
الوعهذ أو الكليةالرهز

الجاهعة

 أو

الوحافظة

 األدًَ انحذ

 يٍ  انًطهىب

 نهعاليح انذرجاخ

االختصاصُح

 انًجًىع

 عُذ انًطهىب

 انحذ تساوٌ

 نهعاليح األدًَ

االختصاصُح

يالحظاخ

 األدًَ انحذ

 يٍ  انًطهىب

 نهعاليح انذرجاخ

االختصاصُح

 انًطهىب انًجًىع

 انحذ تساوٌ عُذ

 نهعاليح األدًَ

االختصاصُح

يالحظاخ

ــ4601282ــ4701367دمشقاللغة العربٌة1

ــ4201299ــ4501296درعاألبناء درعا- اللغة العربٌة2

ــ4501210ــ4551204درعامحافظات- اللغة العربٌة202

ــ4001347ــ4501485القنٌطرهألبناء القنٌطرة- اللغة العربٌة3

ــ4501210ــ4551204القنٌطرهمحافظات- اللغة العربٌة203

ــ4001288ــ4501382السوٌداءألبناء السوٌداء- اللغة العربٌة4

ــ4501210ــ4551204السوٌداءمحافظات- اللغة العربٌة204

ــ4001169ــ4501338حلباللغة العربٌة5

ــ4011307ــ4521533ادلبألبناء إدلب- اللغة العربٌة6

ــ4201198ــ4551204الالذقٌهاللغة العربٌة7

ــ4101412ــ4551332طرطوساللغة العربٌة8

ــ4101145ــ4651334حمصاللغة العربٌة9

ــ4101181ــ4551323حماهاللغة العربٌة10

ــ4001289ــ4501542دٌر الزورألبناء دٌر الزور- اللغة العربٌة11

ــ4501210ــ4551204دٌر الزورمحافظات- اللغة العربٌة211

4511526الرقهألبناء الرقة- اللغة العربٌة12
 انطانة وَذاوو َسجم

 فٍ انًًاثم انمسى فٍ

َختارها انتٍ انجايعح
4001289

 انطانة وَذاوو َسجم

 فٍ انًًاثم انمسى فٍ

َختارها انتٍ انجايعح

ــ4001201ــ4501557الحسكهألبناء الحسكة- اللغة العربٌة13

ــ4501210ــ4551204الحسكهمحافظات- اللغة العربٌة213

دمشقاللغة اإلنكلٌزٌة 14

درعاألبناء درعا- اللغة اإلنكلٌزٌة 15

درعامحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة 215

حلباللغة اإلنكلٌزٌة 16

حماهاللغة اإلنكلٌزٌة17

ادلبألبناء إدلب- اللغة اإلنكلٌزٌة 18

الالذقٌهاللغة اإلنكلٌزٌة 19

حمصاللغة اإلنكلٌزٌة 20

طرطوساللغة اإلنكلٌزٌة21

دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة اإلنكلٌزٌة 22

دٌر الزورمحافظات- اللغة اإلنكلٌزٌة 222

دمشقاللغة الفرنسٌة23
السوٌداءألبناء السوٌداء- اللغة الفرنسٌة24

السوٌداءمحافظات- اللغة الفرنسٌة224
حلباللغة الفرنسٌة25
الالذقٌهاللغة الفرنسٌة26
طرطوساللغة الفرنسٌة27
حمصاللغة الفرنسٌة28
دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة الفرنسٌة29

دٌر الزورمحافظات- اللغة الفرنسٌة229
الحسكهألبناء المحافظات الشرقٌة - اللغة الفرنسٌة30

الحسكهمحافظات- اللغة الفرنسٌة230

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

ــــ1350ــــ1450دمشقاللغة األلمانٌة31

ــ2401233ــ2451789دمشقاللغة الروسٌة32

ــــ1250ــــ1300دمشقاللغة الفارسٌة33

ــــ1200ــــ1250حمصاللغة الفارسٌة34

ــــ1450ــــ1500دمشقالجغرافٌة35

ــــ1150ــــ1300السوٌداءألبناء السوٌداء- الجغرافٌة36

ــــ1340ــــ1410السوٌداءمحافظات- الجغرافٌة236

ــــ1320ــــ1360حلبالجغرافٌة37

2023-2022 انذراسٍ نهعاو (يىاسٌ-  عاو) األدتٍ نهفزع انًثاشز نهتسجُم انذَُا انحذود جذول

