
 2018/2019للعام الذراسً  تطاقة الوفاضلة العاهة للفرع العلوً

 أسواء الكلٍات واألقسام والوعاهذ هع الرهز الخاص لكل هٌها
 

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 2200 ديشك انهُذعخ انًؼهىيبتُخ  1

 2200 حهت انهُذعخ انًؼهىيبتُخ  2

  2200تششٍَ انهُذعخ انًؼهىيبتُخ  3

 2200 انجؼج انهُذعخ انًؼهىيبتُخ  4

  2200ديشك انهُذعخ انًذَُخ  5

 2200 حهت انهُذعخ انًذَُخ  6

 2020 حهت  انًبئُخهُذعخ ال 7

  2020 حهت انهُذعخ انـجىغشافُخ 8

 2200  تششٍَ انهُذعخ انًذَُخ 9

 2200 انجؼج انهُذعخ انًذَُخ  10

11 
 انهُذعخ انًذَُخ انؼبيخ 

 )انشلخ(

 دأثُبء انًحبفظب
 انششلُخ فمؾ

2000 

انكهُخ انًًبحهخ فٍ انزبيؼخ انتٍ َختبسهب 
 انـبنت ثؼذ انمجىل نهتغزُم وانذواو

 2200  حًبِانهُذعخ انًذَُخ  12

13 
 انًبئُخهُذعخ ال

 )انشلخ(

 دأثُبء انًحبفظب
 انششلُخ فمؾ

 1900 

االختظبص انًًبحم فٍ انزبيؼخ انتٍ 
َختبسهب انـبنت ثؼذ انمجىل نهتغزُم 

 وانذواو

  2110 انحغكخ انهُذعخ انًذَُخ 14

 2000 ديشك انهُذعخ انًؼًبسَخ  15

 2000 حهت  انهُذعخ انًؼًبسَخ 16

 2000  تششٍَ  انهُذعخ انًؼًبسَخ 17

 2000 انجؼج  انهُذعخ انًؼًبسَخ 18

 2000  حًبح/انغهًُخانهُذعخ انًؼًبسَخ  19

 2000  ؿشؿىطانهُذعخ انًؼًبسَخ  20

 2110 ديشك  واالتظبالد اإلنكتشوَُبدهُذعخ  21

 2110 ديشك هُذعخ انحىاعُت واألتًتخ  22

 2110 ديشك هُذعخ انـبلخ انكهشثبئُخ  23

 2020  انغىَذاءهُذعخ انـبلخ انكهشثبئُخ  24

 2020 ديشك انًُكبَُكٍ و هُذعخ انتظًٍ 25

  2200ديشك انهُذعخ انـجُخ  26

 2020 ديشك هُذعخ انًُكبَُك انؼبو  27

28 
يُكبَُك انظُبػبد هُذعخ 

 انُغُزُخ وتمبَبتهب
 2020 ديشك 

 2020  ديشك هُذعخ انغُبساد واِنُبد انخمُهخ 29

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 2000  انغىَذاء هُذعخ انمىي انًُكبَُكُخ 30

