٌكانٌكً

2223558378295دمشقالهندسة الطبٌة

2022457331278دمشقهندسة المٌكانٌك العام

1900401373292دمشقهندسة مٌكانٌك الصناعات النسٌجٌة وتقاناتها

1955458301269دمشقهندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة

2097464338295السوٌداءألبناء السوٌداء- هندسة القوى المٌكانٌكٌة

2120513365271السوٌداءمحافظات- هندسة القوى المٌكانٌكٌة

2154507361291حلبهندسة االتصاالت

2121549349291حلبهندسة الحواسٌب

2094491341286حلبهندسة التحكم اآللً واألتمتة الصناعٌة

2111483369284حلبهندسة النظم اإللكترونٌة

2063540362251حلبهندسة نظم القدرة الكهربائٌة

2053554354265حلبهندسة القٌادة الكهربائٌة

2088451375283حلبهندسة المٌكاترونٌك

2050525340234حلبالهندسة النووٌة
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1987508379252حلبهندسة اإلنتاج

2029449349251حلبهندسة الطٌران

1938521352239حلبالهندسة الصناعٌة

2003441341285حلب(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة 

1927403341245حلبعلم المواد الهندسٌة

1889550282234حلبمٌكانٌك الغزل والنسٌج

1798401345223حلبهندسة اآلالت الزراعٌة

2101517346295الالذقٌةهندسة الطاقة الكهربائٌة

2176570351282الالذقٌةهندسة االتصاالت واإللكترونٌات

2134584387282الالذقٌةهندسة الحاسبات والتحكم اآللً

2120544379288الالذقٌةهندسة المٌكاترونٌك

2075381396300الالذقٌةهندسة القوى المٌكانٌكٌة

2076456347282الالذقٌةهندسة التصمٌم واإلنتاج

2095444370269الالذقٌةالهندسة البحرٌة

2143481349289حمصهندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

2109492390248حمصهندسة التحكم اآللً والحواسٌب

2056458370268حمصهندسة الطاقة الكهربائٌة

2008418358254حمصهندسة القوى المٌكانٌكٌة

1980454346290حمصهندسة التصمٌم واإلنتاج

2063482281276حمصهندسة المٌكاترونٌك

1935439304275حمصهندسة المعادن

2012456343296دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - هندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج

2070511348296دٌر الزورمحافظات- هندسة التصمٌم المٌكانٌكً واالنتاج

كٌمٌاءرٌاضٌاتعلوممجموع التفاضل

2060235529147حلب(تقانات الهندسة البٌئٌة)الهندسة التقنٌة 

2084267421157حلبتكنولوجٌا األغذٌة/الهندسة التقنٌة

2095253536166حلب(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 

2165277512182طرطوسالمكننة الزراعٌة/الهندسة التقنٌة

2188291496178طرطوس(تقانة األغذٌة)الهندسة التقنٌة 

2172268519191طرطوس(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 

2183230580173طرطوس(أتمتة صناعٌة)الهندسة التقنٌة 

2205278534187طرطوسطاقات متجددة/ الهندسة التقنٌة

لغة أجنبٌةكٌمٌاءرٌاضٌات مجموع التفاضل

2106501183274حمصالهندسة البترولٌة

2047518120263حمصالهندسة الكٌمٌائٌة

2024434173279حمصالهندسة الغذائٌة

188148794268حمصهندسة الغزل والنسٌج

2119539141292دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة البترولٌة
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2147527195292دٌر الزورمحافظات- الهندسة البترولٌة

2086500200270دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة

2107466189292دٌر الزورمحافظات- هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2209563391283طرطوسهندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

فٌزٌاءلغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2114553284323دمشقتقنٌات حاسوب/الكلٌة التطبٌقٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2073503340280دمشقمٌكاترونٌكس/الكلٌة التطبٌقٌة

2091515348289الالذقٌةتقانات االتصاالت/الكلٌة التطبٌقٌة

2026478352276الالذقٌةالتغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن/ الكلٌة التطبٌقٌة

