
المواد التي ُنظر الحد األدنىالجامعةالكلية
إليها عند التساوي

اللغة العربية
17149دمشقاللغة العربية
17042درعااللغة العربية
17843الفراتاللغة العربية

16946الفراتاللغة العربية محافظات شرقية
16446السويداءاللغة العربية
16352تشريناللغة العربية
16343طرطوساللغة العربية
16742البعثاللغة العربية
16948حماةاللغة العربية
17245حلباللغة العربية
17644الرقةاللغة العربية

16848الرقةاللغة العربية محافظات شرقية
17545الحسكةاللغة العربية

16843الحسكةاللغة العربية محافظات شرقية
17145إدلباللغة العربية

اللغة العربيةاللغة اإلنكليزية
1723641دمشقاللغة اإلنكليزية
1743539حلباللغة اإلنكليزية
1563635حماةاللغة اإلنكليزية
1703043إدلباللغة اإلنكليزية
1573842تشريناللغة اإلنكليزية
1653442البعثاللغة اإلنكليزية
1543639طرطوساللغة اإلنكليزية
1753839الفراتاللغة اإلنكليزية

1573641الفراتاللغة اإلنكليزية محافظات شرقية
اللغة العربيةاللغة الفرنسية

1693538دمشقاللغة الفرنسية
1714042درعااللغة الفرنسية
1763451حلباللغة الفرنسية
1683437تشريناللغة الفرنسية
1643538طرطوساللغة الفرنسية
1723634البعثاللغة الفرنسية
1733636حماةاللغة الفرنسية
1703742الفراتاللغة الفرنسية

الفرع األدبي - الكليات
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١

     الجمهورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي
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1583743الفراتاللغة الفرنسية محافظات شرقية
اللغة العربيةاللغة اإلنكليزية

1732647دمشقاللغة األلمانية
1703542دمشقاللغة اليابانية

اللغة العربيةاللغة الفرنسية
1762152دمشقاللغة اإلسبانية

اللغة العربيةاللغة األجنبية
1683739حلباللغة الترآية
1693443دمشقاللغة الفارسية
1683037حلباللغة الفارسية
1713736البعثاللغة الفارسية

الجغرافية
17228دمشقالجغرافية
17026السويداءالجغرافية
17522حلبالجغرافية
17319تشرينالجغرافية
18426طرطوسالجغرافية

اللغة العربيةالتاريخ
1723036دمشقالتاريخ
1692842السويداءالتاريخ
1752645حلبالتاريخ
1723046تشرينالتاريخ
1762843البعثالتاريخ
1802936الفراتالتاريخ

1772649الفراتالتاريخ محافظات شرقية
اللغة العربيةالفلسفة

1712940دمشقالفلسفة
1693942السويداءالفلسفة
1742644حلبالفلسفة
1703347تشرينالفلسفة

1712850دمشقعلم االجتماع
1722345السويداءعلم االجتماع
1733338درعاعلم االجتماع
1723741حلبعلم االجتماع
1703133تشرينعلم االجتماع

4/2



المواد التي ُنظر الحد األدنىالجامعةالكلية
إليها عند التساوي

الفرع األدبي - الكليات
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اللغة العربيةاللغة األجنبية
1723342دمشقالمكتبات والمعلومات
1711638تشرينالمكتبات والمعلومات

اللغة األجنبيةالتاريخ

1772235دمشقاآلثـــــــار
1722031السويداءاآلثـــــــار
1732828حلباآلثـــــــار
1723025إدلباآلثـــــــار

اللغة العربيةاللغة األجنبية
1823150دمشقاإلعـــــالم

اللغة العربية
18540دمشقالحقوق
17845درعاالحقوق
17941حلبالحقوق
17742إدلبالحقوق
18042الفراتالحقوق

17542الفراتالحقوق محافظات شرقية
17637الحسكةالحقوق

17238الحسكةالحقوق محافظات شرقية
18139تشرينالحقوق
18145البعثالحقوق

اللغة العربيةاللغة األجنبية
1763142دمشقالتربية (المناهج وتقنيات التعليم)

1773541حلبالتربية  (المناهج وطرائق التدريس)
1753441تشرينالتربية (المناهج وتقنيات التعليم)

1773538البعثالتربيـــة (المنهاج وطرائق التدريس)
1783643دمشقالتربية (علم النفس)
1763739دمشقالتربيـــة الخاصة

1843648دمشقالتربية (إرشاد نفسي)
1812950درعاالتربية (إرشاد نفسي)
1813446السويداءالتربية (إرشاد نفسي)
1854036حلبالتربية (إرشاد نفسي)
1823745تشرينالتربية (إرشاد نفسي)
1823242البعثالتربية (إرشاد نفسي)
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1923747دمشقالتربية (معلم صف)
1893743درعاالتربية (معلم صف)
1863649السويداءالتربية (معلم صف)
1933547حلبالتربية (معلم صف)
1883843إدلبالتربية (معلم صف)
1913745تشرينالتربية (معلم صف)
1973850طرطوسالتربية (معلم صف)
1923845البعثالتربية (معلم صف)
1923942حماةالتربية (معلم صف)
1943350الفراتالتربية (معلم صف)

1873941الفراتالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
1913939الحسكةالتربية (معلم صف)

1853747الحسكةالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
1933644الرقةالتربية (معلم صف)

1863250الرقةالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
1823844دمشقالتربية (رياض األطفال) إناث فقط
1782942البعثالتربية (رياض األطفال) إناث فقط
1843547الفراتالتربية (رياض األطفال) إناث فقط

1812545الفراتالتربية (رياض األطفال) إناث فقط محافظات شرقية
1812947الحسكةالتربية (رياض األطفال) إناث فقط

