
الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوم
236292029دمشقالطب البشري
234292028حلبالطب البشري
233301830تشرينالطب البشري
234292030البعثالطب البشري
233292028الفراتالطب البشري

231262030الفراتالطب البشري محافظات شرقية
231272030دمشقطب األسنان
229301730حلبطب األسنان
229271929تشرينطب األسنان
229232030حماةطب األسنان

231292029دمشقالصيدلة
230281728حلبالصيدلة
230291929تشرينالصيدلة
230292030البعثالصيدلة

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضيات

228553040دمشقالهندسة المعلوماتية
224592639حلبالهندسة المعلوماتية
224553039تشرينالهندسة المعلوماتية
225583036البعثالهندسة المعلوماتية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضيات

224523930دمشقالهندسة المدنية
223523929حلبالهندسة المدنية
209533729حلبالهندسة المائية

213513826حلبالهندسة الطبوغرافية
225554030تشرينالهندسة اإلنشائية

221554030تشرينهندسة وإدارة التشييد
217503828تشرينالهندسة الجيوتكنيكية

214583526تشرينهندسة المواصالت والنقل
210573829تشرينالهندسة المائية والري

212533528تشرينالهندسة البيئية
215503930تشرينالهندسة الطبوغرافية

222583827البعثالهندسة المدنية
210513629البعثهندسة الموارد المائية

214513530البعثالهندسة البيئية
220563828الرقةالهندسة المدنية العامة

212443930الرقةالهندسة المدنية العامة محافظات شرقية
205474026الرقةهندسة الري والصرف

201393830الرقةهندسة الري والصرف محافظات شرقية
217563827الحسكةالهندسة المدنية

209423830الحسكةالهندسة المدنية محافظات شرقية
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اللغة األجنبيةالرياضيات

2175527دمشقالهندسة المعمارية
2114830حلبالهندسة المعمارية
2105127تشرينالهندسة المعمارية
2135229البعثالهندسة المعمارية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضيات

223593830دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
221554029دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة
217543930دمشقهندسة الطاقة الكهربائية

211463630دمشقهندسة التصميم الميكانيكي
223514030دمشقالهندسة الطبية

214533529دمشقهندسة الميكانيك العام
206503429دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها

209503830دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيلة
218553830حلبهندسة االتصاالت
216533829حلبهندسة الحواسيب

209493626حلبهندسة التحكم اآللي واألتمته الصناعية
209483828حلبهندسة النظم اإللكترونية

206553425حلبهندسة نظم القدرة الكهربائية
205463728حلبهندسة القيادة الكهربائية
209453629حلبهندسة الميكاترونيك

200373628حلبهندسة اإلنتاج
212463530حلبهندسة الطيران

197493226حلبالهندسة الصناعية
203503628حلبهندسة الطاقة (الميكانيكية)

196503430حلبعلم المواد الهندسية
196394024حلبميكانيك الغزل والنسيج
193533219حلبهندسة اآلالت الزراعية
209463530تشرينهندسة الطاقة الكهربائية

222573827تشرينهندسة االتصاالت واإللكترونيات
215553828تشرينهندسة الحاسبات والتحكم اآللي

210483730تشرينهندسة الميكاترونيك
203533626تشرينهندسة القوى الميكانيكية
203533725تشرينهندسة التصميم واإلنتاج

205533527تشرينالهندسة البحرية
221583729البعثهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
217503930البعثهندسة التحكم اآللي والحواسيب

214523630البعثهندسة الطاقة الكهربائية
203573228البعثهندسة القوى الميكانيكية
203453530البعثهندسة التصميم واإلنتاج

209553627البعثهندسة الميكاترونيك
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201443927البعثهندسة المعادن
203443727الفراتهندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

198383930الفراتهندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج محافظات شرقية
الكيمياءالرياضياتالعلوم

206235915حلبالهندسة التقنية (تقانة الهندسة البيئية)
208273920حلبالهندسة التقنية (تكنولوجيا األغذية)

212294120حلبالهندسة التقنية (تقانة الهندسة الحيوية )
197245216طرطوسالهندسة التقنية (المكننة الزراعية)