2072543344277الالذقٌةالتدفئة والتبرٌد والتكٌٌف / الكلٌة التطبٌقٌة

2015513324286الالذقٌةتصنٌع مٌكانٌكً/ الكلٌة التطبٌقٌة

فٌزٌاءلغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2054405300335الالذقٌةتقنٌات حاسوب/ الكلٌة التطبٌقٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2001400326269الالذقٌةمٌكانٌك مركبات/ الكلٌة التطبٌقٌة

فٌزٌاءلغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2239525282388حماةتقنٌات حاسوب/ الكلٌة التطبٌقٌة

لغة أجنبٌةفٌزٌاءرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2168557376282حماةالتغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن/ الكلٌة التطبٌقٌة

2017487314281حلبتقنٌات الكترونٌة/ الكلٌة التطبٌقٌة

2001550345213حلبالتدفئة والتبرٌد والتكٌٌف/ الكلٌة التطبٌقٌة

لغة أجنبٌةكٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1361135116233درعاألبناء درعا- الطب البٌطري

1542261144262درعامحافظات- الطب البٌطري

1775266123275حماةالطب البٌطري

1357204114232دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الطب البٌطري

1706250126239دٌر الزورمحافظات- الطب البٌطري

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1652221122دمشقالزراعة

160017791السوٌداءألبناء السوٌداء- الزراعة

1800175107السوٌداءمحافظات- الزراعة

1714223135حلبالزراعة

1540140101ادلبألبناء إدلب- (عام)الزراعة 

1813212112ادلبمحافظات- (عام)الزراعة 

123615080ادلبألبناء إدلب- (زٌتون)الزراعة 

1521239155ادلبمحافظات- (زٌتون)الزراعة 
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2028258171الالذقٌةالزراعة

1752265139حمصالزراعة

1828228178حماةألبناء حماه- الزراعة السلمٌة

1963213169حماةمحافظات- الزراعة السلمٌة

1280210147دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الزراعة

1631245138دٌر الزورمحافظات- الزراعة

152322083الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - الزراعة

1648252147الحسكةمحافظات- الزراعة

135820881الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - الزراعة

163027696الرقةمحافظات- الزراعة

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1897462252دمشقاالقتصــــاد

1380247167درعاألبناء درعا- االقتصــــاد

1650344227درعامحافظات- االقتصــــاد

1418293235القنٌطرةألبناء القنٌطرة- االقتصــــاد

1704275265القنٌطرةمحافظات- االقتصــــاد

2008474286السوٌداءألبناء السوٌداء- االقتصــــاد

2066502251السوٌداءمحافظات- االقتصــــاد

1816313286حلباالقتصــــاد

1685296281الالذقٌةاالقتصــــاد

2008462281حمصاالقتصــــاد

1904437251طرطوسألبناء طرطوس- االقتصــــاد

2003520253طرطوسمحافظات- االقتصــــاد

1882488261حماة(تموٌل ومصارف)االقتصــــاد 

1338240223دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - االقتصــــاد

1806412224دٌر الزورمحافظات- االقتصــــاد

1623298250الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - االقتصــــاد

1757360273الحسكةمحافظات- االقتصــــاد

---------------ادلبألبناء إدلب- العلوم اإلدارٌة

1235251124ادلبمحافظات- العلوم اإلدارٌة

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

160124781دمشق(علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

2231497دمشقتخصصً- (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

155822684حلب(علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

2351329حلبتخصصً- (علم الحٌاة)العلوم 
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كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1500245101الالذقٌة(علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

1991474الالذقٌةتخصصً- (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1626249118حمص(علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

2201572حمصتخصصً- (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

---------------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (علم الحٌاة)العلوم 

136713396الرقةمحافظات- (علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

----------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

1921336الرقةمحافظات تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

153927099الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (علم الحٌاة)العلوم 

1853275111الحسكةمحافظات- (علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

1911475الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

2811677الحسكةمحافظات تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1328187148السوٌداءألبناء السوٌداء- (علم الحٌاة)العلوم 

