
المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

الفيزياءالمغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2253590293386دمشقالهندسة المعموماتية
2219524291379حمبالهندسة المعموماتية
2218514280386الالذقيةالهندسة المعموماتية
2208511274379حمصالهندسة المعموماتية

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2230593381280دمشقالهندسة المدنية
2196524391286حمبالهندسة المدنية
2062475352280حمبالهندسة المائية

2090515379261حمبالهندسة الطبوغرافية
2208565396248الالذقيةالهندسة المدنية
2177516378262حمصالهندسة المدنية

2098423398269حمصهندسة الموارد المائية
2099573370279حمصالهندسة البيئية

ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية العامة بالرقة 
االختصاص المماثل في 

1919533360186الجامعة التي يختارها الطالب

2217503378276حماهالهندسة المدنية

ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المائية  بالرقة 
االختصاص المماثل في 

1745488374165الجامعة التي يختارها الطالب

2150517370261الحسكةمحافظات- الهندسة المدنية
1923361395263الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2204491279دمشقالهندسة المعمارية
2114546255حمبالهندسة المعمارية
2146537279الالذقيةالهندسة المعمارية
2094438288حمصالهندسة المعمارية
2073443287حماهالسممية/ الهندسة المعمارية 
2146515241طرطوسالهندسة المعمارية

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2220483392275دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت

2209553389290دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة
2187541395258دمشقهندسة الطاقة الكهربائية
2151493392279السويداءمحافظات- هندسة الطاقة الكهربائية
2088488377277السويداءألبناء السويداء- هندسة الطاقة الكهربائية

2140536352298دمشقهندسة التصميم الميكانيكي
2242540387289دمشقالهندسة الطبية

2161540344278دمشقهندسة الميكانيك العام
2110535386220دمشقهندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

18 من 1صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

2110571369201دمشقهندسة السيارات واآلليات الثقيمة
2037502369245السويداءهندسة القوى الميكانيكية

2147530358298حمبهندسة االتصاالت
2084501345265حمبهندسة الحواسيب

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
1987444381264حمبهندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية

2018515359243حمبهندسة النظم اإللكترونية
1944482374242حمبهندسة نظم القدرة الكهربائية

1923447342260حمبهندسة القيادة الكهربائية
2003486327254حمبهندسة الميكاترونيك

2000458338259حمبالهندسة النووية
1900365368259حمبهندسة اإلنتاج
2027536362210حمبهندسة الطيران
1900448353272حمب(الميكانيكية)هندسة الطاقة 

1901471349202حمبعمم المواد الهندسية
1847457293260حمبهندسة اآلالت الزراعية

2132535386283الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية
2204541397286الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات
2180529376290الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي

2159562384231الالذقيةهندسة الميكاترونيك
2106450393275الالذقيةهندسة القوى الميكانيكية
2113536364272الالذقيةهندسة التصميم واإلنتاج

2114551385212الالذقيةالهندسة البحرية
2251548384286الالذقيةالهندسة الطبية

2164470398290حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
2124455400264حمصهندسة التحكم اآللي والحواسيب

2068498354250حمصهندسة الطاقة الكهربائية
2023410352256حمصهندسة القوى الميكانيكية
2029379395291حمصهندسة التصميم واإلنتاج

2067516349249حمصهندسة الميكاترونيك
2009572355247حمصهندسة المعادن

ألبناء المحافظات الشرقية- هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج  بدير الزور 
االختصاص المماثل في 

الجامعة التي يختارها الطالب
1753480307198

الكيمياءالرياضياتالعمومالمجموع العام
1961267409182حمب(تقانات الهندسةالبيئية)الهندسة التقنية 
1994197476149حمب(تكنولوجيا األغذية)الهندسة التقنية 
2003270513170حمب(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 
2113241513159طرطوس(المكننة الزراعية)الهندسة التقنية 
2175261533178طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 

18 من 2صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

2120241508187طرطوس(معدات وآليات)الهندسة التقنية 
2155288500191طرطوس(أتمتة صناعية)الهندسة التقنية 
2188246542190طرطوس(طاقات متجددة)الهندسة التقنية 

المغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام
2106515195250حمصالهندسة البترولية
2056495159284حمصالهندسة الكيميائية
2063410156294حمصالهندسة الغذائية

المغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام
2014506149279حمصهندسة الغزل والنسيج

