
2019-2018مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

(3)جدول رقم 

علمي أبناء شهداء

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

 رمز

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم

1دمشق ريفالبشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

1دمشقالبشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2

1طرطوسالبشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة3

2حمصالبشري االطب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة4

1دمشقالبشري الطب - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة5

1دمشق ريفالصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة6

1دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة7

1دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة8

1دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة9

1حمصالصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة10

1حلبالصيدلة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة11

1طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة12

1دمشقالصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة13

1دمشقالصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة14

1الالذقيةالصيدلة-   المنارة جامعة15

1حمصالصيدلة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة16

1دمشقاالصيدلة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة17

1دمشقالصيدلة-( درعا)-الخاصة قاسيون جامعة18

1دمشقصيدلة - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة19

1الالذقيةصيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة20

1دمشق ريفاألسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة21

1دمشقاألسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة22

2دمشقاألسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة23

1طرطوساألسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة24

1حمصاألسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة25

1حمصاألسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة26

1حماةاالسنان طب-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة27

1حلباالسنان طب-(حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة28

1دمشقاألسنان طب- (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة29

1الالذقيةاألسنان طب- (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة30

1حلباألسنان طب-  الخاصة الشهباء جامعة31

1حماةاألسنان طب- والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة32

11300حمصالتجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة33

1حماةمعلوماتية- والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة34

1دمشقواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة35

1حلبالمعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة36

1حلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة37

1300

المقاعد عدد

1300

1300

1300
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2019-2018مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

(3)جدول رقم 

علمي أبناء شهداء

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

 رمز

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم المقاعد عدد

1حلبالمعلومات تقانة هندسة-(تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة38

1دمشقالمعلوماتية الهندسة قسم- (دمشق ريف-  التل)- الشام جامعة39

1الالذقيةميكاترونيكس/  الهندسة-    المنارة جامعة40

1الالذقيةالحاسب هندسة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية41

1حمصالمعلوماتية هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة42

1دمشقوالبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة43

1حمصالمدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة44

1دمشقوالبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة45

11300دمشقالبترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة46

1دمشقالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة47

1دمشق ريفالعمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة48

1دمشقالعمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة49

1دمشقالعمارة هندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة50

1دمشقالمعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة51

1الالذقيةالعمارة هندسة-   المنارة جامعة52

1دمشق ريفاألعمال إدارة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة53

1حماةالمحاسبة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة54

1دمشقوالمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة55

1الالذقيةاالدارية العلوم-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة56

1الالذقيةاالعمال ادارة ــ  المنارة جامعة57

1دمشقاإلسالمية والمصرفية والمالية اإلدارية والعلوم االقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة58

1دمشقاإلسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة59

1دمشقاالقتصاد-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشام بالد جامعة60

1حمصالحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة61

1دمشقداخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة62

1300

1300

1300+  المسابقة في النجاح شرط

1300

1300+ شرط النجاح في المسابقة 
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