1542255101السوٌداءمحافظات- (علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

----------السوٌداءألبناء السوٌداء  تخصصً  - (علم الحٌاة)العلوم 

2051337السوٌداءمحافظات تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

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

1263133110درعامحافظات- (علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

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

----------درعامحافظات تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم 

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1349183102دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (علم الحٌاة)العلوم 

143918387دٌر الزورمحافظات- (علم الحٌاة)العلوم 

مجموع التفاضلعلوم

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

2351366دٌر الزورمحافظات تخصصً - (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

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1508106240دمشق(الجٌولوجٌا)العلوم 

1411121222حلب(الجٌولوجٌا)العلوم 

1535115295الالذقٌة(الجٌولوجٌا)العلوم 

1605157175حمص(الجٌولوجٌا)العلوم 

1530141195دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - (الجٌولوجٌا)العلوم 

169591333دٌر الزورمحافظات- (الجٌولوجٌا)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1608487163دمشق(الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

4411594دمشقتخصصً- (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1371407199حلب(الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------حلبتخصصً- (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1873383211طرطوسألبناء طرطوس- (الرٌاضٌات)العلوم 

2035450294طرطوسمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

4571856طرطوسألبناء طرطوس  تخصصً  - (الرٌاضٌات)العلوم 

5362016طرطوسمحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1736412238السوٌداءألبناء السوٌداء- (الرٌاضٌات)العلوم 

1769435264السوٌداءمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------السوٌداءألبناء السوٌداء  تخصصً  - (الرٌاضٌات)العلوم 

4701490السوٌداءمحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

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

1735394263درعامحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

----------درعامحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

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

---------------القنٌطرةمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------القنٌطرةألبناء القنٌطرة  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

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

----------القنٌطرةمحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1603428219الالذقٌة(الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------الالذقٌةتخصصً- (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1399426185حمص(الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------حمصتخصصً- (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

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

1427370202دٌر الزورمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

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

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1415360162ادلبألبناء إدلب- (الرٌاضٌات)العلوم 

1721480167ادلبمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------ادلبألبناء إدلب  تخصصً  - (الرٌاضٌات)العلوم 

4421695ادلبمحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

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

1500348203الرقةمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

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

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

2179527292حمصمحافظات- تدمر (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------حمصمحافظات تخصصً- تدمر (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

---------------حماةألبناء حماه- مصٌاف (الرٌاضٌات)العلوم 

1597458179حماةمحافظات- مصٌاف (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------حماةألبناء حماه  تخصصً  - مصٌاف (الرٌاضٌات)العلوم 

----------حماةمحافظات تخصصً - مصٌاف (الرٌاضٌات)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

---------------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (الرٌاضٌات)العلوم 

1481350268الحسكةمحافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

----------الحسكةمحافظات تخصصً - (الرٌاضٌات)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1603299295دمشق(الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

2981426دمشقتخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1306247242حلب(الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

----------حلبتخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1505259306حمص(الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

3191468حمصتخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1877334398طرطوسألبناء طرطوس- (الفٌزٌاء)العلوم 

1988313412طرطوسمحافظات- (الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

3511876طرطوسألبناء طرطوس  تخصصً  - (الفٌزٌاء)العلوم 

3721957طرطوسمحافظات تخصصً - (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1399298325ادلبألبناء إدلب- (الفٌزٌاء)العلوم 

1639324314ادلبمحافظات- (الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

----------ادلبألبناء إدلب  تخصصً  - (الفٌزٌاء)العلوم 

3401630ادلبمحافظات تخصصً - (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

---------------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (الفٌزٌاء)العلوم 

1373271244دٌر الزورمحافظات- (الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء

----------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً - (الفٌزٌاء)العلوم 

2791303دٌر الزورمحافظات تخصصً - (الفٌزٌاء)العلوم 

رٌاضٌاتفٌزٌاءمجموع التفاضل

1618318296الالذقٌة(الفٌزٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلفٌزٌاء
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

