
                   
  الجمھورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي                  
  مفاضلة منح الجامعات الخاصة

    
  الفرع األدبي) ب(جدول 

  
الشريحةالفرع عدد المنح الكلية والقسم  اسم الجامعة رقم الرغبة االختصاص العام  

 علوم إدارية  
  

 

 1 العلوم اإلدارية واملالية القامشلي –جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  1

 أديب
 

175 
     

 3 دارية واملاليةالعلوم اإل ريف حلب –جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  2
 5 إدارة أعمال – األعمال واإلدارة ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة 3
  2 تسويق – األعمال واإلدارة ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  4
 6 إدارة األعمال درعا -اجلامعة السورية الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  5
  8  العلوم اإلدارية واملالية  درعا -اصة جامعة الريموك اخل  6

  1  إدارة األعمال   محص –جامعة الوادي الدولية اخلاصة   7
  1  تسويق الكرتوين  محص -جامعة الوادي الدولية اخلاصة   8
 1 العلوم اإلدارية الرقة –جامعة االحتاد اخلاصة  9
 1 ريةالعلوم اإلدا ريف حلب –جامعة االحتاد اخلاصة  10
  5  األعمال واإلدارة  حلب -جامعة اخلليج اخلاصة   11
  10  علوم اإلدارة  ادلب -جامعة ايبال اخلاصة   12
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 الشريحة الفرع   عدد المنح  الكلية والقسم   اسم الجامعة  رقم الرغبة  االختصاص العام

 علوم إدارية  
 

  4  إدارة أعمال  درعا - اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  13

 175  أديب
  

  2  تسويق  درعا - اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  14
  7  إدارة األعمال  الالذقية -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري   15
  15  لإدارة األعما  درعا – اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  16
  2  تسويق  درعا – اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  17
  2  اإلدارة  دير الزور –جامعة اجلزيرة اخلاصة   18
  2  علوم إدارية ومالية  محاه - اجلامعة الوطنية اخلاصة   19

العالقات الدولية والعلوم 
 الدبلوماسية

 1 يةالعالقات الدولية والدبلوماس ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة 20

 165 أديب
 3  العالقات الدولية والدبلوماسية  ادلب -جامعة ايبال اخلاصة   21

  3  الفنون التطبيقية  ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  22  فنون تطبيقية
  6  نقل دويل  الالذقية -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري   23  نقل دولي
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 الشريحة الفرع   عدد المنح  الكلية والقسم   اسم الجامعة  قم الرغبةر   االختصاص العام

 4 التصميم الداخلي درعا - اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 24 األداب والعلوم

 165 أديب
 5 الفنون درعا - اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 25 فنون جميلة

  اللغات والعلوم اإلنسانية
 3  لغة انكليزية  ادلب -ايبال اخلاصة  جامعة  26
ا درعا - اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  27   2 اللغة االنكليزية وآدا
 2 لغة انكليزية القامشلي –جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا   28


