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)الفرع العلمي(  ومنح الجامعات الخاصة الطبية العامةمفاضلة البطاقة 

 2023–2022للعام الدراسي 

 مســــــــــــــــــودة                توزع مجانا  

 



شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

232018001800(عام) التحضٌرٌة السنة11

--2295(موازي) التحضٌرٌة السنة12

--23002300 (عام) شرقٌة التحضٌرٌة السنة13

--22802280 (موازي) شرقٌة التحضٌرٌة السنة14

225014401440دمشقالمعلوماتٌة الهندسة15

225014401440حلبالمعلوماتٌة الهندسة16

225014401440الالذقٌةالمعلوماتٌة الهندسة17

225014401440حمصالمعلوماتٌة الهندسة18

220014401440دمشقالمدنٌة الهندسة19

218014401440حلبالمدنٌة الهندسة110

220014401440الالذقٌةالمدنٌة الهندسة111

218014401440حمصالمدنٌة الهندسة112

218014401440حماهالمدنٌة الهندسة113

20501850الحسكةالمدنٌة الهندسة114
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
14401440

2000الرقةالعامة المدنٌة الهندسة115

 المحافظات أبناء جمٌع

 التسجٌل و الشرقٌة

 فً القبول بعد والدوام

 فً المماثلة الكلٌة

 ٌختارها  التً الجامعة

الطالب

-1440

209014401440تشرٌنوالجٌوماتٌة المساحٌة الهندسة116

200014401440دمشقالمعمارٌة الهندسة117

200014401440حلبالمعمارٌة الهندسة118

200014401440الالذقٌةالمعمارٌة الهندسة119

200014401440حمصالمعمارٌة الهندسة120

200014401440حماهالسلمٌة/  المعمارٌة الهندسة121

200014401440طرطوسالمعمارٌة الهندسة122

220014401440دمشقواالتصاالت اإللكترونٌات هندسة123

218014401440دمشقواألتمتة الحواسٌب هندسة124

209014401440دمشقالكهربائٌة الطاقة هندسة125

205014401440دمشقالمٌكانٌكً التصمٌم هندسة126

225014401440دمشقالطبٌة الهندسة127

209014401440دمشقالعام المٌكانٌك هندسة128

200014401440دمشقوتقاناتها النسٌجٌة الصناعات مٌكانٌك هندسة129

200014401440دمشقالثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة130

205014401440السوٌداءالكهربائٌة الطاقة هندسة131

191014401440السوٌداءالمٌكانٌكٌة القوى هندسة132

215014401440حلباالتصاالت هندسة133

205014401440حلبالحواسٌب هندسة134

200014401440حلبواألتمتةالصناعٌة اآللً التحكم هندسة135

200014401440حلبإلكترونٌة هندسة136

191014401440حلبالكهربائٌة القدرة نظم هندسة137

191014401440حلبالكهربائٌة القٌادة هندسة138

205014401440حلبالمٌكاترونٌك هندسة139

191014401440حلبالنووٌة الهندسة140

191014401440حلباإلنتاج هندسة141

191014401440حلبالطٌران هندسة142

191014401440حلب(المٌكانٌكٌة) الطاقة هندسة143

191014401440حلبالهندسٌة المواد علم144

180014401440حلبالزراعٌة اآلالت هندسة145

180014401440حلبصناعٌة هندسة146

180014401440حلبوالنسٌج الغزل مٌكانٌك147

209014401440الالذقٌةالكهربائٌة الطاقة هندسة148

218014401440الالذقٌةواإللكترونٌات االتصاالت هندسة149

218014401440الالذقٌةاآللً والتحكم الحاسبات هندسة150

215014401440الالذقٌةالمٌكاترونٌك هندسة151

209014401440الالذقٌةالمٌكانٌكٌة القوى هندسة152

209014401440الالذقٌةواإلنتاج التصمٌم هندسة153

209014401440الالذقٌةالبحرٌة الهندسة154

225014401440الالذقٌةالطبٌة الهندسة155

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة

 أبناء جمٌع

الشرقٌة المحافظات

عامة مفاضلة

 األثنٌن ٌوم ٌجرى اختبار

2022/9/12  

 لتدوٌن شرط باالختبار والنجاح

الرغبة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

مصدر حسب   

 الشهادة

الثانوٌة

التً الجامعة  

الطالب ٌرغبها



2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

215014401440حمصواالتصاالت اإللكترونٌات هندسة156

209014401440حمصوالحواسٌب اآللً التحكم هندسة157

205014401440حمصالكهربائٌة الطاقة هندسة158

200014401440حمصالمٌكانٌكٌة القوى هندسة159

200014401440حمصواإلنتاج التصمٌم هندسة160

205014401440حمصالمٌكاترونٌك هندسة161

191014401440حمصالمعادن هندسة162

180014401440حماهالكهربائٌة الطاقة هندسة163

180014401440حماهواإلنتاج التصمٌم هندسة164

18001600الزور دٌر واإلنتاج المٌكانٌكً التصمٌم هندسة165
 أبناء جمٌع

الشرقٌة المحافظات
14401440

191014401440حلب(الهندسةالبٌئٌة تقانات) التقنٌة الهندسة166

191014401440حلب(األغذٌة تكنولوجٌا) التقنٌة الهندسة167

205014401440حلب(الحٌوٌة الهندسة تقانات) التقنٌة الهندسة168

209014401440طرطوس(الزراعٌة المكننة) التقنٌة الهندسة169

209014401440طرطوس(األغذٌة تقانة) التقنٌة الهندسة170

209014401440طرطوس(وآلٌات معدات) التقنٌة الهندسة171

209014401440طرطوس(صناعٌة أتمتة) التقنٌة الهندسة172

209014401440طرطوس(متجددة طاقات) التقنٌة الهندسة173

205014401440حمصالبترولٌة الهندسة174

205014401440حمصالكٌمٌائٌة الهندسة175

205014401440حمصالغذائٌة الهندسة176

191014401440حمصوالنسٌج الغزل هندسة177

2050185014401440الزور دٌرالبترولٌة الهندسة178

1910175014401440الزور دٌرالبتروكٌمٌائٌة الصناعات هندسة179

218014401440طرطوسواالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة180

215012001200دمشق(حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة181

215012001200دمشق(مٌكاترونٌكس) التطبٌقٌة الكلٌة182

180012001200دمشق(شمسٌة طاقة-  متجددة طاقات) التطبٌقٌة الكلٌة183

209012001200الالذقٌة(االتصاالت تقانات) التطبٌقٌة الكلٌة184

205012001200الالذقٌة(والمدن الصناعٌة للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة) التطبٌقٌة الكلٌة185

205012001200الالذقٌة(والتكٌٌف والتبرٌد التدفئة) التطبٌقٌة الكلٌة186

200012001200الالذقٌة(مٌكانٌكً تصنٌع) التطبٌقٌة الكلٌة187

209012001200الالذقٌة(حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة188

200012001200الالذقٌة(مركبات مٌكانٌك) التطبٌقٌة الكلٌة189

209012001200الالذقٌة(الطبٌة األجهزة تقانات) التطبٌقٌة الكلٌة190

205012001200حمص(حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة)191

205012001200حمص(والتكٌٌف والتبرٌد التدفئة)التطبٌقٌة الكلٌة)192

209012001200حماه(حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة193

209012001200حماه(والمدن الصناعٌة للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة) التطبٌقٌة الكلٌة194

200012001200حلب(الكترونٌة تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة195

191012001200حلب(والتكٌٌف والتبرٌد التدفئة) التطبٌقٌة الكلٌة196

120013201320درعاالبٌطري الطب197

165013201320حماهالبٌطري الطب198

13501300الزور دٌرالبٌطري الطب199
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
13201320

