
باقي الدولالكويتقطراالماراتالسعوديةالمدينةاسم الكليةرمز الكلية
2991102دمشقاللغة العربية1
83131درعااللغة العربية2
83131القنيطرةاللغة العربية3
83131السويداءاللغة العربية4
2691102حلباللغة العربية5
103141إدلباللغة العربية6
2991112الالذقيةاللغة العربية7
114141طرطوساللغة العربية8
114151حمصاللغة العربية9
62121حماةاللغة العربية10
31121دير الزوراللغة العربية11
73131الحسكةاللغة العربية13
217172دمشقاللغة اإلنكليزية 14
52121درعااللغة اإلنكليزية 15
196171حلباللغة اإلنكليزية 16
42121حماةاللغة اإلنكليزية 17
83131إدلباللغة اإلنكليزية 18
196171الالذقيةاللغة اإلنكليزية 19
165161حمصاللغة اإلنكليزية 20
73131طرطوساللغة اإلنكليزية 21
31121دير الزوراللغة اإلنكليزية 22
196171دمشقاللغة الفرنسية23
42121السويداءاللغة الفرنسية24
145151حلباللغة الفرنسية25
124151الالذقيةاللغة الفرنسية26
73131طرطوساللغة الفرنسية27
104141حمصاللغة الفرنسية28
42121دير الزوراللغة الفرنسية29
31121الحسكةاللغة الفرنسية30
21111دمشقاللغة األلمانية31
21111دمشقاللغة االسبانية32
103141دمشقاللغة الروسية33
21111دمشقاللغة الفارسية34
21111حمصاللغة الفارسية35
62121دمشقالجغرافية36
31111السويداءالجغرافية37
42121حلبالجغرافية38
42121الالذقيةالجغرافية39
21111طرطوسالجغرافية40
196161دمشقالتاريخ41
124151السويداءالتاريخ42
114141حلبالتاريخ43
186171الالذقيةالتاريخ44
207182حمصالتاريخ45
62131دير الزورالتاريخ46
165161دمشقالفلسفة48
62121السويداءالفلسفة49
103141حلبالفلسفة50
114141الالذقيةالفلسفة51
135161دمشقعلم االجتماع52
83131السويداءعلم االجتماع53
93141درعاعلم االجتماع54
93141حلبعلم االجتماع55
124151الالذقيةعلم االجتماع56
31121دير الزورعلم االجتماع57
62131دمشقالمكتبات والمعلومات58
62131الالذقيةالمكتبات والمعلومات59
21110دمشقاآلثـــــــار60
21111السويداءاآلثـــــــار61
21111حلباآلثـــــــار62
21111إدلباآلثـــــــار63
42121دمشقاإلعـــــالم65
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299192دمشقالحقوق66
103141درعاالحقوق67
52121القنيطرةالحقوق68
35111132حلبالحقوق69
103141إدلبالحقوق70
155161دير الزورالحقوق71
103141الحسكةالحقوق72
196171الالذقيةالحقوق73
2681102حمصالحقوق74
62121دمشقالتربية/المناھج وتقنيات التعليم75
103141حلبالتربية/المناھج وطرائق التدريس76
42121الالذقيةالتربية/المناھج وتقنيات التعليم77
165161حمصالتربيـــة/المناھج وطرائق التدريس78
(علم النفس)79 62101دمشقالتربية
(علم النفس)80 31121حمصالتربية
42111دمشقالتربيـــة الخاصة81
(إرشاد نفسي)82 31121دمشقالتربية
(إرشاد نفسي)83 42121درعاالتربية
(إرشاد نفسي)84 62131السويداءالتربية
(إرشاد نفسي)85 93141حلبالتربية
(إرشاد نفسي)86 31111الالذقيةالتربية
(إرشاد نفسي)87 114141حمصالتربية
(إرشاد نفسي)88 42121طرطوسالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم89 83131دمشقالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم90 42121درعاالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم91 42121السويداءالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم92 62121القنيطرةالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم93 62121حلبالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم94 42121إدلبالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم95 31121الالذقيةالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم96 21111طرطوسالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم97 72131حمصالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم98 21111حماةالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم تدمر99 21111حمصالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم100 31111دير الزورالتربية
(معلم صف)/غير ملتزم101 31121الحسكةالتربية
/رياض األطفال) إناث فقط103 42121دمشقالتربية
(رياض األطفال) إناث فقط104 31121حمصالتربية
(رياض األطفال) إناث فقط105 42121دير الزورالتربية
(رياض األطفال) إناث فقط106 31121الحسكةالتربية
155161دمشقالشــــــــريعة108
83131حلبالشــــــــريعة109
73121دمشقالعلوم السياسية110
62131دمشقالســـــياحة111
21111حمصالســـــياحة112
21111طرطوسالسياحة113
31111دمشقالفنون الجميلة114
21101السويداءالفنون الجميلة115
21111حلبالفنون الجميلة التطبيقية116
21111الالذقيةالفنون الجميلة117
21111الالذقيةالتربية الرياضية118
21111حماةالتربية الرياضية119
2681102دمشقالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق120
186171الالذقيةالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق121
37121142حلبالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق122
21111دمشقالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية123
21111حلبالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية124
21111الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية125
21111درعاالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية126
إناث فقط128 21111دمشقالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات)
إناث فقط129 52121حلبالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات)
إناث فقط130 21111حماةالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات)
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21111دمشقمعھد اآلثـــار والمتاحف  131
31121دمشقالمعھد التقاني للفنون التطبيقية  132
31121دمشقالمعھد التقاني للخدمة االجتماعية133
31121دمشقالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية135
21111حلبالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية136
42121الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية137
62121حمصالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية138
31121طرطوسالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية139
21111دير الزورالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية140
31111السويداءالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية141
21111دمشقالمعھد التقاني القانوني142
إناث134 31121دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية-
ذكور134 31121دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية-
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