
  الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2023 - 2022الفرع العلمي  للعام الدراسي -    للتسجيل في منح الجامعات الخاصة 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  مديرية المعلوماتية

الحد األدنىاملدينةالكلية أو املعهد

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتاملجموع العام

2333590300377ريف دمشق(هندسة تقانة املعلومات)الهندسة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2253567300375حلبالهندسة املعلوماتية - (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2285588300394درعاالهندسة املعلوماتية -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2338595300398درعاالهندسة املعلوماتية واالتصاالت - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2324594284394ريف دمشقهندسة الحاسوب واملعلوماتية - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 

2318583300385درعا(هندسة الحاسوب و املعلوماتية )الهندسة والتكنولوجيا  -(أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2282571288378حمصهندسة املعلوماتية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2286568272377حمصالهندسة املعلوماتية - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2291584295382درعاالهندسة املعلوماتية - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2301592286399حماةالهندسة املعلوماتية -  (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2234579278368حلبهندسة تقانة املعلومات - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 

2290570300375درعاهندسة البرمجيات - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2256555292394حلبالهندسة املعلوماتية واالتصاالت - (سراقب–إدلب )جامعة إيبال الخاصة 

2291573275385درعاهندسة املعلوماتية-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2292573291395درعاالهندسة املعلوماتية - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2310574274400دمشققسم الهندسة املعلوماتية -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة 

2308582299399الالذقيةالهندسة املعلوماتية -  (الالذقية)جامعة املنارة 

2248562284360الالذقيةالروبوت و األنظمة الذكية -  (الالذقية)جامعة املنارة 
اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتاملجموع العام

2240550380278ريف دمشق(هندسة ميكاترونكس)الهندسة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2239542388276حلبالهندسة والتكنولوجيا - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 

2237534388288الحسكةالهندسة والتكنولوجيا - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة 

2100502381259الالذقيةهندسة الحاسب - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2274581383290درعاهندسة االتصاالت - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2268513400289حماة(حاسوب+ اتصاالت )الهندسة  - (غور العاص ي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2257571397281درعاهندسة امليكاترونكس-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2275564378268درعاهندسة االتصاالت-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2241544389270درعاهندسة االتصاالت - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2220506380282الالذقيةهندسة ميكاترونيكس -  (الالذقية)جامعة املنارة 

2270546383296ريف دمشقهندسة الحاسوب  -  (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

2295577394294ريف دمشقالهندسة املدنية - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2272530399283درعاالهندسة املدنية - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2270566381284درعا(الهندسة املدنية والبيئة)الهندسة والتكنولوجيا  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2214575369286حمصالهندسة املدنية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2283569385285حمصالهندسة املدنية - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة

2230553398277درعاالهندسة املدنية - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2241524399274درعاالهندسة املدنية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2263558374292حماةالهندسة املدنية - (غور العاص ي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2271543394295الالذقيةالهندسة املدنية -  (الالذقية)جامعة املنارة 

2248579360280ريف دمشقالهندسة املدنية  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

اتصاالت )الهندسة الكهربائية )الهندسة والتكنولوجيا  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

((والكترونيات
2278574380286درعا

اللغة األجنبيةالرياضياتاملجموع العام

2260559288ريف دمشقهندسة العمارة - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2049490258حلبهندسة العمارة - (ريف حلب )جامعة قرطبة الخاصة 

2034448300حلبهندسة العمارة - (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2158554290درعاالهندسة املعمارية -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2254565289درعاهندسة العمارة - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

ُينظر عند تساوي الحد األدنى
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2235573295درعا(الهندسة املعمارية)الهندسة والتكنولوجيا  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2120513282حمصالهندسة املعمارية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2103495250حمصهندسة العمارة - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2171568300درعاهندسة العمارة - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2173550270حماةالهندسة املعمارية -  (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2085439272الالذقيةالهندسة املعمارية -  (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2176575273درعاالهندسة املعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2105460289حلبهندسة العمارة - (سراقب–إدلب )جامعة إيبال الخاصة 

2202533300حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني - (غور العاص ي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2163572248درعاالهندسة املعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2161517277درعاالهندسة املعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2188522284الالذقيةهندسة العمارة  -  (الالذقية)جامعة املنارة 

2192585236ريف دمشقهندسة العمارة  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية 

2100529259ريف دمشق(التمويل واملصارف)األعمال واإلدارة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2158580277درعا(العلوم املالية واملصرفية)إدارة األعمال والتمويل  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2036560249درعا(العلوم املالية واملصرفية)علوم اإلدارة  - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتاملجموع العام