 2110  حهت هُذعخ االتظبالد 31

 2020 حهت  حىاعُتهُذعخ ال 32

33 
هُذعخ انتحكى اِنٍ 

انظُبػُخ واألتًتخ
 1950 حهت 

 1900 حهت اإلنكتشوَُخ انُظى هُذعخ  34

 1950 حهت هُذعخ َظى انمذسح انكهشثبئُخ  35

 1950 حهت هُذعخ انمُبدح انكهشثبئُخ  36

 2000  حهت هُذعخ انًُكبتشوَُك 37

 1950  حهت انهُذعخ انُىوَخ 38

 1900 حهت هُذعخ اإلَتبد  39

 1950 حهت ٌ هُذعخ انـُشا 40

 1900 حهت  (انًُكبَُكُخ) هُذعخ انـبلخ 41

 1900 حهت  ػهى انًىاد انهُذعُخ 42

 1850 حهت هُذعخ اِالد انضساػُخ  43

 2020 تششٍَ هُذعخ انـبلخ انكهشثبئُخ  44

 2110 تششٍَ هُذعخ االتظبالد واإلنكتشوَُبد  45

 2110 تششٍَ  وانتحكى اِنٍ انحبعجبدهُذعخ  46

 2110 تششٍَ هُذعخ انًُكبتشوَُك  47

 2020 تششٍَ هُذعخ انمىي انًُكبَُكُخ  48

 2020 تششٍَ هُذعخ انتظًُى واإلَتبد  49

 2020 تششٍَ انهُذعخ انجحشَخ  50

 2200  تششٍَ انهُذعخ انـجُخ 51

 2110 انجؼج هُذعخ اإلنكتشوَُبد واالتظبالد  52

 2110 انجؼج هُذعخ انتحكى اِنٍ وانحىاعُت  53

  2020انجؼج هُذعخ انـبلخ انكهشثبئُخ  54

 2000 انجؼج هُذعخ انمىي انًُكبَُكُخ  55

  2000انجؼج هُذعخ انتظًُى واإلَتبد  56

 2020  انجؼج هُذعخ انًُكبتشوَُك 57

 2000  انجؼج هُذعخ انًؼبدٌ 58

59 
هُذعخ انتظًُى انًُكبَُكٍ 

 واإلَتبد  
  1900 انفشاد

60 
انهُذعخ انتمُُخ 

 (انجُئُخ انهُذعخ تمبَبد)
 1950 حهت 

61 
 انهُذعخ انتمُُخ

 )كُىنىرُب األغزَخد(
 1950 حهت 
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

62 
 انهُذعخ انتمُُخ

 )تمبَبد انهُذعخ انحُىَخ)
 2000  حهت

63 
 انهُذعخ انتمُُخ

 )انًكُُخ انضساػُخ(
 2020  ؿشؿىط

64 
  انهُذعخ انتمُُخ

( تمبَخ األغزَخ)
 2110  ؿشؿىط

65 
 انهُذعخ انتمُُخ

( يؼذاد وآنُبد) 
 2020  ؿشؿىط

66 
 انهُذعخ انتمُُخ

( أتًتخ طُبػُخ)
  2110 ؿشؿىط

67 
 انهُذعخ انتمُُخ

 )ؿبلبد يتزذدح(
 2110  ؿشؿىط

 2020 انجؼج انهُذعخ انجتشونُخ  68

  2020انجؼج انهُذعخ انكًُُبئُخ  69

 2020 انجؼج انهُذعخ انغزائُخ  70

 2000 انجؼج هُذعخ انغضل وانُغُذ  71

 2000 انفشاد  نُخانهُذعخ انجتشو 72

73 
هُذعخ انظُبػبد 

 انجتشوكًُُبئُخ
 1900  انفشاد

74 
هُذعخ تكُىنىرُب انًؼهىيبد 

 واالتظبالد
 2200  ؿشؿىط

75 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 )تمُُبد حبعىة(
 2110  ديشك

76 
 حانكهُخانتـجُمٍ

 )يُكبتشوَُكظ(
 2110  ديشك

77 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 )تمبَبد االتظبالد(
 2110  تششٍَ

78 

 انكهُخ انتـجُمُخ

 انتغزَخ انكهشثبئُخ نهًُشآد (
 )انظُبػُخ وانًذٌ

 2000  تششٍَ

79 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 انتذفئخ وانتجشَذ وانتكُُف
 2000  تششٍَ

80 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 (تظُُغ يُكبَُكٍ(
 2000  تششٍَ

81 
انكهُخ انتـجُمُخ 

 (تمُُبد حبعىة)
 2110  تششٍَ

82 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 (يُكبَُك يشكجبد)
 2000  تششٍَ

83 
انكهُخ انتـجُمُخ 

 (تمُُبد حبعىة)
 1950  انجؼج

84 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 انتذفئخ وانتجشَذ وانتكُُف
 1950  انجؼج