 

240

 درجة فً مادة

اللغة الفرنسٌة

 

240

 درجة فً مادة

اللغة االنكلٌزٌة

 

240

 درجة فً مادة

اللغة الفرنسٌة

الحد األدنى المذكور هو  للتقدم 

لالختبار  الذي سٌجرى فً 

 الساعة العاشرة 2022/9/8

صباحا وبعد صدور نتائج االختبار  

ٌحدد للطالب الناجحٌن  الحد األدنى 

المطلوب من درجة اللغة االنكلٌزٌة 

للتسجٌل النهائً وفق اآللٌة 

المعتمدة الواردة فً اإلعالن

الحد األدنى المذكور هو  للتقدم 

لالختبار  الذي سٌجرى فً 

 الساعة العاشرة 2022/9/11

صباحا وبعد صدور نتائج االختبار  

ٌحدد للطالب الناجحٌن  الحد األدنى 

المطلوب من درجة اللغة الفرنسٌة 

للتسجٌل النهائً وفق اآللٌة 

المعتمدة الواردة فً اإلعالن

الحد األدنى المذكور هو  للتقدم 

لالختبار  الذي سٌجرى فً 

الساعة العاشرة صباحا 2022/9/11

وبعد صدور نتائج االختبار  ٌحدد 

للطالب الناجحٌن  الحد األدنى 

المطلوب من درجة اللغة الفرنسٌة 

للتسجٌل النهائً وفق اآللٌة المعتمدة 

الواردة فً اإلعالن

 

240

 درجة فً مادة

اللغة االنكلٌزٌة

الحد األدنى المذكور هو  للتقدم 

لالختبار  الذي سٌجرى فً 

 الساعة العاشرة 2022/9/8

صباحا وبعد صدور نتائج 

االختبار  ٌحدد للطالب الناجحٌن  

الحد األدنى المطلوب من درجة 

اللغة االنكلٌزٌة للتسجٌل النهائً 

وفق اآللٌة المعتمدة الواردة فً 

اإلعالن

انًىاسٌ انمثىلانعاو انمثىل

اضافُح شزوطاضافُح شزوط

انجايعح

 أو

انًحافظح

وانمسى انكهُح انزيش
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 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

ــــ1400ــــ1450الالذقٌهالجغرافٌة38

ــــ1400ــــ1450طرطوسالجغرافٌة39

ــــ1350ــــ1400دمشقالتارٌخ40

ــــ1100ــــ1200السوٌداءألبناء السوٌداء- التارٌخ41

ــــ1300ــــ1380السوٌداءمحافظات- التارٌخ241

ــــ1100ــــ1200حلبالتارٌخ42

ــــ1350ــــ1430الالذقٌهالتارٌخ43

ــــ1320ــــ1380حمصالتارٌخ44

ــــ1100ــــ1200دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - التارٌخ45

ــــ1290ــــ1350دٌر الزورمحافظات- التارٌخ245

13001250الرقهالرقة/ألبناء المحافظات الشرقٌة- التارٌخ46

ــــ1350ــــ1400دمشقالفلسفة47

ــــ1100ــــ1200السوٌداءألبناء السوٌداء- الفلسفة48

ــــ1300ــــ1380السوٌداءمحافظات- الفلسفة248

ــــ1250ــــ1300حلبالفلسفة49

ــــ1310ــــ1400الالذقٌهالفلسفة50

ــــ1310ــــ1400حمصالفلسفة51

ــــ1450ــــ1560دمشقعلم االجتماع52

ــــ1200ــــ1300السوٌداءألبناء السوٌداء- علم االجتماع53

ــــ1380ــــ1450السوٌداءمحافظات- علم االجتماع253

ــــ1400ــــ1500درعاألبناء درعا- علم االجتماع54

ــــ1440ــــ1550درعامحافظات- علم االجتماع254

ــــ1310ــــ1360حلبعلم االجتماع55

ــــ1420ــــ1530الالذقٌهعلم االجتماع56

ــــ1250ــــ1310دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - علم االجتماع57