2170553195287ريف دمشقهندسة البترول - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 

2153479183276حماةالهندسة البترولية - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2233581181282حماةالهندسة الكيميائية - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلوماملجموع العام

2194218191225درعاالعالج الفيزيائي - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2216293200251حمصالعناية بالبشرة-  التجميل   - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2176270199257حمصالتغذية الصحية- التجميل   - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2263276198288الالذقيةالعالج الوظيفي-  العلوم الصحية   -  (الالذقية)جامعة املنارة 

العلومالفيزياءالرياضياتاملجموع العام

2290572400286طرطوسالهندسة الطبية - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةاملجموع العام

2139361300ريف دمشق(إدارة األعمال)األعمال واإلدارة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

1667269287حلبالعلوم اإلدارية واملالية - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 

2039386287الحسكةالعلوم اإلدارية واملالية - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة 

1618339245حلبالعلوم اإلدارية -  (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2028367283درعاالعلوم اإلدارية -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2255375300درعاإدارة األعمال - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2139391298ريف دمشقإدارة األعمال - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة

2192341289درعا(إدارة األعمال)إدارة األعمال والتمويل  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2018358279حمصالعلوم اإلدارية واالقتصادية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2052381286حمصريادة األعمال - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2030352272درعاإدارة األعمال - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2077368292الالذقيةإدارة األعمال - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

1654251271حلباألعمال واإلدارة -  (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 

2087357294درعاالعلوم اإلدارية واملالية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

اقب-  إدلب )جامعة إيبال الخاصة 1655280245حلبالعلوم اإلدارية - (سر

1992344252حماةالعلوم اإلدارية و املالية - (غور العاص ي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2070368293درعا(إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2067363280درعاكلية اإلدارة واالقتصاد -  (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2076361300دمشقالعلوم اإلدارية  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 

1727330281الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 

2066343279الالذقيةــ إدارة األعمال (الالذقية)جامعة املنارة 
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2074361279ريف دمشق(املحاسبة)العلوم اإلدارية واالقتصادية   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

2045345236ريف دمشق(إدارة األعمال)العلوم اإلدارية واالقتصادية   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

1980344287طرطوسإدارة املشافي - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

1936368247ريف دمشقالتصميم الداخلي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

افيكي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة  1876382265ريف دمشقالتصميم الغر

1994363284درعاالفنون - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

افيكي)اآلداب والعلوم  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا  1914336226درعا(التصميم الغر

1824375300درعا(التصميم الداخلي)اآلداب والعلوم  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

1740391282درعا(الديكور ـ التصميم الداخلي )التصميم والفنون التطبيقية  - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

1754312288الالذقية(تمثيل)فنون األداء  - (الالذقية)جامعة املنارة 

اللغة العربيةاللغة األجنبيةاملجموع العام

2182294341درعا(التسويق)إدارة األعمال والتمويل   - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1994250345حمصالتمريض - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

1848269323طرطوسالتمريض -  (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

الرياضياتاللغة األجنبيةاملجموع العام

1755233303الالذقيةلوجستيات النقل الدولي - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

اللغة األجنبيةالقوميةاملجموع العام

2035140260ريف دمشقالحقوق - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2012195279درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1805195294حمصالحقوق - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

1933125231حمصالحقوق - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

1966180286درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

2005185272دمشقالحقوق - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  

1735180260الالذقيةالحقوق - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 

1945145256ريف دمشقالحقوق  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

2086150251دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة 

اللغة العربيةالديانةاملجموع العام

1744170281دمشقالشريعة اإلسالمية - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1566130270دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1522155268دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1515135211دمشقالقراءات القرانية وعلومها - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1837155343دمشقالتفسير والحديث والفلسفة - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1425100291دمشقالشريعة - (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 

1498130250دمشقاصول الدين - (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 

1428125270دمشقالشريعة - (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 

231290384دمشقالالهوت- كلية الالهوت الخاصة 

املجموع العام

___حلب(اللغة اإلنكليزية وآدابها)اللغات الحية والعلوم اإلنسانية  - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 

1964درعا(اللغة اإلنكليزية وآدابها)اآلداب والعلوم   - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

1996حماة(اللغة اإلنكليزية وآدابها)الترجمة واللغات  - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

1936درعا(اللغة اإلنكليزية)اآلداب  - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

3/3