85 
 انكهُخ انتـجُمُخ

 (تمُُبد حبعىة)
 2110  حًبِ

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

86 

انكهُخ انتـجُمُخ 

 انتغزَخ انكهشثبئُخ نهًُشآد )
 (انظُبػُخ وانًذٌ

 2110  حًبح

87 
انكهُخ انتـجُمُخ 

 (تمُُبد انكتشوَُخ)
 1950  حهت

88 
انكهُخ انتـجُمُخ 

 (انتذفئخ وانتجشَذ وانتكُُف)
 1950  حهت

 1300  دسػبانـت انجُـشٌ  89

 1850  حًبحانـت انجُـشٌ  90

 1800  انفشادانـت انجُـشٌ  91

 1850 ديشك انضساػخ  92

 1300  انغىَذاءانضساػخ  93

 1800 حهت انضساػخ  94

 1300  إدنت (ػبو) انضساػخ 95

 2000 تششٍَ انضساػخ  96

 1900 انجؼج انضساػخ  97

 1900  انغهًُخانضساػخ  98

 1800  انفشادانضساػخ  99

 1675  انحغكخانضساػخ   100

  انشلخانضساػخ  101

 1400  أثُبء انشلخ فمؾ

انكهُخ انًًبحهخ فٍ انزبيؼخ انتٍ َختبسهب 
 انـبنت ثؼذ انمجىل نهتغزُم وانذواو

 2000 ديشك االلتظــــبد   102

 1300  دسػبااللتظــــبد   103

 1300  انمُُـشحااللتظــــبد   104

 1300  انغىَذاءااللتظــــبد   105

 1800 حهت االلتظــــبد   106

 1850  تششٍَااللتظــــبد   107

  1950 انجؼجااللتظــــبد   108

  1900 ؿشؿىطااللتظــــبد   109

 1850  حًبِ (تًىَم ويظبسف)االلتظــــبد  110

 1800  انفشادااللتظــــبد   111

 1675  انحغكخااللتظــــبد   112

 1300  إدنت انؼهىو اإلداسَخ  113
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   114

ديشك 
 1900 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 

 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   115

 حهت
 1675 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   116

 تششٍَ
 1850 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   117

 انجؼج
 1850 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 

 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   118

 ؿشؿىط
 1900 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

119  
  (ػهى انحُبح)انؼهىو 

 انشلخ

 أثُبء انشلخ فمؾ
 1500 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 190رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 فٍ انزبيؼخ انتٍ وفٍ انمغى انًًبحم
َختبسهب انـبنت ثؼذ انمجىل  نهتغزُم 

 وانذواو

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   120

 انحغكخ
1675  

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   121

 انغىَذاء
 1300 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   122

 دسػب
1300  

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (ػهى انحُبح)انؼهىو   123

 انفشاد
 1675 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 220رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انؼهىو نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 1900 ديشك  (انزُىنىرُب)انؼهىو   124

 1675  حهت (انزُىنىرُب)انؼهىو   125

 1800 تششٍَ  (انزُىنىرُب)انؼهىو   126

 1850  انجؼج (انزُىنىرُب)انؼهىو   127

 1800  انفشاد (انزُىنىرُب)انؼهىو   128

 (انشَبػُبد)انؼهىو   129

ديشك 

 390 و1900 
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
 صػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   130

 حهت

 390 و1675 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   131

 ؿشؿىط

 390 و  1950
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -
دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 

ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   132

 انغىَذاء

 390  و1300

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -
دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 

ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   133

 دسػب

 390  و1300

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة
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 (انشَبػُبد)انؼهىو   134

 انمُُـشح

 390  و1300
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   135

 تششٍَ

 390 و1800 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   136

 انجؼج

 390 و1675 
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
 صػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   137

 انفشاد

 390 و 1675

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   138

 ادنت

 390 و1300 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

  انشلخ(انشَبػُبد)انؼهىو   139

 أثُبء انشلخ فمؾ

 330 و1500 
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 390رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 

 ػاليخ االختظبص
 فٍ انزبيؼخ انتٍ وفٍ انمغى انًًبحم

َختبسهب انـبنت ثؼذ انمجىل  نهتغزُم 
 وانذواو

 (انشَبػُبد)انؼهىو   140

 تذيش

 390و1300 
فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

انشَبػُبد )انؼهىو   141

 يظُبف

 390 و1900 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انشَبػُبد)انؼهىو   142