ألبناء المحافظات الشرقية-  الهندسة البترولية بدير الزور
االختصاص المماثل في 
الجامعة في جامعة البعث

1950476157241

ألبناء المحافظات الشرقية- هندسة الصناعات البتروكيميائية بدير الزور
االختصاص المماثل في 
الجامعة في جامعة البعث

1700356155203

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2220543377274طرطوسهندسة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
الفيزياءالمغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2203488288398دمشق(تقنيات حاسوب)الكمية التطبيقية 
المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2202575368265دمشق(ميكاترونيكس)الكمية التطبيقية 
2130530380253الالذقية(تقانات االتصاالت)الكمية التطبيقية 
2094424388279الالذقية(التغذية الكهربائية لممنشآت الصناعية والمدن)الكمية التطبيقية 
2087515399286الالذقية(التدفئة والتبريد والتكييف)الكمية التطبيقية 
2080385395284الالذقية(تصنيع ميكانيكي)الكمية التطبيقية 

الفيزياءالمغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2113518292342الالذقية(تقنيات حاسوب)الكمية التطبيقية 

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2076464329288الالذقية(ميكانيك مركبات)الكمية التطبيقية 

الفيزياءالمغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2199558280392حماه(تقنيات حاسوب)الكمية التطبيقية 

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2130529372250حماه(التغذية الكهربائية لممنشآت الصناعية والمدن)الكمية التطبيقية 
1975445343244حمب(تقنيات الكترونية)الكمية التطبيقية 
1955388375261حمب(التدفئة والتبريد والتكييف)الكمية التطبيقية 

المغة األجنبيةالكيمياءالعمومالمجموع العام
1681217138257درعامحافظات- الطب البيطري
1303120130153درعاألبناء درعا- الطب البيطري
1701137122205حماهالطب البيطري
1692165121241دير الزورمحافظات- الطب البيطري
122812080143دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الطب البيطري

18 من 3صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

الكيمياءالعمومالمجموع العام

1896259148دمشقالزراعة
1954198138السويداءمحافظات- الزراعة
1743213143السويداءألبناء السويداء- الزراعة
1690200155حمبالزراعة
1896148177إدلبمحافظات- (عام)الزراعة 
130112080إدلبألبناء إدلب- (عام)الزراعة 
2044208170الالذقيةالزراعة
1932177149حمصالزراعة

1904180147حماهالسممية/ الزراعة  
1965265131دير الزورمحافظات- الزراعة

الكيمياءالعمومالمجموع العام

129715188دير الزورألبناء دير الزور فقط- الزراعة

1690177127الحسكةمحافظات- الزراعة

1400154156الحسكةألبناء الحسكة فقط-الزراعة

الزراعة ألبناء الرقة فقط
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
141613280

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2080473259دمشقاالقتصــــاد

1884403257درعامحافظات- االقتصــــاد

1627360263درعاألبناء درعا- االقتصــــاد

1854414273القنيطرةمحافظات- االقتصــــاد
1313240162القنيطرةألبناء القنيطرة- االقتصــــاد
1991428251السويداءمحافظات- االقتصــــاد
1823322278السويداءألبناء السويداء- االقتصــــاد
1690348244حمباالقتصــــاد
1893425238الالذقيةاالقتصــــاد
1968399263حمصاالقتصــــاد
1936474237طرطوساالقتصــــاد
1846365255حماه(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 
1994431289دير الزورمحافظات- االقتصــــاد
1300319231دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- االقتصــــاد
1714338259الحسكةمحافظات- االقتصــــاد
1502305225الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- االقتصــــاد

1754347264إدلبمحافظات- العموم اإلدارية

18 من 4صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1376281201إدلبألبناء إدلب- العموم اإلدارية
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1936229171دمشق(عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2611746دمشقتخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1601154126حمب(عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2201331حمبتخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1724237128الالذقية(عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2491606الالذقيةتخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1725202138حمص(عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2511656حمصتخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1861248163طرطوس(عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2681737طرطوستخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

ألبناء الرقة فقط (عمم الحياة)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1756226129

المجموع العامالعموم

تخصصي- ألبناء الرقة فقط  (عمم الحياة)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
________________

الكيمياءالعمومالمجموع العام
1690146142الحسكةمحافظات- (عمم الحياة)العموم 

المجموع العامالعموم

2251463الحسكةمحافظات تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1303127139الحسكةألبناءالحسكة فقط-  (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

