
ي الدول: مصدر الشهادة
 
باق ي الجامعات الخاصة 

 
ي االختصاصات الطبية ق

 
2023/2022الحدود الدنيا للقبول ق الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مديرية المعلوماتية

الحد األدنىالمدينةاسم الكليةرمز الكلية

ي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 1 97.55ريف دمشقالطب البشر

ي - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 2 97.621ريف دمشقالطب البشر

ي - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 3 90.286طرطوسالطب البشر

ي - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 4 90.857حمصالطب البشر

ي - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 5 94.775ريف دمشقالطب البشر

96.166ريف دمشقطب األسنان - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 6

88.168حلبطب االسنان - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 7

اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 8 88.165درعاطب األسنان - (أوتوستر

93.676ريف دمشقطب األسنان - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 9

اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 10 88.44درعاطب األسنان - (أوتوستر

89.025حمصطب األسنان - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 11

89.694طرطوسطب األسنان - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 12

92.1حمصطب األسنان - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 13

89.643حماةطب األسنان - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  14

90.106حلبطب األسنان - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 15

89.18حماةطب االسنان - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 16

اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 17 88.423درعاطب األسنان - (أوتوستر

اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 18 88درعاطب األسنان - (أوتوستر

89.416ريف دمشقطب األسنان - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 19

88الالذقيةطب األسنان - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 20

90.929الالذقيةطب األسنان - (الالذقية)جامعة المنارة 21

86.92ريف دمشقالصيدلة - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 22

86.37درعاالصيدلة - (الرقة)الجامعة االتحاد الخاصة 23
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اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 24 86.896درعاالصيدلة - (أوتوستر

86.067ريف دمشقالصيدلة - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 25

اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 26 87.834درعاالصيدلة - (أوتوستر

93.233حمصالصيدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 27

86طرطوسالصيدلة - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 28

87حمصالصيدلة - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 29

86درعاالصيدلة - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 30

95.5حماةالصيدلة - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  31

موك الخاصة 32 اد درعا)جامعة التر 86درعاالصيدلة - (أوتوستر

86.16حلبالصيدلة - (رساقب- إدلب )جامعة ايبال الخاصة 33

86.984حماةالصيدلة - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 34

اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 35 86.214درعاالصيدلة - (أوتوستر

اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 36 91.667درعاالصيدلة - (أوتوستر

86.076ريف دمشقالصيدلة - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 37

87.122الالذقيةالصيدلة - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 38

98.321الالذقيةالصيدلة - (الالذقية)جامعة المنارة 39