ــــ1380ــــ1450دٌر الزورمحافظات- علم االجتماع257

ــــ1400ــــ1450دمشقالمكتبات والمعلومات58

ــــ1380ــــ1420الالذقٌهالمكتبات والمعلومات59

ــــ1420ــــ1520دمشقاآلثار60

ــــ1300ــــ1340السوٌداءألبناء السوٌداء- اآلثـــــــار61

ــــ1400ــــ1500السوٌداءمحافظات- اآلثـــــــار261

ــــ1295ــــ1355حلباآلثـــــــار62

ــــ1100ــــ1130ادلبألبناء إدلب- اآلثـــــــار63

ــــ1250ــــ1300الحسكهألبناء المحافظات الشرقٌة - اآلثـــــــار64

ــــ1290ــــ1350الحسكهمحافظات - اآلثـــــــار264

19501800دمشقاإلعـــــالم65

ــــ1770ــــ1830دمشقالحقوق66

ــــ1500ــــ1600درعاألبناء درعا- الحقوق67

ــــ1730ــــ1815درعامحافظات- الحقوق267

ــــ1500ــــ1650القنٌطرهألبناء القنٌطرة- الحقوق68

ــــ1730ــــ1815القنٌطرهمحافظات- الحقوق268

ــــ1600ــــ1650حلبالحقوق69

ــــ1100ــــ1150ادلبألبناء إدلب- الحقوق70

ــــ1350ــــ1420دٌر الزورألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق71

ــــ1520ــــ1580دٌر الزورمحافظات- الحقوق271

ــــ1350ــــ1420الحسكهألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق72

 الوواثل القسن في الطالب ويذاوم يسجل

يختارها التي الجاهعة في

 في الوواثل القسن في الطالب ويذاوم يسجل

يختارها التي الجاهعة

/ 480/ عربية لغة أدنى حذ تحقيق

 أجنبية لغة أدنى حذ تحقيق درجة

درجة/ 240/

 درجة/ 480/ عربية لغة أدنى حذ تحقيق

درجة/ 240/ أجنبية لغة أدنى حذ تحقيق

اضافُح شزوط

انًىاسٌ انمثىلانعاو انمثىل

وانمسى انكهُح انزيش
اضافُح شزوط

انجايعح

 أو

انًحافظح
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2023-2022 انذراسٍ نهعاو (يىاسٌ-  عاو) األدتٍ نهفزع انًثاشز نهتسجُم انذَُا انحذود جذول

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

ــــ1500ــــ1550الحسكهمحافظات- الحقوق272

ــــ1720ــــ1800الالذقٌهالحقوق73

ــــ1720ــــ1790حمصالحقوق74

ــــ1500ــــ1590دمشق(المناهج وطرائق التدرٌس)التربٌة 75

ــــ1300ــــ1350حلب(المناهج وطرائق التدرٌس)التربٌة 76

ــــ1500ــــ1590الالذقٌه(المناهج وتقنٌات التعلٌم)التربٌة 77

ــــ1400ــــ1450حمص(المناهج وطرائق التدرٌس)التربٌـــة 78

ــــ1550ــــ1660دمشق(علم النفس)التربٌة 79

ــــ1360ــــ1400حمص(علم النفس)التربٌة 80

ــــ1450ــــ1570دمشقالتربٌـــة الخاصة81

ــــ1550ــــ1600حماهالتربٌـــة الخاصة82

ــــ1550ــــ1670دمشق(إرشاد نفسً)التربٌة 83
ــــ1400ــــ1480درعاألبناء درعا- (إرشاد نفسً)التربٌة 84

ــــ1530ــــ1650درعامحافظات- (إرشاد نفسً)التربٌة 284
ــــ1300ــــ1400السوٌداءألبناء السوٌداء- (إرشاد نفسً)التربٌة 85

ــــ1530ــــ1650السوٌداءمحافظات- (إرشاد نفسً)التربٌة 285
ــــ1400ــــ1500حلب(إرشاد نفسً)التربٌة 86
ــــ1540ــــ1660الالذقٌه(إرشاد نفسً)التربٌة 87
ــــ1430ــــ1550حمص(إرشاد نفسً)التربٌة 88
ــــ1430ــــ1530طرطوس(إرشاد نفسً)التربٌة 89

ــــ1650ــــ1750دمشقإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 90

ــــ1465ــــ1580حمصإناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 91

ــــ1200ــــ1300دٌر الزورألبناء دٌر الزور- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 92

ــــ1350ــــ1460دٌر الزورمحافظات- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 292

ــــ1200ــــ1300الحسكهألبناء الحسكة- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 93

ــــ1290ــــ1460الحسكهمحافظات- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 293

13001200الرقهألبناء الرقة- إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 94