202205317طرطوسالهندسة التقنية (تقانة األغذية)
200244216طرطوسالهندسة التقنية (معدات صناعية)

206214620طرطوسالهندسة التقنية (أتمتة صناعية)
اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوم

172181527حماةالطب البيطري
164211527الفراتالطب البيطري

150121219الفراتالطب البيطري محافظات شرقية
168201121إدلبالطب البيطري

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضيات
218561830البعثالهندسة البترولية
211511830البعثالهندسة الكيميائية
207531727البعثالهندسة الغذائية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضيات
200403630البعثهندسة الغزل والنسيج

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضيات
221551928الفراتالهندسة البترولية

216521830الفراتالهندسة البترولية محافظات شرقية
214502029الفراتهندسة الصناعات البتر وآيميائية

209451828الفراتهندسة الصناعات البتر وآيميائية محافظات شرقية
اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضيات

217543826طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الكيمياءالعلوم

1871617دمشقالزراعة
1801814السويداءالزراعة
1762016حلبالزراعة

1742817إدلبالزراعة (عام)
1652313إدلبالزراعة (زيتون)

1862017تشرينالزراعة
1862613البعثالزراعة
1672016الفراتالزراعة

1452113الفراتالزراعة محافظات شرقية
1701614الحسكةالزراعة

160812الحسكةالزراعة محافظات شرقية
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اللغة األجنبيةالرياضيات
2055327دمشقاالقتصــــاد
1864722درعااالقتصــــاد
1824619حلباالقتصــــاد
1854123تشريناالقتصــــاد
1823630طرطوساالقتصــــاد

1864028حماةاالقتصــــاد (تمويل ومصارف)
1734918الفراتاالقتصــــاد

1522225الفراتاالقتصــــاد محافظات شرقية
1763329الحسكةاالقتصــــاد

1624123الحسكةاالقتصــــاد محافظات شرقية
1643213إدلبالعلوم اإلدارية

الكيمياءالعلوم
1852516دمشقالعلوم (علم الحياة)
1772314البعثالعلوم (علم الحياة)
1702112حلبالعلوم (علم الحياة)
1671715تشرينالعلوم (علم الحياة)
1592615الرقةالعلوم (علم الحياة)

1412015الرقةالعلوم (علم الحياة) محافظات شرقية
1561814الفراتالعلوم (علم الحياة)

1382212الفراتالعلوم (علم الحياة) محافظات شرقية
الفيزياءالكيمياء

1741929دمشقالعلوم (الجيولوجيا)
1661724حلبالعلوم (الجيولوجيا)
1631427تشرينالعلوم (الجيولوجيا)
169922البعثالعلوم (الجيولوجيا)

اللغة األجنبيةالرياضيات
1985126دمشقالعلوم (الرياضيات)
1803927حلبالعلوم (الرياضيات)
1803924طرطوسالعلوم (الرياضيات)
1804527الحسكةالعلوم (الرياضيات)

1453425الحسكةالعلوم (الرياضيات) محافظات شرقية
1624128إدلبالعلوم (الرياضيات)
1623926تشرينالعلوم (الرياضيات)
1714625البعثالعلوم (الرياضيات)
1553925الفراتالعلوم (الرياضيات)

1503419الفراتالعلوم (الرياضيات) محافظات شرقية
1554810الرقةالعلوم (الرياضيات)

1463320الرقةالعلوم (الرياضيات) محافظات شرقية
الرياضياتالفيزياء

1823346دمشقالعلوم (الفيزياء)
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1692838حلبالعلوم (الفيزياء)
1633025تشرينالعلوم (الفيزياء)
1703137البعثالعلوم (الفيزياء)
1633431إدلبالعلوم (الفيزياء)
1723030طرطوسالعلوم (الفيزياء)
1572728الفراتالعلوم (الفيزياء)

