
مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

الحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2291594259395دمشقالهندسة المعلوماتية
2257530300399حلبالهندسة المعلوماتية
2268563300383الالذقيةالهندسة المعلوماتية
2265570290394حمصالهندسة المعلوماتية

2214577255377دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 
2108467291360الالذقية(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

( تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية  2117586282370حمص(
2141463265382حماة(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2207549391278دمشقالهندسة المدنية
2115531365221حلبالهندسة المدنية
2132433382299الالذقيةالهندسة المدنية
2113426400285حمصالهندسة المدنية
2094453385272حماةالهندسة المدنية
2074505363226الحسكةمحافظات- الهندسة المدنية
2029489338241الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية

2072519388247الرقةألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية العامة
2030462331267الالذقيةمحافظات- الهندسة المساحية والجيوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

2141494373280الالذقيةابناء الالذقية- الهندسة المساحية والجيوماتية 
2204527359284دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت

2200553390238دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة
2131515384254دمشقهندسة الطاقة الكهربائية

2002505345246دمشقهندسة التصميم الميكانيكي
2283593395278دمشقالهندسة الطبية

2036556347234دمشقهندسة الميكانيك العام
1959438376208دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها

1994459320280دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيلة
1984424370256السويداءمحافظات- هندسة الطاقة الكهربائية
1809399270247السويداءألبناء السويداء- هندسة الطاقة الكهربائية
1769423314195السويداءهندسة القوى الميكانيكية

2092415360292حلبهندسة االتصاالت
2077495332262حلبهندسة الحواسيب

2017427377289حلبهندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية
2038436357300حلبهندسة إلكترونية

1972423362268حلبهندسة نظم القدرة الكهربائية
1967465325275حلبهندسة القيادة الكهربائية

2039528333274حلبهندسة الميكاترونيك



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة
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مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1866340302300حلبالهندسة النووية
1838457292269حلبهندسة اإلنتاج
1956371337276حلبهندسة الطيران
1890417359242حلب(الميكانيكية)هندسة الطاقة 

1730435340228حلبعلم المواد الهندسية
1676247319238حلبهندسة اآلالت الزراعية

1818375316285حلبهندسة صناعية
1817308368256حلبميكانيك الغزل والنسيج

2011464312298الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية
2164471400290الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات
2107450338294الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي

2072493352269الالذقيةهندسة الميكاترونيك
1964562295251الالذقيةهندسة القوى الميكانيكية
1979422340286الالذقيةهندسة التصميم واإلنتاج

2006485351222الالذقيةالهندسة البحرية
2283558382291الالذقيةالهندسة الطبية

2105523370271حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
2082483380283حمصهندسة التحكم اآللي والحواسيب

2003440351239حمصهندسة الطاقة الكهربائية
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يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1935503302223حمصهندسة القوى الميكانيكية
1928559286262حمصهندسة التصميم واإلنتاج

2019496328249حمصهندسة الميكاترونيك
1874421295220حمصهندسة المعادن

2001456367237حماةهندسة الطاقة الكهربائية
1940398333266حماةهندسة التصميم واإلنتاج

1696240346199دير الزورمحافظات- هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 
1504491172130دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

2116502381269طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2231563350287دمشق(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 
2188534363293دمشق(طاقة شمسية- طاقات متجددة )الكلية التطبيقية 
2031367392284الالذقية(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 
1960462347235الالذقية(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن)الكلية التطبيقية 
1960372318269الالذقية(التدفئة والتبريد والتكييف)الكلية التطبيقية 
1892399321284الالذقية(تصنيع ميكانيكي)الكلية التطبيقية 
1925423373286الالذقية(ميكانيك مركبات)الكلية التطبيقية 
2096531304271الالذقية(تقانات األجهزة الطبية)الكلية التطبيقية 

( التدفئة والتبريد والتكييف)الكلية التطبيقية 1982466328300حمص(
2013503341256حماة(التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن)الكلية التطبيقية 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة
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مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

2006535330288حلب(تقنيات الكترونية)الكلية التطبيقية 
1949420358270حلب(التدفئة والتبريد والتكييف)الكلية التطبيقية 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2172521279دمشقالهندسة المعمارية
2046495225حلبالهندسة المعمارية
2029477300الالذقيةالهندسة المعمارية
2061460267حمصالهندسة المعمارية
2012452188حماةالسلمية/ الهندسة المعمارية 
2026498235طرطوسالهندسة المعمارية

2057423280دمشقاالقتصــــاد
1867353274درعامحافظات- االقتصــــاد
1681452210درعاألبناء درعا- االقتصــــاد
1901278290القنيطرةمحافظات- االقتصــــاد
1563277213القنيطرةألبناء القنيطرة- االقتصــــاد
1924532270السويداءمحافظات- االقتصــــاد
1836345272السويداءألبناء السويداء- االقتصــــاد
1704364235حلباالقتصــــاد
1769473266الالذقيةاالقتصــــاد
1917490242حمصاالقتصــــاد
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1756338212طرطوساالقتصــــاد
1787436218حماة(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 
1562285187دير الزورمحافظات- االقتصــــاد
1208282130دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- االقتصــــاد
1600240276الحسكةمحافظات- االقتصــــاد
1217274120الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- االقتصــــاد

1252240169ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ العلوم اإلدارية 
1884398256دمشق(الرياضيات)العلوم 
1589361228القنيطرةمحافظات- (الرياضيات)العلوم 
1504387172القنيطرةألبناء القنيطرة- (الرياضيات)العلوم 
1832364270درعامحافظات- (الرياضيات)العلوم 
1415382263درعاألبناء درعا- (الرياضيات)العلوم 
1330362131حلب(الرياضيات)العلوم 
____________ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط / (الرياضيات)العلوم 
1584579164الالذقية(الرياضيات)العلوم 
1327361153حمص(الرياضيات)العلوم 
1417360171حماةمصياف / (الرياضيات)العلوم 
1600374210طرطوس(الرياضيات)العلوم 
1629465240دير الزورمحافظات- (الرياضيات)العلوم 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 
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مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1636349257دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- (الرياضيات)العلوم 
1586388182الحسكةمحافظات- (الرياضيات)العلوم 
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- (الرياضيات)العلوم 
1432351164الرقةألبناء المحافظات الشرقية- (الرياضيات)العلوم 
1758418167دمشق(اإلحصاء الرياضي)العلوم 
1417362197حلب(اإلحصاء الرياضي)العلوم 
1485405232الالذقية(اإلحصاء الرياضي)العلوم 
1232367140حمص(اإلحصاء الرياضي)العلوم 

الكيمياءالرياضياتالعلومالمجموع العام

1658249258146حلبمحافظات  - (تقانات الهندسةالبيئية)الهندسة التقنية 
2016260441179حلبالبناء حلب- (تقانات الهندسةالبيئية)الهندسة التقنية 
1688182367138حلبمحافظات - (تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 
2066193514185حلبالبناء حلب - (تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 
1857243360162حلبمحافظات - (تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 
2143264508182حلبالبناء حلب - (تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 
1706217301172طرطوسمحافظات - (المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 
2077289456187طرطوسالبناء طرطوس - (المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 
1728136417158طرطوسمحافظات - (تقانة األغذية)الهندسة التقنية 
2134257518151طرطوسالبناء طرطوس - (تقانة األغذية)الهندسة التقنية 
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1703188347130طرطوسمحافظات - (معدات وآليات)الهندسة التقنية 
2088265527147طرطوسالبناء طرطوس - (معدات وآليات)الهندسة التقنية 
1711199354112طرطوسمحافظات - (أتمتة صناعية)الهندسة التقنية 
2102281415187طرطوسالبناء طرطوس - (أتمتة صناعية)الهندسة التقنية 
1928213469132طرطوسمحافظات - (طاقات متجددة)الهندسة التقنية 
2114255495158طرطوسالبناء طرطوس - (طاقات متجددة)الهندسة التقنية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام

2004520190210حمصالهندسة البترولية
2011415191265حمصالهندسة الكيميائية
2005539156276حمصالهندسة الغذائية

1848341182246حمصهندسة الغزل والنسيج
1955578171232دير الزورمحافظات- الهندسة البترولية
1845509150288دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة البترولية

1837413126264دير الزورمحافظات- هندسة الصناعات البتروكيميائية
1735383139190دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- هندسة الصناعات البتروكيميائية

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

1689201167270درعامحافظات- الطب البيطري
1554152132240درعاألبناء درعا- الطب البيطري
1662153150280حماةالطب البيطري
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149918394283دير الزورمحافظات- الطب البيطري
122312088142دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الطب البيطري