 انحغكخ

 390 و1675 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
ص ػاليخ االختظب

 (انفُضَبء)انؼهىو   143

ديشك 

 260 و1900 

فٍ انفُضَبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انفُضَبء)انؼهىو   144

 حهت

 260 و1675 

فٍ انفُضَبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انفُضَبء)انؼهىو   145

 انجؼج

 260 و1850 

فٍ انفُضَبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 

 االختظبص

 (انفُضَبء)انؼهىو   146

 ؿشؿىط

 260 و1900 
فٍ انفُضَبء 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انفُضَبء)انؼهىو   147

 ادنت

 260 و1300 

فٍ انفُضَبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

148  
 (انفُضَبء)انؼهىو 

 

 انفشاد

 260 و1675 

فٍ انفُضَبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انفُضَبء)انؼهىو   149

 تششٍَ

 260 و1850 
فٍ انفُضَبء 

نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 300رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انفُضَبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انكًُُبء)انؼهىو   150

 ديشك

 130 و1900 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انكًُُبء)انؼهىو   151

 حهت

 130 و1800 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انكًُُبء)انؼهىو   152

 تششٍَ

 130و1850  

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 

 االختظبص

 (انكًُُبء)انؼهىو   153

 ؿشؿىط

 130 و1900 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً -

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 (انكًُُبء)انؼهىو   154

 انجؼج

 130 و1850 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 (انكًُُبء)انؼهىو   155

 انفشاد

 130 و1675 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

  انشلخ(انكًُُبء)انؼهىو   156

رًُغ أثُبء 
 انًُبؿك انششلُخ

 110  و1500

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 130رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

 فٍ انزبيؼخ انتٍ وفٍ انمغى انًًبحم
َختبسهب انـبنت ثؼذ انمجىل  نهتغزُم 

 وانذواو

 (انكًُُبء)انؼهىو   157

 تذيش

 130 و1300 

فٍ انكًُُبء 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 150رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انكًُُبء نهتفبػم ػهً ػاليخ 
 االختظبص

158  
انؼهىو 

 (اإلحظبء انشَبػٍ)

ديشك 

 360 و1675 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
 ػاليخ االختظبص

159  
 انؼهىو

 (اإلحظبء انشَبػٍ)

 حهت

 360 و1800 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
 ػاليخ االختظبص

160  
 انؼهىو

 (اإلحظبء انشَبػٍ)

 تششٍَ

 360 و1800 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 
دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 

 ػاليخ االختظبص

161  
 انؼهىو

 (اإلحظبء انشَبػٍ)

 انجؼج

 360 و1675 

فٍ انشَبػُبد 
نهتفبػم ػهً 
 انًزًىع انؼبو

 450رًُغ انًتمذيٍُ نًٍ حظم ػهً 

دسرخ فٍ انشَبػُبد نهتفبػم ػهً 
 ػاليخ االختظبص
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

162  
 انؼهىو انظحُخ

 (اختظبص تمىَى انكالو وانهغخ)
 1950 ديشك 

 1950 انجؼج  انؼهىو انظحُخ  163

 1900  ديشك انؼهىو انجُئُخ  164

 1800  حهت انتًشَغ  165

 1800  تششٍَ انتًشَغ  166

  1800 حًبِ انتًشَغ  167

168  
 انتًشَغ انفشاد

 (دَش انضوس)

أثُبء انًحبفظبد 
 انششلُخ فمؾ

 1700 

انكهُخ انًًبحهخ فٍ انزبيؼخ انتٍ َختبسهب 
 انـبنت ثؼذ انمجىل نهتغزُم وانذواو

169  

 

 

 

انهغخ انؼشثُخ 
 

ديشك 

رًُغ انًتمذيٍُ 

نًٍ حظم ػهً 

 دسرخ

 فٍ يبدح 300

انهغخ انؼشثُخ 

 

 

 دسػب  170

 انغىَذاء  171

  انمُُـشح  172

حهت   173

 ادنت  174

 تششٍَ  175

 ؿشؿىط  176

انجؼج   177

 حًبِ  178

 انفشاد  179

 انحغكخ  180

  انشلخانهغخ انؼشثُخ  181

 أثُبء انشلخ فمؾ

االختظبص 
انًًبحم فٍ 

انزبيؼخ انتٍ 
َختبسهب انـبنت 

ثؼذ انمجىل 
 نهتغزُم وانذواو

182   

 

 

 

انهغخ اإلَكهُضَخ 

 

 

 

 

 

 

 

ديشك 

رًُغ انًتمذيٍُ 
نًٍ حظم ػهً 

 دسرخ فٍ 225
يبدح انهغخ 

اإلَكهُضَخ وَتى 
انتفبػم ػهً 
دسرخ انهغخ 
 االَكهُضَخ

 دسػب  183

حهت   184

 ادنت  185

تششٍَ   186

 ؿشؿىط  187

انجؼج   188

 حًبِ  189

 انفشاد  190

191  

انهغخ انفشَغُخ 

 

ديشك 

رًُغ انًتمذيٍُ 
نًٍ حظم ػهً 

  فٍ 195دسرخ

يبدح انهغخ 
انفشَغُخ وَتى 
انتفبػم ػهً 
دسرخ انهغخ 

 انفشَغُخ

 انغىَذاء  192

حهت   193

تششٍَ   194

 ؿشؿىط  195

 انجؼج  196

 انفشاد  197

 انحغكخ  198

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 دهشق اللغة االسثاًٍة  199
نغخ  1850   

انتفبػم انفشَغُخ او 
 االعجبَُخ حظشًا

 1950  دهشق اللغة الروسٍة  200

 دهشق اللغة األلواًٍة  201

   نغخ 1900     
انتفبػم االَكهُضَخ 

 حظشًا

 1900  دهشق اللغة الفارسٍة  202

 1900  الثعث اللغة الفارسٍة  203

  1800 دهشق الفلسفة  204

  1300 السىٌذاء الفلسفة  205

  1850حهت انفهغــــفخ   206

  1675تششٍَ انفهغــــفخ   207

  1850ديشك ػهى ارتًبع   208

  1300 انغىَذاءػهى ارتًبع   209

 1300 دسػبػهى ارتًبع   210

 1675حهت ػهى ارتًبع   211

 1800تششٍَ ػهى ارتًبع   212

 1800 انفشادػهى ارتًبع   213

 1850 ديشك انًكتجبد وانًؼهىيبد  214

 1800 تششٍَ انًكتجبد وانًؼهىيبد  215

 1675ديشك  انزغشافُخ  216

 1300 انغىَذاءانزغشافُخ   217

 1675حهت انزغشافُخ   218

 1675تششٍَ انزغشافُخ   219

 1800 ؿشؿىطانزغشافُخ   220

 1800ديشك اِحــــــــبس   221

 1300 انغىَذاءاِحــــــــبس   222

 1675حهت اِحــــــــبس   223

 1300 ادنتاِحــــــــبس   224

 1675 انحغكخ  اِحــــــــبس  225

ديشك اإلػــــــالو   226

/ 180/ و2000

دسرخ فٍ انهغخ 

/ 320/األرُجُخ و 

دسرخ فٍ انهغخ 
 انؼشثُخ

 1900 ديشك انحمىق  227

 1300 دسػب انحمىق  228
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رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

 1300 انمُُـشح انحمىق  229

 1675حهت انحمىق   230

 1300 إدنتانحمىق   231

 1800 انفشاد انحمىق  232

 1675 انحغكخانحمىق   233

 1900 تششٍَانحمىق   234

 1850 انجؼجانحمىق   235

236  
انتشثُخ 

انًُبهذ وتمُُبد انتؼهُى 
 1900ديشك 

237  
انتـشثُخ 

 انًُبهذ وؿشائك انتذسَظ
 1800حهت 

238  
انتشثُخ 

 انًُبهذ وتمُُبد انتؼهُى
 1850تششٍَ 

239  
انتشثُخ 

 وؿشائك انتذسَظانًُبهذ 
 1850انجؼج 

 1900ديشك  (ػهى انُفظ)انتشثُخ   240

 1900 انجؼج (ػهى انُفظ)انتشثُخ   241

 1850ديشك   انخبطخانتــــشثُخ  242

 1900ديشك  ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  243

 1300 دسػب ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  244

 1300 انغىَذاء ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  245

 1800حهت  ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  246

 1850تششٍَ  ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  247

 1850انجؼج  ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  248

 1850 ؿشؿىط ٌاإلسشبد انُفظ/انتشثُخ  249

 1800ديشك  غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   250

 ً
ػه

ت 
بن
ـ
 ان

صح
ُب
ح
خ 

ـ
شَ

ش
/

2
4

0
 /

ة
ؼش

 ان
غخ

نه
 ا
دح

يب
 ٍ

 ف
رخ

دس
و 

خ 
َ

/
3

6
0

 /
ح 

بد
 ي

ٍ
 ف

رخ
دس

د 
ُب
ػ

َب
نش

ا

 1300 دسػب غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   251

 1300 انغىَذاء غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   252

 1300 انمُُـشح غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   253

 1675حهت  غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   254

 1300 إدنت غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   255

 1850تششٍَ  غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   256

 1850 ؿشؿىط غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   257

 1850انجؼج  غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   258

 1850 حًبِ غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   259

 1300 تذيش غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   260

 1675 انحغكخ غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   261

 1800 انفشاد غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ   262

263  
 غُش يهتضو(يؼهى طف)انتشثُخ 

 انشلخ

 1200 أثُبء انشلخ فمؾ
 
االختظبص انًًبحم فٍ 

انزبيؼخ انتٍ َختبسهب انـبنت 
 ثؼذ انمجىل نهتغزُم وانذواو

انتشثُخ   264

 (سَبع األؿفبل  )

 2000 ديشك

 1900 انجؼج  265

رهز 

 الكلٍة
 أو القسن اسن الكلٍة

الجاهعة أو 

 الوذٌٌة

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات

266  
 إَبث فمؾ

 
 1800 انحغكخ

 1800 انفشاد  267

268  

انتشثُخ 

 (سَبع األؿفبل  )

 إَبث فمؾ انشلخ

 1200 أثُبء انشلخ فمؾ

االختظبص انًًبحم فٍ انزبيؼخ انتٍ 
َختبسهب انـبنت ثؼذ انمجىل نهتغزُم 

 وانذواو

 انشـــــشَؼخ  269
ديشك 

 

 دسرخ يغ1500
انتشثُخ انذَُُخ 
ششَـخ حُبصح 

 انـبنت ػهً

دسرخ فٍ / 240/
انهغخ انؼشثُخ و 

دسرخ فٍ / 120/
 انتشثُخ انذَُُخ

 انشـــــشَؼخ  270
 حهت

 

 1900ديشك انؼهىو انغُبعُخ   271

 انغـــُبحخ   272

 

 1900  ديشك

 1900 انجؼج  انغـــــــُبحخ  273

  1850 ؿشؿىط انغـــــــُبحخ   274

 1200 ديشك انفُىٌ انزًُهخ  275

 1200 انغىَذاء انفُىٌ انزًُهخ  276

 1200 حهت انفُىٌ انزًُهخ انتـجُمُخ  277

 1200 تششٍَ انفُىٌ انزًُهخ  278

 1440 حًبِ انتشثُخ انشَبػُخ  279

 1440 تششٍَ انتشثُخ انشَبػُخ  280



 

