
الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2240524293391دمشقالھندسة المعلوماتية

2227523270400حلبالھندسة المعلوماتية

2240509285388الالذقيةالھندسة المعلوماتية

2240509288392حمصالھندسة المعلوماتية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2212560368277دمشقالھندسة المدنية

2210552393276حلبالھندسة المدنية

2133430379291حلبالھندسة المائية

2150539352276حلبالھندسة الطبوغرافية

2256548390289الالذقيةالھندسة اإلنشائية

2240522369298الالذقيةھندسة وإدارة التشييد

2196502379289الالذقيةالھندسة الجيوتكنيكية

2186522375290الالذقيةھندسة المواصالت والنقل

2165441387285الالذقيةالھندسة المائية والري

2165484372291الالذقيةالھندسة البيئية

2194525378280الالذقيةالھندسة الطبوغرافية

2219563396296حمصالھندسة المدنية

2147532367274حمصھندسة الموارد المائية

2160558386271حمصالھندسة البيئية

2140578355284الرقةالھندسة المدنية العامة- ألبناء المحافظات الشرقية 

2201530386262الرقةالھندسة المدنية العامة- محافظات

2054444385280الرقةالھندسة المائية- ألبناء المحافظات الشرقية 

2113498370278الرقةالھندسة المائية- محافظات

2109521391266الحسكةالھندسة المدنية- ألبناء المحافظات الشرقية 

2213544369293الحسكةالھندسة المدنية- محافظات

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2192527262دمشقالھندسة المعمارية

2166545235حلبالھندسة المعمارية

2139510274الالذقيةالھندسة المعمارية

2141554235حمصالھندسة المعمارية

2202575285حماةالھندسة المعمارية / السلمية

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2210481382287دمشقھندسة اإللكترونيات واالتصاالت

2190545363275دمشقھندسة الحواسيب واألتمتة

2160524379276دمشقھندسة الطاقة الكھربائية

2134540395230السويداءھندسة الطاقة الكھربائية

2083509386261دمشقھندسة التصميم الميكانيكي

2219542373270دمشقالھندسة الطبية

2116526397243دمشقھندسة الميكانيك العام

2060487395230دمشقھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

2060484366290دمشقھندسة السيارات واآلليات الثقيلة

2096557337221السويداءھندسة القوى الميكانيكية- ألبناء السويداء

2126487395287السويداءھندسة القوى الميكانيكية- محافظات

2189505383299حلبھندسة االتصاالت

2161533384283حلبھندسة الحواسيب

2118490388288حلبھندسة التحكم اآللي واألتمتة الصناعية

2144473381293حلبھندسة النظم اإللكترونية

2087499396271حلبھندسة نظم القدرة الكھربائية

2072512379275حلبھندسة القيادة الكھربائية

2111513370278حلبھندسة الميكاترونيك

2127539352269حلبالھندسة النووية

2049519350265حلبھندسة اإلنتاج

2090537362262حلبھندسة الطيران

2033431337274حلبالھندسة الصناعية

2055478376278حلبھندسة الطاقة  / الميكانيكية

2025457359259حلبعلم المواد الھندسية

2012518356251حلبميكانيك الغزل والنسيج

1985477330255حلبھندسة اآلالت الزراعية

2110470364263الالذقيةھندسة الطاقة الكھربائية

2225530387289الالذقيةھندسة االتصاالت واإللكترونيات

2180459385296الالذقيةھندسة الحاسبات والتحكم اآللي

2144579389283الالذقيةھندسة الميكاترونيك

2086512365252الالذقيةھندسة القوى الميكانيكية

2100443385291الالذقيةھندسة التصميم واإلنتاج

2100442375276الالذقيةالھندسة البحرية

2241533390294الالذقيةالھندسة الطبية

2210495395268حمصھندسة اإللكترونيات واالتصاالت

2180499374282حمصھندسة التحكم اآللي والحواسيب

2135459395278حمصھندسة الطاقة الكھربائية

2069542339268حمصھندسة القوى الميكانيكية

2060431347253حمصھندسة التصميم واإلنتاج

2107521354276حمصھندسة الميكاترونيك

2060419380281حمصھندسة المعادن

1972391324273دير الزورھندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج- ألبناء المحافظات الشرقية 

2060428369251دير الزورھندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج- محافظات

