
شهادة سورية ي الجامعات الخاصة
 
ي االختصاصات الطبية ف

 
الحدود الدنيا للقبول ف الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مديرية المعلوماتية

اسم الكليةرمز الكلية
 
لغةكيمياءعلومالمدينةالحد األدن

ي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 1 284190283ريف دمشق2294الطب البشر

ي - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 2 283194300ريف دمشق2324الطب البشر

ي - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 3 284200298طرطوس2290الطب البشر

ي - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 4 275200285حمص2285الطب البشر

ي - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 5 271198291ريف دمشق2298الطب البشر

290196281ريف دمشق2254طب األسنان - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 6

255192291حلب2283طب االسنان - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 7

اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 8 298193300درعا2255طب األسنان - (أوتوستر

285198300ريف دمشق2285طب األسنان - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 9

اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 10 242185271درعا2238طب األسنان - (أوتوستر

292187285حمص2174طب األسنان - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 11

295181274طرطوس2199طب األسنان - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 12

290174291حمص2190طب األسنان - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 13

276197235حماة2163طب األسنان - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  14

285174298حلب2258طب األسنان - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 15

258179254حماة2219طب االسنان - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 16

اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 17 259190299درعا2199طب األسنان - (أوتوستر

اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 18 234191278درعا2188طب األسنان - (أوتوستر

297194264ريف دمشق2283طب األسنان - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 19

283175277الالذقية2189طب األسنان - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 20

270184283الالذقية2217طب األسنان - (الالذقية)جامعة المنارة 21

268187267ريف دمشق2176الصيدلة - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 22

224165283درعا2064الصيدلة - (الرقة)الجامعة االتحاد الخاصة 23

اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 24 235183289درعا2182الصيدلة - (أوتوستر

295189274ريف دمشق2212الصيدلة - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 25

اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 26 214190271درعا2145الصيدلة - (أوتوستر

275178278حمص2085الصيدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 27

218165300طرطوس2103الصيدلة - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 28

 
عند تساوي الحد األدن



شهادة سورية ي الجامعات الخاصة
 
ي االختصاصات الطبية ف

 
الحدود الدنيا للقبول ف الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

258189279حمص2105الصيدلة - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 29 مديرية المعلوماتية

294188283درعا2064الصيدلة - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 30

245160270حماة2114الصيدلة - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  31

موك الخاصة 32 اد درعا)جامعة التر 187158204درعا2065الصيدلة - (أوتوستر

282200300حلب2254الصيدلة - (رساقب- إدلب )جامعة ايبال الخاصة 33

268189291حماة2186الصيدلة - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 34

اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 35 199195282درعا2112الصيدلة - (أوتوستر

اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 36 235162256درعا2069الصيدلة - (أوتوستر

267190285ريف دمشق2185الصيدلة - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 37

278197295الالذقية2133الصيدلة - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 38

298155271الالذقية2150الصيدلة - (الالذقية)جامعة المنارة 39