رهز 

 الوعهذ
 اسن الوعهذ

 هكاى

 الوعهذ

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

  انفشاد– انجؼج – تششٍَ – حهت –يؼبهذ ربيؼبد ديشك 

 ويذاسط انتًشَغ فٍ ديشك وحهت وتششٍَ

ديشك  انًؼهذ انتمبٍَ انهُذعٍ  281

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

حًض  انًؼهذ انتمبٍَ انهُذعٍ  282

 انالرلُخ انًؼهذ انتمبٍَ انهُذعٍ  283

 حهت انًؼهذ انتمبٍَ انهُذعٍ  284

نهُذعخ انًُكبَُكُخ انًؼهذ انتمبٍَ ل  285
 وانكهشثبئُخ

رًُغ ديشك 
حهت   286 انًتمذيٍُ

287  
 (تؼىَؼبد)ؿت أعُبٌ انًؼهذ انتمبٍَ ل

 
 ديشك

2000 
 دسرخ 150و

فٍ انهغخ 
 األرُجُخ

288  
 (تؼىَؼبد)ؿت أعُبٌ انًؼهذ انتمبٍَ ل

 
حهت 

1850 
 دسرخ 150و

فٍ انهغخ 
 األرُجُخ

289  
 (تؼىَؼبد)ؿت أعُبٌ انًؼهذ انتمبٍَ ل

 
 حًبِ

1900 
 دسرخ 150و

فٍ انهغخ 
 األرُجُخ

290  

 انًؼهذانتمبٍَ نهؼهىو انًبنُخ وانًظشفُخ

ديشك 

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

 دسرخ 150و

فٍ انهغخ 
 األرُجُخ

 حهت  291

 دسػب  292

 انالرلُخ  293

 دَش انضوس  294

ديشك  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  295

 

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

حهت  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  296

انالرلُخ  انًؼهذانتمبٍَ نهضساػبد انًتىعـُخ  297

انغىَذاء  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  298

حًض  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  299

ؿشؿىط  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  300

 (انغمُهجُخ)حًبح  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  301

دسػب  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  302

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

دَش انضوس  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  303

انحغكخ   انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  304

انمُُـشح  انًؼهذانتمبٍَ انضساػٍ  305

306  
 انًؼهذ انتمبٍَ نشؤوٌ انجبدَخ وانتظحش

 (انذواو فٍ كهُخ انضساػخ ثزبيؼخ انجؼج)
 تذيش 

رهز 

 الوعهذ
 اسن الوعهذ

 هكاى

 الوعهذ

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

ديشك  انًؼهذ انتمبٍَ انـجٍ  307

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

ديشك  سَف انًؼهذ انتمبٍَ انـجٍ  308
انُجك 

حهت  انًؼهذ انتمبٍَ انـجٍ  309

انالرلُخ   انًؼهذ انتمبٍَ انـجٍ  310

 حًبِ انتمبٍَ نهخذيبد انـجُخ انـبسئخانًؼهذ  311

ديشك  انًؼهذ انتمبٍَ نهحبعىة  312

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

 دسرخ 150و

فٍ انهغخ 

 األرُجُخ

 انالرلُخ انًؼهذ انتمبٍَ نهحبعىة  313

 حًضانتمبٍَ نهحبعىة انًؼهذ  314

 دسػب انًؼهذ انتمبٍَ نهحبعىة  315

 حهت انًؼهذ انتمبٍَ نهحبعىة  316

 حًبِ انتمبٍَ نهحبعىةانًؼهذ  317

حًبح نـت انجُـشٌ انًؼهذانتمبٍَ ل  318

رًُغ 

 انًتمذيٍُ

انالرلُخ  نـت انجُـشٌانًؼهذانتمبٍَ ل  319

انحغكخ  نـت انجُـشٌانًؼهذانتمبٍَ ل  320

 ؿشؿىط انًؼهذانتمبٍَ نهـبلخ انشًغُخ  321

 انمبيشهٍ انتمبٍَ نهًكُُخ انضساػُخانًؼهذ  322

 ؿشؿىط انًؼهذانتمبٍَ نهُمم انجحشٌ  323

دَش انضوس انًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد انغزائُخ   324

 يؼبهذ وصاسح اإلعكبٌ وانتؼًُش

ديشك انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   325

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

 حهتانًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   326

حًض انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   327

حًبح انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   328

انالرلُخ انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   329

ؿشؿىط انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   330

انحغكخ انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   331

 دَش انضوس انًشالجٍُ انفٍُُُيؼهذ   332

دسػب انًشالجٍُ انفٍُُُ يؼهذ   333

 يؼبهذ وصاسح االػالو

ديشك   وانُششنـجــــبػخانًؼهذ انتمبٍَ ل  334
رًُغ 

 انًتمذيٍُ



 