2981568الالذقٌةتخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1719158353دمشق(الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1631715دمشقتخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1716131280حلب(الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1631670حلبتخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1509144205الالذقٌة(الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1321436الالذقٌةتخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1615139204حمص(الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1331587حمصتخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1373113160دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (الكٌمٌاء)العلوم 

1681137331دٌر الزورمحافظات- (الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

----------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً - (الكٌمٌاء)العلوم 

1621596دٌر الزورمحافظات تخصصً - (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1374114298الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة  -  (الكٌمٌاء)العلوم 

1561124168الرقةمحافظات- (الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1411290الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة تخصصً - (الكٌمٌاء)العلوم 

1461484الرقةمحافظات تخصصً - (الكٌمٌاء)العلوم 

فٌزٌاءكٌمٌاءمجموع التفاضل

1401139311حمصمحافظات- تدمر (الكٌمٌاء)العلوم 

مجموع التفاضلكٌمٌاء

1501400حمصمحافظات تخصصً- تدمر (الكٌمٌاء)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1526368226دمشق(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

----------دمشقتخصصً- (اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1437426171حلب(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

---------------الالذقٌة(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

لغة أجنبٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

1608401167حمص(اإلحصاء الرٌاضً)العلوم 

مجموع التفاضلرٌاضٌات

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

لغة أجنبٌةكٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1962280159292حمصالعلوم الصحٌة

كٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

1522206118دمشقالعلوم البٌئٌة

لغة أجنبٌةكٌمٌاءعلوممجموع التفاضل

140322680222حلبالتمرٌض

1282193114216الالذقٌةالتمرٌض

1592267124219حماةالتمرٌض

1361171126223دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - التمرٌض

1478230126245دٌر الزورمحافظات- التمرٌض

مجموع التفاضللغة عربٌة

2841548دمشقاللغة العربٌة

----------درعاألبناء درعا- اللغة العربٌة

----------درعامحافظات- اللغة العربٌة

----------السوٌداءألبناء السوٌداء- اللغة العربٌة

----------السوٌداءمحافظات- اللغة العربٌة

----------القنٌطرةألبناء القنٌطرة- اللغة العربٌة

----------القنٌطرةمحافظات- اللغة العربٌة

2801397حلباللغة العربٌة

----------ادلبألبناء إدلب- اللغة العربٌة

2931538ادلبمحافظات- اللغة العربٌة

2891630الالذقٌةاللغة العربٌة

3111620طرطوسألبناء طرطوس- اللغة العربٌة

3391686طرطوسمحافظات- اللغة العربٌة

3141733حمصاللغة العربٌة

2941654حماةألبناء حماه- اللغة العربٌة

3231727حماةمحافظات- اللغة العربٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

