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0دمشقالھندسة المعلوماتية(اختصاص برمجيات)1
5حلبالھندسة المعلوماتية(اختصاص برمجيات)2
3الالذقيةالھندسة المعلوماتية(اختصاص برمجيات)3
4حمصالھندسة المعلوماتية(اختصاص برمجيات)4

2دمشقھندسة اإللكترونيات واالتصاالت23
4حلبھندسة االتصاالت33
5الالذقيةھندسة االتصاالت واإللكترونيات47
5حمصھندسة اإللكترونيات واالتصاالت54
5طرطوسھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(اختصاص برمجيات)76

2دمشقاالقتصــــاد102
4درعااالقتصــــاد103
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5ادلبالعلوم اإلدارية113
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5القنيطرةالعلوم (الرياضيات)134
5الالذقيةالعلوم (الرياضيات)135
5حمصالعلوم (الرياضيات)136
5دير الزورالعلوم (الرياضيات)137
5ادلبالعلوم (الرياضيات)138
5حمصالعلوم (الرياضيات) / تدمر140
5حماةالعلوم (الرياضيات) / مصياف141
5الحسكةالعلوم (الرياضيات)142
5دمشقالعلوم (اإلحصاء الرياضي)158
5حلبالعلوم (اإلحصاء الرياضي)159
5الالذقيةالعلوم (اإلحصاء الرياضي)160
5حمصالعلوم (اإلحصاء الرياضي)161
0دمشقاللغة العربية168
0درعااللغة العربية169
1السويداءاللغة العربية170
1القنيطرةاللغة العربية171
1حلباللغة العربية172
1ادلباللغة العربية173
1الالذقيةاللغة العربية174
0طرطوساللغة العربية175
0حمصاللغة العربية176
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0دير الزوراللغة العربية178
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1طرطوساللغة اإلنكليزية186
1حمصاللغة اإلنكليزية187
1حماةاللغة اإلنكليزية188
1دير الزوراللغة اإلنكليزية189
1دمشقاللغة الفرنسية190
1السويداءاللغة الفرنسية191
0حلباللغة الفرنسية192
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1الحسكةاللغة الفرنسية197
1دمشقاللغة االسبانية198
1دمشقاللغة األلمانية200
1دمشقاللغة الفارسية201
1حمصاللغة الفارسية202
1دمشقالفلســــفة203
1السويداءالفلســــفة204
1حلبالفلســــفة205
1الالذقيةالفلســــفة206
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0الالذقيةعلم اجتماع211
1دير الزورعلم اجتماع212
0دمشقالمكتبات والمعلومات213
0الالذقيةالمكتبات والمعلومات214
0دمشقالحقوق226
1درعاالحقوق227
1القنيطرةالحقوق228
0حلبالحقوق229
1ادلبالحقوق230
1دير الزورالحقوق231
1الحسكةالحقوق232
0الالذقيةالحقوق233
0حمصالحقوق234
2دمشقالتربية المناھج وتقنيات التعليم235
2حلبالتـربية المناھج وطرائق التدريس236
1الالذقيةالتربية المناھج وتقنيات التعليم237
0حمصالتربية المناھج وطرائق التدريس238
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2حمصالتربية (علم النفس)240
2دمشقالتــــربية الخاصة241
1دمشقالشـــــريعة268
1حلبالشـــــريعة269
0دمشقالعلوم السياسية270
2دمشقالفنون الجميلة274
2السويداءالفنون الجميلة275
2حلبالفنون الجميلة التطبيقية276
2الالذقيةالفنون الجميلة277
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4حلبالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)287
5حماةالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)288
4دمشقالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية289
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4حلبالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية290
2درعاالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية291
4الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية292
5دمشقالمعھد التقاني الطبي(اختصاص معالجة فيزيائية)305
5ريف دمشقالمعھد التقاني الطبي(اختصاص معالجة فيزيائية)306
5حلبالمعھد التقاني الطبي(اختصاص معالجة فيزيائية)307
5الالذقيةالمعھد التقاني الطبي(اختصاص معالجة فيزيائية)308
5دمشقالمعھد التقاني للحاسوب310
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5حماةالمعھد التقاني للحاسوب315
5دمشقالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)336
5حمصالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)337
5حلبالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)338
5طرطوسالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)339
5الحسكةالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)340
5دير الزورالمعھد  التقاني الصحــــي(اختصاص معالجة فيزيائية)341
5دمشقالمعھد التقاني للفنون التطبيقية347
5دمشقالمعھد التقاني اإلحصـــائي  352
5الالذقيةالمعھد التقاني اإلحصـــائي  353
5دمشقالمعھد التقاني المالــــــــــــــي354
2دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية363
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