
الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
1910506335ريف دمشقإدارة األعمال - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1530394269ريف دمشقتمويل وبنوك-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1608488160ريف دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبإدارة األعمال-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

1501421190درعااإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاالعلوم االدارية والمالية-(اوتستراد درعا)جامعة اليرموك  الخاصة 
1522500160دمشقالعلوم اإلدارية -(التل-ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبالعلوم اإلدارية (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالذقيةالعلوم اإلدارية -(الالذقية)جامعة الشام الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبادارة االعمال- (تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاعلوم االدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2020 - 2019للمرحلة األولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2020 - 2019للمرحلة األولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
1744485329الحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
1770504376درعاإدارة االعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
1739517270درعاتسويق-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
1277347222درعاتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1205300160درعاالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف دمشقتصميم داخلي -(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
(التصميم الداخلي-الديكور )التصميم والفنون التطبيقية -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعا

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام
1852335519حماةالتسويق- ادارة االعمال -(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
1557160199دمشقالحقوق -(التل-ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 

1679175221درعاالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
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وزارة التعليم العالي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2020 - 2019للمرحلة األولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالذقيةالحقوق -(الالذقية)جامعة الشام الخاصة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمصالحقوق - (منطقة الحواش- حمص  )جامعة الحواش الخاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاالحقوق (اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
1737190271حمصالحقوق - (وادي النضارة- حمص  )جامعة الوادي الخاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية (التل - ريف دمشق  )- جامعة الشام الخاصة
المجموع العاماللغة األجنبية

3211841حلباللغة اإلنكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعالغة إنكليزية-جامعة قاسيون الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحماةاللغة االنكليزية وادابها- الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعااللغة االنكليزية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

اللغة العربيةالديانةالمجموع العام
1197105350دمشقالشريعة اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1259110381دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1183105309دمشقالدراسات اإلسالمية  والدعوة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمشقالقراءات القرانية وعلومها-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمشقالتفسير والحديث وعلوم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1373125371دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1327170308دمشقالشريعة-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
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