الكيمياءالرياضياتالعلوممجموع التفاضل

2068244546161حلبالھندسة التقنية / تقانات الھندسة البيئية

2092280473184حلبالھندسة التقنية / تكنولوجيا األغذية

2099245524167حلبالھندسة التقنية / تقانات الھندسة الحيوية

2127249528183طرطوسالھندسة التقنية / المكننة الزراعية

2164284469172طرطوسالھندسة التقنية / تقانة األغذية
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

2146223520180طرطوسالھندسة التقنية / معدات وآليات

2162293491160طرطوسالھندسة التقنية / أتمتة صناعية

2205278518173طرطوسالھندسة التقنية / طاقات متجددة

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتمجموع التفاضل

2160522191278حمصالھندسة البترولية

2109498173277حمصالھندسة الكيميائية

2113515166257حمصالھندسة الغذائية

2060567174278حمصھندسة الغزل والنسيج

2065550191284دير الزورالھندسة البترولية- ألبناء المحافظات الشرقية 

2181472176287دير الزورالھندسة البترولية- محافظات

2024531143246دير الزورھندسة الصناعات البتروكيميائية- ألبناء المحافظات الشرقية 

2100524184272دير الزورھندسة الصناعات البتروكيميائية- محافظات

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2220547378295طرطوسھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2186530293372دمشقالكلية التطبيقية / تقنيات حاسوب

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2170557400207دمشقالكلية التطبيقية / ميكاترونيكس

2153528378259الالذقيةالكلية التطبيقية / تقانات االتصاالت

2084446394271الالذقيةالكلية التطبيقية / التغذية الكھربائية للمنشآت الصناعية والمدن

2081470394288الالذقيةالكلية التطبيقية / التدفئة والتبريد والتكييف 

2076458346285الالذقيةالكلية التطبيقية / تصنيع ميكانيكي

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2115541268347الالذقيةالكلية التطبيقية / تقنيات حاسوب

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2072517314267الالذقيةالكلية التطبيقية / ميكانيك مركبات

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2232569292396حماةالكلية التطبيقية / تقنيات حاسوب

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتمجموع التفاضل

2192545369279حماةالكلية التطبيقية / التغذية الكھربائية للمنشآت الصناعية والمدن

2082594341292حلبالكلية التطبيقية / تقنيات الكترونية

2063505346265حلبالكلية التطبيقية / التدفئة والتبريد والتكييف

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1535130172178درعاالطب البيطري- ألبناء درعا

1751235160277درعاالطب البيطري- محافظات

1862230161280حماةالطب البيطري

1215199118157دير الزورالطب البيطري- ألبناء المحافظات الشرقية 

1815206129220دير الزورالطب البيطري- محافظات

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1875174150دمشقالزراعة

1875241175السويداءالزراعة- ألبناء السويداء
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
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الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة
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المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1950208182السويداءالزراعة- محافظات

1858219117حلبالزراعة

---------إدلبالزراعة / عام- ألبناء إدلب

1876233127إدلبالزراعة / عام- محافظات

130414880إدلبالزراعة / زيتون- ألبناء إدلب

1730170130إدلبالزراعة / زيتون- محافظات

2019271126الالذقيةالزراعة

1950227193حمصالزراعة

1961206181حماةالزراعة / السلمية

1353234109دير الزورالزراعة- ألبناء المحافظات الشرقية 

1820258128دير الزورالزراعة- محافظات

151619194الحسكةالزراعة- ألبناء المحافظات الشرقية 

1950226185الحسكةالزراعة- محافظات

1429220114الرقةالزراعة- ألبناء المحافظات الشرقية 

1876199149الرقةالزراعة- محافظات

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2005555272دمشقاالقتصــــاد

1219262205درعااالقتصــــاد- ألبناء درعا

1782388261درعااالقتصــــاد- محافظات

1471245207القنيطرةاالقتصــــاد- ألبناء القنيطرة

1814454247القنيطرةاالقتصــــاد- محافظات

2028395285السويداءاالقتصــــاد- ألبناء السويداء

2095474263السويداءاالقتصــــاد- محافظات

1869403207حلباالقتصــــاد

1875421224الالذقيةاالقتصــــاد

2024551261حمصاالقتصــــاد

1950433290طرطوساالقتصــــاد- ألبناء طرطوس

2046430272طرطوساالقتصــــاد- محافظات

1969457255حماةاالقتصــــاد / تمويل ومصارف

1304267190دير الزوراالقتصــــاد- ألبناء المحافظات الشرقية 

1864321271دير الزوراالقتصــــاد- محافظات

1700399236الحسكةاالقتصــــاد- ألبناء المحافظات الشرقية 

1950377281الحسكةاالقتصــــاد- محافظات

1323330176إدلبالعلوم اإلدارية- ألبناء إدلب

1590369254إدلبالعلوم اإلدارية- محافظات

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1734220125دمشقالعلوم  / علم الحياة

