
2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام
2372300197299ريف دمشقالطب البشري-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2347273198293دمشقالطب البشري-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2371285200300طرطوسالطب البشري-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2296271166291ريف دمشقالصيدلة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2278260191283دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2277244198300دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2277245187294دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2278300200300حمصالصيدلة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2276279199280حلبالصيدلة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2334288191281طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
2276255197300دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 
2275276200277دمشقالصيدلة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام
2304263190296ريف دمشقطب األسنان-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2278282189294دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2278269188271دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام
2279263190286طرطوسطب األسنان-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2278280197294حمصطب األسنان-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2277277171297حمصطب األسنان-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2273277193282حمصالتجميل-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2260570288388دمشقالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
2224563286395دمشقالهندسة المعلوماتية-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2167498276387حلبالهندسة المعلوماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2210583290356دمشقالهندسة المعلوماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2206550295380حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 
2160490244387حلبهندسة تقانة المعلومات-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
2224580281373دمشقالهندسة المعلوماتية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2236563260384دمشققسم الهندسة المعلوماتية- جامعة الشام

2276572293386ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2263547280385ريف دمشقهندسة االتصاالت وااللكترونيات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2108488286360الحسكةالهندسة والتكنولوجيا-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2100000حلبالهندسة والتكنولوجيا-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2242514274397حماةهندسة االتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2207531276393دمشقهندسة االتصاالت-جامعة قاسيون الخاصة
2219571300374دمشقهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2243578388268دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2200545366296حماةهندسة الحاسوب-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2116531371279الالذقيةهندسة الحاسب-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
2194585398263دمشقهندسة الحاسوب-جامعة قاسيون الخاصة

2218541388264دمشقالهندسة المدنية والبيئة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2209550388272دمشقالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2205585382300حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2199578397276دمشقالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2201563387298دمشقالهندسة المدنية والبيئية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

2204560387276دمشقهندسة الكهرباء اتصاالت والكترونيات-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
العلومالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2267541397280طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 
اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام

2263580197296حماةالهندسة الكيميائية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2204575175297حماةالهندسة البترولية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2197547183261دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2163517290دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2156486291ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2136500291دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

2137587282دمشقهندسة العمارة-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2111512297حلبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2109560283حلبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 

2130600281حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2123501276دمشقهندسة العمارة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2133538259دمشقهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2127518292دمشقالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة

2119485280دمشقالهندسة المعمارية-جامعة قاسيون الخاصة
2155550287حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام
2170530286حماةالعلوم االدارية والمالية-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1811378235دمشقالعلوم االدارية والمالية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

1874485275حمصالعلوم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
1805450243دمشقعلوم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1508250188دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
1703350262دمشقاالقتصاد االسالمي-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
1698375195دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع السيدة رقية)معهد الشام العالي 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
2060310265دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
1880335255دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 

1969332263دمشقاإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
2059374280دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1965348279الالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
1843283267دمشقكلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة قاسيون الخاصة

1961370271دمشقالعلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة
1838378250الالذقيةالعلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
1563335262حلباالعمال واالدارة-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
1753246253دمشقعلوم االدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

1990307243حلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
1527252221الحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2095341297طرطوسإدارة المشافي-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
1718336249دمشقالصحافة واإلعالم-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
1200000دمشقالدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
1868320281دمشقاإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

1200000دمشقتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
1200000دمشقتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1200000دمشقالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1200000ريف دمشقتصميم داخلي-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1200000دمشقالتربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

1200000دمشقالتربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

960000دمشقالتاريخ والحضارة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام
2313298388دمشقتسويق-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

الرياضياتاللغة األجنبيةالمجموع العام
1707279348الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
1710170259دمشقالحقوق-جامعة الشام الخاصة

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
1636170277دمشقالحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

اللغة العربيةالديانةالمجموع العام
1634140342دمشقالقانون-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
1200000دمشقالقانون-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
166490303دمشقالشريعة اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
960000دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
960000دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
960000دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 
960000دمشقأصول الدين والفلسفة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

المجموع العاماللغة األجنبية
2321555حلبلغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2881662دمشقلغة انكليزية-جامعة قاسيون الخاصة

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



2016/2017الحدود الدنيا النهائية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

المجموع العاماللغة العربية
2451501دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 
960870دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي 
960870دمشقاللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى


