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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1250ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300حلبالفلسفة51

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1280ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400الالذقيهالفلسفة52

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1360حمصالفلسفة53

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550دمشقعلم االجتماع54

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1350السويداءألبناء السويداء- علم االجتماع55

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1380ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450السويداءمحافظات- علم االجتماع255

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1320ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400درعاألبناء درعا- علم االجتماع56

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1440ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1540درعامحافظات- علم االجتماع256

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1310ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1360حلبعلم االجتماع57

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1390ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450الالذقيهعلم االجتماع58

قية - علم االجتماع59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1150ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1200دير الزورألبناء المحافظات الشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1280ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1340دير الزورمحافظات- علم االجتماع259
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550دمشقالمكتبات والمعلومات60
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500الالذقيهالمكتبات والمعلومات61
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الدرجات

 األدنى الحد

 من  المطلوب

الدرجات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1460ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550دمشقاآلثار62

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1350السويداءألبناء السويداء- اآلثـــــــار63

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500السويداءمحافظات- اآلثـــــــار263

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1295ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1355حلباآلثـــــــار64

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1150ادلبألبناء إدلب- اآلثـــــــار65

قية - اآلثـــــــار66 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1250ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300الحسكهألبناء المحافظات الشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1290ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1350الحسكهمحافظات - اآلثـــــــار266

19001790دمشقاإلعـــــالم67

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1750ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1850دمشقالحقوق68

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1420ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500درعاألبناء درعا- الحقوق69

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1730ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1845درعامحافظات- الحقوق269

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1420ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1600القنيطرهألبناء القنيطرة- الحقوق70

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1730ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1840القنيطرهمحافظات- الحقوق270

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1650ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1700حلبالحقوق71

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1150ادلبألبناء إدلب- الحقوق72

قية - الحقوق73 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1380ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450دير الزورألبناء المحافظات الشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1600ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1650دير الزورمحافظات- الحقوق273

قية - الحقوق74 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1380ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450الحسكهألبناء المحافظات الشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550الحسكهمحافظات- الحقوق274

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1750ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1840الالذقيهالحقوق75

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1750ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1830حمصالحقوق76

بية 77 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1640دمشق(المناهج وطرائق التدريس)الير

بية 78 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1280ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1320حلب(المناهج وطرائق التدريس)الير

بية 79 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1540ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1640الالذقيه(المناهج وتقنيات التعليم)الير

بيـــة 80 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1420ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1455حمص(المناهج وطرائق التدريس)الير

بية 81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1660دمشق(علم النفس)الير

بية 82 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1420ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1470حمص(علم النفس)الير

بيـــة الخاصة83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500دمشقالير

بية 84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1670دمشق(إرشاد نفسي)الير
بية 85 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450درعاألبناء درعا- (إرشاد نفسي)الير

بية 285 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1530ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1650درعامحافظات- (إرشاد نفسي)الير
بية 86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400السويداءألبناء السويداء- (إرشاد نفسي)الير

بية 286 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550السويداءمحافظات- (إرشاد نفسي)الير
بية 87 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550حلب(إرشاد نفسي)الير
بية 88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1650الالذقيه(إرشاد نفسي)الير
بية 89 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500حمص(إرشاد نفسي)الير
بية 90 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1490ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1550طرطوس(إرشاد نفسي)الير

الموازي القبولالعام القبول

اضافية شروط

الجامعة

 أو

المحافظة

والقسم الكلية الرمز
اضافية شروط

/ 480/ عربية لغة أدنى حد تحقيق

 أجنبية لغة أدنى حد تحقيق درجة

درجة/ 240/

/ 480/ عربية لغة أدنى حد تحقيق

 أجنبية لغة أدنى حد تحقيق درجة

درجة/ 240/
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 األدنى الحد

 من  المطلوب

الدرجات

 األدنى الحد

 من  المطلوب

الدرجات

بية 91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1630ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1710دمشقإناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1445ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500حمصإناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1200ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300دير الزورألبناء دير الزور- إناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 293 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1350ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450دير الزورمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1200ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300الحسكهألبناء الحسكة- إناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 294 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1290ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400الحسكهمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)الير