2236270178300دمشق(اختصاص تقويم الكالم واللغة)العلوم الصحية 
2269286198250دمشق(اختصاص السمعيات)العلوم الصحية 
2206275184273دمشق(اختصاص عالج النفس حركي)العلوم الصحية 
2274298198300دمشق(التشخيص والعالج الشعاعي)العلوم الصحية 
2200269170290دمشق(علم النفس السريري)العلوم الصحية 
2238277193271دمشق(األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية)العلوم الصحية 
2104240190277حمصالعلوم الصحية

1641212151254حلبالتمريض
1707280149288الالذقيةالتمريض
162020381249حماةالتمريض
1683253145217دير الزورمحافظات- التمريض
1617201130135دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- التمريض

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

1988344216دمشقاإلعــــــالم
1734350275دمشقالتربية المناهج وطرائق التدريس
1442283188حلبالتـربية المناهج وطرائق التدريس
1424223254الالذقيةالتربية المناهج وتقنيات التعليم
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يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1550236269حمصالتربية المناهج وطرائق التدريس
2016387278دمشق(علم النفس)التربية 
1614302249حمص(علم النفس)التربية 

1829322219دمشقالتــــربية الخاصة
1643311210حماةالتــــربية الخاصة

1899335222دمشق(اإلرشاد النفسي)التربية 
1770271195درعامحافظات- (اإلرشاد النفسي)التربية 
1635255235درعاألبناء درعا- (اإلرشاد النفسي)التربية 
1511305223السويداءمحافظات- (اإلرشاد النفسي)التربية 
1360276172السويداءألبناء السويداء- (اإلرشاد النفسي)التربية 
1495334205حلب(اإلرشاد النفسي)التربية 
1522318205الالذقية(اإلرشاد النفسي)التربية 
1549296288حمص(اإلرشاد النفسي)التربية 
1477315219طرطوس(اإلرشاد النفسي)التربية 
1428294199دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 
1243214165القنيطرةمحافظات- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
____________القنيطرةألبناء القنيطرة- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1444273200درعامحافظات- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1226162193درعاألبناء درعا- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
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مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1303282134السويداءمحافظات- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
____________السويداءألبناء السويداء- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1277253185حلبغير ملتزم(معلم صف)التربية 
____________ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ غير ملتزم (معلم صف)التربية 
1475315174الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 
1400286164حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 
1505347222حماةغير ملتزم(معلم صف)التربية 
1475247178طرطوسغير ملتزم(معلم صف)التربية 
1599224205دير الزورمحافظات- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1836240245الحسكةمحافظات- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1694265160الرقةألبناء المحافظات الشرقية- غير ملتزم(معلم صف)التربية 
1943324244دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 
1666335171حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 
1285238176دير الزورمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 
1338265158الحسكةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1432241193الرقةألبناء المحافظات الشرقية- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 
اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1895268377دمشقاللغة األلمانية
1605221321دمشقاللغة الفارسية
1415204306حمصاللغة الفارسية

1692188345دمشقالمكتبات والمعلومات
1285278251الالذقيةالمكتبات والمعلومات

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

174095243دمشقالعلوم السياسية
الكيمياءالعلومالمجموع العام

184328885دمشقالزراعة
1675244130السويداءمحافظات- الزراعة
152127099السويداءألبناء السويداء- الزراعة
1587256124حلبالزراعة
____________ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط / (عام)الزراعة 
1849241142الالذقيةالزراعة
1697210137حمصالزراعة

1604237136حماةالسلمية/ الزراعة  
1431141111دير الزورمحافظات- الزراعة



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

123715281دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الزراعة
138618280الحسكةمحافظات- الزراعة
130815280الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- الزراعة
1228127108الرقةألبناء المحافظات الشرقية- الزراعة
1949239175دمشق(علم الحياة)العلوم 
1868231194درعامحافظات- (علم الحياة)العلوم 
1684233164درعاألبناء درعا- (علم الحياة)العلوم 
1671182121السويداءمحافظات- (علم الحياة)العلوم 
1532230120السويداءألبناء السويداء- (علم الحياة)العلوم 
1569265133حلب(علم الحياة)العلوم 
1533158116الالذقية(علم الحياة)العلوم 
1570226138حمص(علم الحياة)العلوم 
149518495طرطوس(علم الحياة)العلوم 
1315122110دير الزورمحافظات- (علم الحياة)العلوم 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- (علم الحياة)العلوم 
1250230118الحسكةمحافظات- (علم الحياة)العلوم 
1225135101الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- (علم الحياة)العلوم 
123519086الرقةألبناء المحافظات الشرقية- (علم الحياة)العلوم 