13201280دمشقالشــــــــرٌعة95

ــــ2250ــــ2340دمشق(ثانوٌة شرعٌة)الشــــــــرٌعة  295

11501100حلبالشــــــــرٌعة96

ــــ2100ــــ2150حلب(ثانوٌة شرعٌة)الشــــــــرٌعة  296

ــــ1500ــــ1630دمشقالعلوم السٌاسٌة97

ــــ1520ــــ1580دمشقالســـــٌاحة98

ــــ1400ــــ1475حمصالســـــٌاحة99

ــــ1480ــــ1540طرطوسالســـــٌاحة100

11001100دمشقالفنون الجمٌلة101

11001100السوٌداءالفنون الجمٌلة102

11001100حلبالفنون الجمٌلة التطبٌقٌة103

11001100الالذقٌهالفنون الجمٌلة104

وانمسى انكهُح

انجايعح

 أو

انًحافظح

انًىاسٌ انمثىلانعاو انمثىل

اضافُح شزوطاضافُح شزوط

 انمسى فٍ انطانة وَذاوو َسجم

َختارها انتٍ انجايعح فٍ انًًاثم

انزيش

 نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 فٍ سُجزي انذٌ األول نالختثار

 َتمذيىٌ وانُاجحىٌ 2022/9/6

 2022/9/14 فٍ انثاٍَ نالختثار

 َحذد  االختثار َتائج صذور وتعذ

 األدًَ انحذ انُاجحٍُ نهطالب

 نهتسجُم انذرجاخ يٍ انًطهىب

 انىاردج انًعتًذج اِنُح وفك انُهائٍ

اإلعالٌ فٍ

 نالختثار نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 2022/9/6 فٍ سُجزي انذٌ األول

 فٍ انثاٍَ نالختثار َتمذيىٌ وانُاجحىٌ

 االختثار َتائج صذور وتعذ 2022/9/14

 األدًَ انحذ انُاجحٍُ نهطالب َحذد 

 انُهائٍ نهتسجُم انذرجاخ يٍ انًطهىب

اإلعالٌ فٍ انىاردج انًعتًذج اِنُح وفك

 درجح/360/ عزتُح نغح أدًَ حذ تحمُك

درجح/120/ دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

 درجح/360/ عزتُح نغح أدًَ حذ تحمُك

درجح/120/ دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

 درجح/360/ عزتُح نغح أدًَ حذ تحمُك

درجح/120/ دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

 درجح/360/ عزتُح نغح أدًَ حذ تحمُك

درجح/120/ دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

 انًًاثم انمسى فٍ انطانة وَذاوو َسجم

َختارها انتٍ انجايعح فٍ
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2023-2022 انذراسٍ نهعاو (يىاسٌ-  عاو) األدتٍ نهفزع انًثاشز نهتسجُم انذَُا انحذود جذول

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

 انًطهىب األدًَ انحذ

انذرجاخ يٍ 

13201100الالذقٌهالتربٌة الرٌاضٌة105

13201100حماهالتربٌة الرٌاضٌة106

 األدًَ انحذ

 يٍ  انًطهىب

انذرجاخ

 األدًَ انحذ

 يٍ  انًطهىب

انذرجاخ

ــــ15501470دمشقالمعهد التقانً إلدارة األعمال والتسوٌق107

ــــ15401450الالذقٌهالمعهد التقانً إلدارة األعمال والتسوٌق108

ــــ14801400حلبالمعهد التقانً إلدارة األعمال والتسوٌق109

ــــ1470ــــ1550دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقانً لطب األسنان 110

ــــ1400ــــ1450حلبإناث فقط (مساعدات)المعهد التقانً لطب األسنان 111

ــــ1440ــــ1540الالذقٌهإناث فقط (مساعدات)المعهد التقانً لطب األسنان 112

ــــ1400ــــ1480حماهإناث فقط (مساعدات)المعهد التقانً لطب األسنان 113

14001320دمشقمعهد اآلثـــار والمتاحف  114

دمشقالمعهد التقانً للفنون التطبٌقٌة   115
جمٌع

 المتقدمٌن

جمٌع

 المتقدمٌن

ــــ1400ــــ1420دمشقالمعهد التقانً للخدمة االجتماعٌة116

دمشقالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة117

رٌف دمشق(ضاحٌة قدسٌا)المعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة 118

حلبالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة119

الالذقٌهالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة120

حمصالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة121

طرطوسالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة122

دٌر الزورالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة123

السوٌداءالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة124

حماهالمعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة125

ــــ1470ــــ1550دمشقالمعهد التقانً القانون126ً

13801300دمشقذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة335

13801300دمشقإناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة336

(ثانوٌة شرعٌة)ذكور- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة335

(ثانوٌة شرعٌة)إناث- المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة336

انًعهذ اسىانزيش

انجايعح

 أو

انًحافظح

وانمسى انكهُحانزيش

انجايعح

 أو

انًحافظح

انًعٍُ تانًعهذ يثاشزج انتسجُم

 دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

درجح/120/
درجح/120/ دَُُح تزتُح أدًَ حذ تحمُك

 نهفحص نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 فٍ سُجزي انذٌ انثذَُح وانهُالح انطثٍ

 يٍ انفتزج خالل انًعُُح انكهُح

  2022/9/14 ونغاَح  2022/9/4

 نهطالب َحذد  انُتائج صذور وتعذ

 يٍ انًطهىب األدًَ انحذ انُاجحٍُ

    انُهائٍ نهتسجُم انذرجاخ

 األسس وفك رَاضُاً انًتفىلىٌ يفاضهح

 درجح /1100:       /نهتفىق انًعتًذج

 نهفحص نهتمذو انذرجاخ يٍ األدًَ انحذ

 فٍ سُجزي انذٌ انثذَُح وانهُالح انطثٍ

 يٍ انفتزج خالل انًعُُح انكهُح

 2022/9/14 ونغاَح  2022/9/4

 تًىجة لثىنهى َتى  انُتائج صذور وتعذ

تهى خاصح يفاضهح

 نهفحص نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 فٍ سُجزي انذٌ انثذَُح وانهُالح انطثٍ

 يٍ انفتزج خالل انًعُُح انكهُح

   2022/9/14 ونغاَح  2022/9/4

 نهطالب َحذد  انُتائج صذور وتعذ

 يٍ انًطهىب األدًَ انحذ انُاجحٍُ

انُهائٍ نهتسجُم انذرجاخ

 أدًَ حذ تحمُك

درجح/ 200/ أجُثُح نغح

انًىاسٌ انمثىلانعاو انمثىل

اضافُح شزوطاضافُح شزوط

 200
فٍ درجح   

األجُثُح انهغح

 نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 انًعهذ فٍ ستجزي انتٍ نالختثار

 يٍ انفتزج خالل انًعٍُ

 ونغاَح 2022/9/4

 صذور وتعذ 2022/9/14

 انُاجحٍُ نهطالب َحذد  انُتائج

 درجح يٍ انًطهىب األدًَ انحذ

انُهائٍ نهتسجُم االجُثُح انهغح

 200
فٍ درجح   

األجُثُح انهغح

 نهتمذو  هى انًذكىر األدًَ انحذ

 انًعهذ فٍ ستجزي انتٍ نالختثار

 يٍ انفتزج خالل انًعٍُ

 2022/9/14 ونغاَح 2022/9/4
 نهطالب َحذد  انُتائج صذور وتعذ

 يٍ انًطهىب األدًَ انحذ انُاجحٍُ

انُهائٍ نهتسجُم االجُثُح انهغح درجح

 سُجزي انذٌ  انزسى الختثار انتمذو 

 تعذ و  2022/9/13 و 12 فٍ

 انُاجحٍُ نهطالب َحذد  انُتائج صذور

 انذرجاخ يٍ انًطهىب األدًَ انحذ

انُهائٍ نهتسجُم

  فٍ سُجزي انذٌ  انزسى الختثار انتمذو 

 صذور تعذ و  2022/9/13 و 12  

 انحذ انُاجحٍُ نهطالب َحذد  انُتائج

 نهتسجُم انذرجاخ يٍ انًطهىب األدًَ

انُهائٍ

 أدًَ حذ تحمُك

 وَجزٌ  درجح/ 200/ اَكهُشتح نغح

 تذء يٍ األول االسثىع خالل االختثار

انتسجُم

 أدًَ حذ تحمُك

 وَجزٌ  درجح/ 200/ اَكهُشتح نغح

 تذء يٍ األول االسثىع خالل االختثار

انتسجُم

اضافُح شزوطاضافُح شزوط

انًىاسٌ انمثىلانعاو انمثىل

4/4


