
المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالعلومالمجموع العام

2354294188277ريف دمشقالطب البشري-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2362285199298دمشقالطب البشري-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 

2358300197300طرطوسالطب البشري-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
2342298200292حمصاالطب البشري - (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2345295200288دمشق(الطب البشري - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 
2299293195294ريف دمشقالصيدلة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2299278189285دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2298295196292دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2299255194298دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
2298281200299حمصالصيدلة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2299270177278حلبالصيدلة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 
2303278174294طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

2297280186288دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 
2293292188297دمشقالصيدلة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

2299270195294الالذقيةالصيدلة - (طرطوس)جامعة المنارة 
2298276186292حمصالصيدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2295294193276دمشقاالصيدلة - (الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2296266185292دمشقالصيدلة - (درعا )- جامعة قاسيون الخاصة 

2298265198288دمشقصيدلة - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنى



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

2298300189294الالذقيةصيدلة - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 
2306282182284ريف دمشقطب األسنان-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2317271187298دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2303297195288دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2299277190293طرطوسطب األسنان-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
2299279195288حمصطب األسنان-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 

2298285196288حمصطب األسنان-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2298280175294حماةطب االسنان - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 

2299290186287حلبطب االسنان - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2299292197293دمشقطب األسنان - (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 
2298288191265الالذقيةطب األسنان - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 

2298275192298حلبطب األسنان - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة  
2297280197268حماةطب األسنان  - (حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2296260182289حمصالتجميل-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
الفيزياءاللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2272569293385حماةمعلوماتية - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2272560298379دمشقالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2237590255366دمشقالهندسة المعلوماتية-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2231556289351حلبالهندسة المعلوماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2266577296381دمشقالهندسة المعلوماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

2231550276380حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 
2258560284382دمشققسم الهندسة المعلوماتية- (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 

2260594282353ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2268583288391دمشقهندسة المعلوماتية - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2256543292392دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
2249580300367دمشق(هندسة البرمجيات / هندسة االتصاالت  )هندسة المعلوماتية واالتصاالت -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 

2233550285364حمصهندسة المعلوماتية - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 
اللغة األجنبيةالفيزياءالرياضياتالمجموع العام

2241594363277دمشق(ميكاترونكس)الهندسة المعلوماتية -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 
2276583343270ريف دمشقهندسة االتصاالت وااللكترونيات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2166536353272الالذقيةميكاترونيكس/ الهندسة  -  (طرطوس)جامعة المنارة  
2170572388262الحسكة(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)الهندسة والتكنولوجيا -(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2153538369274حلب(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)الهندسة والتكنولوجيا-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2217543392289الحسكةنظم الحاسوب - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2249560394278حلبنظم الحاسوب - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 

2202573382292حماةهندسة الحاسوب واالتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
2281557400267دمشقهندسة الحاسوب - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2257539383300دمشق(اتصاالت والكترونيات)هندسة الكهرباء  - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2245554394285دمشقالهندسة المدنية والبيئة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2245576378275دمشقالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

2246538393288حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2235590391295دمشقالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2223527390293دمشقالهندسة المدنية والبيئية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2244583371297ريف دمشقالهندسة المدنية- (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

العلومالفيزياءالرياضياتالمجموع العام
2271558375283طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

اللغة األجنبيةالكيمياءالرياضياتالمجموع العام
2151550150278حماةالهندسة الكيميائية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
2081513183256حماةالهندسة البترولية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2208533180282دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 
اللغة األجنبيةالرياضياتالمجموع العام

2210575272دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2208598202ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

2206557276دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
2161579260دمشقهندسة العمارة-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 
2042450270حلبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

2091525280حلبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 
2146500300حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2183565260دمشقهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة
2189560278دمشقالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

2181518281دمشقالهندسة المعمارية-جامعة قاسيون الخاصة
2224582262حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 

2128536291الالذقيةهندسة العمارة - (طرطوس)جامعة المنارة 
2108488253الالذقيةهندسة عمارة - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

2000000الحسكةهندسة العمارة - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2106543271حماةهندسة عمارة  - (حماة  تل قرطل)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

2239550292حمصهندسة العمارة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
2181525266ريف دمشقتمويل وبنوك - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
2203565260دمشقكلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة قاسيون الخاصة

1800374182حماةالمحاسبة - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1940461277حمصالعلوم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

2116561273دمشقالمصارف والمؤسسات المالية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
2149493294دمشقالمحاسبة -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 

1916394265دمشقعلوم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
1745155320دمشقاالقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1517110263دمشقاالقتصاد االسالمي-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
2066140329دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
2211367290دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
2214400299دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

1981370145حلبعلوم إدارية -(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 
2183376279دمشقاإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة

2001385283دمشقالعلوم اإلدارية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
1944388261دمشقالموارد البشرية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
1505352214الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 

1500000حلباالعمال واالدارة-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
2178382286دمشقعلوم االدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 

1500000حلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
1500000الحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 
2203353279دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

2095367268طرطوسإدارة المشافي-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
2149160361دمشقالدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1835175356دمشقالصحافة واإلعالم-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1866175355دمشقاإلعالم-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

1300000دمشقتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
2119396268دمشقتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1300000دمشقالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
1300000ريف دمشقتصميم داخلي-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1300000دمشق(التصميم الداخلي-الديكور )التصميم والفنون التطبيقية -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

1861150381دمشقالتربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

1824170351دمشقالتربية-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
الرياضياتاللغة األجنبيةالمجموع العام

1781268364الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1869130249دمشقالحقوق-(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 
1974195184دمشقالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1658150178الالذقيةالحقوق - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة  
2168190278دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية - (التل- ريف دمشق )جامعة الشام 

1880185245دمشقالحقوق-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
اللغة العربيةالديانةالمجموع العام

1672140372دمشقالقانون-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
2105155343دمشقالقانون-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1640160354دمشقالشريعة اإلسالمية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1624125331دمشقدمشق  الدراسات االسالمية والدعوة (مجمع الفتح االسالمي )جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1489130313دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 
1630175250دمشقالشريعة-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

اللغة العربيةاللغة األجنبيةالمجموع العام
2003266392طرطوسالتمريض - (طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 

المجموع العاماللغة األجنبية
2821750حماةاللغة اإلنكليزية وادابها - (حماة)الجامعة العربية الحاصة للعلوم والتكنولوجيا  



المرحلة الثانية- منح جامعات خاصة - الفرع العلمي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2019-2018لمفاضلة منح الجامعات الخاصة 

يُنظر عند تساوي الحد األدنىالحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

المجموع العاماللغة العربية
3771704دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 