1362834الفراتالعلوم (الفيزياء) محافظات شرقية
الفيزياءالكيمياء

1871828دمشقالعلوم (الكيمياء)
1791732حلبالعلوم (الكيمياء)
1671323تشرينالعلوم (الكيمياء)
1711734البعثالعلوم (الكيمياء)
1581727الفراتالعلوم (الكيمياء)

1391729الفراتالعلوم (الكيمياء) محافظات شرقية
1631529الرقةالعلوم (الكيمياء)

1421127الرقةالعلوم (الكيمياء) محافظات شرقية
اللغة األجنبيةالرياضيات

1734229دمشقالعلوم (اإلحصاء الرياضي)
1514422حلبالعلوم (اإلحصاء الرياضي)
1503725تشرينالعلوم (اإلحصاء الرياضي)
1613623البعثالعلوم (اإلحصاء الرياضي)

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوم
197241928البعثالعلوم الصحية

الكيمياءالعلوم
1781916دمشقالعلوم (البيئية)

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوم
158211221حلبالتمريض
152121225تشرينالتمريض
150201018الفراتالتمريض

141141326الفراتالتمريض محافظات شرقية
المجموعاللغة العربية

3434164دمشقاللغة العربية
3333141درعااللغة العربية
3434148السويداءاللغة العربية
3333143حلباللغة العربية
3333133إدلباللغة العربية
3232161تشريناللغة العربية
3232175طرطوساللغة العربية
3232173البعثاللغة العربية
3333146حماةاللغة العربية
3333128الفراتاللغة العربية
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3030118الفراتاللغة العربية محافظات شرقية
3232131الرقةاللغة العربية

3030135الرقةاللغة العربية محافظات شرقية
3131155الحسكةاللغة العربية

3030117الحسكةاللغة العربية محافظات شرقية
المجموعاللغة العربيةاللغة اإلنكليزية

303029199دمشقاللغة اإلنكليزية
292935181حلباللغة اإلنكليزية
292934146إدلباللغة اإلنكليزية
292934185تشريناللغة اإلنكليزية
292936181طرطوساللغة اإلنكليزية
292936214البعثاللغة اإلنكليزية
292930136حماةاللغة اإلنكليزية
292932150الفراتاللغة اإلنكليزية

292925122الفراتاللغة اإلنكليزية محافظات شرقية
المجموعاللغة العربيةاللغة الفرنسية

303029168دمشقاللغة الفرنسية
303032181درعااللغة الفرنسية
303029179حلباللغة الفرنسية
303028162تشريناللغة الفرنسية
303025176طرطوساللغة الفرنسية
303032174البعثاللغة الفرنسية
303032138حماةاللغة الفرنسية
292928151الفراتاللغة الفرنسية

272724137الفراتاللغة الفرنسية محافظات شرقية
اللغة العربيةاللغة الفرنسية

2103028دمشقاللغة اإلسبانية
الغة العربيةاللغة اإلنكليزية

2022929دمشقاللغة اليابانية
اللغة العربيةالرياضيات

1652327دمشقالفلسفة
1622532السويداءالفلسفة

1604025حلبالفلســــفة
1623025تشرينالفلســــفة

اللغة العربيةالثقافة القومية
1681428دمشقعلم اجتماع
1691834السويداءعلم اجتماع
1721531درعاعلم اجتماع
1621729حلبعلم اجتماع
1621426تشرينعلم اجتماع

اللغة العربيةاللغة األجنبية
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1722730دمشقالمكتبات والمعلومات
1622324تشرينالمكتبات والمعلومات

الرياضيات
15713دمشقالجغرافية
14825السويداءالجغرافية
15336حلبالجغرافية
15237تشرينالجغرافية
16729طرطوسالجغرافية

العلوماللغة األجنبية
1652420دمشقاآلثــــــــار
1492613السويداءاآلثــــــــار
1572220حلباآلثــــــــار
1512618إدلباآلثــــــــار

اللغة العربيةاللغة األجنبية
1802732دمشقاإلعــــــالم

اللغة العربية
19432دمشقالحقوق
17833درعاالحقوق
17631حلبالحقوق
17323إدلبالحقوق
16931الفراتالحقوق