----------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة العربٌة

2801494دٌر الزورمحافظات- اللغة العربٌة

----------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة العربٌة

----------الرقةمحافظات- اللغة العربٌة

----------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة العربٌة

2951802الحسكةمحافظات- اللغة العربٌة

مجموع التفاضللغة انكلٌزٌة

2821555دمشقاللغة اإلنكلٌزٌة

2551922درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكلٌزٌة

2831721درعامحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة

2841939حلباللغة اإلنكلٌزٌة

2571517ادلبألبناء إدلب- اللغة اإلنكلٌزٌة

2811965ادلبمحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة

2771740الالذقٌةاللغة اإلنكلٌزٌة

2821894طرطوسألبناء طرطوس- اللغة اإلنكلٌزٌة

2901895طرطوسمحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة

2751620حمصاللغة اإلنكلٌزٌة

2911826حماةألبناء حماه- اللغة اإلنكلٌزٌة

2942069حماةمحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة

2751741دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة اإلنكلٌزٌة

2901934دٌر الزورمحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة

مجموع التفاضللغة فرنسٌة

2291527دمشقاللغة الفرنسٌة 

----------السوٌداءألبناء السوٌداء- اللغة الفرنسٌة 

2011533السوٌداءمحافظات- اللغة الفرنسٌة 

2461579حلباللغة الفرنسٌة 

2081693الالذقٌةاللغة الفرنسٌة 

1981707طرطوسألبناء طرطوس- اللغة الفرنسٌة 

2561542طرطوسمحافظات- اللغة الفرنسٌة 

2131638حمصاللغة الفرنسٌة 

2802201حماةألبناء حماه- اللغة الفرنسٌة 

2912026حماةمحافظات- اللغة الفرنسٌة 

1751262دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة الفرنسٌة 

2191581دٌر الزورمحافظات- اللغة الفرنسٌة 

----------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة الفرنسٌة 

2961830الحسكةمحافظات- اللغة الفرنسٌة 

لغة عربٌةلغة فرنسٌةمجموع التفاضل

1737231340دمشقاللغة االسبانٌة
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

2012297314دمشقاللغة الروسٌة

لغة عربٌةرٌاضٌاتمجموع التفاضل

---------------دمشقالفلسفة

---------------السوٌداءألبناء السوٌداء- الفلسفة

---------------السوٌداءمحافظات- الفلسفة

1360336224حلبالفلســــفة

1704383231الالذقٌةالفلســــفة

لغة عربٌةتربٌة وطنٌةمجموع التفاضل

---------------دمشقعلم اجتماع

---------------السوٌداءألبناء السوٌداء- علم اجتماع

1284120178السوٌداءمحافظات- علم اجتماع

---------------درعاألبناء درعا- علم اجتماع

---------------درعامحافظات- علم اجتماع

1215105260حلبعلم اجتماع

---------------الالذقٌةعلم اجتماع

---------------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - علم اجتماع

1403190281دٌر الزورمحافظات- علم اجتماع

لغة عربٌةلغة أجنبٌةمجموع التفاضل

---------------دمشقالمكتبات والمعلومات

1601244266الالذقٌةالمكتبات والمعلومات

رٌاضٌاتمجموع التفاضل

1366249دمشقالجغرافٌة

----------السوٌداءألبناء السوٌداء- الجغرافٌة

1290264السوٌداءمحافظات- الجغرافٌة

1227243حلبالجغرافٌة

1518282الالذقٌةالجغرافٌة

1641392طرطوسألبناء طرطوس- الجغرافٌة

1723293طرطوسمحافظات- الجغرافٌة

علوملغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1395233203دمشقاآلثــــــــار

---------------السوٌداءألبناء السوٌداء- اآلثــــــــار

---------------السوٌداءمحافظات- اآلثــــــــار

1207129121حلباآلثــــــــار

---------------ادلبألبناء إدلب- اآلثــــــــار

---------------ادلبمحافظات- اآلثــــــــار

---------------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - اآلثــــــــار

1775281254الحسكةمحافظات- اآلثــــــــار
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

1824361233دمشقاإلعــــــالم  

لغة عربٌةمجموع التفاضل

1718340دمشقالحقوق

----------درعاألبناء درعا- الحقوق

1528330درعامحافظات- الحقوق

1399277القنٌطرةألبناء القنٌطرة- الحقوق

1546318القنٌطرةمحافظات- الحقوق

1639300حلبالحقوق

1332284ادلبألبناء إدلب- الحقوق

1595305ادلبمحافظات- الحقوق

1460229دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق

1627301دٌر الزورمحافظات- الحقوق

----------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق

1539280الحسكةمحافظات- الحقوق

1857276الالذقٌةالحقوق

1689290حمصالحقوق

لغة أجنبٌةلغة عربٌةمجموع التفاضل

1691374237دمشقالتربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم

1463269207حلبالتـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس

1609262240الالذقٌةالتربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم

1737285267حمصالتربٌة المناهج وطرائق التدرٌس

1520332282دمشق(علم النفس)التربٌة 

1584313223دمشقالتــــربٌة الخاصة

1577310211دمشقاإلرشاد النفسً/التربٌة

---------------درعاألبناء درعا- اإلرشاد النفسً/التربٌة

1423239160درعامحافظات- اإلرشاد النفسً/التربٌة

---------------السوٌداءألبناء السوٌداء- اإلرشاد النفسً/التربٌة

1487327199السوٌداءمحافظات- اإلرشاد النفسً/التربٌة

1432291222حلباإلرشاد النفسً/التربٌة

1537310264الالذقٌةاإلرشاد النفسً/التربٌة

1630207230حمصاإلرشاد النفسً/التربٌة

1601378263دمشقغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

---------------درعاألبناء درعا- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1763305263درعامحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