180013201320دمشقالزراعة1100

120013201320السوٌداءالزراعة1101

165013201320حلبالزراعة1102

120013201320ادلبفقط ادلب ألبناء / (عام) الزراعة1103

200013201320الالذقٌةالزراعة1104

191013201320حمصالزراعة1105

165013201320حماهالسلمٌة/   الزراعة1106

13201320فقط الزور دٌر أبناء13501200الزور دٌرالزراعة1107

13201320فقط الحسكة أبناء13501200الحسكةالزراعة1108

1200الرقةالزراعة1109

-  فقط الرقة أبناء

 بعد والدوام التسجٌل

 الكلٌة فً القبول

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1320

200012001200دمشقاالقتصــــاد1110

120012001200درعااالقتصــــاد1111

120012001200القنٌطرةاالقتصــــاد1112

 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة

2



2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

120012001200السوٌداءاالقتصــــاد1113

165012001200حلباالقتصــــاد1114

180012001200الالذقٌةاالقتصــــاد1115

191012001200حمصاالقتصــــاد1116

180012001200طرطوساالقتصــــاد1117

180012001200حماه(ومصارف تموٌل) االقتصــــاد1118

1540130012001200الزور دٌراالقتصــــاد1119

1650130012001200الحسكةاالقتصــــاد1120

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  اإلدارٌة العلوم1121

180012001200دمشق(الحٌاة علم) العلوم1122

120012001200درعا(الحٌاة علم) العلوم1123

120012001200السوٌداء(الحٌاة علم) العلوم1124

135012001200حلب(الحٌاة علم) العلوم1125

154012001200الالذقٌة(الحٌاة علم) العلوم1126

135012001200حمص(الحٌاة علم) العلوم1127

154012001200طرطوس(الحٌاة علم) العلوم1128

12001200فقط الزور دٌر أبناء1350الزور دٌر(الحٌاة علم) العلوم1129

12001200فقط الحسكة أبناء1350الحسكة(الحٌاة علم) العلوم1130

الرقة(الحٌاة علم) العلوم1131

-  فقط الرقة أبناء

 بعد والدوام التسجٌل

 الكلٌة فً القبول

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1200

165012001200دمشق(الجٌولوجٌا) العلوم1132

135012001200حلب(الجٌولوجٌا) العلوم1133

135012001200الالذقٌة(الجٌولوجٌا) العلوم1134

154012001200حمص(الجٌولوجٌا) العلوم1135

13501200الزور دٌر (الجٌولوجٌا) العلوم1136
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
12001200

