
                   
  الجمھورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي
  

  مفاضلة منح الجامعات الخاصة
  

  الفرع العلمي) أ(جدول 

الشريحة الفرع عدد المنح الكلية والقسم اسم الجامعة رقم الرغبةاالختصاص العام

 طب األسنان

 3 طب األسنان ريف دمشق – اجلامعة السورية الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 

 علمي
 

222  
 

  7  طب أسنان  ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  
 13 طب األسنان درعا - والتكنولوجيااجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم  
 6 طب األسنان طرطوس - جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية 

 الصيدلة
 

 9 الصيدلة ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة 
 1 الصيدلة ريف دمشق – اجلامعة السورية الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
 18 الصيدلة درعا - اخلاصةاجلامعة العربية الدولية  
  10  الصيدلة  درعا - اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  6  الصيدلة  محص -جامعة احلواش اخلاصة للصيدلة والتجميل   
  4  الصيدلة  ادلب -جامعة ايبال اخلاصة   
  5  الصيدلة  طرطوس - جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية  

  210  علمي  1  التغذية  ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة    م الصحيةالعلو 
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  الهندسة
  

  1  احلواسيبهندسة   ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة 

  200  علمي

  7  هندسة العمارة  ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  
  4  االتصاالت وااللكرتونياتهندسة   ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  
  3  تقانة املعلوماتهندسة   ريف دمشق – جامعة القلمون اخلاصة  
 8 هندسة احلاسوب واملعلوماتية درعا - اجلامعة السورية الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
 5 هندسة البرتول درعا - اصة للعلوم والتكنولوجيااجلامعة السورية الدولية اخل 
 1 هندسة معلوماتية إدارة أعمال محص –جامعة الوادي الدولية اخلاصة  
  1  هندسة كمبيوتر  محص –جامعة الوادي الدولية اخلاصة   

 3 هندسة التصميم  درعا –جامعة الوادي الدولية اخلاصة  

 9  اهلندسة املدنية والبيئية  درعا –جامعة الريموك اخلاصة   
  6  اهلندسة املعمارية  درعا –جامعة الريموك اخلاصة   
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 الهندسة

  9  اهلندسة املعلوماتية واالتصاالت  درعا –جامعة الريموك اخلاصة   

 200 علمي

 6  هندسة العمارة  ادلب –ال اخلاصة جامعة ايب  
  4  هندسة املعلوماتية واالتصاالت  ادلب –جامعة ايبال اخلاصة   
  1  هندسة املعلوماتية  الرقه –جامعة االحتاد اخلاصة   
  3  هندسة املعلوماتية  ريف حلب –جامعة االحتاد اخلاصة   
  1  هندسة العمارة  الرقة –جامعة االحتاد اخلاصة   
  3  هندسة العمارة  ريف حلب –جامعة االحتاد اخلاصة   
 2  هندسة املعلومات  حلب –جامعة اخلليج اخلاصة   
 2  هندسة الصناعات الكيماوية  محاه –اجلامعة العربية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا   
 1  وليةهندسة الصناعات البرت   محاه –اجلامعة العربية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا   
 3 هندسة احلاسوب درعا –اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
  1  هندسة الكهرباء  درعا –اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا   



                   
  الجمھورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي
  

  مفاضلة منح الجامعات الخاصة
  

  الفرع العلمي) أ(جدول 

الشريحة الفرع عدد المنح الكلية والقسم اسم الجامعة رقم الرغبةاالختصاص العام

 الهندسة

  4  اهلندسة املدنية والبيئية  درعا -اخلاصة للعلوم والتكنولوجيااجلامعة الدولية   

 200 علمي

  3  اهلندسة املعمارية  درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
  2  اهلندسة املعمارية  محاه - اجلامعة الوطنية اخلاصة   
  6  املعلوماتيةهندسة   درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  
  6  العمارةهندسة   درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  
  10  املدنيةهندسة   درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  
  1  هندسة تكنولوجيا االتصاالت  القامشلي -جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  3  هندسة تكنولوجيا االتصاالت  ريف حلب -جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
  4  هندسة حاسب  الالذقية –األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري   
  2  هندسة مدنية  دير الزور –جامعة اجلزيرة اخلاصة   
  1  العمارةهندسة   دير الزور –جامعة اجلزيرة اخلاصة   
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تكنولوجيا 
  المعلومات

  1  علم احلاسوب  درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
 192 علمي

 1  برجميات احلاسوب درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 

 
  

  علوم إدارية

  1  متويل وبنوك  ريف دمشق -جامعة القلمون اخلاصة  

  180  يلمع

  1  اإلدارة  ريف دمشق -جامعة القلمون اخلاصة  
  3  نظم معلومات إدارية  ريف دمشق -جامعة القلمون اخلاصة  

 2  لإدارة األعما  درعا -اجلامعة السورية الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجي 
  1  مصارف ومتويل الكرتوين  درعا -ة الوادي الدولية اخلاصةجامع  
  1   إدارة األعمال  درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 
  1  تسويق  درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 
  1  متويل ومصارف  درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 
  1  حماسبة  درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 
  1  تكنولوجيا املعلومات اإلدارية  درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة 
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 علوم إدارية

  1  إدارة  ريف حلب –جامعة االحتاد اخلاصة  

 180 علمي

  1  اإلدارة  ير الزورد –جامعة اجلزيرة اخلاصة  
  6  علوم اإلدارة  ادلب –جامعة ايبال اخلاصة   
  2  األعمال واإلدارة  حلب -جامعة اخلليج اخلاصة  
  1  علوم إدارية  القامشلي -جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
  2  علوم إدارية  ريف حلب -جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
  2  العلوم اإلدارية واملالية  درعا –جامعة الريموك اخلاصة   
 2 إدارة األعمال درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  1  احملاسبة  درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  

 1 ية واملصرفيةعلوم املال درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 
  1  نظم معلومات إدارية  درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
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الشريحة الفرع عدد المنح الكلية والقسم اسم الجامعة رقم الرغبةاالختصاص العام

  علوم إدارية
  2  لإداره أعما الالذقية -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 180 علمي
  1  علوم إدارية ومالية  محاه –اجلامعة الوطنية اخلاصة 

  2  نقل دويل  الالذقية -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    نقل دولي

 168 علمي

  1 الفنون التطبيقية ريف دمشق -جامعة القلمون اخلاصة   فنون تطبيقية
عالقات دولية  
  ودبلوماسية

  1  العالقات الدبلوماسية  ريف دمشق -جامعة القلمون اخلاصة  
  1  علوم سياسية وعالقات دولية  ادلب –جامعة ايبال اخلاصة   

 1  لغة انكليزية  ادلب –جامعة ايبال اخلاصة    اآلداب والعلوم اإلنسانية

ومآلداب والعلا  1 ميم الداخليالتص درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا  
 2 التصميم الغرافيكي درعا -اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا 

 3 الفنون درعا -اجلامعة العربية الدولية اخلاصة  الفنون
 1 لغة انكليزية القامشلي -جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا   لغات حية وعلوم إنسانية