14226الفراتالحقوق محافظات شرقية
16629الحسكةالحقوق

14326الحسكةالحقوق محافظات شرقية
18324تشرينالحقوق
18527البعثالحقوق

اللغة العربيةاللغة األجنبية
1872134دمشقالتــــربية (المناهج وتقنيات التعليم)

1743028حلبالتـربية  (المناهج وطرائق التدريس)
1742227تشرينالتربية  (المناهج وتقنيات التعليم)

1833031البعثالتربية  (المناهج وطرائق التدريس)
1883032دمشقالتربية (علم النفس)
1942938دمشقالتــــربية الخاصة

1862432دمشقالتربية (اإلرشاد النفسي)
1782835درعاالتربية (اإلرشاد النفسي)
1762831السويداءالتربية (اإلرشاد النفسي)
1732816حلبالتربية (اإلرشاد النفسي)
1751930تشرينالتربية (اإلرشاد النفسي)
1793028البعثالتربية (اإلرشاد النفسي)

2042730دمشقالتربية (معلم صف)
1992936درعاالتربية (معلم صف)
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1912629السويداءالتربية (معلم صف)
2013031حلبالتربية (معلم صف)
1942936إدلبالتربية (معلم صف)
2022431تشرينالتربية (معلم صف)
2123032طرطوسالتربية (معلم صف)
2072930البعثالتربية (معلم صف)
2072936حماةالتربية (معلم صف)
1882433الرقةالتربية (معلم صف)

1672222الرقةالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
1862529الحسكةالتربية (معلم صف)

1682829الحسكةالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
1872925الفراتالتربية (معلم صف)

1562823الفراتالتربية (معلم صف) محافظات شرقية
2012834دمشقالتربية (رياض األطفال – إناث فقط)
1942935البعثالتربية (رياض األطفال – إناث فقط)
1682427الحسكةالتربية (رياض األطفال – إناث فقط)

1612931الحسكةالتربية (رياض األطفال – إناث فقط) محافظات شرقية
1641731الفراتالتربية (رياض األطفال – إناث فقط)

1402231الفراتالتربية (رياض األطفال – إناث فقط) محافظات شرقية
1662331الرقةالتربية (رياض األطفال – إناث فقط)

1492429الرقةالتربية (رياض األطفال – إناث فقط) محافظات شرقية
1702425تشرينالتربية (االقتصاد المنزلي)

اللغة العربيةالتربية الدينية
1721329دمشقالشـــــريعة
1621227حلبالشـــــريعة

اللغة األجنبيةالثقافة القومية
1782029دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبية
19527دمشقالســـــــياحة (إرشاد سياحي )

18428البعثالســـــــياحة
18426طرطوسالســـــــياحة (إدارة سياحية)

18230طرطوسالســـــــياحة(إدارة فندقية)

144دمشقمدرسة التمريض (إناث فقط)
132حلبمدرسة التمريض (إناث فقط)



الحد األدنىالمدينةاسم الكلية

152دمشقالمعهد التقاني الهندسي
144حمصالمعهد التقاني الهندسي
137حلبالمعهد التقاني الهندسي
136الالذقيةالمعهد التقاني الهندسي

133دمشقالمعهد  التقاني للهندسة الميكانيكية  والكهربائية
119حلبالمعهد  التقاني للهندسة الميكانيكية  والكهربائية

204دمشقالمعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات)
190حلب المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات)
191حماة المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات)
150دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
135حلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
126درعاالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
129الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
100دير الزورالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
116إدلبالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية
103الرقةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

90دمشقالمعهد التقاني الزراعي
100حلبالمعهد التقاني الزراعي

105الالذقيةالمعهد التقاني للزراعات المتوسطية
106السويداءالمعهد التقاني الزراعي
99حمصالمعهد التقاني الزراعي
101طرطوسالمعهد التقاني الزراعي

103حماةالمعهد التقاني الزراعي (السقيلبية)
109درعاالمعهد التقاني الزراعي
108إدلبالمعهد التقاني الزراعي
115الرقةالمعهد التقاني الزراعي
115دير الزورالمعهد التقاني الزراعي
108الحسكةالمعهد التقاني الزراعي
114القنيطرةالمعهد التقاني الزراعي
168دمشقالمعهد التقاني الطبي