مجموع التفاضلالعلوم

2441695دمشقالعلوم  / علم الحياة- تخصصي

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1626225137حلبالعلوم  / علم الحياة
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
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المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

مجموع التفاضلالعلوم

2271609حلبالعلوم  / علم الحياة- تخصصي

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1635248129الالذقيةالعلوم  / علم الحياة

مجموع التفاضلالعلوم

2331486الالذقيةالعلوم  / علم الحياة- تخصصي

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1750196168حمصالعلوم  / علم الحياة

مجموع التفاضلالعلوم

2441735حمصالعلوم  / علم الحياة- تخصصي

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1375204110الرقةالعلوم  / علم الحياة-  ألبناء المحافظات الشرقية  

166215281الرقةالعلوم  / علم الحياة- محافظات

مجموع التفاضلالعلوم

------الرقةالعلوم  / علم الحياة- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

2271585الرقةالعلوم  / علم الحياة- محافظات تخصصي 

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

159819685الحسكةالعلوم  / علم الحياة-  ألبناء المحافظات الشرقية  

2011290196الحسكةالعلوم  / علم الحياة- محافظات

مجموع التفاضلالعلوم

2351320الحسكةالعلوم  / علم الحياة- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

2721354الحسكةالعلوم  / علم الحياة- محافظات تخصصي 

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1635183137السويداءالعلوم  / علم الحياة- ألبناء السويداء

1770256139السويداءالعلوم  / علم الحياة- محافظات

مجموع التفاضلالعلوم

2211567السويداءالعلوم  / علم الحياة- ألبناء السويداء  تخصصي  

2381599السويداءالعلوم  / علم الحياة- محافظات تخصصي 

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1226145107درعاالعلوم  / علم الحياة- ألبناء درعا

161725581درعاالعلوم  / علم الحياة- محافظات

مجموع التفاضلالعلوم

------درعاالعلوم  / علم الحياة- ألبناء درعا  تخصصي  

2391479درعاالعلوم  / علم الحياة- محافظات تخصصي 

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1394179138دير الزورالعلوم  / علم الحياة-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1637235115دير الزورالعلوم  / علم الحياة- محافظات

مجموع التفاضلالعلوم

------دير الزورالعلوم  / علم الحياة- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

2231421دير الزورالعلوم  / علم الحياة- محافظات تخصصي 

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1636121213دمشقالعلوم  / الجيولوجيا

1592120353حلبالعلوم  / الجيولوجيا

1572134240الالذقيةالعلوم  / الجيولوجيا

1635111194حمصالعلوم  / الجيولوجيا

1501154260دير الزورالعلوم  / الجيولوجيا- ألبناء المحافظات الشرقية 

1886135343دير الزورالعلوم  / الجيولوجيا- محافظات

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1750412235دمشقالعلوم  / الرياضيات

مجموع التفاضلالرياضيات

4501537دمشقالعلوم  / الرياضيات- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1535443171حلبالعلوم  / الرياضيات

مجموع التفاضلالرياضيات

4511512حلبالعلوم  / الرياضيات- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

2015506255طرطوسالعلوم  / الرياضيات- ألبناء طرطوس

2094497265طرطوسالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

5221883طرطوسالعلوم  / الرياضيات- ألبناء طرطوس  تخصصي  

5552071طرطوسالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1770462223السويداءالعلوم  / الرياضيات- ألبناء السويداء

1938456227السويداءالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

4541685السويداءالعلوم  / الرياضيات- ألبناء السويداء  تخصصي  

5001914السويداءالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1440401167درعاالعلوم  / الرياضيات- ألبناء درعا

1805466268درعاالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------درعاالعلوم  / الرياضيات- ألبناء درعا  تخصصي  