1752286185دمشقالعلوم البيئية



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

المجموع العامالعلوم

2841894دمشقتخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2551527درعاألبناء درعا تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2741487درعامحافظات تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2101467السويداءألبناء السويداء تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2611567السويداءمحافظات تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2351468حلبتخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2221526الالذقيةتخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2451567حمصتخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2251360طرطوستخصصي- (علم الحياة)العلوم 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
____________دير الزورمحافظات تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
____________الحسكةمحافظات تخصصي- (علم الحياة)العلوم 
2151181الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (علم الحياة)العلوم 

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1784165318دمشق(الجيولوجيا)العلوم 
1458134217حلب(الجيولوجيا)العلوم 
1250114199الالذقية(الجيولوجيا)العلوم 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1498143349حمص(الجيولوجيا)العلوم 
1295108181دير الزورمحافظات - (الجيولوجيا)العلوم 
122980192دير الزورألبناء المحافظات الشرقية - (الجيولوجيا)العلوم 
1991188362دمشق(الكيمياء)العلوم 
1700173296حلب(الكيمياء)العلوم 
1566135329الالذقية(الكيمياء)العلوم 
1689144359حمص(الكيمياء)العلوم 
1548140265طرطوس(الكيمياء)العلوم 
1465153218دير الزورمحافظات- (الكيمياء)العلوم 
1273136252دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- (الكيمياء)العلوم 
1259144204الرقةألبناء المحافظات الشرقية- (الكيمياء)العلوم 

المجموع العامالرياضيات

5121772دمشقتخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________القنيطرةألبناء القنيطرة تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
4361551القنيطرةمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________درعاألبناء درعا تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
4441739درعامحافظات تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________حلبتخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________ادلبألبناء إدلب تخصصي- ألبناء ادلب فقط / (الرياضيات)العلوم 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

____________الالذقيةتخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________حمصتخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________حماةتخصصي- مصياف / (الرياضيات)العلوم 
____________طرطوستخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________دير الزورمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________الحسكةمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
____________الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الرياضيات)العلوم 
4771579دمشقتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العلوم 
____________حلبتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العلوم 
____________الالذقيةتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العلوم 
____________حمصتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العلوم 

المجموع العامالفيزياء

3761828دمشقتخصصي- (الفيزياء)العلوم 
3231442حلبتخصصي- (الفيزياء)العلوم 
____________ادلبألبناء إدلب تخصصي- ألبناء ادلب فقط / (الفيزياء)العلوم 
2801391الالذقيةتخصصي- (الفيزياء)العلوم 
3351454حمصتخصصي- (الفيزياء)العلوم 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

2991332طرطوستخصصي- (الفيزياء)العلوم 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الفيزياء)العلوم 
____________دير الزورمحافظات تخصصي- (الفيزياء)العلوم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1866330407دمشق(الفيزياء)العلوم 
1516289336حلب(الفيزياء)العلوم 
1336258320ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط / (الفيزياء)العلوم 
1401267244الالذقية(الفيزياء)العلوم 
1542325336حمص(الفيزياء)العلوم 
1412253347طرطوس(الفيزياء)العلوم 
1263280240دير الزورمحافظات- (الفيزياء)العلوم 
1208259243دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- (الفيزياء)العلوم 

المجموع العامالكيمياء

1941570دمشقتخصصي- (الكيمياء)العلوم 
1771462حلبتخصصي- (الكيمياء)العلوم 
1501459الالذقيةتخصصي- (الكيمياء)العلوم 
1721465حمصتخصصي- (الكيمياء)العلوم 
1511465طرطوستخصصي- (الكيمياء)العلوم 
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الكيمياء)العلوم 



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1421366دير الزورمحافظات تخصصي- (الكيمياء)العلوم 
____________الرقةألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الكيمياء)العلوم 

