
الجامعة أو اسم الكليةرمز الرغبة
المدينة

الحد األدنى 
للقبول

لغةآيمياءعلوم

235292029دمشقالطب البشري1
233302029حلبالطب البشري2
233272028الالذقيةالطب البشري3
233302028حمصالطب البشري4
232292028الفراتالطب البشري5
230282029دمشقطب األسنان6
228302030حلبطب األسنان7
229281929الالذقيةطب األسنان8
228301730حماةطب األسنان9

230282028دمشقالصيدلة10
229272030حلبالصيدلة11
229232029الالذقيةالصيدلة12
229301729حمصالصيدلة13

فيزياءلغةرياضيات

228572937دمشقالهندسة المعلوماتية14
225602938حلبالهندسة المعلوماتية15
225582936الالذقيةالهندسة المعلوماتية16
226573036حمصالهندسة المعلوماتية17

لغةفيزياءرياضيات

224543930دمشقالهندسة المدنية18
223543729حلبالهندسة المدنية19
209523127حلبالهندسة المائية20
214504029حلبالهندسة الطبوغرافية21
224533630الالذقيةالهندسة اإلنشائية22
221513930الالذقيةهندسة وإدارة التشييد23
216553627الالذقيةالهندسة الجيوتكنيكية24

عالمة المواد التي ٌنظر 
إليها عند تساوي الحد 

األدنى للقبول

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 2009 - 2010
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214563028الالذقيةهندسة المواصالت والنقل25
211553425الالذقيةالهندسة المائية والري26
212543029الالذقيةالهندسة البيئية27
214603025الالذقيةالهندسة الطبوغرافية28
222573429حمصالهندسة المدنية29
210483330حمصهندسة الموارد المائية30
213523625حمصالهندسة البيئية31
220583529الرقةالهندسة المدنية العامة32
208533126الرقةهندسة الري والصرف33
218543430الحسكةالهندسة المدنية34

لغةرياضيات

2145730دمشقالهندسة المعمارية35
2054629حلبالهندسة المعمارية36
2054628الالذقيةالهندسة المعمارية37
2104730حمصالهندسة المعمارية38

لغةفيزياءرياضيات

224563230دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت39
222543529دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة40
218583430دمشقهندسة الطاقة الكهربائية41
211533530دمشقهندسة التصميم الميكانيكي42
223573925دمشقالهندسة الطبية43
215533428دمشقهندسة الميكانيك العام44
209503630دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها45
210543425دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيلة46
219603430حلبهندسة االتصاالت47
217563428حلبهندسة الحواسيب48
211553429حلبهندسة التحكم اآللي واألتمته الصناعية49
211513029حلبهندسة النظم اإللكترونية50
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207522828حلبهندسة نظم القدرة الكهربائية51
206463226حلبهندسة القيادة الكهربائية52
209493424حلبهندسة الميكاترونيك53
202503330حلبهندسة اإلنتاج54
213533529حلبهندسة الطيران55
200473322حلبالهندسة الصناعية56
203553325حلبهندسة الطاقة (الميكانيكية)57
198383230حلبعلم المواد الهندسية58
196532525حلبميكانيك الغزل والنسيج59
194533624حلبهندسة اآلالت الزراعية60
210493529الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية61
222603529الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات62
216543726الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي63
211583030الالذقيةهندسة الميكاترونيك64
204533428الالذقيةهندسة القوى الميكانيكية65
205523122الالذقيةهندسة التصميم واإلنتاج66
206582829الالذقيةالهندسة البحرية67
221573929حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت68
218543230حمصهندسة التحكم اآللي والحواسيب69
215513630حمصهندسة الطاقة الكهربائية70
204573026حمصهندسة القوى الميكانيكية71
204483229حمصهندسة التصميم واإلنتاج72
209572922حمصهندسة الميكاترونيك73
203453229حمصهندسة المعادن74

آيمياءفيزياءعلوم

205295415حلبالهندسة التقنية (تقانة الهندسة البيئية)75
207275318حلبالهندسة التقنية (تكنولوجيا األغذية)76
212295219حلبالهندسة التقنية (تقانة الهندسة الحيوية )77
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197185116طرطوسالهندسة التقنية (المكننة الزراعية)78
201284815طرطوسالهندسة التقنية (تقانة األغذية)79
200284019طرطوسالهندسة التقنية (معدات صناعية)80
205264518طرطوسالهندسة التقنية (أتمتة صناعية)81

