
2020-2019جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

 العملي العام 

(1)جدول 

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

الشريحةالمقر الحالياسم الكليةرقم الرغبة

7دمشق ريفالبشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

7دمشق ريفالبشري الطب-(دمشق ريف) الخاصة السورية الجامعة2

7طرطوسالبشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة3

7حمصالبشري االطب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة4

8ريف دمشقالبشري الطب - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة5

5دمشق ريفالصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة6

8دمشق ريفالصيدلة-(دمشق ريف) الخاصة السورية الجامعة7

7درعاالصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة8

7درعاالصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة9

6حمصالصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة10

7طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة11

8درعاالصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة12

8درعاالصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة13

7الالذقيةالصيدلة- (الالذقية) المنارة جامعة14

7حمصالصيدلة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة15

7دمشق ريفاالصيدلة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة16

10درعاالصيدلة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة17

6دمشق ريفصيدلة - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة18

5الالذقيةصيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة19

1حماةــ صيدلة(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 20

1حماةاالصيدلة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة21

1دمشق ريفاألسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة22

7دمشق ريفاألسنان طب-(دمشق ريف) الخاصة السورية الجامعة23

7درعااألسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة24

7طرطوساألسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة25

7حمصاألسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة26

7حمصاألسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة27

9حماةاالسنان طب-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة28

7حلباالسنان طب-(حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة29

8دمشقاألسنان طب- (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة30

7الالذقيةاألسنان طب- (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة31

6حلبطب األسنان - (تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 32

7حماةطب األسنان- (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 33

81950حمصالتجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة34

عدد المقاعد

2250

2200

2200
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3حماةمعلوماتية- (تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 35

11درعاواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة36

14دمشق ريفالمعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة37

3حلبالمعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة38

1درعاالمعلوماتية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة39

2احلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة40

5حلبالمعلومات تقانة هندسة-(تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة41

3درعااتصاالت- (ميكاترونيكس) المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة42

6دمشققسم الهندسة المعلوماتية- (ريف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة43

7دمشق ريفالمعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة44

1الالذقيةميكاترونيكس/  الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة45

2حلب( االتصاالت تكنولوجيا هندسة ) والتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة46

6الحسكة( الحاسوب نظم ) والتكنولوجيا الهندسة-(القامشلي) الخاصة قرطبة جامعة47

2حلب(الحاسوب نظم )والتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة48

3حماةاتصاالت هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة49

3حماةالحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة50

6درعاالمعلوماتية و الحاسوب الهندسة (درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة51

8دمشقوالمعلوماتية الحاسوب هندسة-(دمشق ريف) الخاصة السورية الجامعة52

2الالذقيةالحاسب هندسة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية53

4درعاالبرمجيات هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة54

1درعااالتصاالت هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة55

3حمصالمعلوماتية الهندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة56

4درعاالمعلوماتية الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة57

2حمصهندسة المعلوماتية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 58

62000طرطوسالطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة59

7درعاوالبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة60

6درعاالمدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة61

6حمصالمدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة62

4درعاالمدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة63

4حماةمدنية هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة64

9درعاالمدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة65

5دمشق ريفالمدنية هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة66

5حمصالهندسة المدنية (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة67

1ريف دمشقهندسة المدنية  -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 68

22000درعاوالكترونيات اتصاالت الكهرباء هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة69

2100
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5حماةالكيميائية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة70

6حماةالبترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة71

2دمشق ريفالبترول هندسة-(دمشق ريف) الخاصة السورية الجامعة72

5درعاالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة73

3دمشق ريفالعمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة74

6درعاالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة75

6دمشق ريفالعمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة76

7حلبالعمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة77

4حلبالعمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة78

3حمصالمعمارية  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة79

2درعاالعمارة هندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة80

5درعاالمعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة81

3درعاالمعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة82

3درعاالمعمارية الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة83

6حماةالعمراني والتخطيط العمارة هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة84

3الالذقيةالعمارة هندسة- (الالذقية) المنارة جامعة85

2الالذقيةعمارة- (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية86

2حلبالعمارة هندسة-( حلب ريف)  الخاصة قرطبة جامعة87

1الحسكةالعمارة هندسة-(القامشلي)  الخاصة قرطبة جامعة88

4حماةعمارة- (قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة89

2ريف دمشقهندسة العمارة  -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 90

2حمصالعمارة هندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة91

2دمشق ريفاألعمال إدارة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة92

1دمشق ريفوبنوك تمويل-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة93

2دمشق ريفاألعمال إدارة-(دمشق ريف)الخاصة السورية الجامعة94

3دمشق ريفادارية علوم )األعمال إدارة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة95

3حلب( ادارية علوم )األعمال إدارة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة96

4درعااإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة97

1الالذقيةاألعمال إدارة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية98

3درعاواالقتصاد اإلدارة كلية- (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة99

4حماةالتسويق-  االعمال ادارة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة100

1حماةالمحاسبة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة101

2درعاوالمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة102

6حمصواالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة103

1درعااألعمال إدارة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة104

3دمشقاالدارية العلوم - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة105

1ريف دمشقالعلوم االدارية واالقتصادية -(ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة 106

1600

1600

2000

 شرط النجاح في المسابقة+1900
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1حلبالعلوم اإلدارية  (سراقب- إدلب)جامعة ايبال الخاصة107

2الالذقيةاالدارية العلوم-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة108

2حلباالعمال ادارة- (تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة109

1الالذقيةاالعمال ادارة ــ(الالذقية) المنارة جامعة110

1درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة111

1حلباعمال إدارة-(حلب ريف)  الخاصة قرطبة جامعة112

3الحسكةاعمال إدارة-(القامشلي)  الخاصة قرطبة جامعة113

4درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة114

1درعاومصرفية مالية علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة115

1درعاتسويق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة116

2الالذقيةالدولي النقل لوجستيات-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية117

3دمشقالحقوق-(دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة118

2درعاالحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة119

2الالذقيةالحقوق-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة120

1حمصالحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة121

1حمصالحقوق-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة122

21500طرطوسالتمريض- (طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة123

1حلبلغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة 124

1حماهوادابها االنكليزية اللغة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة125

1درعااإلنكليزية اللغة - (درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة126

1درعاغرافيكي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة127

2درعاداخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة128

2درعاالفنون-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة129

3ريف دمشقداخلي تصميم-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة130

1درعا( الداخلي التصميم ـ الديكور ) التطبيقية والفنون التصميم (درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة131

1الالذقية(تمثيل) األداء فنون ــ(الالذقية) المنارة جامعة132

 نجاحه حال وفي. قبول المتحان يخضع النهائية المفاضلة نتيجة المقعد على الحاصل 

 امتحان في النجاح عدم حال وفي. 2021-2020 الدراسي العام من اعتباراً بالمنحة يلتحق

2020-2019 الثاني الفصل من اعتباراً اإلدارة كلية في يقبل القبول

3دمشقاإلسالمية الشريعة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة133

2دمشقالدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 134

1دمشقالدراسات اإلسالمية والدعوة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 135

1دمشقالقراءات القرانية وعلومها-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 136

3دمشقالتفسير والحديث وعلوم القران-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام 137

1دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 138

2دمشقالشريعة-دمشق (السيدة رقية)جامعة بالد الشام 139

1272+شرط النجاح في فحص اللغة اإلنكليزية الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة العامة 

1272+ شرط النجاح في مسابقة الفنون الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة العامة 

1600

جميع المتقدمين

1600
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