180012001200دمشق(الرٌاضٌات) العلوم1137

120012001200القنٌطرة(الرٌاضٌات) العلوم1138

120012001200درعا(الرٌاضٌات) العلوم1139

135012001200حلب(الرٌاضٌات) العلوم1140

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء / (الرٌاضٌات) العلوم1141

154012001200الالذقٌة(الرٌاضٌات) العلوم1142

135012001200حمص(الرٌاضٌات) العلوم1143

154012001200حماهمصٌاف / (الرٌاضٌات) العلوم1144

180012001200طرطوس(الرٌاضٌات) العلوم1145

12001200فقط الزور دٌر أبناء1200الزور دٌر(الرٌاضٌات) العلوم1146

12001200فقط الحسكة أبناء1350الحسكة(الرٌاضٌات) العلوم1147

الرقة(الرٌاضٌات) العلوم1148

 الكلٌة-  فقط الرقة أبناء

 الجامعة فً المماثلة

 الطالب ٌختارها  التً

 للتسجٌل القبول بعد

والدوام

-1200

 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة

1200

على للتفاضل درجة  

 المجموع

ــــــــــــــــــــــــ

المتقدمٌن جمٌع

على حصل لمن   

درجة190

للتفاضل العلوم فً   

العالمة على  

االختصاصٌة

المطلوب األدنى الحد حقق لمن    

العام المجموع على للتفاضل

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

للتفاضل العلوم فً درجة220  

االختصاصٌة العالمة على

المطلوب األدنى الحد حقق لمن   

فً درجة390 على وحصل  

على للتفاضل الرٌاضٌات  

العام المجموع

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

الرٌاضٌات فً درجة450  

العالمة على للتفاضل  

االختصاصٌة

1200

 على وحصل درجة

 فً درجة330

 للتفاضل الرٌاضٌات

العام المجموع على

ـــــــــــــــــ 

 لمن المتقدمٌن جمٌع

 على حصل

 فً درجة390

 للتفاضل الرٌاضٌات

 العالمة على

االختصاصٌة

المطلوب األدنى الحد حقق لمن   

فً درجة390 على وحصل  

المجموع على للتفاضل الرٌاضٌات  

العام

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

للتفاضل الرٌاضٌات فً درجة450  

االختصاصٌة العالمة على

3



2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

180012001200دمشق(الفٌزٌاء) العلوم1149

135012001200حلب(الفٌزٌاء) العلوم1150

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء / (الفٌزٌاء) العلوم1151

154012001200الالذقٌة(الفٌزٌاء) العلوم1152

154012001200حمص(الفٌزٌاء) العلوم1153

154012001200طرطوس(الفٌزٌاء) العلوم1154

1350الزور دٌر(الفٌزٌاء) العلوم1155

1200

على وحصل درجة  

فً درجة220  

للتفاضل الفٌزٌاء  

العام المجموع على

ـــــــــــــــــ 

المتقدمٌن جمٌع  

على حصل لمن  

فً درجة260  

للتفاضل الفٌزٌاء  

العالمة على  

االختصاصٌة

 أبناء جمٌع

الشرقٌة المحافظات
12001200

191012001200دمشق(الكٌمٌاء) العلوم1156

165012001200حلب(الكٌمٌاء) العلوم1157

165012001200الالذقٌة(الكٌمٌاء) العلوم1158

165012001200حمص(الكٌمٌاء) العلوم1159

165012001200طرطوس(الكٌمٌاء) العلوم1160

1350الزور دٌر(الكٌمٌاء) العلوم1161
 أبناء جمٌع

الشرقٌة المحافظات
12001200

الرقة(الكٌمٌاء) العلوم1162

 أبناء جمٌع 

 الشرقٌة المحافظات

 والدوام والتسجٌل

 الكلٌة فً القبول بعد

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1200

165012001200دمشق(الرٌاضً اإلحصاء) العلوم1163

120012001200حلب(الرٌاضً اإلحصاء) العلوم1164

135012001200الالذقٌة(الرٌاضً اإلحصاء) العلوم1165

135012001200حمص(الرٌاضً اإلحصاء) العلوم1166