4911749درعاالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

---------القنيطرةالعلوم  / الرياضيات- ألبناء القنيطرة

1362432174القنيطرةالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------القنيطرةالعلوم  / الرياضيات- ألبناء القنيطرة  تخصصي  

------القنيطرةالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1750413203الالذقيةالعلوم  / الرياضيات

مجموع التفاضلالرياضيات
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

4521572الالذقيةالعلوم  / الرياضيات- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1535413215حمصالعلوم  / الرياضيات

مجموع التفاضلالرياضيات

------حمصالعلوم  / الرياضيات- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1757363271دير الزورالعلوم  / الرياضيات-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1337405128دير الزورالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------دير الزورالعلوم  / الرياضيات- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

------دير الزورالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

---------إدلبالعلوم  / الرياضيات- ألبناء إدلب

1754443195إدلبالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------إدلبالعلوم  / الرياضيات- ألبناء إدلب  تخصصي  

4551742إدلبالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1497349226الرقةالعلوم  / الرياضيات-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1426421120الرقةالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------الرقةالعلوم  / الرياضيات- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

------الرقةالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1442429185حمصالعلوم  / الرياضيات - تدمر- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

------حمصالعلوم  / الرياضيات - تدمر- محافظات تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1954469270حماةالعلوم  / الرياضيات - مصياف

مجموع التفاضلالرياضيات

4811829حماةالعلوم  / الرياضيات - مصياف- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1302426153الحسكةالعلوم  / الرياضيات-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1953444281الحسكةالعلوم  / الرياضيات- محافظات

مجموع التفاضلالرياضيات

4191255الحسكةالعلوم  / الرياضيات- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

5101537الحسكةالعلوم  / الرياضيات- محافظات تخصصي 

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1758344325دمشقالعلوم  / الفيزياء

مجموع التفاضلالفيزياء

3631737دمشقالعلوم  / الفيزياء- تخصصي
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1616329393حلبالعلوم  / الفيزياء

مجموع التفاضلالفيزياء

3211551حلبالعلوم  / الفيزياء- تخصصي

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1595347315حمصالعلوم  / الفيزياء

مجموع التفاضلالفيزياء

3051563حمصالعلوم  / الفيزياء- تخصصي

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1950368496طرطوسالعلوم  / الفيزياء- ألبناء طرطوس

2036359481طرطوسالعلوم  / الفيزياء- محافظات

مجموع التفاضلالفيزياء

3771892طرطوسالعلوم  / الفيزياء- ألبناء طرطوس  تخصصي  

3912016طرطوسالعلوم  / الفيزياء- محافظات تخصصي 

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

---------إدلبالعلوم  / الفيزياء- ألبناء إدلب

1926353462إدلبالعلوم  / الفيزياء- محافظات

مجموع التفاضلالفيزياء

3051581إدلبالعلوم  / الفيزياء- ألبناء إدلب  تخصصي  

3201534إدلبالعلوم  / الفيزياء- محافظات تخصصي 

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1340311302دير الزورالعلوم  / الفيزياء-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1591267318دير الزورالعلوم  / الفيزياء- محافظات

مجموع التفاضلالفيزياء

2701275دير الزورالعلوم  / الفيزياء- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

3341424دير الزورالعلوم  / الفيزياء- محافظات تخصصي 

الرياضياتالفيزياءمجموع التفاضل

1703290287الالذقيةالعلوم  / الفيزياء

مجموع التفاضلالفيزياء

3211700الالذقيةالعلوم  / الفيزياء- تخصصي

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1920149358دمشقالعلوم  / الكيمياء

مجموع التفاضلالكيمياء

1791618دمشقالعلوم  / الكيمياء- تخصصي

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1811145304حلبالعلوم  / الكيمياء

مجموع التفاضلالكيمياء

1711760حلبالعلوم  / الكيمياء- تخصصي

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1682137338الالذقيةالعلوم  / الكيمياء

مجموع التفاضلالكيمياء
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1581654الالذقيةالعلوم  / الكيمياء- تخصصي

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1663148235حمصالعلوم  / الكيمياء

1708148268حمصالعلوم  / الكيمياء - تدمر- محافظات

مجموع التفاضلالكيمياء

1521583حمصالعلوم  / الكيمياء- تخصصي

1681409حمصالعلوم  / الكيمياء - تدمر- محافظات تخصصي

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1300112218دير الزورالعلوم  / الكيمياء-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1753167337دير الزورالعلوم  / الكيمياء- محافظات

