
  الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي        

 (6102-6102)مفاضلة منح الجامعات الخاصة   مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة 
 (6)الجدول  األدبيالفرع                               

 2من  1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الحد األدنى المطلوب

 3 دمشق إدارة األعمال-الجامعة السورية الخاصة)اوتوستراد درعا( 1

1300 

 1 دمشق إدارة األعمال-جامعة االتحاد الخاصة )الرقة( 2

 1 حلب إدارة األعمال-جامعة االتحاد الخاصة )منبج( 3

 6 دمشق اإلدارة -الجامعة العربية الدولية الخاصة)اوتوستراد درعا( 4

5 
إدارة -الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا(

 األعمال
 4 دمشق

6 
إدارة -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )الالذقية(

 األعمال
 4 الالذقية

 2 حماة العلوم االدارية والمالية-غور العاصي(-الوطنية الخاصة )حماةالجامعة  7

8 
العلوم االدارية -وادي النضارة( -جامعة الوادي الدولية الخاصة )حمص

 واالقتصادية
وادي 

 النضارة
5 

 3 دمشق العلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة 9

 2 الالذقية العلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة 10

 2 حلب االعمال واالدارة-تلحدية(-جامعة الشهباء الخاصة )حلب جبل سمعان 11

 2 دمشق علوم االدارة-جامعة الرشيد الخاصة )اوتوستراد درعا( 12

 1 حلب إدارة اعمال-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا )القامشلي( 13

 1 دمشق تسويق-التكنولوجيا)اوتوستراد درعا(الجامعة الدولية الخاصة للعلوم  14

 3 دمشق الحقوق-جامعة الشام الخاصة 15

1100 

  

 1 الالذقية الحقوق-جامعة الشام الخاصة 16

 9 دمشق الحقوق-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 17

 4 دمشق القانون-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 18

 5 دمشق القانون-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 19

 10 دمشق الصحافة واإلعالم-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 20
 

1100 
 

 15 دمشق الدعوة واإلعالم-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 21

 8 دمشق اإلعالم-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 22

  1 حلب لغة انكليزية-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا )ريف حلب( 23
1100 

+ 
عالمة اللغة االنكليزية 

280 

 8 دمشق لغة انكليزية-جامعة قاسيون الخاصة 24

 2 حماه اللغة االنكليزية وادابها-الجامعة العربية الحاصة للعلوم والتكنولوجيا 25



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي        

 (6102-6102)مفاضلة منح الجامعات الخاصة   مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة 
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 2من  2صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الحد األدنى المطلوب

26 
تصميم -الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا(

 غرافيكي
 1 دمشق

 1100 27 
تصميم -الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا(

 داخلي
 4 دمشق

 5 دمشق الفنون-)اوتوستراد درعا(الجامعة العربية الدولية الخاصة  28

 جميع المتقدمين 4 دمشق اللغة العربية-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 29
+ 

 عالمة اللغة العربية
360 

  

 4 دمشق اللغة العربية-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 30

 13 دمشق العربيةاللغة -معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 31

 7 دمشق التربية -معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 32
1100 

 3 دمشق التربية-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 33

 11 دمشق الشريعة اإلسالمية-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 34

 جميع المتقدمين

35 
الدراسات اإلسالمية -معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق

 والعربية
 7 دمشق

 11 دمشق الشريعة-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 36

 15 دمشق الشريعة-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 37

 5 دمشق والحضارةالتاريخ -معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 38

 10 دمشق أصول الدين والفلسفة-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 39

 


