
2018-2017مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

/2/الجدول رقم 

عام- الفرع األدبي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الشريحةالمقر الحالي2018-2017مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي رقم الرغبة

1دمشق ريفاألعمال إدارة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

1دمشقاألعمال إدارة - (درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2

2دمشق(ادارية علوم) األعمال إدارة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة3

1حلب(ادارية علوم) األعمال إدارة - (منبج) الخاصة االتحاد جامعة4

4دمشقاإلدارة - (درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة5

1دمشقوالمالية االدارية العلوم - (درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة6

1سراقباالدارية العلوم - (سراقب-  ادلب) الخاصة ايبال جامعة7

1حمصواالقتصادية االدارية العلوم - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة8

2دمشقاالدارية العلوم  - (التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة9

1الالذقيةاالدارية العلوم - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة10

1حلباالعمال ادارة - (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة11

1دمشقاالدارة علوم - (درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة12

1القامشلياعمال إدارة - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة13

2دمشقاألعمال إدارة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة14

1دمشقتسويق - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة15

1دمشقالحقوق - (التل- دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة16

2الالذقيةالحقوق - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة17

1دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية - (التل- ريف دمشق )جامعة الشام 18

1دمشقالحقوق- دمشق  (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 19

1دمشقالقانون-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة20

1دمشقالقانون- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 21

األدبي

1300

1300

                              1300               

 عالمة التربية االسالمية100      + 

3 من 1صفحة 
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1دمشقالدعوة واإلعالم- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 22

1دمشقاإلعالم- دمشق  (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 23

1دمشقالصحافة واالعالم- دمشق  (مجمع الفتح االسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 24

1سراقباإلنكليزية اللغة - (ادلب) الخاصة ايبال جامعة25

1حماهوادابها اإلنكليزية اللغة-  والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة26

1دمشقاإلنكليزية اللغة-  والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة27

1دمشقغرافيكي تصميم - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة28

2دمشقداخلي تصميم - (درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة29

3دمشقالفنون - (درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة30

2ريف دمشقداخلي تصميم - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة31

2دمشقالعربية اللغة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة32

2دمشقاللغة العربية- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 33

2دمشقاللغة العربية- دمشق  (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 34

2دمشقالتربية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 35

2دمشقالتربية- دمشق  (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 36

2دمشقاإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة37

2دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 38

360عالمة اللغة االنكليزية + 1100

                               1200              

100عالمة التربية اإلسالمية       + 

جميع المتقدمين

1100

 عالمة اللغة العربية360+ جميع المتقدمين 

                                1200             

100عالمة التربية اإلسالمية            + 

3 من 2صفحة 
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2دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 39

4دمشقالشريعة- دمشق  (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 40

6دمشقالشريعة- دمشق  (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 41

42
 )- أصول الدين والفلسفة - دمشق    (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

(القراءات القرانية وعلومها- التفسير والحديث والفلسفة 
1دمشق

                               1200              

عالمة التربية اإلسالمية100      + 

جميع المتقدمين

3 من 3صفحة 