1782838الحسكةالتربية (رياض األطفال) إناث فقط محافظات شرقية
1823345الرقةالتربية (رياض األطفال) إناث فقط

1783743الرقةالتربية (رياض األطفال) إناث فقط محافظات شرقية
1713536تشرينالتربية (اقتصاد منزلي)

اللغة العربيةالتربية الدينية
1791451دمشقالشــــــــريعة
1831342حلبالشــــــــريعة

اللغة األجنبيةالثقافة القومية
1781635دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبية
18333دمشقالسياحة (ارشاد سياحي)

18038البعثالســـــياحة
18033طرطوسالسياحة (إدارة فندقية)
18330طرطوسالسياحة(إدارة سياحية)
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الحد األدنىالمدينةالمعهد

166دمشقالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق
165حلبالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق
164الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق
171دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
169حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
168الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
168درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
169إدلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
170الرقةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
174دير الزورالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

170دمشقالمعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط
168حلبالمعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط
169حماةالمعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط

168دمشقمعهد اآلثـــار والمتاحف
131دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية

168دمشقالمعهد التقاني للخدمةاالجتماعية
177دمشقالمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية أدبي ذآور
179دمشقالمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية أدبي إناث

110دمشقمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
117القنيطرةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
113درعامعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
110السويداءمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
131حمصمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
110حماةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
125حلبمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
112إدلبمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
112الالذقيةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
114طرطوسمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
139دير الزورمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
134الرقةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
129الحسكةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

146دمشقمعهد التربية الموسيقية
134القنيطرةمعهد التربية الموسيقية
142درعامعهد التربية الموسيقية
143السويداءمعهد التربية الموسيقية
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148حمصمعهد التربية الموسيقية
142حماةمعهد التربية الموسيقية
144حلبمعهد التربية الموسيقية
141إدلبمعهد التربية الموسيقية
140الالذقيةمعهد التربية الموسيقية
141طرطوسمعهد التربية الموسيقية
160دير الزورمعهد التربية الموسيقية
155الرقةمعهد التربية الموسيقية
153الحسكةمعهد التربية الموسيقية

147دمشقمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
148دمشقمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)
146حلبمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
144حلبمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)

148الرقةمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور وإناث)
154الحسكةمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور وإناث)

155دير الزورمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
149دير الزورمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)



العالمة الجامعةالكلية / القسم
االختصاصية

المجموع الذي ُنظر 
إليه عند التساوي

39163الفراتاللغة الفرنسية تخصصي
38152الفراتاللغة الفرنسية تخصصي محافظات شرقية

40148حماةاللغة الفرنسية تخصصي
40154البعثاللغة الفرنسية تخصصي
39160طرطوساللغة الفرنسية تخصصي
40151تشريناللغة الفرنسية تخصصي
40167حلباللغة الفرنسية تخصصي
39160درعااللغة الفرنسية تخصصي
40114دمشقاللغة الفرنسية تخصصي
38163الفراتاللغة اإلنكليزية تخصصي

36156الفراتاللغة اإلنكليزية تخصصي محافظات شرقية
37141طرطوساللغة اإلنكليزية تخصصي
38150البعثاللغة اإلنكليزية تخصصي
37149تشريناللغة اإلنكليزية تخصصي
38160إدلباللغة اإلنكليزية تخصصي
37138حماةاللغة اإلنكليزية تخصصي
39146حلباللغة اإلنكليزية تخصصي
39133دمشقاللغة اإلنكليزية تخصصي
50156إدلباللغة العربية تخصصي
50159الحسكةاللغة العربية تخصصي

49116الحسكةاللغة العربية تخصصي محافظات شرقية
51133الرقةاللغة العربية تخصصي

48166الرقةاللغة العربية تخصصي محافظات شرقية
50166حلباللغة العربية تخصصي
49130حماةاللغة العربية تخصصي
49142البعثاللغة العربية تخصصي
48158طرطوساللغة العربية تخصصي
49134تشريناللغة العربية تخصصي
49141السويداءاللغة العربية تخصصي
52157الفراتاللغة العربية تخصصي

50154الفراتاللغة العربية تخصصي محافظات شرقية
49161درعااللغة العربية تخصصي
50152دمشقاللغة العربية تخصصي

     الجمهورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي - العالمة اإلختصاصية
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة
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وم     - يحدد موعد بدء التسجيل للطالب المقبولين في الجامعات والمعاهد اعتبارا من ي

ي   ع ف اء الواق يس    1/9/2010األربع وم الخم ن ي مي م دوام الرس ة ال ة نهاي  ولغاي
  .21/10/2010الواقع في 

دم        - لة ، التق ة المفاض ة بنتيج اتهم مرفوض ع رغب ت جمي ذين آان الب ال ن للط يمك
ا  اتهم الكتروني ىإبطلب ات ل ي الجامع ؤون الطالب ف ديريات ش وع إذا م ان مجم  آ

 من    ليتم تسوية أوضاعهم اعتباراً    ،درجاتهم يحقق لهم رغبة ضمن الحدود المعلنة        
  .16/9/2010 ولغاية يوم الخميس 29/8/2010 الواقع في األحديوم 

 المهنية مفاضلة الخاصة لقبول الطالب  من حملة الثانويات       إعالن ال صدر الحقا   يس -
ة –صناعية (  سوية – ري وصرف – زراعي ة – ن د – تجاري ة – البري  – بيطري

ة           )  نقل بري    –آالت زراعية    د التابع ة للجامعات والمعاه في المعاهد التقانية التابع
  المقابلة الختصاصاتهم األخرىللوزارات 

  
  وزير التعليم العالي

  
 الدآتور غياث برآات
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