مجموع التفاضلالكيمياء

------دير الزورالعلوم  / الكيمياء- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

1691472دير الزورالعلوم  / الكيمياء- محافظات تخصصي 

الفيزياءالكيمياءمجموع التفاضل

1320125160الرقةالعلوم  / الكيمياء-  ألبناء المحافظات الشرقية  

1641147295الرقةالعلوم  / الكيمياء- محافظات

مجموع التفاضلالكيمياء

------الرقةالعلوم  / الكيمياء- ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي 

1661598الرقةالعلوم  / الكيمياء- محافظات تخصصي 

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1535386173دمشقالعلوم / اإلحصاء الرياضي

مجموع التفاضلالرياضيات

4881479دمشقالعلوم / اإلحصاء الرياضي- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1308360178حلبالعلوم / اإلحصاء الرياضي

مجموع التفاضلالرياضيات

------حلبالعلوم / اإلحصاء الرياضي- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1397375217الالذقيةالعلوم / اإلحصاء الرياضي

مجموع التفاضلالرياضيات

------الالذقيةالعلوم / اإلحصاء الرياضي- تخصصي

اللغة األجنبيةالرياضياتمجموع التفاضل

1559386248حمصالعلوم / اإلحصاء الرياضي

مجموع التفاضلالرياضيات

------حمصالعلوم / اإلحصاء الرياضي- تخصصي

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوممجموع التفاضل

2050272173278حمصالعلوم الصحية

الكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1615217132دمشقالعلوم البيئية

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوممجموع التفاضل

1745225120241حلبالتمريض
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1720230138268الالذقيةالتمريض

1942269126268حماةالتمريض

1428162120272دير الزورالتمريض- ألبناء المحافظات الشرقية 

1732269155249دير الزورالتمريض- محافظات

مجموع التفاضلاللغة العربية

3501526دمشقاللغة العربية

3061622درعااللغة العربية- ألبناء درعا

3421484درعااللغة العربية- محافظات

3071344السويداءاللغة العربية- ألبناء السويداء

3421589السويداءاللغة العربية- محافظات

------القنيطرةاللغة العربية- ألبناء القنيطرة

3311428القنيطرةاللغة العربية- محافظات

3351540حلباللغة العربية

3021341إدلباللغة العربية- ألبناء إدلب

3291524إدلباللغة العربية- محافظات

3201589الالذقيةاللغة العربية

3591872طرطوساللغة العربية- ألبناء طرطوس

3711859طرطوساللغة العربية- محافظات

3051476حمصاللغة العربية

3541720حماةاللغة العربية

3001816دير الزوراللغة العربية- ألبناء المحافظات الشرقية 

3291531دير الزوراللغة العربية- محافظات

------الرقةاللغة العربية- ألبناء المحافظات الشرقية 

3211527الرقةاللغة العربية- محافظات

------الحسكةاللغة العربية- ألبناء المحافظات الشرقية 

3041211الحسكةاللغة العربية- محافظات

مجموع التفاضلاللغة اإلنكليزية

2882125دمشقاللغة اإلنكليزية

2721894درعااللغة اإلنكليزية- ألبناء درعا

2832112درعااللغة اإلنكليزية- محافظات

2831787حلباللغة اإلنكليزية

2631843إدلباللغة اإلنكليزية- ألبناء إدلب

2861684إدلباللغة اإلنكليزية- محافظات

2851899الالذقيةاللغة اإلنكليزية

2871762طرطوساللغة اإلنكليزية- ألبناء طرطوس

2941724طرطوساللغة اإلنكليزية- محافظات

2841989حمصاللغة اإلنكليزية

2942119حماةاللغة اإلنكليزية

2701920دير الزوراللغة اإلنكليزية- ألبناء المحافظات الشرقية 

2831770دير الزوراللغة اإلنكليزية- محافظات

مجموع التفاضلاللغة الفرنسية
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