1911251الحسكةتخصصي-  ألبناءالحسكة فقط- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

18 من 5صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1737246122السويداءمحافظات- (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2531665السويداءمحافظات تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

160517580السويداءألبناء السويداء- (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2201592السويداءألبناء السويداء  تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1681234118درعامحافظات- (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2361542درعامحافظات تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

130715180درعاألبناء درعا- (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

______________درعاألبناء درعا  تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1558175111دير الزورألبناء دير الزور فقط-  (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

______________دير الزورألبناء  دير الزور فقط تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الكيمياءالعمومالمجموع العام

1829191150دير الزورمحافظات- (عمم الحياة)العموم 
المجموع العامالعموم

2491653دير الزورمحافظات تخصصي- (عمم الحياة)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1835129349دمشق(الجيولوجيا)العموم 
1602139324حمب(الجيولوجيا)العموم 
1699157302الالذقية(الجيولوجيا)العموم 
170495371حمص(الجيولوجيا)العموم 

ألبناء المحافظات الشرقية- بدير الزور  (الجيولوجيا)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
141180264

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1959549191دمشق(الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
5391673دمشقتخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1503417193حمب(الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4501490حمبتخصصي- (الرياضيات)العموم 

18 من 6صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1937470264طرطوس(الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4941740طرطوستخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1885402212السويداءمحافظات- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
5351809السويداءمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1484409180السويداءألبناء السويداء- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________السويداءألبناء السويداء  تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1962416227درعامحافظات- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
5201812درعامحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1458411130درعاألبناء درعا- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات

______________درعاألبناء درعا  تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1568425184القنيطرةمحافظات- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4501433القنيطرةمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
_______________القنيطرةألبناء القنيطرة- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________القنيطرةألبناء القنيطرة  تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1696430206الالذقية(الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4501566الالذقيةتخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1504406142حمص(الرياضيات)العموم 
المجموع العامالرياضيات

______________حمصتخصصي- (الرياضيات)العموم 
المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1800465186دير الزورمحافظات- (الرياضيات)العموم 

18 من 7صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

المجموع العامالرياضيات
5041612دير الزورمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
________________دير الزورألبناء دير الزور فقط-  (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________دير الزورألبناء دير الزور فقط تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1591416200إدلبمحافظات- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________إدلبمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1384433120إدلبألبناء إدلب- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________إدلبألبناء إدلب  تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

ألبناء الرقة فقط (الرياضيات)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1372346174

المجموع العامالرياضيات

ألبناء الرقة فقط  تخصصي (الرياضيات)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
______________

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1457424132حمصمحافظات- تدمر / (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________حمصمحافظات تخصصي- تدمر / (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1904454277حماهمصياف / (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4581883حماهتخصصي- مصياف / (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1602405169الحسكةمحافظات- (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
4631477الحسكةمحافظات تخصصي- (الرياضيات)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
1244363120الحسكةألبناء الحسكة فقط-  (الرياضيات)العموم 

المجموع العامالرياضيات
______________الحسكةألبناء الحسكة فقط  تخصصي- (الرياضيات)العموم 

18 من 8صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1950366422دمشق(الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء
3901874دمشقتخصصي- (الفيزياء)العموم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1600310353حمب(الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء
3291428حمبتخصصي- (الفيزياء)العموم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1755374350حمص(الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء
3761565حمصتخصصي- (الفيزياء)العموم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1915381328طرطوس(الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء
3871845طرطوستخصصي- (الفيزياء)العموم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1704274279إدلبمحافظات- (الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء
3651548إدلبمحافظات تخصصي- (الفيزياء)العموم 

الرياضياتالفيزياءالمجموع العام
1362357293إدلبألبناء إدلب- (الفيزياء)العموم 

المجموع العامالفيزياء

______________إدلبألبناء إدلب  تخصصي- (الفيزياء)العموم 
الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1836376532دير الزورمحافظات- (الفيزياء)العموم 
المجموع العامالفيزياء

3781779دير الزورمحافظات تخصصي- (الفيزياء)العموم 
الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1307287267دير الزورألبناء المحافظات الشرقية-  (الفيزياء)العموم 
المجموع العامالفيزياء

2601253دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الفيزياء)العموم 
الرياضياتالفيزياءالمجموع العام

1797372422الالذقية(الفيزياء)العموم 
المجموع العامالفيزياء

3751614الالذقيةتخصصي- (الفيزياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

2059168351دمشق(الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

18 من 9صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1911784دمشقتخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1625174337حمب(الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

1621591حمبتخصصي- (الكيمياء)العموم 

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1766145309الالذقية(الكيمياء)العموم 

المجموع العامالكيمياء

1711760الالذقيةتخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1880162355طرطوس(الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

1821806طرطوستخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1726134340حمص(الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

1681660حمصتخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1967154366دير الزورمحافظات- (الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

1881962دير الزورمحافظات تخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

1358111251دير الزورألبناء المحافظات الشرقية-  (الكيمياء)العموم 
المجموع العامالكيمياء

______________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية تخصصي- (الكيمياء)العموم 
الفيزياءالكيمياءالمجموع العام

الرقة  ألبناء المحافظات الشرقية (الكيمياء)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1300127214

المجموع العامالكيمياء

الرقة ألبناء المحافظات الشرقية تخصصي (الكيمياء)العموم 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1311127

الفيزياءالكيمياءالمجموع العام
1855168389حمصمحافظات- تدمر / (الكيمياء)العموم 

المجموع العامالكيمياء
1841786حمصمحافظات تخصصي- تدمر / (الكيمياء)العموم 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

18 من 10صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1740381210دمشق(اإلحصاء الرياضي)العموم 
المجموع العامالرياضيات

4731630دمشقتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العموم 
المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1611428209حمب(اإلحصاء الرياضي)العموم 
المجموع العامالرياضيات

4901536حمبتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العموم 
المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1613379235الالذقية(اإلحصاء الرياضي)العموم 
المجموع العامالرياضيات

4601533الالذقيةتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العموم 
المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

1615425184حمص(اإلحصاء الرياضي)العموم 
المجموع العامالرياضيات

4521527حمصتخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العموم 
المغة األجنبيةالكيمياءالعمومالمجموع العام

1969193165281حمصالعموم الصحية

الكيمياءالعمومالمجموع العام

182112084دمشقالعموم البيئية

المغة األجنبيةالكيمياءالعمومالمجموع العام

1603140165184حمبالتمريض

1736143105214الالذقيةالتمريض

167222796240حماهالتمريض

التمريض بدير الزور ألبناء المحافظات الشرقية
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
130312080134

المجموع العامالمغة العربية

3821678دمشقالمغة العربية

3741655درعامحافظات- المغة العربية

3421625درعاألبناء درعا- المغة العربية

3511596السويداءمحافظات- المغة العربية

3081407السويداءألبناء السويداء- المغة العربية

3431539القنيطرةمحافظات- المغة العربية

3021515القنيطرةألبناء القنيطرة- المغة العربية

3341542حمبالمغة العربية

المجموع العامالمغة العربية

18 من 11صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

3621624إدلبمحافظات- المغة العربية

3001269إدلبألبناء إدلب- المغة العربية
3671589الالذقيةالمغة العربية
3671735طرطوسالمغة العربية
3711657حمصالمغة العربية
3691588حماهالمغة العربية
3791482دير الزورمحافظات- المغة العربية

المجموع العامالمغة العربية
______________دير الزورألبناء دير الزور فقط- المغة العربية
3411357الحسكةمحافظات- المغة العربية
3071250الحسكةألبناء الحسكة فقط- المغة العربية

المغة العربية ألبناء الرقة فقط
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
3161336

المجموع العامالمغة اإلنكميزية
2941769دمشقالمغة اإلنكميزية
2922088درعامحافظات- المغة اإلنكميزية
2782180درعاألبناء درعا- المغة اإلنكميزية
2692053حمبالمغة اإلنكميزية
2831663إدلبمحافظات- المغة اإلنكميزية
2391569إدلبألبناء إدلب- المغة اإلنكميزية
2911565الالذقيةالمغة اإلنكميزية
2931693طرطوسالمغة اإلنكميزية
2861701حمصالمغة اإلنكميزية
2871774حماهالمغة اإلنكميزية
2901817دير الزورمحافظات- المغة اإلنكميزية
2711620دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- المغة اإلنكميزية

المجموع العامالمغة الفرنسية
2391310دمشقالمغة الفرنسية
2351338السويداءمحافظات- المغة الفرنسية
2091593السويداءألبناء السويداء- المغة الفرنسية
2161651حمبالمغة الفرنسية

2421530الالذقيةالمغة الفرنسية

2351471طرطوسالمغة الفرنسية

2441652حمصالمغة الفرنسية

2381570دير الزورمحافظات- المغة الفرنسية

______________دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- المغة الفرنسية

18 من 12صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

2311496الحسكةمحافظات- المغة الفرنسية

2011337الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- المغة الفرنسية

المغة العربيةالمغة الفرنسيةالمجموع العام

1734217372دمشقالمغة االسبانية
المغة العربيةالمغة األجنبيةالمجموع العام

1949271349دمشقالمغة الروسية

المغة العربيةالمغة اإلنكميزيةالمجموع العام

2054265370دمشقالمغة األلمانية

المغة العربيةالمغة األجنبيةالمجموع العام

1816276357دمشقالمغة الفارسية
1827264306حمصالمغة الفارسية

المغة العربيةالرياضياتالمجموع العام

1650345346دمشقالفمســــفة

1548305257السويداءمحافظات- الفمســــفة

1414283314السويداءألبناء السويداء- الفمســــفة
1701335319حمبالفمســــفة
1601244359الالذقيةالفمســــفة

المغة العربيةالقوميةالمجموع العام
174185334دمشقعمم اجتماع
1552175263السويداءمحافظات- عمم اجتماع
1381120324السويداءألبناء السويداء- عمم اجتماع
1509180354درعامحافظات- عمم اجتماع
1318120270درعاألبناء درعا- عمم اجتماع
1601130338حمبعمم اجتماع
1641145348الالذقيةعمم اجتماع
169795356دير الزورمحافظات- عمم اجتماع
1224115256دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- عمم اجتماع

1716181360دمشقالمكتبات والمعمومات
1672285333الالذقيةالمكتبات والمعمومات

الرياضياتالمجموع العام
1551353دمشقالجغرافية
1329255السويداءمحافظات- الجغرافية
______________السويداءألبناء السويداء- الجغرافية
1364290حمبالجغرافية
1566245الالذقيةالجغرافية
1691280طرطوسالجغرافية

العمومالمغة األجنبيةالمجموع العام

18 من 13صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1676248193دمشقاآلثــــــــار
1519197151السويداءمحافظات- اآلثــــــــار
1340133141السويداءألبناء السويداء- اآلثــــــــار
1395202160حمباآلثــــــــار
1552139238إدلبمحافظات- اآلثــــــــار
_____________________إدلبألبناء إدلب- اآلثــــــــار

العمومالمغة األجنبيةالمجموع العام

ألبناء المحافظات الشرقية- اآلثــــــــار الحسكة 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1300141122

المغة األجنبيةالمغة العربيةالمجموع العام
2034382283دمشقاإلعــــــالم

المغة العربيةالمجموع العام
1968373دمشقالحقوق
1746352درعامحافظات- الحقوق
1478301درعاألبناء درعا- الحقوق
1815340القنيطرةمحافظات- الحقوق
1563315القنيطرةألبناء القنيطرة- الحقوق
1600299حمبالحقوق
1792364إدلبمحافظات- الحقوق
1306323إدلبألبناء إدلب- الحقوق

1889370دير الزورمحافظات- الحقوق

1206251دير الزورألبناء المحافظات الشرقية- الحقوق
1669319الحسكةمحافظات- الحقوق
1308180الحسكةألبناء المحافظات الشرقية- الحقوق
1911316الالذقيةالحقوق
1860348حمصالحقوق

المغة األجنبيةالمغة العربيةالمجموع العام
1816358267دمشقالتربية المناهج وتقنيات التعميم

1630270198حمبالتـربية المناهج وطرائق التدريس
1752373274الالذقيةالتربية المناهج وتقنيات التعميم

1743332187حمصالتربية المناهج وطرائق التدريس
1873324275دمشق(عمم النفس)التربية 
1805330192حمص(عمم النفس)التربية 

1795400290دمشقالتــــربية الخاصة

1818377248دمشق(اإلرشاد النفسي)التربية 

1592324254درعامحافظات- (اإلرشاد النفسي)التربية 

18 من 14صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1326285173درعاألبناء درعا- (اإلرشاد النفسي)التربية 

1572296209السويداءمحافظات- (اإلرشاد النفسي)التربية 

1301290211السويداءألبناء السويداء- (اإلرشاد النفسي)التربية 

1617325187حمب(اإلرشاد النفسي)التربية 

1743300255الالذقية(اإلرشاد النفسي)التربية 

1703336243حمص(اإلرشاد النفسي)التربية 

1767327270طرطوس(اإلرشاد النفسي)التربية 

1690343222دمشقغير ممتزم(معمم صف)التربية 

1755346195درعامحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
المغة األجنبيةالمغة العربيةالمجموع العام

