
الحد األدنىالمدينةالكلية أو المعهد

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضيات
2308595290384حماةهندسة المعلوماتية -  (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2325575297398درعاالهندسة المعلوماتية واالتصاالت - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2272550295398حلبالهندسة المعلوماتية - (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 
2284542292398درعاالهندسة المعلوماتية - (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 
2290546284400درعاالهندسة المعلوماتية - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2267561298381حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت - (سراقب- إدلب  )جامعة إيبال الخاصة 
2250555286398حلبهندسة تقانة المعلومات - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 

2291579286396درعاهندسة المعلوماتية-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2304572293378دمشقالهندسة المعلوماتية - (ريف دمشق-  التل  )- جامعة الشام  

2310554290399ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2328593300377الالذقيةالهندسة المعلوماتية -  (الالذقية)جامعة المنارة 
2264513279397الالذقيةهندسة الروبوت واألنظمة الذكية -  (الالذقية)جامعة المنارة 

2305576297375درعاالهندسة الحاسوب والمعلوماتية (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2307562294393ريف دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 
2288562285397درعاهندسة البرمجيات - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2299590287382حمصالهندسة المعلوماتية - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2292589291379درعاالهندسة المعلوماتية - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2303541300396حمصهندسة المعلوماتية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالحد األدنى
2244570384275درعاهندسة الميكاترونكس-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2307581400287درعاهندسة االتصاالت-  الهندسة   - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2276567381296ريف دمشقهندسة ميكاترونكس - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2224557377270الالذقيةهندسة ميكاترونيكس -  (الالذقية)جامعة المنارة 

2234589377287حلبالهندسة والتكنولوجيا - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 
2126508394246الحسكةالهندسة والتكنولوجيا - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة 

2249548400270حماة(الحاسوب+ االتصاالت )الهندسة  - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 
2255564385278الالذقيةهندسة الحاسب - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2278570383286درعاهندسة االتصاالت - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2276569376289درعاالهندسة االتصاالت - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2263515380300ريف دمشقهندسة الحاسوب  -  (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
2272540379289درعاالهندسة المدنية والبيئة - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2277532398298درعاالهندسة المدنية - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2260516400295حمصالهندسة المدنية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2235565373290درعاالهندسة المدنية - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2241566388268حماةالهندسة المدنية - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 
2250521369289درعاالهندسة المدنية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2303568389294ريف دمشقالهندسة المدنية - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2246548369295الالذقيةالهندسة المدنية -  (الالذقية)جامعة المنارة 
2261544392292حمصالهندسة المدنية (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

2238584386229ريف دمشقالهندسة المدنية  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
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2288587398288درعاهندسة الكهرباء اتصاالت والكترونيات - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
اللغة األجنبيةالرياضياتالحد األدنى

2193551243درعاهندسة العمارة - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2230502300ريف دمشقهندسة العمارة - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2246574281درعاهندسة العمارة - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2020534257حلبهندسة العمارة - (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 
2156537293درعاهندسة العمارة - (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2039523246حلبهندسة العمارة - (سراقب- إدلب  )جامعة إيبال الخاصة 
2208534267حمصهندسة المعمارية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2161543246درعاهندسة العمارة - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2171499286درعاهندسة المعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2169500269درعاالهندسة المعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2169566252درعاالهندسة المعمارية - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2147519269حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 
2211516300الالذقيةهندسة العمارة  -  (الالذقية)جامعة المنارة 

2070392283الالذقيةهندسة العمارة -  (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
2011381275حلبهندسة العمارة - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 

2132503288حماةهندسة العمارة -  (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2164564277ريف دمشقهندسة العمارة  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية 
2058428264حمصهندسة العمارة - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

العلومالفيزياءالرياضياتالحد األدنى
2305554392288طرطوسالهندسة الطبية - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالحد األدنى
2215530196292حماةالهندسة الكيميائية - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2158587193291حماةالهندسة البترولية - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2216559184280ريف دمشقهندسة البترول - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة 
اللغة األجنبيةالرياضياتالحد األدنى

2125466292ريف دمشقالتمويل والبنوك - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1756469164حماةالعلوم اإلدارية والمالية - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2007471277درعاالعلوم اإلدارية والمالية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2199512296الالذقيةالمالية والمصرفية-  إدارة األعمال   - (الالذقية)جامعة المنارة 