---------------السوٌداءألبناء السوٌداء- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1387271204السوٌداءمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

---------------القنٌطرةألبناء القنٌطرة- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1491319202القنٌطرةمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1515271185حلبغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1312220225ادلبألبناء إدلب- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1534302228ادلبمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1625253239الالذقٌةغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1786329258طرطوسألبناء طرطوس- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1922325268طرطوسمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1719233266حمصغٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1866319286حماةألبناء حماه- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

2055333252حماةمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1810296289حمصمحافظات- غٌر ملتزم تدمر(معلم صف)التربٌة 

---------------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1222253166الرقةمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1305168225الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1800326282الحسكةمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1268181190دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

1368247194دٌر الزورمحافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 

2087336277دمشقإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1693335231حمصإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

---------------الحسكةألبناء المحافظات الشرقٌة - إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1836352277الحسكةمحافظات- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

---------------دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1694291260دٌر الزورمحافظات- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

---------------الرقةألبناء المحافظات الشرقٌة - إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

1354224194الرقةمحافظات- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 

لغة عربٌةتربٌة دٌنٌةمجموع التفاضل

1623165279دمشقالشـــــرٌعة

1353125273حلبالشـــــرٌعة

لغة أجنبٌةتربٌة وطنٌةمجموع التفاضل

1509175186دمشقالعلوم السٌاسٌة

لغة أجنبٌةمجموع التفاضل

1609263دمشق (اإلدارة السٌاحٌة )الســـٌاحة 

1612213دمشق  (إدارة الفنادق)الســـــــٌاحة 

1658251حمصالســـــــٌاحة

1823270طرطوس(إدارة سٌاحٌة)الســـــــٌاحة 

1757221طرطوس(إدارة فندقٌة)الســـــــٌاحة 

مجموع التفاضل

3944دمشقالفنون الجمٌلة
  ثم 2400تم نسب عالمة النجاح بالمسابقة لـ 

مضاعفتها واضافتها الى مجموع التفاضل 

االساسً للطالب
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

3752السوٌداءالفنون الجمٌلة

3762حلبالفنون الجمٌلة التطبٌقٌة

4559الالذقٌةالفنون الجمٌلة

علوممجموع التفاضل

1482272حماةالتربٌة الرٌاضٌة

1491208الالذقٌةالتربٌة الرٌاضٌة

مجموع التفاضل

1234دمشقالمعهد التقانً الهندسً

1367حمصالمعهد التقانً الهندسً

1291الالذقٌةالمعهد التقانً الهندسً

1181حلبالمعهد التقانً الهندسً

1522دمشقالمعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

1302حلبالمعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة  والكهربائٌة

2002دمشق(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

1917حلب(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

1927حماة(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 

1231دمشقالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1286حلبالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

1171درعاالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

-----الالذقٌةالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

-----دٌر الزورالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

-----ادلبالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

-----الرقةالمعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة

-----رٌف دمشق(خرابو)المعهد التقانً الزراعً 

-----حلبالمعهد التقانً الزراعً

-----الالذقٌةالمعهد التقانً للزراعات المتوسطٌة

-----السوٌداءالمعهد التقانً الزراعً

-----حمصالمعهد التقانً الزراعً

-----طرطوسالمعهد التقانً الزراعً

-----حماة(السقٌلبٌة)المعهد التقانً الزراعً 

-----درعاالمعهد التقانً الزراعً

-----ادلبالمعهد التقانً الزراعً

-----الرقةالمعهد التقانً الزراعً

-----دٌر الزورالمعهد التقانً الزراعً

-----الحسكةالمعهد التقانً الزراعً

-----القنٌطرةالمعهد التقانً الزراعً

1469دمشقالمعهد التقانً الطبً

1284رٌف دمشق(النبك)المعهد التقانً الطبً 

  ثم 2400تم نسب عالمة النجاح بالمسابقة لـ 

مضاعفتها واضافتها الى مجموع التفاضل 

االساسً للطالب
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1181حلبالمعهد التقانً الطبً