2441479دمشقاللغة الفرنسية 

2001383السويداءاللغة الفرنسية - ألبناء السويداء

2381547السويداءاللغة الفرنسية - محافظات

2521731حلباللغة الفرنسية 

2471545الالذقيةاللغة الفرنسية 

2531638طرطوساللغة الفرنسية - ألبناء طرطوس

2782046طرطوساللغة الفرنسية - محافظات

2561461حمصاللغة الفرنسية 

2822180حماةاللغة الفرنسية 

2021241دير الزوراللغة الفرنسية - ألبناء المحافظات الشرقية 

2492007دير الزوراللغة الفرنسية - محافظات

2291368الحسكةاللغة الفرنسية - ألبناء المحافظات الشرقية 

2531447الحسكةاللغة الفرنسية - محافظات

اللغة العربيةاللغة األجنبيةمجموع التفاضل

1752239321دمشقاللغة االسبانية

2121285350دمشقاللغة الروسية

2059293360دمشقاللغة األلمانية

1704239325دمشقاللغة الفارسية

1910290266حمصاللغة الفارسية

اللغة العربيةالرياضياتمجموع التفاضل

1461323339دمشقالفلسفة

---------السويداءالفلسفة- ألبناء السويداء

1272240236السويداءالفلسفة- محافظات

1438241160حلبالفلســــفة

1428311234الالذقيةالفلســــفة

اللغة العربيةالتربية الوطنيةمجموع التفاضل

1538130341دمشقعلم اجتماع

1245105208السويداءعلم اجتماع- ألبناء السويداء

1463105243السويداءعلم اجتماع- محافظات

1208185213درعاعلم اجتماع- ألبناء درعا

1452125225درعاعلم اجتماع- محافظات

1489170218حلبعلم اجتماع

1450180267الالذقيةعلم اجتماع

120780162دير الزورعلم اجتماع- ألبناء المحافظات الشرقية 

1546200253دير الزورعلم اجتماع- محافظات

اللغة العربيةاللغة األجنبيةمجموع التفاضل

1582195383دمشقالمكتبات والمعلومات

1557159293الالذقيةالمكتبات والمعلومات

الرياضياتمجموع التفاضل

1200243دمشقالجغرافية

------السويداءالجغرافية- ألبناء السويداء
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1212290السويداءالجغرافية- محافظات

1205240حلبالجغرافية

1204240الالذقيةالجغرافية

1754329طرطوسالجغرافية- ألبناء طرطوس

1827438طرطوسالجغرافية- محافظات

العلوماللغة األجنبيةمجموع التفاضل

1462286176دمشقاآلثــــــــار

---------السويداءاآلثــــــــار- ألبناء السويداء

1205196130السويداءاآلثــــــــار- محافظات

1222221132حلباآلثــــــــار

---------إدلباآلثــــــــار- ألبناء إدلب

1326217178إدلباآلثــــــــار- محافظات

1309207171الحسكةاآلثــــــــار- ألبناء المحافظات الشرقية 

1704221257الحسكةاآلثــــــــار- محافظات

اللغة األجنبيةاللغة العربيةمجموع التفاضل

1982380257دمشقاإلعــــــالم  

اللغة العربيةمجموع التفاضل

1826275دمشقالحقوق

1226169درعاالحقوق- ألبناء درعا

1712334درعاالحقوق- محافظات

1355299القنيطرةالحقوق- ألبناء القنيطرة

1705311القنيطرةالحقوق- محافظات

1767312حلبالحقوق

1313179إدلبالحقوق- ألبناء إدلب

1717338إدلبالحقوق- محافظات

1201190دير الزورالحقوق- ألبناء المحافظات الشرقية 

1744269دير الزورالحقوق- محافظات

1300229الحسكةالحقوق- ألبناء المحافظات الشرقية 

1642247الحسكةالحقوق- محافظات

1900343الالذقيةالحقوق

1889264حمصالحقوق

اللغة األجنبيةاللغة العربيةمجموع التفاضل

1713304237دمشقالتربية / المناھج وتقنيات التعليم

1674327228حلبالتـربية / المناھج وطرائق التدريس

1635208218الالذقيةالتربية / المناھج وتقنيات التعليم

1876250235حمصالتربية / المناھج وطرائق التدريس

1672337278دمشقالتربية / علم النفس

1664361266دمشقالتــــربية الخاصة

1689345197دمشقالتربية / اإلرشاد النفسي

1283272222درعاالتربية / اإلرشاد النفسي- ألبناء درعا

1614322226درعاالتربية / اإلرشاد النفسي- محافظات
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1312319182السويداءالتربية / اإلرشاد النفسي- ألبناء السويداء