لغةآيمياءعلوم

175211618حماةالطب البيطري82
170231426دير الزورالطب البيطري83

لغةآيمياءرياضيات

220542027حمصالهندسة البترولية84
212561528حمصالهندسة الكيميائية85
209471830حمصالهندسة الغذائية86
201541630حمصهندسة الغزل والنسيج87
220581929دير الزورالهندسة البترولية88
215542024دير الزورهندسة الصناعات البتر وآيميائية89

لغةفيزياءرياضيات

217573230طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت90
آيمياءعلوم

1882119دمشقالزراعة91
1771715السويداءالزراعة92
1801814حلبالزراعة93
1732316إدلبالزراعة (عام)94
1662313إدلبالزراعة (زيتون)95
1892216الالذقيةالزراعة96
1881716حمصالزراعة97
1671817دير الزورالزراعة98
1751913الحسكةالزراعة99

لغةرياضيات

2054330دمشقاالقتصــــاد100
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1815413درعااالقتصــــاد101
1864228حلباالقتصــــاد102
1794821الالذقيةاالقتصــــاد103
1793826طرطوساالقتصــــاد104
1864223حماةاالقتصــــاد (تمويل ومصارف)105
1733130دير الزوراالقتصــــاد106

آيمياءعلوم

1872212دمشقالعلوم (علم الحياة)107
1792215حمصالعلوم (علم الحياة)108
1772516حلبالعلوم (علم الحياة)109
1722516الالذقيةالعلوم (علم الحياة)110
1652112الرقةالعلوم (علم الحياة)111
1611516دير الزورالعلوم (علم الحياة)112

فيزياءآيمياء

1731124دمشقالعلوم (الجيولوجيا)113
1651221حلبالعلوم (الجيولوجيا)114
1641720الالذقيةالعلوم (الجيولوجيا)115
1701523حمصالعلوم (الجيولوجيا)116

لغةرياضيات

1994530دمشقالعلوم (الرياضيات)117
1904626حلبالعلوم (الرياضيات)118
1714224دير الزورالعلوم (الرياضيات)119
1784321إدلبالعلوم (الرياضيات)120
1814920الالذقيةالعلوم (الرياضيات)121
1825016حمصالعلوم (الرياضيات)122
1824928طرطوسالعلوم(رياضيات)123
1845024الحسكةالعلوم (الرياضيات)124
1713921الرقةالعلوم (الرياضيات)125
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رياضياتفيزياء

1792942دمشقالعلوم (الفيزياء)126
1652638حلبالعلوم (الفيزياء)127
1602631الالذقيةالعلوم(الفيزياء)128
1612622حمصالعلوم (الفيزياء)129
1572627إدلبالعلوم(الفيزياء)130
1602645طرطوسالعلوم (الفيزياء)131
1452632دير الزورالعلوم (الفيزياء)132

فيزياءآيمياء

1871730دمشقالعلوم (الكيمياء)133
1821418حلبالعلوم (الكيمياء)134
1731528الالذقيةالعلوم (الكيمياء)135
1751426حمصالعلوم (الكيمياء)136
1621526دير الزورالعلوم (الكيمياء)137
1681624الرقةالعلوم (الكيمياء)138

لغةرياضيات

1723626دمشقالعلوم (اإلحصاء الرياضي)139
1634028حلبالعلوم (اإلحصاء الرياضي)140
1624425الالذقيةالعلوم (اإلحصاء الرياضي)141
1674029حمصالعلوم (اإلحصاء الرياضي)142

لغةآيمياءعلوم

194241526حمصالعلوم الصحية143
آيمياءعلوم

1772115دمشقالعلوم (البيئية)144
لغةآيمياءعلوم

155221720حلبالتمريض145
154131520الالذقيةالتمريض146
15217923دير الزورالتمريض147
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مجموع