1307الالذقٌةالمعهد التقانً الطبً

1457حماةالمعهد التقانً للخدمات الطبٌة الطارئة

1275دمشقالمعهد التقانً للحاسوب

1829الالذقٌةالمعهد التقانً للحاسوب

1218حمصالمعهد التقانً للحاسوب

1372ادلبالمعهد التقانً للحاسوب

-----درعاالمعهد التقانً للحاسوب

-----الرقةالمعهد التقانً للحاسوب

1160حلبالمعهد التقانً للحاسوب

1489حماةالمعهد التقانً للحاسوب

-----حماةالمعهد التقانً للطب البٌطري

-----الالذقٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري

-----دٌر الزورالمعهد التقانً للطب البٌطري

-----الرقةالمعهد التقانً للطب البٌطري

-----ادلبالمعهد التقانً للطب البٌطري

-----الحسكةالمعهد التقانً للطب البٌطري

1392حمصالمعهد التقانً لشؤون البادٌة والتصحر تدمر

-----دٌر الزورالمعهد التقانً للصناعات الغذائٌة

1272طرطوسالمعهد التقانً للطاقة الشمسٌة

-----الرقةالمعهد التقانً للري الحدٌث

-----الحسكةالمعهد التقانً للمكننة الزراعٌة القامشلً

1412طرطوسالمعهد التقانً للنقل البحري

1455دمشقمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

-----حمصمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

-----حماةمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

1441الالذقٌةمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

1688طرطوسمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

1466دٌر الزورمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

-----الحسكةمعهد المراقبٌن الفنٌٌن

-----درعامعهد المراقبٌن الفنٌٌن

-----دمشقالمعهد التقانً للطبــــاعة والنشر

-----دمشقالمعهد التقانً للصناعات الكٌمٌائٌة

-----دمشقالمعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة

-----حلبالمعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة

-----حمصالمعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة

-----دمشقالمعهد التقانً الصناعات النسٌجٌة

1350دمشقالمعهد الصحــــً
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الحد األدنىالمدٌنةالقسم/  الكلٌة 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة في التعليم الموازي

2015 - 2014للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 

ٌُنظر إلٌها عند تساوي  المواد التً 

الحد األدنى

1651حمصالمعهد الصحــــً

1218حلبالمعهد الصحــــً

1439طرطوسالمعهد الصحــــً

1426الحسكةالمعهد الصحــــً

1210دٌر الزورالمعهد الصحــــً

2043حلب(ملتزم)المعهد التقانً للخطوط الحدٌدٌة ذكور فقط 

2090حمص(ملتزم)المعهد التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

2136طرطوسبانٌاس (ملتزم)المعهد التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

2103الحسكةالرمٌالن (ملتزم)المعهد التقانً للنفط والغاز ذكور فقط 

-----دمشقالمعهد التقانً للفنون التطبٌقٌة

-----دمشق معهد اآلثار والمتاحف

1571دمشق(عدرا)المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك 

-----حلبالمعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك

-----الالذقٌةالمعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك

-----دمشقالمعهد التقانً اإلحصـــائً  

-----الالذقٌةالمعهد التقانً اإلحصـــائً  

-----دمشقالمعهد التقانً المالــــــــــــــً

مجموع التفاضللغة أجنبٌة

----------دمشقالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------حلبالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------الالذقٌةالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------حمصالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------طرطوسالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------دٌر الزورالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

----------السوٌداءالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة

مجموع التفاضل

-----دمشقالمعهد التقانً القانونً

-----دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة

-----دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة
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