
ي  الفرع األدب 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

ي مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 
2023 - 2022للتسجيل ف

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

المدينةالقسم/ الكلية 
ى

الحد األدن

اللغة األجنبيةاللغة العربيةالمجموع العام
1790459328ريف دمشق(إدارة األعمال)األعمال واإلدارة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

______حلبالعلوم اإلدارية والمالية - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 
1618473370الحسكةالعلوم اإلدارية والمالية - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة 

2078589384حلبالعلوم اإلدارية -  (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة 
1505416349درعاالعلوم اإلدارية -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة 
1799404400درعاإدارة األعمال - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
1630394331ريف دمشقإدارة األعمال - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصة

1714470249درعا(إدارة األعمال)إدارة األعمال والتمويل  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
1573427301حمصالعلوم اإلدارية واالقتصادية - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 

1573429274حمصريادة األعمال - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 
1561437359درعاإدارة األعمال - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 

______الالذقيةإدارة األعمال - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
______حلباألعمال واإلدارة -  (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة 

1570391257درعاالعلوم اإلدارية والمالية - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
______حلبالعلوم اإلدارية - (سراقب-  إدلب )جامعة إيبال الخاصة

1685472193حماةالعلوم اإلدارية و المالية - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 
1627491251درعا(إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

1577437363درعاكلية اإلدارة واالقتصاد -  (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

ى
نظر عند تساوي الحد األدن

ُ
ي
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1537379294دمشقالعلوم اإلدارية  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة 
______الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 

______الالذقيةــ إدارة األعمال (الالذقية)جامعة المنارة 
1552474195ريف دمشق(إدارة األعمال)العلوم اإلدارية واالقتصادية   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 

1853545294طرطوسإدارة المشافي - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 
1564450241ريف دمشقالتصميم الداخلي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
_________ريف دمشقالتصميم الغرافيكي - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 

3829درعاالفنون - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
_________درعا(التصميم الغرافيكي)اآلداب والعلوم  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا
_________درعا(التصميم الداخلي)اآلداب والعلوم  - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا

1447364253درعا(الديكور ـ التصميم الداخلي )التصميم والفنون التطبيقية  - (أوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 
اللغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام

1985190364ريف دمشقالحقوق - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 
1760165214درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 

1559165230حمصالحقوق - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 
166385396حمصالحقوق - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة 

1676125362درعاالحقوق - (أوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
1713160264دمشقالحقوق - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  

1626185296الالذقيةالحقوق - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 
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1708160287ريف دمشقالحقوق  - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
1579130247دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة 

المجموع العام
______حلب(اللغة اإلنكليزية وآدابها)اللغات الحية والعلوم اإلنسانية  - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 

1414درعا(اللغة اإلنكليزية وآدابها)اآلداب والعلوم   - (أوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
1646حماة(اللغة اإلنكليزية وآدابها)الترجمة واللغات  - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

______درعا(اللغة اإلنكليزية)اآلداب  - (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
اللغة العربيةالديانةالمجموع العام

131380360دمشقالشريعة اإلسالمية - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
______دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1654170397دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 

1445125300دمشقالتفسير والحديث والفلسفة - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
______دمشقالشريعة - (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 

1322120300دمشقاصول الدين - (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
133180376دمشقالشريعة - (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 