رهز 

 الوعهذ
 اسن الوعهذ

 هكاى

 الوعهذ

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

  وصاسح انظُبػخيؼبهذ

 ديشك انًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد انكًُُبئُخ  335

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

 ديشك انًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد انتـجُمُخ  336

 حهت انًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد انتـجُمُخ  337

 حًض انًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد انتـجُمُخ  338

 ديشك  انُغُزُخانًؼهذ انتمبٍَ نهظُبػبد  339

وصاسح انظحخيؼبهذ   

ديشك انظحــــٍ انًؼهذ  انتمبٍَ   340

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

حًض انظحــــٍ انًؼهذ  انتمبٍَ   341

 حهتانظحــــٍ انًؼهذ انتمبٍَ    342

ؿشؿىط انظحــــٍ انًؼهذ  انتمبٍَ   343

انحغكخ انظحــــٍ انًؼهذ  انتمبٍَ   344

دَش انضوس انظحــــٍ انًؼهذ  انتمبٍَ   345

 يؼبهذ وصاسح انُمم

346  
  نهخـىؽ انحذَذَخانًؼهذ انتمبٍَ

 (يهتضو)  نزًُغ االختظبطبد ركىس فمؾ
 1800حهت 

347  
  نهخـىؽ انحذَذَخانًؼهذ انتمبٍَ

 (ركىس واَبث )اختظبص تغىَك وأػًبل 
يهتضو )

 1850 حهت

وصاسح انُفؾيؼبهذ   

348  
 انًؼهذ انتمبٍَ نهُفؾ وانغبص

 (يهتضو) ركىس فمؾ

 

 1950حًض 

 2000 ثبَُبط  349

 1900انشيُالٌ   350

 يؼبهذ وصاسح انخمبفخ

ديشك  نفُىٌ انتـجُمُخانًؼهذ انتمبٍَ ل  351
رًُغ 

 انًتمذيٍُ

ديشك  ِحبس وانًتبحف يؼهذ ا  352

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

 دسرخ 150و
فٍ انهغخ 
 األرُجُخ

 يؼبهذ وصاسح انكهشثبء

دهشق  انًؼهذ انتمبٍَ نهكهشثبء وانًُكبَُك  353

جوٍع 

الوتقذهٍي 
حلة  انًؼهذ انتمبٍَ نهكهشثبء وانًُكبَُك  354

الالرقٍة  انًؼهذ انتمبٍَ نهكهشثبء وانًُكبَُك  355

رهز 

 الوعهذ
 اسن الوعهذ

 هكاى

 الوعهذ

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

الوكتة الوركزي لإلحصاء 

 ديشك انتمبٍَ اإلحظـــبئٍ  انًؼهذ   356
رًُغ 

 انًتمذيٍُ
 انالرلُخ انتمبٍَ اإلحظـــبئٍ  انًؼهذ   357

 يؼبهذ وصاسح انًبنُخ

ديشك انًبنــــــــــــــٍ انًؼهذ انتمبٍَ   358
رًُغ 

 انًتمذيٍُ

  وصاسح انغُبحخيؼبهذ

 ديشك انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخانًؼهذ   359

رًُغ 
 انًتمذيٍُ

 دسرخ 150
فٍ انهغخ 

األرُجُخ وَتى 
انتفبػم ػهً 
دسرخ انهغخ 

 االرُجُخ

 حهتانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   360

 انالرلُخانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   361

 حًضانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   362

 ؿشؿىطانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   363

 دَش انضوسانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   364

 انغىَذاءانًؼهذ انتمبٍَ نهؼهىو انغُبحُخ وانفُذلُخ   365

وصاسح انؼذليؼبهذ 

 ديشك انًؼهذ انتمبٍَ انمبَىٍَ  366

وصاسح االولبفيؼبهذ 

ديشك انًؼهذ انًتىعؾ نهؼهىو انششػُخ وانؼشثُخ   367

1300 
 دسرخ 120 و

فٍ يبدح 
انتشثُخ انذَُُخ 

 

 ديشك يذسعخ تًشَغ   368

 
 حهت يذسعخ تًشَغ   369

 تششٍَ يذسعخ تًشَغ   370