215014401440دمشق(واللغة الكالم تقوٌم اختصاص) الصحٌة العلوم1167

215014401440دمشق(السمعٌات اختصاص) الصحٌة العلوم1168

215014401440دمشق(حركً النفس عالج اختصاص) الصحٌة العلوم1169

215014401440دمشق(الشعاعً والعالج التشخٌص) الصحٌة العلوم1170

215014401440دمشق(السرٌري النفس علم) الصحٌة العلوم1171

215014401440دمشق(التقوٌمٌة واألجهزة االصطناعٌة األطراف) الصحٌة العلوم1172

205014401440حمصالصحٌة العلوم1173

165012001200دمشقالبٌئٌة العلوم1174

135013201320حلبالتمرٌض1175

135013201320الالذقٌةالتمرٌض1176

135013201320حماهالتمرٌض1177

1350الزور دٌرالتمرٌض1178

1350

 واجراء درجة

االختبارات

 2022/9/4 من

2022/9/14 ولغاٌة

 باالختبار والنجاح

الرغبة لتدوٌن شرط

 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
13201320

المطلوب األدنى الحد حقق لمن   

فً درجة360 على وحصل  

على للتفاضل الرٌاضٌات  

العام المجموع

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

الرٌاضٌات فً درجة450  

العالمة على للتفاضل  

االختصاصٌة

االختبارات اجراء

 2022/9/6 من

2022/9/12 ولغاٌة

 لتدوٌن شرط باالختبار والنجاح

الرغبة

االختبارات اجراء

 2022/9/4 من

2022/9/14 ولغاٌة

 لتدوٌن شرط باالختبار والنجاح

الرغبة

المطلوب األدنى الحد حقق لمن   

فً درجة130 على وحصل  

المجموع على للتفاضل الكٌمٌاء  

العام

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

للتفاضل الكٌمٌاء فً درجة150  

االختصاصٌة العالمة على

المطلوب األدنى الحد حقق لمن   

فً درجة260 على وحصل  

المجموع على للتفاضل الفٌزٌاء  

العام

ـــــــــــــــــ 

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع  

للتفاضل الفٌزٌاء فً درجة300  

االختصاصٌة العالمة على

1200

على وحصل درجة  

فً درجة110  

للتفاضل الكٌمٌاء  

العام المجموع على

ـــــــــــــــــ 

المتقدمٌن جمٌع  

على حصل لمن  

فً درجة130  

للتفاضل الكٌمٌاء  

العالمة على  

االختصاصٌة
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2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

12001200دمشقالعربٌة اللغة1179

12001200القنٌطرةالعربٌة اللغة1180

12001200درعاالعربٌة اللغة1181

12001200السوٌداءالعربٌة اللغة1182

12001200حلبالعربٌة اللغة1183

12001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  العربٌة اللغة1184

12001200الالذقٌةالعربٌة اللغة1185

12001200حمصالعربٌة اللغة1186

12001200حماهالعربٌة اللغة1187

12001200طرطوسالعربٌة اللغة1188

12001200الزور دٌر ألبناءالزور دٌرالعربٌة اللغة1189

12001200الحسكة ألبناءالحسكةالعربٌة اللغة1190

الرقةالعربٌة اللغة1191

  فقط الرقة أبناء 

 بعد والدوام والتسجٌل

 الكلٌة فً القبول

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1200

12001200دمشقاإلنكلٌزٌة اللغة1192

12001200درعااإلنكلٌزٌة اللغة1193

12001200حلباإلنكلٌزٌة اللغة1194

12001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  اإلنكلٌزٌة اللغة1195

12001200الالذقٌةاإلنكلٌزٌة اللغة1196

12001200طرطوساإلنكلٌزٌة اللغة1197

12001200حمصاإلنكلٌزٌة اللغة1198

12001200حماهاإلنكلٌزٌة اللغة1199

الزور دٌراإلنكلٌزٌة اللغة1200
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
12001200

