
الفرع العلمي

(2018-2017)الحدود الدنيا لنتائج المفاضلة النهائية لمنح الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي 
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وزارة التعليم العالي

المؤسسات التعليمية الخاصة

رمز 

الكلية
مجموعديانةقوميةعربيلغةعلومكيمياءفيزياءرياضياتالمدينةاسم الكلية

1932872942325دمشق ريفالبشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

1972432842293دمشقالبشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2

1972892942350طرطوسالبشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة3

1932722992319حمصالبشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة4

1852532782269دمشق ريفالصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة5

1882742852265دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة6

1922333002265دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة7

1952683002265دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة8

1932822902263حمصالصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة9

1942662732259ادلبالصيدلة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة10

1862913002263طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة11

1862592842262دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة12

1832612992258دمشقالصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة13

1822722832264الالذقيةالصيدلة - (طرطوس) الخاصة المنارة جامعة14

1822692712261حمصالصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة15

1832862802258دمشقاالصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة16

1972832892262دمشقالصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة17

1892872732264دمشقصيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة18

1972672902268الالذقيةصيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة19
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1982592842268دمشق ريفاألسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة20

1992682562268دمشقاألسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة21

1952172962268دمشقاألسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة22

2002742852264طرطوساألسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة23

1832872992265حمصاألسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة24

1842962792264حمصاألسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة25

1942712862261حماةاالسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة26

1902472782266حلباالسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة27

1902752842267دمشقاألسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة28

1842702702263الالذقيةاألسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة29

1962852612266حلباألسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة30

1902512952260حماةاألسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة31

1802582772254حمصالتجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة32

5333832392123حماةمعلوماتية - (قرطل تل-  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة33

5133872772235دمشقواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة34

5483722942183دمشقالمعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة35

حلبالمعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة36

5453852772216دمشقالمعلوماتية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة37

5103882902193ادلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة38
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حلبالمعلومات تقانة هندسة - (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة39

5843712592186دمشقالمعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة40

4603962872159دمشقالمعلوماتية الهندسة قسم- الشام جامعة41

5593772852232دمشق ريفالمعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة42

4933972912213دمشق ريفوااللكترونيات االتصاالت هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة43

5113772602122الالذقيةميكاترونيكس/  الهندسة -  (طرطوس)  الخاصة المنارة جامعة44

الحسكةوالتكنولوجيا الهندسة-(القامشلي)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة45

4903942822166الحسكةالحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة46

حلبوالتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة47

حلبالحاسوب نظم - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة48

حماةاالتصاالت هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة49

5083972722178دمشقالحاسوب هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة50

5054003002223دمشقوالمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة51

5704002792263حماةالحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة52

الالذقيةالحاسب هندسة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية53

( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة54 5423882722143دمشق

5133632942165حمصالمعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة55

5333902812225طرطوسالطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة56

4983822652192دمشقوالبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة57
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5403742812182دمشقالمدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة58

0000حمصالمدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة59

5583652772105دمشقالمدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة60

4793862862118دمشقوالبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة61

والكترونيات اتصاالت الكهرباء هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة62 4963762682145دمشق

4571682752032حماةالكيميائية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة63

5591742572082حماةالبترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة64

5811272682089دمشقالبترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة65

5312952173دمشقالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة66

4842892171دمشق ريفالعمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة67

5483002173دمشقالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة68

5263002155دمشقالعمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة69

4692192022حلبالعمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة70

000ادلبالعمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة71

5852392163حمصالمعمارية  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة72

4682832132دمشقالعمارة هندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة73

5192952160دمشقالمعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة74

5152802166دمشقالمعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة75

4742842139دمشقالمعمارية الهندسة-الخاصة قاسيون جامعة76
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000حماةالعمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة77

5242622070الالذقيةالعمارة هندسة - (طرطوس) الخاصة المنارة جامعة78

5752812122الالذقيةعمارة هندسة - (الالذقية) والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية79

00الحسكةالعمارة هندسة - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة80

00حماةعمارة هندسة  - (قرطل تل  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة81

2393311815دمشق ريفاألعمال إدارة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة82

000دمشق ريفوبنوك تمويل - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة83

2893732117دمشقاألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورية الجامعة84

2303381817دمشقاألعمال إدارة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة85

000حلبإدارية علوم -(منبج) الخاصة االتحاد جامعة86

2803471895دمشقاإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة87

3702701884دمشقواالقتصاد اإلدارة كلية- الخاصة قاسيون جامعة88

2363571879حماةاالعمال ادارة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة89

3751701726حماةالمحاسبة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة90

4132231784دمشقوالمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة91

000ادلباالدارية العلوم - (سراقب-  ادلب) الخاصة ايبال جامعة92

5162782095حمصواالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة93

2473871825دمشقاإلدارية العلوم -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة94

2583611789الالذقيةاإلدارية العلوم -(الالذقية) الخاصة الشام جامعة95
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000حلبواالدارة االعمال-(تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة96

2453951787الالذقيةاالعمال ادارة ــ (طرطوس) الخاصة المنارة جامعة97

0000دمشقاالدارة علوم-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة98

0000حلباعمال إدارة-(حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة99

0000الحسكةاعمال إدارة-(القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة100

2933652116دمشقاألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة101

4332201861دمشقومصرفية مالية علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة102

2963892144دمشقتسويق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة103

4212521833دمشقاالقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة104

3481831678دمشقاالسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة105

3451921612دمشقاالقتصاد-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة106

0الالذقيةالدولي النقل لوجستيات-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية107

2121701625دمشقالحقوق-(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة108

2392001511الالذقيةالحقوق - (الالذقية)  الخاصة الشام جامعة109

2581251725دمشقوالدبلوماسية الدولية العالقات - (التل-  دمشق ريف) الشام جامعة110

3461201703دمشقالقانون-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة111

2841151538دمشقالقانون-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة112

00دمشقواإلعالم الدعوة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة113

1623771658دمشقاإلعالم-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة114
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1913481794دمشقواإلعالم الصحافة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة115

2323821943طرطوسالمشافي إدارة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة116

2713661973طرطوسالتمريض - (طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة117

000حلبانكليزية لغة-(حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة118

2683731799ادلباإلنكليزية اللغة - (سراقب-  ادلب) الخاصة ايبال جامعة119

0000حماةوادابها اإلنكليزية اللغة - (حماة)  والتكنولوجيا للعلوم الحاصة العربية الجامعة120

2711525دمشقاإلنكليزية اللغة - (درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة121

2592761502دمشقداخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة122

000دمشقالفنون-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة123

000دمشق ريفداخلي تصميم-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة124

3301246دمشقالعربية اللغة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة125

00دمشقالعربية اللغة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة126

3271372دمشقالعربية اللغة-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة127

000دمشقالتربية-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة128

000دمشقالتربية-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة129

000دمشقاإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة130

والعربية االسالمية الدراسات  دمشق ( االسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة131 0000دمشق

والعربية اإلسالمية الدراسات-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة132 0000دمشق

0000دمشقالشريعة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة133
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0000دمشقالشريعة-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة134

0000دمشقوالفلسفة الدين أصول-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة135