المجموع العاماللغة العربية

3601629دمشقاللغة العربية
3511508القنيطرةمحافظات- اللغة العربية
2911341القنيطرةألبناء القنيطرة- اللغة العربية
3681656درعامحافظات- اللغة العربية
3431884درعاألبناء درعا- اللغة العربية
3091350السويداءمحافظات- اللغة العربية
2971541السويداءألبناء السويداء- اللغة العربية
3151315حلباللغة العربية
2831294ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ اللغة العربية 
2831454الالذقيةاللغة العربية
3271425حمصاللغة العربية
3511535حماةاللغة العربية
2991471طرطوساللغة العربية
3041427دير الزورمحافظات- اللغة العربية
2711509دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- اللغة العربية
3411524الحسكةمحافظات- اللغة العربية



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

2541105الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- اللغة العربية
2601306الرقةألبناء المحافظات الشرقية- اللغة العربية

المجموع العاماللغة األجنبية

2931530دمشقاللغة اإلنكليزية
2901610درعامحافظات- اللغة اإلنكليزية
2741743درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكليزية
1831548حلباللغة اإلنكليزية
2361737ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ اللغة اإلنكليزية 
2061495الالذقيةاللغة اإلنكليزية
2431464طرطوساللغة اإلنكليزية
2431363حمصاللغة اإلنكليزية
2361727حماةاللغة اإلنكليزية
2251630دير الزورمحافظات- اللغة اإلنكليزية
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- اللغة اإلنكليزية
2021438دمشقاللغة الفرنسية
____________السويداءمحافظات- اللغة الفرنسية
____________السويداءألبناء السويداء- اللغة الفرنسية
____________حلباللغة الفرنسية
____________الالذقيةاللغة الفرنسية



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

2071472حمصاللغة الفرنسية
____________طرطوساللغة الفرنسية
____________دير الزورمحافظات- اللغة الفرنسية
____________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- اللغة الفرنسية
____________الحسكةمحافظات- اللغة الفرنسية
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- اللغة الفرنسية
1911444دمشقاللغة الروسية

2211308دمشقالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
2531612ريف دمشق(ضاحية قدسيا)المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية 
____________السويداءالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
____________حلبالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
____________الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
1661318حمصالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
____________طرطوسالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
2201184حماةالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية
____________دير الزورالمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

اللغة العربيةالرياضياتالمجموع العام

1602247281دمشقالفلســــفة
1586273343السويداءمحافظات- الفلســــفة



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

____________السويداءألبناء السويداء- الفلســــفة
1556276283حلبالفلســــفة
1287303212الالذقيةالفلســــفة
1446305302حمصالفلســــفة

اللغة العربيةالقوميةالمجموع العام

1728140287دمشقعلم اجتماع
1450120222السويداءمحافظات- علم اجتماع
1245105227السويداءألبناء السويداء- علم اجتماع
1606145297درعامحافظات- علم اجتماع
1528160357درعاألبناء درعا- علم اجتماع
1346135285حلبعلم اجتماع
125295286الالذقيةعلم اجتماع
142980328دير الزورمحافظات- علم اجتماع
1355105190دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- علم اجتماع

الرياضياتالمجموع العام

1479317دمشقالجغرافية
1215240السويداءمحافظات- الجغرافية
____________السويداءألبناء السويداء- الجغرافية
1252274حلبالجغرافية



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1331242الالذقيةالجغرافية
1299310طرطوسالجغرافية

العلوماللغة األجنبيةالمجموع العام

1554254207دمشقاآلثــــــــار
1329209165السويداءمحافظات- اآلثــــــــار
____________السويداءألبناء السويداء- اآلثــــــــار
1253165132حلباآلثــــــــار
____________ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ اآلثــــــــار 
1319157120الحسكةمحافظات- اآلثــــــــار
____________الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- اآلثــــــــار

اللغة العربيةالمجموع العام

2012378دمشقالحقوق
1743323درعامحافظات- الحقوق
1581328درعاألبناء درعا- الحقوق
1959355القنيطرةمحافظات- الحقوق
1716321القنيطرةألبناء القنيطرة- الحقوق
1671226حلبالحقوق
1261336ادلبألبناء إدلب- ألبناء ادلب فقط/ الحقوق 
1728278الالذقيةالحقوق



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1781241حمصالحقوق
1560316دير الزورمحافظات- الحقوق
1213180دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الحقوق
1680320الحسكةمحافظات- الحقوق
1373293الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- الحقوق