12001200دمشقالفرنسٌة اللغة1201

12001200السوٌداءالفرنسٌة اللغة1202

12001200حلبالفرنسٌة اللغة1203

12001200الالذقٌةالفرنسٌة اللغة1204

12001200حمصالفرنسٌة اللغة1205

12001200طرطوسالفرنسٌة اللغة1206

12001200الزور دٌرالفرنسٌة اللغة1207

12001200الحسكةالفرنسٌة اللغة1208

12001200دمشقالروسٌة اللغة1209

180012001200دمشقاأللمانٌة اللغة1210

154012001200دمشقالفارسٌة اللغة1211

154012001200حمصالفارسٌة اللغة1212

135012001200دمشقالفلســــفة1213

120012001200السوٌداءالفلســــفة1214

165012001200حلبالفلســــفة1215

135012001200الالذقٌةالفلســــفة1216

135012001200حمصالفلســــفة1217

154012001200دمشقاجتماع علم1218

120012001200السوٌداءاجتماع علم1219

120012001200درعااجتماع علم1220

135012001200حلباجتماع علم1221

135012001200الالذقٌةاجتماع علم1222

13501200الزور دٌراجتماع علم1223
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
12001200

135012001200دمشقوالمعلومات المكتبات1224

135012001200الالذقٌةوالمعلومات المكتبات1225

135012001200دمشقالجغرافٌة1226

120012001200السوٌداءالجغرافٌة1227

135012001200حلبالجغرافٌة1228

135012001200الالذقٌةالجغرافٌة1229

135012001200طرطوسالجغرافٌة1230

135012001200دمشقاآلثــــــــار1231

120012001200السوٌداءاآلثــــــــار1232

135012001200حلباآلثــــــــار1233

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  اآلثــــــــار1234

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع 

العربٌة اللغة فً درجة300 

االختصاصٌة العالمة وفق والقبول  

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع

االنكلٌزٌة اللغة مادة فً درجة180 

 2022/9/8 الخمٌس بتارٌخ الجاري لالختبار للتقدم

 الرغبة لتدوٌن شرط باالختبار والنجاح

 االختصاصٌة العالمة وفق سٌتم للناجحٌن والقبول

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع

الفرنسٌة اللغة مادة فً درجة180 

 2022/9/11 األحد بتارٌخ الجاري لالختبار للتقدم

 الرغبة لتدوٌن شرط باالختبار والنجاح

االختصاصٌة العالمة وفق سٌتم للناجحٌن والقبول

 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة

على حصل لمن المتقدمٌن جمٌع

الروسٌة اللغة مادة فً درجة180 
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2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

13501200الحسكةاآلثــــــــار1235
 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة
12001200

1910دمشقاإلعــــــالم1236
أجنبٌة لغة درجة 180

عربٌة لغة درجة 320
12001200

191012001200دمشقالحقوق1237

120012001200درعاالحقوق1238

120012001200القنٌطرةالحقوق1239

135012001200حلبالحقوق1240

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  الحقوق1241

180012001200الالذقٌةالحقوق1242

180012001200حمصالحقوق1243

1350120012001200الزور دٌرالحقوق1244

1350120012001200الحسكةالحقوق1245

154012001200دمشقالتدرٌس وطرائق المناهج التربٌة1246

135012001200حلبالتدرٌس وطرائق المناهج التـربٌة1247

154012001200الالذقٌةالتعلٌم وتقنٌات المناهج التربٌة1248

154012001200حمصالتدرٌس وطرائق المناهج التربٌة1249

180012001200دمشق(النفس علم) التربٌة1250

154012001200حمص(النفس علم) التربٌة1251

154012001200دمشقالخاصة التــــربٌة1252

135012001200حماهالخاصة التــــربٌة1253

165012001200دمشق(النفسً اإلرشاد) التربٌة1254

120012001200درعا(النفسً اإلرشاد) التربٌة1255

120012001200السوٌداء(النفسً اإلرشاد) التربٌة1256

135012001200حلب(النفسً اإلرشاد) التربٌة1257

154012001200الالذقٌة(النفسً اإلرشاد) التربٌة1258

135012001200حمص(النفسً اإلرشاد) التربٌة1259

154012001200طرطوس(النفسً اإلرشاد) التربٌة1260

154012001200دمشقملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1261

120012001200القنٌطرةملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1262

120012001200درعاملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1263

120012001200السوٌداءملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1264

135012001200حلبملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1265

120012001200ادلبفقط ادلب ألبناء/  ملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1266

154012001200الالذقٌةملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1267

154012001200حمصملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1268

165012001200حماهملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1269

154012001200طرطوسملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1270

12001200فقط الزور دٌر ألبناء1350الزور دٌرملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1271

12001200فقط الحسكة ألبناء1350الحسكةملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1272

الرقةملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة1273

1200

درجة300و درجة  

الرٌاضٌات فً

-  فقط الرقة أبناء

 بعد والدوام التسجٌل

 الكلٌة فً القبول

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1200

180012001200دمشقفقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة1274

165012001200حمصفقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة1275

12001200فقط الزور دٌر ألبناء13501200الزور دٌرفقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة1276

12001200فقط الحسكة ألبناء13501200الحسكةفقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة1277

1200-الرقةفقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة1278

-  فقط الرقة أبناء

 بعد والدوام التسجٌل

 الكلٌة فً القبول

 الجامعة فً المماثلة

الطالب ٌختارها  التً

-1200

1200

درجة300و  درجة  

الرٌاضٌات فً

 المحافظات أبناء جمٌع

الشرقٌة

 المطلوب االدنى الحد حقق لمن

 على وحصل

درجة 300

الرٌاضٌات مادة فً
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2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

140012001200دمشقالشـــــرٌعة1279

140012001200حلبالشـــــرٌعة1280

165012001200دمشقالسٌاسٌة العلوم1281

154012001200دمشقالســـــــٌاحة1282

154012001200حمصالســـــــٌاحة1283

154012001200طرطوسالســـــــٌاحة1284

120012001200دمشقالجمٌلة الفنون1285

120012001200السوٌداءالجمٌلة الفنون1286

120012001200حلبالتطبٌقٌة الجمٌلة الفنون1287

120012001200الالذقٌةالجمٌلة الفنون1288

12001200الالذقٌةالرٌاضٌة التربٌة1289

12001200حماهالرٌاضٌة التربٌة1290

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالهندسً التقانً المعهد1291

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدرعاالهندسً التقانً المعهد1292

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبالهندسً التقانً المعهد1293

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةالهندسً التقانً المعهد1294

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحمصالهندسً التقانً المعهد1295

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحماهالهندسً التقانً المعهد1296

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعطرطوسالهندسً التقانً المعهد1297

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالزور دٌرالهندسً التقانً المعهد1298

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالحسكةالهندسً التقانً المعهد1299

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقوالكهربائٌة المٌكانٌكٌة للهندسة التقانً المعهد1300

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبوالكهربائٌة المٌكانٌكٌة للهندسة التقانً المعهد1301

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةوالكهربائٌة المٌكانٌكٌة للهندسة التقانً المعهد1302

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2180دمشق(تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد1303

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2090حلب(تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد1304

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2090الالذقٌة(تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد1305

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2090حماه(تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد1306

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقوالمصرفٌة المالٌة للعلوم التقانً المعهد1307

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدرعاوالمصرفٌة المالٌة للعلوم التقانً المعهد1308

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبوالمصرفٌة المالٌة للعلوم التقانً المعهد1309

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةوالمصرفٌة المالٌة للعلوم التقانً المعهد1310

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالزور دٌروالمصرفٌة المالٌة للعلوم المعهدالتقان1311ً

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالزراعً التقانً المعهد1312

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالقنٌطرةالزراعً التقانً المعهد1313

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدرعاالزراعً التقانً المعهد1314

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالسوٌداءالزراعً التقانً المعهد1315

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبالزراعً التقانً المعهد1316

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحمصالزراعً التقانً المعهد1317

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحماهالسقٌلبٌة/ الزراعً التقانً المعهد1318

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعطرطوسالزراعً التقانً المعهد1319

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالزور دٌرالزراعً التقانً المعهد1320

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالحسكةالزراعً التقانً المعهد1321

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةالمتوسطٌة للزراعات التقانً المعهد1322

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحمص فً الدوامالمتقدمٌن جمٌعحمصتدمر-  والتصحر البادٌة لشؤون التقانً المعهد1323

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالحسكةالقامشلً/ الزراعٌة للمكننة التقانً المعهد1324

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1800دمشقالطبً التقانً المعهد1325

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1800دمشق رٌفالنبك/  الطبً التقانً المعهد1326

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1650حلبالطبً التقانً المعهد1327

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1650الالذقٌةالطبً التقانً المعهد1328

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1650حماهالطبً التقانً المعهد1329

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200دمشقللحاسوب التقانً المعهد1330

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200درعاللحاسوب التقانً المعهد1331

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200حلبللحاسوب التقانً المعهد1332

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200الالذقٌةللحاسوب التقانً المعهد1333

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200حمصللحاسوب التقانً المعهد1334

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1200حماهللحاسوب التقانً المعهد1335

