
الحد األدنىالمدينةالقسم/ الكلية 

المغة األجنبيةالمغة العربيةالمجموع العام
1832499363ريف دمشقإدارة األعمال-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
2047553382ريف دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة
150000حمبعموم ادارية- (منبج)جامعة االتحاد الخاصة 

1704461349درعااإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة
150000الالذقيةإدارة األعمال-(الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

150000درعاكمية اإلدارة واالقتصاد- (أوتوستراد درعا)جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 
1607448114حماةادارة االعمال-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 
1688457297درعاالعموم االدارية والمالية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

150000حمصالعموم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 
2052554343درعاإدارة األعمال-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 
2004530400دمشقالعموم االدارية - (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة 

150000ريف دمشقالعموم االدارية واالقتصادية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 
150000حمبالعموم اإلدارية (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة
150000الالذقيةالعموم االدارية-(الالذقية)- جامعة الشام الخاصة

150000حمباالعمال واإلدارة-  (تمحدية-حمب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 
1565423299درعاإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

150000حمبالعموم االدارية والمالية-(ريف حمب)جامعة قرطبة الخاصة  
1625480331الحسكةالعموم االدارية والمالية-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة  

1543404327درعاإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
150000الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري 

150000حمصريادة االعمال-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
123200درعاتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا
123200درعاتصميم داخمي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم التكنولوجيا

123200درعاالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
123200ريف دمشقتصميم داخمي-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
123200درعا(الديكور ـ التصميم الداخمي  )التصميم والفنون التطبيقية  (اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األدبي 

الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة

2021 - 2020للتسجيل في مفاضلة منح الجامعات الخاصة 

ُينظر عند تساوي الحد األدنى



المغة األجنبيةالقوميةالمجموع العام
150000دمشقالحقوق-(ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة 

1511165194درعاالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 
1554200278الالذقيةالحقوق-(الالذقية)- جامعة الشام الخاصة

150000حمصالحقوق-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 
1669165341درعاالحقوق (اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة لمعموم والتكنولوجيا

1610150327ريف دمشقالحقوق-(دير عطية)جامعة القممون الخاصة 
1881195366حمصالحقوق-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 

150000دمشقالعالقات الدولية والدبموماسية- (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة
المجموع العام

123200حمبالمغات الحية-(ريف حمب)جامعة قرطبة الخاصة 
123200الحسكةالمغات الحية والعموم االنسانية-(القامشمي)جامعة قرطبة الخاصة  
1246درعالغة انكميزية (أوتوستراد درعا)لمعموم والتكنولوجيا - جامعة قاسيون الخاصة

1792حماةالمغة االنكميزية وادابها-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا  
1623درعاالمغة اإلنكميزية - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة لمعموم والتكنولوجيا 

المغة العربيةالديانةالمجموع العام
1527130335دمشقالشريعة اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1365100345دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
120000دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
120000دمشقالقراءات القرانية وعمومها-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
120000دمشقالتفسير والحديث وعموم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 
1285125300دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
120000دمشقاصول الدين-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 
120000دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 


