
الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام
2382300200294ريف دمشقالطب البشري-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2375287199300ريف دمشقالطب البشري-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2364292200298طرطوسالطب البشري-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2358297200300حمصاالطب البشري - (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2358300200280ريف دمشقالطب البشري - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 

2340296200296ريف دمشقالصيدلة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2325285190297ريف دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2314283200275درعاالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2318294200298درعاالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2293286194285حمصالصيدلة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2304262188284طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2289257187292درعاالصيدلة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2272287196265درعاالصيدلة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

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 العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2285284187276الالذقيةالصيدلة- ــ (الالذقية)جامعة المنارة 
2275279196273حمصالصيدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2273270193294ريف دمشقاالصيدلة - (الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2273294172294درعاالصيدلة - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة   للعلوم والتكنولوجيا 

2296265187292ريف دمشقصيدلة - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 
2283286200277الالذقيةصيدلة - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 

2275258199288حماةــ صيدلة(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2296274187296حماةاالصيدلة-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2366280195291ريف دمشقطب األسنان-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2335281200297ريف دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2336271200285درعاطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2334295200300طرطوسطب األسنان-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
2312269200286حمصطب األسنان-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2283296183280حمصطب األسنان-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2275247198273حماةطب االسنان - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 
2275272198283حلبطب االسنان - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2325288199290دمشقطب األسنان - (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 
2289263188283الالذقيةطب األسنان - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 

2275251195298حلبطب األسنان - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة  
2273277197276حماةطب األسنان  - (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2269282186273حمصالتجميل-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2241519274394حماةمعلوماتية - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2248525288395درعاالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2143580254361ريف دمشقالهندسة المعلوماتية-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2189560285395حلبالهندسة المعلوماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2190600261373درعاالهندسة المعلوماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2154550256375حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2107453296345حلبهندسة تقانة المعلومات-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
(ميكاترونكس)الهندسة المعلوماتية -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  2224565281356درعا

2228580250378دمشققسم الهندسة المعلوماتية- (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 
2238575260383ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2224570251391ريف دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2211545278387درعاهندسة البرمجيات-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2226564277379حمصالهندسة المعلوماتية-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2218504275392درعاالهندسة المعلوماتية-(أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة  للعلوم والتكنولوجيا 
2228569290382حمصهندسة المعلوماتية - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2281585362292الالذقيةميكاترونيكس/ الهندسة -  ــ (الالذقية)جامعة المنارة  

(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)الهندسة والتكنولوجيا-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 2118536389241حلب
2110488384229الحسكةنظم الحاسوب - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبنظم الحاسوب - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2133538368240حماةهندسة االتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2121585385190حماةهندسة الحاسوب-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2226565400300درعاهندسة الحاسوب والمعلوماتية - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2239515362285الالذقيةهندسة الحاسب-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2166523385270درعاهندسة االتصاالت-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
2206474385294درعاالهندسة المدنية والبيئة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2211504391286درعاالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2137561336298حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2130507383260درعاالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2258596353269حماةهندسة مدنية-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2146540373274درعاالهندسة المدنية والبيئية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2197500374272ريف دمشقالهندسة المدنية- (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2187510373264حمصالهندسة المدنية (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة

2147517389262ريف دمشقهندسة المدنية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

(اتصاالت والكترونيات)هندسة الكهرباء  - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا  2166565361255درعا
العلومالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2262590364264طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام

2063544180198حماةالهندسة الكيميائية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2023539192183حماةالهندسة البترولية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2106570165256ريف دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2136565266درعاهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2141536246ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2153485290درعاهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2037415296ريف دمشقهندسة العمارة-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
1920455282حلبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

1973478264حلبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2039455261حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2083503277درعاهندسة العمارة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2119568252درعاهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

2115549221درعاالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
2097510297درعاالهندسة المعمارية-(أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة  للعلوم والتكنولوجيا 

2129536295حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1981451261الالذقيةهندسة العمارة- ــ (الالذقية)جامعة المنارة 

1953418247الالذقيةهندسة عمارة - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
2005503284حلبهندسة العمارة-(ريف حلب )جامعة قرطبة الخاصة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحسكةهندسة العمارة - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2053536251حماةهندسة عمارة  - (حماة  تل قرطل)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2086483269ريف دمشقهندسة العمارة -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
2052487271حمصهندسة العمارة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2044487248ريف دمشقتمويل وبنوك - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2052576255درعاكلية اإلدارة واالقتصاد- (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة  للعلوم والتكنولوجيا 
1884473198حماةالمحاسبة - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

1763384296حمصالعلوم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
1976566238ريف دمشقالعلوم االدارية واالقتصادية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

1895485274درعاعلوم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام

2119383272ريف دمشقإدارة األعمال-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2043347252ريف دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
1879340247ريف دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
1719293207حلبعلوم إدارية -(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

2150380271درعااإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
1848346253الالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

2003353257درعاالعلوم االدارية والمالية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
1987357287درعاإدارة األعمال-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

2008359227دمشقالعلوم اإلدارية - (التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبالعلوم اإلدارية (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة

1698314124الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 
1717286256حلباالعمال واالدارة-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 

1757334277الالذقيةــ ادارة االعمال(الالذقية)جامعة المنارة 
1933341226درعاعلوم اإلدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
1702343275حلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2002298238درعاإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعاالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف دمشقتصميم داخلي-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
(التصميم الداخلي-الديكور )التصميم والفنون التطبيقية -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعا



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

1807269212الالذقية(تمثيل)ــ فنون األداء (الالذقية)جامعة المنارة 
اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام

1920210353حماةالتسويق- ادارة االعمال -(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1961258370درعاتسويق-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1817287345طرطوسالتمريض - (طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
الرياضياتاللغة األجنبيةالمجموع العام

1793273290الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1831185206دمشقالحقوق-(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
1847150280درعاالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1712115188الالذقيةالحقوق - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة  
1970145259حمصالحقوق-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

1695170235حمصالحقوق-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
المجموع العاماللغة األجنبية



يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلبلغة إنكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحماةاللغة اإلنكليزية وادابها - (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  
2921903درعااللغة اإلنكليزية - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

اللغة العربيةالديانةالمجموع العام
1498105325دمشقالشريعة اإلسالمية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

1484110284دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1545135290دمشقدمشق  الدراسات االسالمية والدعوة (مجمع الفتح االسالمي )جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

1467125297دمشقالقراءات القرانية وعلومها-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1469105300دمشقالتفسير والحديث وعلوم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1545115326دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1479110289دمشقالشريعة-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 