1440

و

1200

ً للمتفوقٌن رٌاضٌا
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مٌ

ج
 

ن
مٌ

قد
مت

ال

 التربٌة مادة درجة اضافة بعد

 الدٌنٌة

على الطالب حٌازة شرٌطة

  الدٌنٌة التربٌة فً/  120/

العربٌة اللغة فً/  240/و

 2022/9/6  الثالثاء: األول االختبار

الى ٌتقدمون فٌه والناجحٌن

 2022/9/14 األربعاء: الثانً االختبار

 لتدوٌن شرط الثانً باالختبار والنجاح

 األربعة الرغبات ضمن وتدرج الرغبة

األولى

بدنٌة ولٌاقة طبً فحص اختبار

 2022/9/4 من

2022/9/14 ولغاٌة

الرغبة لتدوٌن شرط بالفحص النجاح

درجة 150

األجنبٌة اللغة عالمة فً

المتقدمٌن جمٌع

درجة 150

األجنبٌة اللغة عالمة فً

درجة 150

األجنبٌة اللغة عالمة فً

المتقدمٌن جمٌع

ع
مٌ

ج
 

ن
مٌ

قد
مت

ال
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2023/2022 الدراسً للعام بطاقة المفاضلة العامة للفرع العلمً أسماء الكلٌات واألقسام والمعاهد مع الرمز الخاص لكل منها  السورٌة العربٌة الجمهورٌة

العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

شهداء ذوي
 أعضاء أبناء

التدرٌسٌة الهٌئة

الدرجات من المطلوب األدنى الحد

تحققها واجب وشروط

شرقٌة محافظات مفاضلة عامة مفاضلة

المعهد أو القسم أو الكلٌة اسمالرمز
أو الجامعة  

المدٌنة

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةالبٌطري للطب التقانً المعهد1336

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحماهالبٌطري للطب التقانً المعهد1337

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالزور دٌرالبٌطري للطب التقانً المعهد1338

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالحسكةالبٌطري للطب التقانً المعهد1339

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعطرطوسالشمسٌة للطاقة التقانً المعهد1340

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعطرطوسالبحري للنقل التقانً المعهد1341

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشق والطبــــاعة لالعالم التقانً المعهد1342

دمشقالكٌمٌائٌة للصناعات التقانً المعهد1343

المتقدمٌن جمٌع

  حٌازة شرٌطة

 على الطالب

/ 100/ عالمة

 فً األقل على

الكٌمٌاء مقرر

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالتطبٌقٌة للصناعات التقانً المعهد1344

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبالتطبٌقٌة للصناعات التقانً المعهد1345

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحمصالتطبٌقٌة للصناعات التقانً المعهد1346

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالنسٌجٌة للصناعات التقانً المعهد1347

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1800دمشقالصحــــً التقانً المعهد1348

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1350حلبالصحــــً  التقانً المعهد1349

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1350حمصالصحــــً التقانً المعهد1350

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1350طرطوسالصحــــً التقانً المعهد1351

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1350الزور دٌرالصحــــً التقانً المعهد1352

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1350الحسكةالصحــــً التقانً المعهد1353

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1540حلب(ملتزم)المعهد التقانً للخطوط الحدٌدٌة ذكور فقط   1354

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1910حمص(ملتزم) فقط ذكور والغاز للنفط التقانً المعهد1355

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1910حمص(ملتزم)  فقط إناث دقٌقة أجهزة اختصاص  والغاز للنفط التقانً المعهد1356

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2000طرطوسبانٌاس/ (ملتزم) فقط ذكور والغاز للنفط التقانً المعهد1357

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع2000طرطوسبانٌاس/(ملتزم) فقط إناث دقٌقة أجهزة اختصاص  والغاز للنفط التقانً المعهد1358

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌع1540الحسكةالرمٌالن/ (ملتزم) فقط ذكور والغاز للنفط التقانً المعهد1359

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالتطبٌقٌة للفنون التقانً المعهد1360

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعاإلنكلٌزٌة اللغة عالمة فً درجة 150المتقدمٌن جمٌعدمشقوالمتاحف اآلثار معهد1361

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقاإلحصـــائً التقانً المعهد1362

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةاإلحصـــائً التقانً المعهد1363

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقالمالــــــــــــــً التقانً المعهد1364

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1365

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشق رٌف(قدسٌا ضاحٌة) والفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1366

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالسوٌداءوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1367

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1368

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1369

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحمصوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1370

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعطرطوسوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1371

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحماهوالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1372

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالزور دٌروالفندقٌة السٌاحٌة للعلوم التقانً المعهد1373

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعــــالمتقدمٌن جمٌعدمشقالقانونً التقانً المعهد1374

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالدٌنٌة التربٌة فً درجة 1200120دمشقوالعربٌة الشرعٌة للعلوم المتوسط المعهد1375

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعدمشقفقط إناث التمرٌض مدرسة 1376

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعحلبفقط إناث التمرٌض مدرسة 1377