بية 95 13001200الرقهألبناء الرقة- إناث فقط (رياض األطفال)الير

14401350دمشقالشــــــــريعة96

عية)الشــــــــريعة  296 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2320ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2420دمشق(ثانوية شر

11501100حلبالشــــــــريعة97

عية)الشــــــــريعة  297 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2200حلب(ثانوية شر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1630دمشقالعلوم السياسية98
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1540ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1600دمشقالســـــياحة99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1400ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1475حمصالســـــياحة100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1495ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1560طرطوسالســـــياحة101

11001100دمشقالفنون الجميلة102

11001100السويداءالفنون الجميلة103

11001100حلبالفنون الجميلة التطبيقية104

11001100الالذقيهالفنون الجميلة105

بية الرياضية106 13201100الالذقيهالير

بية الرياضية107 13201100حماهالير

اضافية شروطاضافية شروط

الموازي القبولالعام القبول

 عربية لغة أدنى حد تحقيق

 تربية أدنى حد تحقيق درجة/360/

درجة/120/ دينية

 درجة/360/ عربية لغة أدنى حد تحقيق

درجة/120/ دينية تربية أدنى حد تحقيق

 عربية لغة أدنى حد تحقيق

 تربية أدنى حد تحقيق درجة/360/

درجة/120/ دينية

 درجة/360/ عربية لغة أدنى حد تحقيق

درجة/120/ دينية تربية أدنى حد تحقيق

 للتقدم  هو المذكور األدنى الحد

 في سيجرى الذي األول لالختبار

 يتقدمون والناجحون 2021/9/13

 2021/9/21 في الثاني لالختبار

 يحدد  االختبار نتائج صدور وبعد

 األدنى الحد الناجحين للطالب

 للتسجيل الدرجات من المطلوب

 المعتمدة اآللية وفق النهائي

اإلعالن في الواردة

 للتقدم  هو المذكور األدنى الحد

 في سيجرى الذي األول لالختبار

 يتقدمون والناجحون 2021/9/13

 2021/9/21 في الثاني لالختبار

 يحدد  االختبار نتائج صدور وبعد

 المطلوب األدنى الحد الناجحين للطالب

 وفق النهائي للتسجيل الدرجات من

اإلعالن في الواردة المعتمدة اآللية

 للتقدم  هو المذكور األدنى الحد

 الذي البدنية واللياقة الطبي للفحص

 خالل المعنية الكلية في سيجرى

 ولغاية  2021/9/7 من الفترة

 النتائج صدور وبعد  2021/9/21

 األدنى الحد الناجحين للطالب يحدد 

 للتسجيل الدرجات من المطلوب

    النهائي

ً المتفوقون مفاضلة  وفق رياضيا

:       للتفوق المعتمدة األسس

 من األدنى الحد درجة /1100/

 الطبي للفحص للتقدم الدرجات

 في سيجرى الذي البدنية واللياقة

 من الفترة خالل المعنية الكلية

 ولغاية  2021/9/7

  النتائج صدور وبعد 2021/9/21

 خاصة مفاضلة بموجب قبولهم يتم

بهم

 للتقدم  هو المذكور األدنى الحد

 الذي البدنية واللياقة الطبي للفحص

 الفترة خالل المعنية الكلية في سيجرى

 ولغاية  2021/9/7 من

  النتائج صدور وبعد   2021/9/21

 األدنى الحد الناجحين للطالب يحدد

النهائي للتسجيل الدرجات من المطلوب

والقسم الكليةالرمز

الجامعة

 أو

المحافظة

 القسم في الطالب ويداوم يسجل

يختارها التي الجامعة في المماثل

 المماثل القسم في الطالب ويداوم يسجل

يختارها التي الجامعة في

5/4



2022/2021 الدراسي للعام ( الشرقية والمحافظات وموازي عام) األدبي الفرع من الثانوية للشهادة المباشر للتسجيل الدنيا الحدود جدول