1384272210درعاألبناء درعا- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1640315150السويداءمحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1303248186السويداءألبناء السويداء- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1519318138القنيطرةمحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1312249230القنيطرةألبناء القنيطرة- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1603311204حمبغير ممتزم(معمم صف)التربية 
1652321257إدلبمحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1319326209إدلبألبناء إدلب- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1774339229الالذقيةغير ممتزم(معمم صف)التربية 
1832327282طرطوسغير ممتزم(معمم صف)التربية 
1760240298حمصغير ممتزم(معمم صف)التربية 
1849365220حماهغير ممتزم(معمم صف)التربية 
1653267185حمصمحافظات- تدمر/ غير ممتزم(معمم صف)التربية 

غير ممتزم ألبناء الرقة فقط(معمم صف)التربية 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
1258310192

1691351226الحسكةمحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1302248140الحسكةألبناء الحسكة فقط- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1675364195دير الزورمحافظات- غير ممتزم(معمم صف)التربية 
1423287182دير الزورألبناء دير الزور- غير ممتزم(معمم صف)التربية 

2034350262دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1965360204حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1712343208الحسكةمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1652349215الحسكةألبناء الحسكة فقط- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

1839373281دير الزورمحافظات- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

_____________________دير الزورألبناء دير الزور فقط- إناث فقط (رياض األطفال)التربية 

18 من 15صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

إناث فقط ألبناء الرقة فقط (رياض األطفال)التربية 
االختصاص المماثل في 
الجامعة التي يختارها 

الطالب
_____________________

المغة العربيةالديانةالمجموع العام

1676140357دمشقالشـــــريعة

1312125264حمبالشـــــريعة

المغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
1849175250دمشقالعموم السياسية

المغة األجنبيةالمجموع العام
1810242دمشقالســـــــياحة
1831276حمصالســـــــياحة
1852290طرطوسالســـــــياحة

المجموع العام
5033دمشقالفنون الجميمة
4020السويداءالفنون الجميمة

4434حمبالفنون الجميمة التطبيقية
5359الالذقيةالفنون الجميمة

العمومالمجموع العام
1449157حماهالتربية الرياضية
1598175الالذقيةالتربية الرياضية

المجموع العام
1662دمشقالمعهد التقاني الهندسي
1538حمصالمعهد التقاني الهندسي
1490الالذقيةالمعهد التقاني الهندسي
1143حمبالمعهد التقاني الهندسي

1430دمشقالمعهد التقاني لمهندسة الميكانيكية والكهربائية
1183حمبالمعهد التقاني لمهندسة الميكانيكية والكهربائية

2160دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 
1838حمب(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 
1990حماه(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 

1578دمشقالمعهد التقاني لمعموم المالية والمصرفية
1153حمبالمعهد التقاني لمعموم المالية والمصرفية
1223درعاالمعهد التقاني لمعموم المالية والمصرفية
1331الالذقيةالمعهد التقاني لمعموم المالية والمصرفية

1475دمشقالمعهد التقاني الزراعي
1260حمبالمعهد التقاني الزراعي

1125الالذقيةالمعهد التقاني لمزراعات المتوسطية

تم احتساب الحد االدنى بعد 
اضافة التربية الدينية 

الى مجموع التفاضل االساسي 
لمطالب

مجموع التفاضل النهائي لمطالب ناتج عن جمع درجة 
 مضافًا اليها مجموع 2400االختبار منسوبة الى 

التفاضل في الثانوية

18 من 16صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1192السويداءالمعهد التقاني الزراعي
1463حمصالمعهد التقاني الزراعي
1185طرطوسالمعهد التقاني الزراعي
1159حماهالسقيمبية/ المعهد التقاني الزراعي
1288درعاالمعهد التقاني الزراعي
1311إدلبالمعهد التقاني الزراعي
1177دير الزورالمعهد التقاني الزراعي
1025الحسكةالمعهد التقاني الزراعي
1198القنيطرةالمعهد التقاني الزراعي
1906دمشقالمعهد التقاني الطبي
1627ريف دمشقالنبك/ المعهد التقاني الطبي 
1397حمبالمعهد التقاني الطبي
1614الالذقيةالمعهد التقاني الطبي

