
  الجمهورية العربية السورية    
 وزارة التعليم العالي        

 (6102-6102)مفاضلة منح الجامعات الخاصة                    مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة
 (0)الجدول  الفرع العلمي                              

 5من  1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 5 دير عطية الطب البشري-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 1

 8 دمشق الطب البشري-الجامعة السورية الخاصة )اوتوستراد درعا( 2 2250 

 7 القدموس البشريالطب -طرطوس(-جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية )القدموس 3

 3 دير عطية الصيدلة-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 4

2200 

 13 دمشق الصيدلة-الجامعة السورية الخاصة )اوتوستراد درعا( 5

 13 دمشق الصيدلة-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا )اوتوستراد درعا( 6

 12 دمشق الصيدلة-الخاصة)اوتوستراد درعا(الجامعة العربية الدولية  7

 13 الحواش الصيدلة-منطقة الحواش(-جامعة الحواش الخاصة )حمص 8

 10 حلب الصيدلة-سراقب(–جامعة ايبال الخاصة )إدلب  9

 10 القدموس الصيدلة-طرطوس(-جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية )القدموس 10

 8 دمشق الصيدلة-)اوتوستراد درعا(جامعة الرشيد الخاصة  11

 3 دمشق الصيدلة-جامعة الجزيرة الخاصة )بادية دير الزور( 12

 4 دير عطية طب األسنان-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 13

 2200 

 14 دمشق طب األسنان-الجامعة السورية الخاصة )اوتوستراد درعا( 14

 14 دمشق طب األسنان-والتكنولوجيا )اوتوستراد درعا(الجامعة الدولية الخاصة للعلوم  15

 9 القدموس طب األسنان-طرطوس(-جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية )القدموس 16

 8 الحواش طب األسنان-منطقة الحواش(-جامعة الحواش الخاصة )حمص 17

 طب األسنان-وادي النضارة( -جامعة الوادي الدولية الخاصة )حمص 18
وادي 

 النضارة
8 

 2000 2 الحواش التجميل-منطقة الحواش(-جامعة الحواش الخاصة )حمص 19

 6 دمشق الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-الجامعة العربية الدولية الخاصة)اوتوستراد درعا( 20

2100 

 2 دمشق الهندسة المعلوماتية-جامعة االتحاد الخاصة )الرقة( 21

 2 حلب الهندسة المعلوماتية-الخاصة )منبج(جامعة االتحاد  22

 2 دمشق الهندسة المعلوماتية-جامعة الجزيرة الخاصة )بادية دير الزور( 23

 6 حلب الهندسة المعلوماتية واالتصاالت-سراقب(–جامعة ايبال الخاصة )إدلب  24

 2 حلب هندسة تقانة المعلومات-تلحدية(-جامعة الشهباء الخاصة )حلب جبل سمعان 25

 3 دمشق الهندسة المعلوماتية-جامعة الرشيد الخاصة )اوتوستراد درعا( 26



  الجمهورية العربية السورية    
 وزارة التعليم العالي        

 (6102-6102)مفاضلة منح الجامعات الخاصة                    مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة
 (0)الجدول  الفرع العلمي                              

 5من  2صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 3 دمشق قسم الهندسة المعلوماتية -جامعة الشام 27

2100 

 1 دير عطية هندسة تقانة المعلومات-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 28

 1 دير عطية هندسة االتصاالت وااللكترونيات-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 29

 5 القامشلي الهندسة والتكنولوجيا-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا)القامشلي( 30

 1 حلب الهندسة والتكنولوجيا-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا)ريف حلب( 31

 2 حماة هندسة االتصاالت-غور العاصي(-الجامعة الوطنية الخاصة )حماة 32

 3 دمشق هندسة االتصاالت -جامعة قاسيون الخاصة 33

 3 دمشق هندسة الحاسوب والمعلوماتية-الجامعة السورية الخاصة )اوتوستراد درعا( 34

 3 حماة هندسة الحاسوب-غور العاصي(-الجامعة الوطنية الخاصة )حماة 35

 2 الالذقية هندسة الحاسب-األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )الالذقية( 36

 3 دمشق هندسة الحاسوب-جامعة قاسيون الخاصة 37

 5 دمشق هندسة المعلوماتية واالتصاالت-جامعة اليرموك الخاصة )اوتوستراد درعا( 38

 2100 2 القدموس الهندسة الطبية-طرطوس(-للعلوم الطبية )القدموسجامعة األندلس الخاصة  39

 4 دمشق الهندسة المدنية والبيئة-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 40

2000  

 8 دمشق الهندسة المدنية-الجامعة العربية الدولية الخاصة )اوتوستراد درعا( 41

 الهندسة المدنية-وادي النضارة( -الدولية الخاصة )حمصجامعة الوادي  42
وادي 

 النضارة
3 

 3 دمشق الهندسة المدنية-جامعة الجزيرة الخاصة )بادية دير الزور( 43

 6 دمشق الهندسة المدنية والبيئية-جامعة اليرموك الخاصة)اوتوستراد درعا( 44

45 
هندسة الكهرباء اتصاالت -التكنولوجيا)اوتوستراد درعا(الجامعة الدولية الخاصة للعلوم 

 والكترونيات
 1900 3 دمشق

 2 حماة الهندسة الكيميائية-تل قرطل( -الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا )حماة 46

 1 حماة الهندسة البترولية-تل قرطل( -الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا )حماة 47 1900 

 3 دمشق هندسة البترول-الجامعة السورية الخاصة )اوتوستراد درعا( 48

  4 دمشق هندسة العمارة-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 49
 
 