146ريف دمشقالمعهد التقاني الطبي (النبك)
145الالذقيةالمعهد التقاني الطبي
145حلبالمعهد التقاني الطبي

162دمشقالمعهد التقاني للحاسوب
150حلبالمعهد التقاني للحاسوب
152حمصالمعهد التقاني للحاسوب
148حماةالمعهد التقاني للحاسوب
146الالذقيةالمعهد التقاني للحاسوب
153درعاالمعهد التقاني للحاسوب
145إدلبالمعهد التقاني للحاسوب
148الرقةالمعهد التقاني للحاسوب

     الجمهورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي - المعاهد
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١



الحد األدنىالمدينةاسم الكلية

     الجمهورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي - المعاهد
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١

115الحسكةالمعهد التقاني للمكننة الزراعية (القامشلي)
93حماةالمعهد التقاني للطب البيطري
95الالذقيةالمعهد التقاني للطب البيطري
111دير الزورالمعهد التقاني للطب البيطري
121الرقةالمعهد التقاني للطب البيطري
106إدلبالمعهد التقاني للطب البيطري
117الحسكةالمعهد التقاني للطب البيطري

114دير الزورالمعهد التقاني للتنمية المستدامة في المناطق الجافة
116حمصالمعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر (تدمر)

140حماةالمعهد التقاني للخدمات الطبية الطارئة
103دير الزورالمعهد التقاني للصناعات الغذائية

134دمشقمعهد المراقبين الفنيين
95حلبمعهد المراقبين الفنيين
119حمصمعهد المراقبين الفنيين
94حماةمعهد المراقبين الفنيين
93الالذقيةمعهد المراقبين الفنيين
104طرطوسمعهد المراقبين الفنيين
101دير الزورمعهد المراقبين الفنيين
97الحسكةمعهد المراقبين الفنيين
95درعامعهد المراقبين الفنيين

125دمشقالمعهد التقاني للطبــــاعة والنشر
143دمشقالمعهد التقاني للصناعات الكيميائية
120دمشقالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية
98حلبالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية
92حمصالمعهد التقاني للصناعات التطبيقية

96دمشقمعهد  الصناعات النسيجية
170دمشقالمعهد الصحــــي
145حلبالمعهد الصحــــي
148حمصالمعهد الصحــــي
145طرطوسالمعهد الصحــــي
149الحسكةالمعهد الصحــــي
145دير الزورالمعهد الصحــــي

186حلبالمعهد التقاني للخطوط الحديدية ذآور فقط (ملتزم)
197حمصالمعهد التقاني للنفط والغاز ذآور فقط (ملتزم)

195دير الزورالمعهد التقاني للنفط والغاز ذآور فقط (ملتزم)  فرع دير الزور
193دير الزورالمعهد التقاني للنفط والغاز ذآور فقط (ملتزم)  فرع دير الزور محافظات شرقية

195الحسكةالمعهد التقاني للنفط والغاز ذآور فقط (ملتزم) الرميالن
110دمشقالمعهد التقاني للفنون التطبيقية

146دمشقمعهد لآلثار والمتاحف
94دمشقالمعهد التقاني للكهرباء والميكانيك (عدرا)

97حلبالمعهد التقاني للكهرباء والميكانيك



الحد األدنىالمدينةاسم الكلية
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الفرع العلمي - المعاهد
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١

100الالذقية المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك
145دمشقالمعهد التقاني اإلحصـــائي
99الالذقيةالمعهد التقاني اإلحصـــائي

152دمشقالمعهد التقاني المالــــــــــــــي
160دمشقالمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية
120دمشقمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
---القنيطرةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
124درعامعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
---السويداءمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
121حمصمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
124حماةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
125حلبمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
141إدلبمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
123الالذقيةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
---طرطوسمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
---دير الزورمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
127الرقةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية
133الحسكةمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