1558حماهالمعهد التقاني لمخدمات الطبية الطارئة
1621دمشقالمعهد التقاني لمحاسوب
1475الالذقيةالمعهد التقاني لمحاسوب
1580حمصالمعهد التقاني لمحاسوب
1186درعاالمعهد التقاني لمحاسوب

المجموع العام
1071حمبالمعهد التقاني لمحاسوب
1520حماهالمعهد التقاني لمحاسوب

1387حماهالمعهد التقاني لمطب البيطري
1117الالذقيةالمعهد التقاني لمطب البيطري
1100الحسكةالمعهد التقاني لمطب البيطري

1116طرطوسالمعهد التقاني لمطاقة الشمسية
1175الحسكةالقامشمي/ المعهد التقاني لممكننة الزراعية

1086طرطوسالمعهد التقاني لمنقل البحري
1356دمشقمعهد المراقبين الفنيين
1205حمبمعهد المراقبين الفنيين
1493حمصمعهد المراقبين الفنيين
1109حماهمعهد المراقبين الفنيين
1164الالذقيةمعهد المراقبين الفنيين
1171طرطوسمعهد المراقبين الفنيين
1052الحسكةمعهد المراقبين الفنيين
1161درعامعهد المراقبين الفنيين

1335دمشقالمعهد التقاني لمطبــــاعة والنشر
1510دمشقالمعهد التقاني لمصناعات الكيميائية
1271دمشقالمعهد التقاني لمصناعات التطبيقية
1173حمبالمعهد التقاني لمصناعات التطبيقية

18 من 17صفحة 



المدٌنةالقسم/ الكلٌة 

الحد األدنى المطلوب من 

الدرجات بعد طً عالمة 

التربٌة الدٌنٌة وإحدى 

اللغتٌن

ٌُنظر الٌها عند تساوي الحد األدنى المواد التً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً                                                          الفرع العلمً

الحدود الدنٌا لمجموع الدرجات المطلوبة

2018 - 2017للتسجٌل فً الجامعات والمعاهد ومدارس التمرٌض  للعام الدراسً 

1427حمصالمعهد التقاني لمصناعات التطبيقية
1139دمشقالمعهد التقاني لمصناعات النسيجية

1772دمشقالمعهد التقاني الصحــــي
1638حمصالمعهد التقاني الصحــــي
1092حمبالمعهد التقاني  الصحــــي
1568طرطوسالمعهد التقاني الصحــــي
1349الحسكةالمعهد التقاني الصحــــي
1517دير الزورالمعهد التقاني الصحــــي

1690حمب(ممتزم)المعهد التقاني لمخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات 
1765حمب(ممتزم) (ذكور واناث )المعهد التقاني لمخطوط الحديدية اختصاص تسويق وأعمال 

1992حمص(ممتزم)المعهد التقاني لمنفط والغازذكور فقط 
2021طرطوسبانياس/ (ممتزم)المعهد التقاني لمنفط والغازذكور فقط 
1901دير الزورالرميالن/ (ممتزم)المعهد التقاني لمنفط والغازذكور فقط 

1432دمشقالمعهد التقاني لمفنون التطبيقية

1430دمشقمعهد اآلثار والمتاحف

1415دمشقالمعهد التقاني لمكهرباء والميكانيك

1108حمبالمعهد التقاني لمكهرباء والميكانيك

1079الالذقيةالمعهد التقاني لمكهرباء والميكانيك

1452دمشقالمعهد التقاني اإلحصـــائي

1153الالذقيةالمعهد التقاني اإلحصـــائي
1559دمشقالمعهد التقاني المالــــــــــــــي

المجموع العامالمغة األجنبية
1521320دمشقالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
2111659حمبالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
1711319الالذقيةالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
1521426حمصالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
1771376طرطوسالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
______________دير الزورالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية
______________السويداءالمعهد التقاني لمعموم السياحية والفندقية

المجموع العام
1580دمشقالمعهد التقاني القانوني

1565دمشقإناث- المعهد المتوسط لمعموم الشرعية والعربية
1332دمشقذكور- المعهد المتوسط لمعموم الشرعية والعربية

1678دمشقمدرسة تمريض
1291حمبمدرسة تمريض
1624الالذقيةمدرسة تمريض

تم احتساب الحد االدنى بعد اضافة التربية الدينية 
الى مجموع التفاضل االساسي لمطالب

18 من 18صفحة 