1681191257السويداءالتربية / اإلرشاد النفسي- محافظات

1609162282حلبالتربية / اإلرشاد النفسي

1621315249الالذقيةالتربية / اإلرشاد النفسي

1659287230حمصالتربية / اإلرشاد النفسي

1799350272دمشقالتربية  / معلم صف غير ملتزم

1752254234درعاالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء درعا

1908300244درعاالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1322269198السويداءالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء السويداء

1653349253السويداءالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1213191164القنيطرةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء القنيطرة

1759319278القنيطرةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1821214293حلبالتربية  / معلم صف غير ملتزم

1538291224إدلبالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء إدلب

1854257217إدلبالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1758312278الالذقيةالتربية  / معلم صف غير ملتزم

1902291205طرطوسالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء طرطوس

2033339265طرطوسالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1937314255حمصالتربية  / معلم صف غير ملتزم

1755328279حمصالتربية  / معلم صف غير ملتزم - تدمر- محافظات

2138292279حماةالتربية  / معلم صف غير ملتزم

1249253192الرقةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء المحافظات الشرقية 

1760264259الرقةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1463277213الحسكةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء المحافظات الشرقية 

1876287198الحسكةالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1252191223دير الزورالتربية  / معلم صف غير ملتزم- ألبناء المحافظات الشرقية 

1760205292دير الزورالتربية  / معلم صف غير ملتزم- محافظات

1955376263دمشقالتربية / رياض األطفال إناث فقط

1878315265حمصالتربية / رياض األطفال إناث فقط

1583217201الحسكةالتربية / رياض األطفال إناث فقط- ألبناء المحافظات الشرقية 

---------الحسكةالتربية / رياض األطفال إناث فقط- محافظات

---------دير الزورالتربية / رياض األطفال إناث فقط- ألبناء المحافظات الشرقية 

1827318285دير الزورالتربية / رياض األطفال إناث فقط- محافظات

1489225231الرقةالتربية / رياض األطفال إناث فقط- ألبناء المحافظات الشرقية 

1643303236الرقةالتربية / رياض األطفال إناث فقط- محافظات

اللغة العربيةالتربية الدينيةمجموع التفاضل

1343180245دمشقالشـــــريعة

1326125277حلبالشـــــريعة

تم احتساب الحد األدنى 
بعد إضافة عالمة 
التربية الدينية إلى 
مجموع التفاضل 
األساسي للطالب
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

اللغة األجنبيةالتربية الوطنيةمجموع التفاضل

1704180239دمشقالعلوم السياسية

اللغة األجنبيةمجموع التفاضل

1756263دمشقالســـياحة / اإلدارة السياحية

1734231دمشقالســـــــياحة / إدارة الفنادق

1751189حمصالســـــــياحة

1898255طرطوسالســـــــياحة / إدارة سياحية

1856268طرطوسالســـــــياحة / إدارة فندقية

مجموع التفاضل

4507دمشقالفنون الجميلة

4011السويداءالفنون الجميلة

4342حلبالفنون الجميلة التطبيقية

5300الالذقيةالفنون الجميلة

العلوممجموع التفاضل

1511198حماةالتربية الرياضية

1566208الالذقيةالتربية الرياضية

مجموع التفاضل

1104دمشقالمعھد التقاني الھندسي

1279حمصالمعھد التقاني الھندسي

1215الالذقيةالمعھد التقاني الھندسي

1103حلبالمعھد التقاني الھندسي

1220دمشقالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية  والكھربائية

1269حلبالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية  والكھربائية

2066دمشقالمعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات

1974حلبالمعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات

2056حماةالمعھد التقاني لطب أسنان / تعويضات

1167دمشقالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1207حلبالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1154درعاالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1271الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1609دير الزورالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

---إدلبالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1315الرقةالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية

1332ريف دمشقالمعھد التقاني الزراعي / خرابو

1562حلبالمعھد التقاني الزراعي

1381الالذقيةالمعھد التقاني للزراعات المتوسطية

1131السويداءالمعھد التقاني الزراعي

1423حمصالمعھد التقاني الزراعي

1241طرطوسالمعھد التقاني الزراعي

1328حماةالمعھد التقاني الزراعي / السقيلبية

---درعاالمعھد التقاني الزراعي

تم نسب عالمة النجاح بالمسابقة لـ 2400  ثم مضاعفتھا 
واضافتھا الى مجموع التفاضل االساسي للطالب
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1147إدلبالمعھد التقاني الزراعي