1989448239درعاالعلوم المالية والمصرفية - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
1719293278حلبالعلوم اإلدارية والمالية - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 
1680396237الحسكةالعلوم اإلدارية والمالية - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة 

2129449291درعاالعلوم المالية والمصرفية - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالحد األدنى

2164296177295الالذقيةالعالج الوظيفي-  العلوم صحية   -  (الالذقية)جامعة المنارة 
2193256187282درعاالعالج الفيزيائي - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2232273175285حمصالعناية بالبشرة-  التجميل   - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
2189264172276حمصالتغذية الصحية-  التجميل   - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
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اللغة األجنبيةاللغة العربيةالحد األدنى
2106375288ريف دمشقإدارة األعمال - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2133364293ريف دمشقإدارة األعمال - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة
1927281272حلبالعلوم اإلدارية -  (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 
1964371267درعاالعلوم اإلدارية -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 

2186358299درعااإلدارة - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2049357254درعااإلدارة واالقتصاد - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2023333232حمصالعلوم اإلدارية واالقتصادية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 
1992362270درعاإدارة األعمال - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2079365293دمشقالعلوم اإلدارية  -  (ريف دمشق-  التل  )- جامعة الشام الخاصة  

1991388293ريف دمشقالعلوم اإلدارية واالقتصادية  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
_________حلبالعلوم اإلدارية - (سراقب-  إدلب )جامعة إيبال الخاصة 

2148369299الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)-  جامعة الشام الخاصة 
2070389291حلباألعمال واإلدارة -  (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 

1951355217الالذقيةإدارة األعمال السياحة والفندقية - (الالذقية)جامعة المنارة 
2131354232درعاإدارة األعمال - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2170337295درعاإدارة األعمال - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2029328270حمصريادة األعمال - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
_________الالذقيةإدارة األعمال - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2206354286طرطوسإدارة المشافي - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
اللغة األجنبيةاللغة العربيةالحد األدنى

1787342263درعاالتصميم الغرافيكي - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2001305289درعاالتصميم داخلي - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2046319290درعاالفنون - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2162384241ريف دمشقالتصميم الداخلي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1735359256ريف دمشقالتصميم الغرافيكي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1791341266درعا(الديكور ـ التصميم الداخلي)التصميم والفنون التطبيقية  (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

1958329216الالذقية(التمثيل)فنون األداء  - (الالذقية)جامعة المنارة 
اللغة العربيةاللغة األجنبيةالحد األدنى

2024225328حمصالتمريض - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
2152279379طرطوسالتمريض -  (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2169296388الالذقيةالتسويق والتجارية واإللكترونية-  إدارة األعمال   - (الالذقية)جامعة المنارة 
_________درعاالتسويق - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

الرياضياتاللغة األجنبيةالحد األدنى
1828258281الالذقيةلوجستيات النقل الدولي - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

اللغة األجنبيةالقوميةالحد األدنى
1975200246دمشقالحقوق - (ريف دمشق-  التل  )- جامعة الشام الخاصة  

1963185253درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
186590254الالذقيةالحقوق - (الالذقية)-  جامعة الشام الخاصة 

1974200257حمصالحقوق - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
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1830175254درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
1960200249ريف دمشقالحقوق - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2121195250حمصالحقوق - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 
1904185259ريف دمشقالحقوق  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

2117190290دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية -  (ريف دمشق-  التل  )- جامعة الشام الخاصة 
الحد األدنى

1701حلباللغة اإلنكليزية- اللغات الحية  - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 
1847درعااللغة اإلنكليزية (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2124حماةاللغة اإلنكليزية وآدابها - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

اللغة العربيةالديانةالحد األدنى
1922185369دمشقالشريعة اإلسالمية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
2051155363دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1516170282دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1500100327دمشقالتفسير والحديث والفلسفة- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1692145229دمشقالشريعة- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
1497130327دمشقأصول الدين- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
1563145208دمشقالشريعة- دمشق  (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 

تم احتساب الحد األدنى بعد 

إضافة التربية الدينية الى 

مجموع التفاضل األساسي 

للطالب
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