1900  
 
 
 

 1 دير عطية هندسة العمارة-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 50

 6 دمشق هندسة العمارة-الجامعة العربية الدولية الخاصة )اوتوستراد درعا( 51

 1 دمشق هندسة العمارة-جامعة االتحاد الخاصة )الرقة( 52
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 5من  3صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 
الحد األدنى 

 المطلوب
 

 4 حلب هندسة العمارة-جامعة االتحاد الخاصة )منبج( 53
 
 
 
 

1900 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 حلب هندسة العمارة-سراقب(–ايبال الخاصة )إدلب جامعة  54

 هندسة  المعمارية-وادي النضارة( -جامعة الوادي الدولية الخاصة )حمص 55
وادي 

 النضارة
2 

 2 دمشق هندسة العمارة-جامعة الجزيرة الخاصة )بادية دير الزور( 56

 4 دمشق هندسة المعمارية-جامعة اليرموك الخاصة)اوتوستراد درعا( 57

 1 دمشق الهندسة المعمارية-جامعة الرشيد الخاصة)اوتوستراد درعا( 58

 8 دمشق الهندسة المعمارية-جامعة قاسيون الخاصة 59

 7 حماة هندسة العمارة والتخطيط العمراني-غور العاصي(-الجامعة الوطنية الخاصة )حماة 60

 4 دمشق إدارة األعمال-درعا(الجامعة السورية الخاصة)اوتوستراد  61

1500 

 1 دمشق إدارة األعمال-جامعة االتحاد الخاصة )الرقة( 62

 6 دمشق اإلدارة -الجامعة العربية الدولية الخاصة)اوتوستراد درعا( 63

 5 دمشق إدارة األعمال-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 64

 2 الالذقية إدارة األعمال-العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )الالذقية(األكاديمية  65

 6 دمشق كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة قاسيون الخاصة 66

 3 حماة العلوم االدارية والمالية-غور العاصي(-الجامعة الوطنية الخاصة )حماة 67

 6 دمشق العلوم االدارية والمالية-درعا(جامعة اليرموك الخاصة)اوتوستراد  68

 العلوم االدارية واالقتصادية-وادي النضارة( -جامعة الوادي الدولية الخاصة )حمص 69
وادي 

 النضارة
6 

 2 دمشق العلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة 70

 2 الالذقية العلوم االدارية-جامعة الشام الخاصة 71

 3 حلب االعمال واالدارة-تلحدية(-الخاصة )حلب جبل سمعانجامعة الشهباء  72

 2 دمشق علوم االدارة-جامعة الرشيد الخاصة )اوتوستراد درعا( 73

1500 

 2 حلب إدارة اعمال-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا )ريف حلب( 74

 1 الحسكة إدارة اعمال-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا )القامشلي( 75

 5 دمشق علوم مالية ومصرفية-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 76

 1 دمشق تسويق-الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 77

 1320 1 طرطوس المشافي إدارة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة 78
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 5من  4صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 

 23 دمشق االقتصاد-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 79

 1500 
 

 12 دمشق االقتصاد االسالمي-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 80

 5 دمشق االقتصاد-دمشقمعهد الشام العالي )مجمع السيدة رقية(  81

 1500 4 الالذقية لوجستيات النقل الدولي-األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري )الالذقية( 82

 2 دمشق الحقوق-جامعة الشام الخاصة 83

1200 
   
 

 6 دمشق الحقوق-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 84

 4 دمشق القانون-)مجمع الفتح اإلسالمي( دمشقمعهد الشام العالي  85

 3 دمشق القانون-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 86

 7 دمشق الصحافة واإلعالم-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 87

1200 
 

 7 دمشق الدعوة واإلعالم-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 88

 4 دمشق اإلعالم-الشام العالي )السيدة رقية( دمشقمعهد  89

 1200 1 حلب لغة انكليزية-جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا )ريف حلب( 90
+ 

 4 دمشق لغة انكليزية-جامعة قاسيون الخاصة 91 210عالمة اللغة 

 3 دمشق داخليتصميم -الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 92
 

1200 
 
 
 

 1 دمشق غرافيكيتصميم -الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا)اوتوستراد درعا( 93

 5 دمشق الفنون-الجامعة العربية الدولية الخاصة )اوتوستراد درعا( 94

 1 دير عطية تصميم داخلي-جامعة القلمون الخاصة )دير عطية( 95

 جميع المتقدمين  2 دمشق اللغة العربية-)مجمع الفتح اإلسالمي( دمشقمعهد الشام العالي  96
+ 

 عالمة اللغة العربية
240 

 2 دمشق اللغة العربية-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 97

 5 دمشق اللغة العربية-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 98

 4 دمشق التربية -معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 99
1200 

 1 دمشق التربية-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 100

 7 دمشق الشريعة اإلسالمية-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 101

 1 دمشق الدراسات اإلسالمية والعربية-اإلسالمي( دمشقمعهد الشام العالي )مجمع الفتح  102 جميع المتقدمين

 5 دمشق الشريعة-معهد الشام العالي )مجمع كفتارو( دمشق 103

 8 دمشق الشريعة-معهد الشام العالي )السيدة رقية( دمشق 104

 2 دمشق التاريخ والحضارة-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 105 جميع المتقدمين

 5 دمشق أصول الدين والفلسفة-معهد الشام العالي )مجمع الفتح اإلسالمي( دمشق 106
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 5من  5صفحة 
 

 


