
الجامعة أو الكليةالرمز
المدينة

الحد 
األدنى 
للقبول

اللغة العربية

17743دمشقاللغة العربية1
17755درعااللغة العربية2
17546الفراتاللغة العربية3
17143السويداءاللغة العربية4
16847تشريناللغة العربية5
16851طرطوساللغة العربية6
16951البعثاللغة العربية7
17052حماةاللغة العربية8
17452حلباللغة العربية9

17642الرقةاللغة العربية10
17846الحسكةاللغة العربية11
17249إدلباللغة العربية12

اللغة العربيةلغة إنكليزية

1873647دمشقاللغة اإلنكليزية13
1833244حلباللغة اإلنكليزية14
1733949حماةاللغة اإلنكليزية15
1763952إدلباللغة اإلنكليزية16
1743746تشريناللغة اإلنكليزية17
1773241البعثاللغة اإلنكليزية18
1743242طرطوساللغة اإلنكليزية19
1853548الفراتاللغة اإلنكليزية20

اللغة العربيةلغة فرنسية

1663432دمشقاللغة الفرنسية21
1803243درعااللغة الفرنسية22
1663443حلباللغة الفرنسية23
1633637تشريناللغة الفرنسية24
1613542طرطوساللغة الفرنسية25
1663142البعثاللغة الفرنسية26

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 2009 - 2010
عالمة المواد التي ُنظر 
إليها عند تساوي الحد 

األدنى للقبول
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1713143حماةاللغة الفرنسية27
1663742الفراتاللغة الفرنسية28

اللغة العربيةلغة إنكليزية

1762841دمشقاللغة األلمانية29
1692740دمشقاللغة اليابانية30

اللغة العربيةلغة فرنسية

1722240دمشقاللغة اإلسبانية31
اللغة العربيةلغة أجنبية

1652742حلباللغة الترآية32
1672940دمشقاللغة الفارسية33
1642545حلباللغة الفارسية34
1683446البعثاللغة الفارسية35

الجغرافية

16916دمشقالجغرافية36
16724السويداءالجغرافية37
16922حلبالجغرافية38
16727تشرينالجغرافية39
17824طرطوسالجفرافية40

اللغة العربيةالتاريخ

1692845دمشقالتاريخ41
1672736السويداءالتاريخ42
1692546حلبالتاريخ43
1682544تشرينالتاريخ44
1722645البعثالتاريخ45
1722840الفراتالتاريخ46

اللغة العربيةالفلسفة

1693050دمشقالفلسفة47
1673142السويداءالفلسفة48
1703640حلبالفلسفة49

2/5



الجامعة أو الكليةالرمز
المدينة

الحد 
األدنى 
للقبول

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي
الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر 2009 - 2010
عالمة المواد التي ُنظر 
إليها عند تساوي الحد 

األدنى للقبول

1672847تشرينالفلسفة50
1693844دمشقعلم االجتماع51
1673742السويداءعلم االجتماع52
1733451درعاعلم االجتماع53
1683347حلبعلم االجتماع54
1663839تشرينعلم االجتماع55

اللغة العربيةلغة أجنبية

1683245دمشقالمكتبات والمعلومات56
1672738تشرينالمكتبات والمعلومات57

لغة أجنبيةاللغة العربية

1915138دمشقاإلعـــــالم58
لغة أجنبيةتاريخ

1732337دمشقاآلثـــــــار59
1712136حلباآلثـــــــار60
1702135إدلباآلثـــــــار61

اللغة العربية

18345دمشقالحقوق62
17645حلبالحقوق63
17351إدلبالحقوق64
17348الفراتالحقوق65
17347الحسكةالحقوق66
18045تشرينالحقوق67
18051البعثالحقوق68

لغة أجنبيةاللغة العربية

1764721دمشقالتربيـــة69
1724427حلبالتربية (المناهج وطرائق التدريس)70
1724937تشرينالتربية (المناهج وتقنيات التعليم)71
1734539البعثالتربيـــة (المنهاج وطرائق التدريس)72
1774832دمشقالتربية (علم النفس)73
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1735227دمشقالتربية الخاصة74
1814936دمشقالتربية (إرشاد نفسي)75
1794837درعاالتربية (إرشاد نفسي)76
1785131السويداءالتربية (إرشاد نفسي)77
1824729حلبالتربية (إرشاد نفسي)78
1804635تشرينالتربية (إرشاد نفسي)79
1784615البعثالتربية (إرشاد نفسي)80
1914731دمشقالتربية (معلم صف)81
1904632درعاالتربية (معلم صف)82
1844733السويداءالتربية (معلم صف)83
1894637حلبالتربية (معلم صف)84
1854737إدلبالتربية (معلم صف)85
1905327تشرينالتربية (معلم صف)86
1995135طرطوسالتربية (معلم صف)87
1924435البعثالتربية (معلم صف)88
1895227حماةالتربية (معلم صف)89
1885039الفراتالتربية (معلم صف)90
1914740الحسكةالتربية (معلم صف)91
1885331الرقةالتربية (معلم صف)92
معلم صف) تدمر93 1835133البعثالتربية(
1804539دمشقالتربية (رياض األطفال‐ إناث فقط)94
1744623البعثالتربية (رياض األطفال‐ إناث فقط)95
1774329الفراتالتربية (رياض األطفال‐ إناث فقط)96
1795038الحسكةالتربية (رياض األطفال‐ إناث فقط)97
1724037تشرينالتربية (اقتصاد منزلي)98
123دمشقالفنون الجميلة99

111السويداءالفنون الجميلة100
110حلبالفنون الجميلة التطبيقية101
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1802054دمشقالشــــــــريعة102
الحد األدنى 

متضمن عالمة 
التربية الدينية

1641247دمشقالشــــــــريعة شرعية302
الحد األدنى 

متضمن عالمة 
التربية الدينية

1811548حلبالشــــــــريعة103
الحد األدنى 

متضمن عالمة 
التربية الدينية

1731249حلبالشــــــــريعة شرعية303
الحد األدنى 

متضمن عالمة 
التربية الدينية

الثقافة 
القومية

لغة أجنبية

1762022دمشقالعلوم السياسية104
لغة أجنبية

18234دمشقالســـــياحة105
17939البعثالســـــياحة106
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