
2017-2016 الدراسي للعام الخاصة الجامعات منح لمفاضلة الدنيا الحدود

العلمي الفرع

األدنى الحدالمدينةالقسم/  الكلية

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

2372300197299ريف دمشقالطب البشري-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2354280199281دمشقالطب البشري-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2371285200300طرطوسالطب البشري-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2311267198287ريف دمشقالصيدلة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2279239197300دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2277282199290دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2277283195291دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2279261194298حمصالصيدلة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2276279199280حلبالصيدلة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2334288191281طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2276285200299دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

2276255197300دمشقالصيدلة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2304286190291ريف دمشقطب األسنان-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2279263185276دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2278282189294دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2279294200296طرطوسطب األسنان-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2278282181298حمصطب األسنان-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2277286182289حمصطب األسنان-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2278280197294حمصالتجميل-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
الهندسة المعلوماتية -(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2274580291376دمشقواالتصاالت

2240583287391دمشقالهندسة المعلوماتية-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 

األدنى الحد تساوي عند يُنظر



2017-2016 الدراسي للعام الخاصة الجامعات منح لمفاضلة الدنيا الحدود

العلمي الفرع

2198500296395حلبالهندسة المعلوماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

2234543282385دمشقالهندسة المعلوماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2214570285394حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2160490244387حلبهندسة تقانة المعلومات-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 

2250533296383دمشقالهندسة المعلوماتية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

2236563260384دمشققسم الهندسة المعلوماتية- جامعة الشام

2276572293386ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2264580287400ريف دمشقهندسة االتصاالت وااللكترونيات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2151590272396الحسكةالهندسة والتكنولوجيا-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2104472290372حلبالهندسة والتكنولوجيا-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2242514274397حماةهندسة االتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2228600286366دمشقهندسة االتصاالت-جامعة قاسيون الخاصة

2230593265370دمشقهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2248566375280دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2204575394297حماةهندسة الحاسوب-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2116531371279الالذقيةهندسة الحاسب-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2211560373293دمشقهندسة الحاسوب-جامعة قاسيون الخاصة
الهندسة المدنية -(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2231570379291دمشقوالبيئة

2218535400300دمشقالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2249555394282حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2206533381275دمشقالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
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العلمي الفرع

2206550395271دمشقالهندسة المدنية والبيئية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
هندسة الكهرباء -(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2208535377285دمشقاتصاالت والكترونيات

العلومالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2267541397280طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام
الهندسة -(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2263580197296حماةالكيميائية
الهندسة -(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2215553200269حماةالبترولية

2200553200294دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2172541286دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2156486291ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2138433293دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2137587282دمشقهندسة العمارة-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 

2111512297حلبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

2109560283حلبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2160583284حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2123501276دمشقهندسة العمارة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2134505257دمشقهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

2133538259دمشقالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة

2120548248دمشقالهندسة المعمارية-جامعة قاسيون الخاصة
هندسة العمارة والتخطيط -(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2172520285حماةالعمراني
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العلمي الفرع

2188510279حماةالعلوم االدارية والمالية-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

1914507222دمشقالعلوم االدارية والمالية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
العلوم االدارية -(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

1887395232حمصواالقتصادية
علوم مالية -(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2006489256دمشقومصرفية

1508250188دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

1399320234دمشقاالقتصاد االسالمي-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 

1414376193دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع السيدة رقية)معهد الشام العالي 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

2151338294دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة

1880335255دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 

2094343280دمشقاإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2087366293دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2022319264الالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

1999360252دمشقكلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة قاسيون الخاصة

2036371285دمشقالعلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة

1841277278الالذقيةالعلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة

1836280272حلباالعمال واالدارة-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 

1904331285دمشقعلوم االدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

1658350227حلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

1692253238الحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2233377290طرطوسإدارة المشافي-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

1310249169دمشقالصحافة واإلعالم-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

1200000دمشقالدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
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العلمي الفرع

1563335262دمشقاإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

1200000دمشقتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1200000دمشقتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1200000دمشقالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1200000ريف دمشقتصميم داخلي-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

1200000دمشقالتربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

1200000دمشقالتربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

960000دمشقالتاريخ والحضارة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

2313298388دمشقتسويق-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

الرياضياتاللغة األجنبيةالمجموع العام
لوجستيات -(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

1721153393الالذقيةالنقل الدولي

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1897125293دمشقالحقوق-جامعة الشام الخاصة

1636170277دمشقالحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

اللغة العربيةالديانةالمجموع العام

1634140342دمشقالقانون-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

1200000دمشقالقانون-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 

166490303دمشقالشريعة اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
الدراسات اإلسالمية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

960000دمشقوالعربية

960000دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 

960000دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

960000دمشقأصول الدين والفلسفة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
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المجموع العاماللغة األجنبية

2741416حلبلغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2891781دمشقلغة انكليزية-جامعة قاسيون الخاصة

المجموع العاماللغة العربية

2451501دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

960870دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 

960870دمشقاللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 


