
2020-2019جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

 األدبي العام 

(2)جدول 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الشريحةالمقر الحالياسم الكليةرقم الرغبة

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

1دمشق ريفوبنوك تمويل-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2

2دمشق ريفاألعمال إدارة-(دمشق ريف)الخاصة السورية الجامعة3

4دمشق ريفادارية إعلوم-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة4

2حلبادارية علوم- (منبج) الخاصة االتحاد جامعة5

4دمشق ريفاإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة6

1الالذقيةاألعمال إدارة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية7

3حماةالتسويق-  االعمال ادارة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة8

3درعاوالمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة9

4دمشقاالدارية العلوم - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة10

1حلبالعلوم اإلدارية  (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة11

3الالذقيةاالدارية العلوم-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة12

2حلباالعمال ادارة- (تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة13

2درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة14

1حلباعمال إدارة-(حلب ريف)  الخاصة قرطبة جامعة15

3الحسكةاعمال إدارة-(القامشلي)  الخاصة قرطبة جامعة16

5درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة17

1درعاتسويق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة18

5دمشقالحقوق-(دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة19

3دمشقالحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة20

3الالذقيةالحقوق-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة21

2حمصالحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة22

1دمشقالحقوق (درعا اوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة23

2حمصالحقوق-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة24

1دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية- (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة25

1حلبلغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 26

1درعاانكليزية لغة-الخاصة قاسيون جامعة27

3حماهوادابها االنكليزية اللغة-ـ(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة28

1درعااإلنكليزية اللغة - (درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة29

1درعاغرافيكي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة30

2درعاداخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة31

3درعاالفنون-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة32

2ريف دمشقداخلي تصميم-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة33

1درعا( الداخلي التصميم ـ الديكور ) التطبيقية والفنون التصميم (درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة34

12دمشقاإلسالمية الشريعة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة36

5دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 37

4دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 38

3دمشقالقراءات القرانية وعلومها-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 39

جميع المتقدمين

+ شرط النجاح في فحص اللغة اإلنكليزية الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة العامة 

1166

1166+ شرط النجاح في مسابقة الفنون الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة العامة 

1500

1500

عدد المقاعد
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5دمشقالتفسير والحديث وعلوم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 40

3دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 41

4دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 42

جميع المتقدمين
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