اللغة العربيةالديانةالمجموع العام

1653145311دمشقالشـــــريعة
1333140287حلبالشـــــريعة

اللغة األجنبيةالمجموع العام

1721233دمشقالســـــــياحة
1492213حمصالســـــــياحة
1471234طرطوسالســـــــياحة

المجموع العام

5421دمشقالفنون الجميلة
4442السويداءالفنون الجميلة

3967حلبالفنون الجميلة التطبيقية
4235الالذقيةالفنون الجميلة

1804دمشقالمعهد التقاني الهندسي
1446درعاالمعهد التقاني الهندسي



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1495حلبالمعهد التقاني الهندسي
1260الالذقيةالمعهد التقاني الهندسي
1527حمصالمعهد التقاني الهندسي
1517حماةالمعهد التقاني الهندسي
1234طرطوسالمعهد التقاني الهندسي
1130دير الزورالمعهد التقاني الهندسي
1144الحسكةالمعهد التقاني الهندسي

1646دمشقالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية
1225حلبالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية
1123الالذقيةالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية

2231دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 
2227حلب(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 
2193الالذقية(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 
2186حماة(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 

1736دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
1359درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
1332حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
1180الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
1234دير الزورالمعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1585دمشقالمعهد التقاني الزراعي
1213القنيطرةالمعهد التقاني الزراعي
1326درعاالمعهد التقاني الزراعي
1240السويداءالمعهد التقاني الزراعي
1067حلبالمعهد التقاني الزراعي
1350حمصالمعهد التقاني الزراعي
1095حماةالسقيلبية/ المعهد التقاني الزراعي
1165طرطوسالمعهد التقاني الزراعي
____________دير الزورالمعهد التقاني الزراعي
____________الحسكةالمعهد التقاني الزراعي

1364الالذقيةالمعهد التقاني للزراعات المتوسطية
1125حمصتدمر- المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر 

1317الحسكةالقامشلي/ المعهد التقاني للمكننة الزراعية
2131دمشقالمعهد التقاني الطبي
1988ريف دمشقالنبك/ المعهد التقاني الطبي 
1955حلبالمعهد التقاني الطبي
1934الالذقيةالمعهد التقاني الطبي
1903حماةالمعهد التقاني الطبي

1837دمشقالمعهد التقاني للحاسوب



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1512درعاالمعهد التقاني للحاسوب
1604حلبالمعهد التقاني للحاسوب
1474الالذقيةالمعهد التقاني للحاسوب
1617حمصالمعهد التقاني للحاسوب
1543حماةالمعهد التقاني للحاسوب

1125الالذقيةالمعهد التقاني للطب البيطري
1490حماةالمعهد التقاني للطب البيطري
1319دير الزورالمعهد التقاني للطب البيطري
1208الحسكةالمعهد التقاني للطب البيطري
1428طرطوسالمعهد التقاني للطاقة الشمسية

1132طرطوسالمعهد التقاني للنقل البحري
1562دمشقالمعهد التقاني لالعالم والطبــــاعة

1713دمشقالمعهد التقاني للصناعات الكيميائية
1543دمشقالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية
1098حلبالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية
1287حمصالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية
1426دمشقالمعهد التقاني للصناعات النسيجية

2042دمشقالمعهد التقاني الصحــــي
1885حلبالمعهد التقاني  الصحــــي



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1845حمصالمعهد التقاني الصحــــي
1758طرطوسالمعهد التقاني الصحــــي
1757دير الزورالمعهد التقاني الصحــــي
1881الحسكةالمعهد التقاني الصحــــي

1401حلب(ملتزم)المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط   
1771حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط 

2168حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز  اختصاص أجهزة دقيقة إناث فقط  
1872طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط 

2262طرطوسبانياس/(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز  اختصاص أجهزة دقيقة إناث فقط 
1442الحسكةالرميالن/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط 

____________دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية
1471دمشقمعهد اآلثار والمتاحف

1642دمشقالمعهد التقاني اإلحصـــائي
1180الالذقيةالمعهد التقاني اإلحصـــائي
1692دمشقالمعهد التقاني المالــــــــــــــي
1723دمشقالمعهد التقاني القانوني

1628دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية
1532دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية

العلومالمجموع العام



مفاضلة الموازي- الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي جامعات ومعاهد القطر 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

1394218الالذقيةالتربية الرياضية
1320154حماةالتربية الرياضية