35196دمشقاللغة العربية148

36152درعااللغة العربية149

35139السويداءاللغة العربية150

34154حلباللغة العربية151

34137إدلباللغة العربية152

34151الالذقيةاللغة العربية153

34159طرطوساللغة العربية154

34164حمصاللغة العربية155

34175حماةاللغة العربية156

33149دير الزوراللغة العربية157

33151الرقةاللغة العربية158

33135الحسكةاللغة العربية159

30190دمشقاللغة اإلنكليزية160

29179حلباللغة اإلنكليزية161

29163إدلباللغة اإلنكليزية162

29169الالذقيةاللغة اإلنكليزية163

29178طرطوساللغة اإلنكليزية164

29181حمصاللغة اإلنكليزية165

29167حماةاللغة اإلنكليزية166

29149دير الزوراللغة اإلنكليزية167

30179دمشقاللغة الفرنسية168

30190درعااللغة الفرنسية169

30172حلباللغة الفرنسية170

30171الالذقيةاللغة الفرنسية171

30167طرطوساللغة الفرنسية172

30179حمصاللغة الفرنسية173

30185حماةاللغة الفرنسية174
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30144دير الزوراللغة الفرنسية175

عربيلغة

2092829دمشقاللغة اإلسبانية176
2022934دمشقاللغة اليابانية177

عربيرياضيات

1703032دمشقالفلســــفة178
1693927السويداءالفلســــفة179
1643131حلبالفلســــفة180
1593028الالذقيةالفلســــفة181

عربيقومية

1681927دمشقعلم اجتماع182
1651930السويداءعلم االجتماع183
1781830درعاعلم االجتماع184
1621333حلبعلم اجتماع185
1592029الالذقيةعلم اجتماع186

عربيلغة

1702732دمشقالمكتبات والمعلومات187
1643033الالذقيةالمكتبات والمعلومات188

رياضيات

15737دمشقالجغرافية189
15136السويداءالجغرافية190
15422حلبالجغرافية191
15330الالذقيةالجغرافية192
16733طرطوسالجغرافية193

لغةعربي

1923527دمشقاإلعــــــالم194
علوملغة

1622224دمشقاآلثــــــــار195
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1582122حلباآلثــــــــار196
1541923إدلباآلثــــــــار197

عربي

19226دمشقالحقوق198
17626حلبالحقوق199
17234إدلبالحقوق200
16932دير الزورالحقوق201
16732الحسكةالحقوق202
18330الالذقيةالحقوق203
18627حمصالحقوق204

لغةعربي

1943728دمشقالتــــربية205
1763328حلبالتـربية (المناهج وطرائق التدريس)206
1753324الالذقيةالتربية (المناهج وتقنيات التعليم)207
1853521حمصالتربية (المناهج وطرائق التدريس)208
1873529دمشقالتربية (علم النفس)209
1842927دمشقالتربية الخاصة210
1852730دمشقالتربية (اإلرشاد النفسي)211
1813526درعاالتربية (اإلرشاد النفسي)212
1743524السويداءالتربية (اإلرشاد النفسي)213
1752818حلبالتربية (اإلرشاد النفسي)214
1763427الالذقيةالتربية (اإلرشاد النفسي)215
1822630حمصالتربية (اإلرشاد النفسي)216
2013230دمشقالتربية (معلم صف)217
1963628درعاالتربية (معلم صف)218
1853030السويداءالتربية (معلم صف)219
1973126حلبالتربية (معلم صف)220
1892630إدلبالتربية (معلم صف)221
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2013416الالذقيةالتربية (معلم صف)222
2133430طرطوسالتربية (معلم صف)223
2083523حمصالتربية (معلم صف)224
2072930حماةالتربية (معلم صف)225
1873020الرقةالتربية (معلم صف)226
1822915الحسكةالتربية (معلم صف)227
1843327دير الزورالتربية (معلم صف)228
1843328حمصالتربية (معلم الصف) تدمر229
1973730دمشقالتربية (رياض األطفال ‐ إناث فقط)230
1913325حمصالتربية (رياض األطفال ‐ إناث فقط)231
1643028الحسكةالتربية (رياض األطفال ‐ إناث فقط)232
1672722دير الزورالتربية (رياض األطفال ‐ إناث فقط)233
1712622الالذقيةالتربية (االقتصاد المنزلي)234

عربيديانة

1861328دمشقالشـــــريعة235
801231حلبالشـــــريعة236
136دمشقالفنون الجميلة237
122السويداءالفنون الجميلة238
120حلبالفنون الجميلة التطبيقية239

لغة

17928دمشقالعلوم السياسية240
لغة

19722دمشقالســـــــياحة241
18730حمصالســـــــياحة242
142دمشقمدرسة التمريض (إناث فقط)243
122حلبمدرسة التمريض (إناث فقط)244
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