 األدنى الحد

 من  المطلوب

الدرجات

 األدنى الحد

 من  المطلوب

الدرجات

ي إلدارة األعمال والتسويق108
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15001400دمشقالمعهد التقان

ي إلدارة األعمال والتسويق109
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14601400الالذقيهالمعهد التقان

ي إلدارة األعمال والتسويق110
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14501400حلبالمعهد التقان

ي لطب األسنان 116
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1390ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقان

ي لطب األسنان 117
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1250ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1300حلبإناث فقط (مساعدات)المعهد التقان

ي لطب األسنان 118
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1450ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500الالذقيهإناث فقط (مساعدات)المعهد التقان

ي لطب األسنان 119
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1440ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1500حماهإناث فقط (مساعدات)المعهد التقان

13801300دمشقمعهد اآلثـــار والمتاحف  120

ي للفنون التطبيقية   121
ز
دمشقالمعهد التقان

جميع
ز  المتقدمي 

جميع
ز  المتقدمي 

ي للخدمة االجتماعية122
ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1330ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1420دمشقالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية123
ز
دمشقالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية 124
ز
ريف دمشق(ضاحية قدسيا)المعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية125
ز
حلبالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية126
ز
الالذقيهالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية127
ز
حمصالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية128
ز
طرطوسالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية129
ز
دير الزورالمعهد التقان

ي للعلوم السياحية والفندقية130
ز
السويداءالمعهد التقان

ي131
ز
ي القانون

ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1440ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1490دمشقالمعهد التقان

عية والعربية335 13501300دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشر

عية والعربية336 13501300دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشر

عية والعربية335 عية)ذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشر (ثانوية شر

عية والعربية336 عية)إناث- المعهد المتوسط للعلوم الشر (ثانوية شر

  هو المذكور األدنى الحد

 ستجرى التي لالختبار للتقدم

 الفترة خالل المعني المعهد في

 ولغاية 2021/9/7 من

 صدور وبعد 2021/9/21

 للطالب يحدد  النتائج

 األدنى الحد الناجحين

 اللغة درجة من المطلوب

النهائي للتسجيل االجنبية

 للتقدم  هو المذكور األدنى الحد

 المعهد في ستجرى التي لالختبار

 من الفترة خالل المعني

 ولغاية 2021/9/7

 صدور وبعد 2021/9/21

 الناجحين للطالب يحدد  النتائج

 درجة من المطلوب األدنى الحد

النهائي للتسجيل االجنبية اللغة

 200
في درجة   

األجنبية اللغة

 الذي  الرسم الختبار التقدم 

  2021/9/15 و 14 في سيجرى

 للطالب يحدد  النتائج صدور بعد و

 من المطلوب األدنى الحد الناجحين

النهائي للتسجيل الدرجات

 سيجرى الذي  الرسم الختبار التقدم 

 بعد و  2021/9/15 و 14 في

 الناجحين للطالب يحدد  النتائج صدور

 الدرجات من المطلوب األدنى الحد

النهائي للتسجيل

 أدنى حد تحقيق

  درجة/ 200/ انكليزبة لغة

 االسبوع خالل االختبار ويجري

التسجيل بدء من األول

 أدنى حد تحقيق

 ويجري  درجة/ 200/ انكليزبة لغة

 بدء من األول االسبوع خالل االختبار

التسجيل

المعني بالمعهد مباشرة التسجيل

 دينية تربية أدنى حد تحقيق

درجة/120/

 دينية تربية أدنى حد تحقيق

درجة/120/

 200
في درجة   
 اللغة
األجنبية

 أدنى حد تحقيق

درجة/ 200/ أجنبية لغة

الموازي القبولالعام القبول

اضافية شروطاضافية شروط
التمريض أومدرسة المعهد اسمالرمز

الجامعة

 أو

المحافظة
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