
الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الفيزياءالمغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2272561270390حماةمعموماتية- (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  

2295593281392درعاالهندسة المعموماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
2194504282386حمبالهندسة المعموماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2277594284389درعاالهندسة المعموماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2156527275349حمبالهندسة المعموماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 
2205532282383حمبهندسة تقانة المعمومات-(تمحدية-حمب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 

2283577299377درعاهندسة المعموماتية- الهندسة -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
2281547293394دمشققسم الهندسة المعموماتية- (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام 

2285583263394ريف دمشقهندسة تقانة المعمومات-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2291530289389ريف دمشقهندسة الحاسوب والمعموماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2288565280392درعاهندسة البرمجيات-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2270589290390حمصالهندسة المعموماتية-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2281595272376درعاالهندسة المعموماتية-(أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
2239564295365حمصهندسة المعموماتية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

المغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2186535380269درعاهندسة الميكاترونكس- الهندسة -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  
2262523385300درعاهندسة االتصاالت- الهندسة -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  

2218552350287ريف دمشقهندسة ميكاترونكس-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2187534367274الالذقيةهندسة ميكاترونيكس-  (الالذقية)جامعة المنارة 

2150559340274حمبالهندسة والتكنولوجيا-(ريف حمب)جامعة قرطبة الخاصة 
2154510387278الحسكةالهندسة والتكنولوجيا-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة 

2166583390244حماةهندسة اتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2225507398283حماةهندسة الحاسوب-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2289584372295درعاالهندسة الحاسوب و المعموماتية (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
2183573355258الالذقيةهندسة الحاسب-(الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2242532380278درعاهندسة االتصاالت-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2258569375290درعاالهندسة االتصاالت-(أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

2280559400298ريف دمشقهندسة الحاسوب - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية  الخاصة 
2248556390292درعاالهندسة المدنية والبيئة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
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2289560390289درعاالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2163531342286حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2201549393273درعاالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2166591396226حماةهندسة مدنية-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2221574370273درعاالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2229532399275ريف دمشقهندسة المدنية-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2143521386287حمصالهندسة المدنية (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة

2218574384287ريف دمشقالهندسة المدنية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية  الخاصة 
2227563376289درعاهندسة الكهرباء اتصاالت والكترونيات-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا

العمومالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2282583378280طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة لمعموم الطبية 

المغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام
2139548170245حماةالهندسة الكيميائية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
2110587182214حماةالهندسة البترولية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

2221543177292ريف دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
المغة األجنبيةالكيمياءالعمومالمجموع العام

1950000الالذقيةالعالج الوظيفي- عموم صحية - (الالذقية)جامعة المنارة 
2219286170286درعاالعالج الفيزيائي - (اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا

2221269175269حمصعناية بالبشرة- التجميل -(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2195236184280حمصتغذية صحية- التجميل -(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

المغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2178529269درعاهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا

2175541266ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2239590277درعاهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2025537266حمبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2003530224حمبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2121506266حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2166535296درعاهندسة العمارة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2173552237درعاهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

2174513292درعاالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا
2204587237درعاالهندسة المعمارية-(أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

2145553277حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2037447282الالذقيةهندسة العمارة - (الالذقية)جامعة المنارة 

2033495227الالذقيةعمارة- (الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 
1981418259حمبهندسة العمارة-(ريف حمب )جامعة قرطبة الخاصة  



1900000الحسكةهندسة العمارة-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة  
2120448271حماةعمارة- (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  

2174571271ريف دمشقهندسة العمارة-جامعة انطاكية السورية  دمشق 
2093518268حمصهندسة العمارة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
1882436230ريف دمشقتمويل وبنوك-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 

2012437228حماةالمحاسبة-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1844441246درعاالعموم االدارية والمالية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

1600000الالذقيةالمالية والمصرفية- ــ ادارة االعمال  (الالذقية)جامعة المنارة 
1905482185درعاعموم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

1600000حمبالعموم االدارية والمالية-(ريف حمب)جامعة قرطبة الخاصة  
1690417178الحسكةالعموم االدارية والمالية-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة  

2032497273درعاعموم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
المغة األجنبيةالمغة العربيةالمجموع العام

2089366251ريف دمشقإدارة األعمال-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2187376280ريف دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
1600219186حمبعموم ادارية- (منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

2149348288درعااإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
1600000الالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

1982344231درعاكمية اإلدارة واالقتصاد- (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
1617243247حماةادارة االعمال-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

1604296221حمصالعموم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
1953352270درعاإدارة األعمال-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
1825302200دمشقالعموم االدارية - (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة 

1842307194ريف دمشقالعموم االدارية واالقتصادية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
1600000حمبالعموم اإلدارية (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة
1749263297الالذقيةالعموم االدارية-(الالذقية)- جامعة الشام الخاصة

1600000حمباالعمال واإلدارة-  (تمحدية-حمب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
1600000الالذقيةــ ادارة االعمال السياحة والفندقية (الالذقية)جامعة المنارة 

1985296248درعاإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
2127350248درعاإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا

1816339210حمصريادة االعمال-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2144383263طرطوسإدارة المشافي-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة لمعموم الطبية 

1350000درعاتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
1474319241درعاتصميم داخمي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا

1760321258درعاالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 



1350000ريف دمشقتصميم داخمي-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
1350000ريف دمشقتصميم غرافيكي-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2136356294درعا(الديكور ـ التصميم الداخمي  )التصميم والفنون التطبيقية  (اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

1503275250الالذقية(تمثيل)ــ فنون األداء  (الالذقية)جامعة المنارة 
المغة العربيةالمغة األجنبيةالمجموع العام

1600000حماةالتسويق - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1864283349الالذقيةالتسويق والتجارية وااللكترونية- ــ ادارة االعمال  (الالذقية)جامعة المنارة 

2159280324درعاتسويق-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
1885275343طرطوسالتمريض- (طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة لمعموم الطبية 

الرياضياتالمغة األجنبيةالمجموع العام
2059268486الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

المغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
1842175226دمشقالحقوق-(ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة 

2072160290درعاالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
1605175236الالذقيةالحقوق-(الالذقية)- جامعة الشام الخاصة

1733170190حمصالحقوق-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
1824135210درعاالحقوق (اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا

2043200270ريف دمشقالحقوق-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
1600145226حمصالحقوق-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

1732170259دمشقالعالقات الدولية والدبموماسية- (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة
المجموع العام

1350000حمبالمغات الحية-(ريف حمب)جامعة قرطبة الخاصة 
1350000الحسكةالمغات الحية والعموم االنسانية-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة  
2013درعالغة انكميزية (أوتوستراد درعا)لمعموم والتكنولوجيا - جامعة قاسيون الخاصة

1350000حماةالمغة االنكميزية وادابها-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  
المغة العربيةالديانةالمجموع العام

1374125161دمشقالشريعة اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1300000دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1300000دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1300000دمشقالتفسير والحديث وعموم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1300000دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
1384175291دمشقاصول الدين-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
1367105232دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 