121دمشقمعهد التربية الموسيقية
---القنيطرةمعهد التربية الموسيقية
147درعامعهد التربية الموسيقية
124السويداءمعهد التربية الموسيقية
120حمصمعهد التربية الموسيقية
135حماةمعهد التربية الموسيقية
127حلبمعهد التربية الموسيقية
128إدلبمعهد التربية الموسيقية
128الالذقيةمعهد التربية الموسيقية
131طرطوسمعهد التربية الموسيقية
---دير الزورمعهد التربية الموسيقية
---الرقةمعهد التربية الموسيقية
122الحسكةمعهد التربية الموسيقية

120دمشقمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
120دمشقمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)
127حلبمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
128حلبمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)

---الرقةمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور وإناث)
122الحسكةمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور وإناث)

---دير الزورمعهد التربية الرياضية للمعلمين (ذآور فقط)
---دير الزورمعهد التربية الرياضية للمعلمات (إناث فقط)



المجموع الذي ُنظر الحد األدنىالجامعةالكلية
إليه عند التساوي

16121الرقةالعلوم (الكيمياء) تخصصي محافظات شرقية
16121دير الزورالعلوم (الكيمياء) تخصصي محافظات شرقية
28135دير الزورالعلوم (الفيزياء) تخصصي محافظات شرقية

41132الرقةالعلوم (الرياضيات) تخصصي محافظات شرقية
42143دير الزورالعلوم (الرياضيات) تخصصي محافظات شرقية
41141الحسكةالعلوم (الرياضيات) تخصصي محافظات شرقية
22116دير الزورالعلوم (علم الحياة) تخصصي محافظات شرقية
24135الرقةالعلوم (علم الحياة) تخصصي محافظات شرقية

45133حمصالعلوم (اإلحصاء الرياضي) تخصصي
------الالذقيةالعلوم (اإلحصاء الرياضي) تخصصي
45144حلبالعلوم (اإلحصاء الرياضي) تخصصي
50172دمشقالعلوم (اإلحصاء الرياضي) تخصصي

18151الرقةالعلوم (الكيمياء) تخصصي
18143دير الزورالعلوم (الكيمياء) تخصصي
18168حمصالعلوم (الكيمياء) تخصصي
18157الالذقيةالعلوم (الكيمياء) تخصصي
18177حلبالعلوم (الكيمياء) تخصصي
19175دمشقالعلوم (الكيمياء) تخصصي
34143دير الزورالعلوم (الفيزياء) تخصصي
37164طرطوسالعلوم (الفيزياء) تخصصي
34154إدلبالعلوم (الفيزياء) تخصصي
36161حمصالعلوم (الفيزياء) تخصصي
35148الالذقيةالعلوم (الفيزياء) تخصصي
36137حلبالعلوم (الفيزياء) تخصصي
37174دمشقالعلوم (الفيزياء) تخصصي

46144الرقةالعلوم (الرياضيات) تخصصي
50152دير الزورالعلوم (الرياضيات) تخصصي
45164حمصالعلوم (الرياضيات) تخصصي

     الجمهورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي - العالمة اإلختصاصية
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١



المجموع الذي ُنظر الحد األدنىالجامعةالكلية
إليه عند التساوي
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الفرع العلمي - العالمة اإلختصاصية
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر ٢٠١٠ - ٢٠١١

45132الالذقيةالعلوم (الرياضيات) تخصصي
46160إدلبالعلوم (الرياضيات) تخصصي
45172الحسكةالعلوم (الرياضيات) تخصصي
45137طرطوسالعلوم (الرياضيات) تخصصي
46162حلبالعلوم (الرياضيات) تخصصي
55172دمشقالعلوم (الرياضيات) تخصصي
25145دير الزورالعلوم (علم الحياة) تخصصي
26154الرقةالعلوم (علم الحياة) تخصصي
26156الالذقيةالعلوم (علم الحياة) تخصصي
26161حلبالعلوم (علم الحياة) تخصصي
27156حمصالعلوم (علم الحياة) تخصصي
27171دمشقالعلوم (علم الحياة) تخصصي



 
 
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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