---الرقةالمعھد التقاني الزراعي

---دير الزورالمعھد التقاني الزراعي

1185الحسكةالمعھد التقاني الزراعي

1625القنيطرةالمعھد التقاني الزراعي

1672دمشقالمعھد التقاني الطبي

1147ريف دمشقالمعھد التقاني الطبي

1122حلبالمعھد التقاني الطبي

1141الالذقيةالمعھد التقاني الطبي

1706حماةالمعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة

1133دمشقالمعھد التقاني للحاسوب

1223الالذقيةالمعھد التقاني للحاسوب

1105حمصالمعھد التقاني للحاسوب

1283إدلبالمعھد التقاني للحاسوب

1130درعاالمعھد التقاني للحاسوب

1169حلبالمعھد التقاني للحاسوب

1603حماةالمعھد التقاني للحاسوب

1247حماةالمعھد التقاني للطب البيطري

1355الالذقيةالمعھد التقاني للطب البيطري

---دير الزورالمعھد التقاني للطب البيطري

---الرقةالمعھد التقاني للطب البيطري

---إدلبالمعھد التقاني للطب البيطري

1164الحسكةالمعھد التقاني للطب البيطري

1567دير الزورالمعھد التقاني للصناعات الغذائية

1173طرطوسالمعھد التقاني للطاقة الشمسية

1306الحسكةالمعھد التقاني للمكننة الزراعية

1157طرطوسالمعھد التقاني للنقل البحري

1294دمشقمعھد المراقبين الفنيين

1256حلبمعھد المراقبين الفنيين

1096حمصمعھد المراقبين الفنيين

1216حماةمعھد المراقبين الفنيين

1198الالذقيةمعھد المراقبين الفنيين

1242طرطوسمعھد المراقبين الفنيين

1176دير الزورمعھد المراقبين الفنيين

1182الحسكةمعھد المراقبين الفنيين

---درعامعھد المراقبين الفنيين

1399دمشقالمعھد التقاني للطبــــاعة والنشر

1217دمشقالمعھد التقاني للصناعات الكيميائية

---دمشقالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية

---حلبالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية

1335حمصالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية
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الحد األدنىالمدينة الكلية / القسم

     الجمھورية العربية السورية
         وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاھد القطر 2015 - 2016

المواد التي ُينظر إليھا عند تساوي الحد األدنى

1512دمشقالمعھد التقاني للصناعات النسيجية

1411دمشقالمعھد  التقاني الصحــــي

1097حمصالمعھد  التقاني الصحــــي

1158حلبالمعھد التقاني  الصحــــي

1191طرطوسالمعھد  التقاني الصحــــي

1088الحسكةالمعھد  التقاني الصحــــي

1218دير الزورالمعھد  التقاني الصحــــي

2030حلبالمعھد التقاني للخطوط الحديدية / ذكور فقط - ملتزم

2103حمصالمعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط - ملتزم

2132طرطوسالمعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط - ملتزم

2025الحسكةالمعھد التقاني للنفط والغاز / ذكور فقط - ملتزم

1731دمشقالمعھد التقاني للفنون التطبيقية

1295دمشق معھد اآلثار والمتاحف

1175دمشقالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك - عدرا

1216حلبالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك

1312الالذقيةالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك

1244دمشقالمعھد التقاني اإلحصـــائي  

1181الالذقيةالمعھد التقاني اإلحصـــائي  

1116دمشقالمعھد التقاني المالــــــــــــــي

مجموع التفاضلاللغة األجنبية

------دمشقالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2341165حلبالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

------الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

------حمصالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

1821791طرطوسالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

------دير الزورالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

2321486السويداءالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية

مجموع التفاضل

1132دمشقالمعھد التقاني القانوني

1546دمشقمدرسة التمريض - إناث فقط

1239حلبمدرسة التمريض - إناث فقط

1288دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور

1704دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث

تم احتساب الحد األدنى بعد إضافة عالمة التربية الدينية إلى 
مجموع التفاضل األساسي للطالب
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