المتقدمٌن جمٌعالمتقدمٌن جمٌعالالذقٌةفقط إناث التمرٌض مدرسة 1378

البعث جامعة مشفى لصالح فقط إناث التمرٌض مدرسة 1379
جامعات

حلب- دمشق  

تشرٌن

--

 جمٌع 

 المتقدمات

 المتمتعات

 بالجنسٌة

ومن  السورٌة  

حكمهم فً

المقابالت تجرى

 2022/9/4 من

2022/9/14 ولغاٌة

الرغبة لتدوٌن شرط بالمقابلة النجاح

 إن للعازبات المدرسة فً االقامة وتقدم

وجدت

___________

 الرغبة لهذه المقبوالت تلتزم

 من الثانوٌة الشهادة على والحاصالت

 جامعة مشفى لصالح حمص محافظة

التخرج بعد البعث

المتقدمٌن جمٌع

للتقدم االجنبٌة اللغة فً درجة150  

 للمقابالت

2022/9/4 من  

2022/9/14 ولغاٌة

الرغبة لتدوٌن شرط بالمقابلة النجاح

ع
مٌ

ج
 

ن
مٌ

قد
مت

ال

ٌومً لالختبار للتقدم المتقدمٌن جمٌع

2022/9/13 والثالثاء 2022/9/12 االثنٌن

الرغبة لتدوٌن شرط بالفحص النجاح

المتقدمٌن جمٌع

المتقدمٌن جمٌع
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عدد 

المقاعد
حد أدنى

عدد 

المقاعد
حد أدنى

73رٌف دمشقالطب البشري - (دٌر عطٌة)جامعة القلمون الخاصة 31
115رٌف دمشقالطب البشري - (الكسوة)الجامعة السورٌة الخاصة 32
115طرطوسالطب البشري - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة 33
115حمصالطب البشري - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 34
104رٌف دمشقالطب البشري - (رٌف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 35

42رٌف دمشقالصٌدلة - (دٌر عطٌة)جامعة القلمون الخاصة 36
94درعاالصٌدلة - (الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 37
84درعاالصٌدلة - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربٌة الدولٌة الخاصة 38
84رٌف دمشقالصٌدلة - (الكسوة)الجامعة السورٌة الخاصة 39
84درعاالصٌدلة - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 310
94حمصالصٌدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولٌة الخاصة 311
94طرطوسالصٌدلة - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة 312
94حمصالصٌدلة - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 313
94درعاالصٌدلة - (بادٌة دٌر الزور)جامعة الجزٌرة الخاصة 314
94حماةالصٌدلة - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا  315
31درعاالصٌدلة - (أوتوستراد درعا)جامعة الٌرموك الخاصة 316
73حلبالصٌدلة - (سراقب– إدلب )جامعة اٌبال الخاصة 317
94حماةالصٌدلة - (غور العاصً- حماة )الجامعة الوطنٌة الخاصة 318
94درعاالصٌدلة - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشٌد الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 319
84درعاالصٌدلة - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسٌون الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 320
84رٌف دمشقالصٌدلة - (رٌف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 321
63الالذقٌةالصٌدلة - (الالذقٌة)جامعة الشام الخاصة 322
63الالذقيةالصٌدلة - (الالذقٌة)جامعة المنارة 323

42رٌف دمشقطب األسنان- (دٌر عطٌة)جامعة القلمون الخاصة 324
83حلبطب االسنان - (رٌف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 325
94درعاطب األسنان - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربٌة الدولٌة الخاصة 326
104رٌف دمشقطب األسنان - (الكسوة)الجامعة السورٌة الخاصة 327
104درعاطب األسنان - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 328
104حمصطب األسنان - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولٌة الخاصة 329
104طرطوسطب األسنان - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبٌة 330
94حمصطب األسنان - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 331
104حماةطب األسنان - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا  332
83حلبطب األسنان - (تلحدٌة- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 333
104حماةطب االسنان - (غور العاصً-حماة)الجامعة الوطنٌة الخاصة 334
104درعاطب األسنان - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشٌد الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 335
94درعاطب األسنان - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسٌون الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا 336
73رٌف دمشقطب األسنان - (رٌف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 337
73الالذقٌةطب األسنان - (الالذقٌة)جامعة الشام الخاصة 338
83الالذقٌةطب األسنان - (الالذقٌة)جامعة المنارة 339

 

2250

درجة

 1560

درجة

2200

درجة

1560

درجة

2200

درجة

1560

درجة

المقر الحالًاسم الكلٌةرقم الرغبة

      الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً

مدٌرٌة المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة

ذوي شهداء عام

 العام  وذوي الشهداء2023-2022جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسً 


