
2023-2022جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

(الفرع العلمي)الشهادة الثانوية السورية 

(1)جدول 

علمي

3دمشق ريف(المعلومات تقانة هندسة) الهندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة31
5دمشق ريف(ميكاترونكس هندسة) الهندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة32
4حلبوالتكنولوجيا الهندسة - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة33
9الحسكةوالتكنولوجيا الهندسة - (القامشلي) الخاصة قرطبة جامعة34
10حلبالمعلوماتية الهندسة - (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة35
13درعاالمعلوماتية الهندسة -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة36
13درعاواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة37
15دمشق ريفوالمعلوماتية الحاسوب هندسة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة38

39
 الحاسوب هندسة) والتكنولوجيا الهندسة -(درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

( المعلوماتية و
5درعا

5حمصالمعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة310
5حمصالمعلوماتية الهندسة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة311
8درعاالمعلوماتية الهندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة312
8حماةالمعلوماتية الهندسة -  (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة313
3الالذقيةالحاسب هندسة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية314
12حلبالمعلومات تقانة هندسة - (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة315
7درعاالبرمجيات هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة316
1درعااالتصاالت هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة317
6حلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (سراقب– إدلب) الخاصة إيبال جامعة318
12حماة(حاسوب+  اتصاالت) الهندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة319
11درعاالمعلوماتية هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة320
2درعاالميكاترونكس هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة321
1درعااالتصاالت هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة322
14درعاالمعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة323
3درعااالتصاالت هندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة324
10دمشقالمعلوماتية الهندسة قسم -  (دمشق ريف-    التل) الخاصة الشام جامعة325
3الالذقيةميكاترونيكس هندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة326
5الالذقيةالمعلوماتية الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة327
1الالذقيةالذكية األنظمة و الروبوت -  (الالذقية) المنارة جامعة328
4دمشق ريفالحاسوب هندسة  -  (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة329

142000طرطوسالطبية الهندسة - (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة330

4دمشق ريفالمدنية الهندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة331
11درعاالمدنية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة332

333
 المدنية الهندسة) والتكنولوجيا الهندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

(والبيئة
4درعا

7حمصالمدنية الهندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة334
3حمصالمدنية الهندسة - (الحواش منطقة-  حمص)الخاصة الحواش جامعة335
7درعاالمدنية الهندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة336
9درعاالمدنية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة337
16حماةالمدنية الهندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة338
3الالذقيةالمدنية الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة339
3دمشق ريفالمدنية الهندسة  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة340

341
 الهندسة) والتكنولوجيا الهندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

((والكترونيات اتصاالت) الكهربائية
2درعا

9دمشق ريفالبترول هندسة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة342
5حماةالبترولية الهندسة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة343
6حماةالكيميائية الهندسة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة344

11درعاالفيزيائي العالج - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة345
12حمصبالبشرة العناية-    التجميل - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة346
3حمصالصحية التغذية-   التجميل - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة347
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(1)جدول 
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 رقم

الرغبة
الحالي المقرالكلية اسم

عام

الشريحة

2الالذقيةالوظيفي العالج-    الصحية العلوم -  (الالذقية) المنارة جامعة348

4دمشق ريفالعمارة هندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة349
3حلبالعمارة هندسة - ( حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة350
11حلبالعمارة هندسة - (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة351
5درعاالمعمارية الهندسة -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة352
8درعاالعمارة هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة353

354
 الهندسة) والتكنولوجيا الهندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

(المعمارية
5درعا

4حمصالمعمارية الهندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة355
5حمصالعمارة هندسة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة356
5درعاالعمارة هندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة357
3حماةالمعمارية الهندسة -  (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة358
4الالذقيةالمعمارية الهندسة -  (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية359
9درعاالمعمارية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة360
3حلبالعمارة هندسة - (سراقب– إدلب) الخاصة إيبال جامعة361
14حماةالعمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة362
6درعاالمعمارية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة363
4درعاالمعمارية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة364
5الالذقيةالعمارة هندسة  -  (الالذقية) المنارة جامعة365
4دمشق ريفالعمارة هندسة  - (دمشق ريف) السورية انطاكية جامعة366

3دمشق ريف(األعمال إدارة) واإلدارة األعمال - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة367
2دمشق ريف(والمصارف التمويل) واإلدارة األعمال - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة368
2حلبوالمالية اإلدارية العلوم - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة369
7الحسكةوالمالية اإلدارية العلوم - (القامشلي) الخاصة قرطبة جامعة370
3حلباإلدارية العلوم -  (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة371
4درعااإلدارية العلوم -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة372
6درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة373
12دمشق ريفاألعمال إدارة - (الكسوة)الخاصة السورية الجامعة374

3درعا(األعمال إدارة) والتمويل األعمال إدارة - (درعا أوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة375

376
 المالية العلوم) والتمويل األعمال إدارة - (درعا أوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

(والمصرفية
1درعا

1درعا(التسويق)  والتمويل األعمال إدارة - (درعا أوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة377
4حمصواالقتصادية اإلدارية العلوم - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة378
2حمصاألعمال ريادة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة379
3درعااألعمال إدارة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة380
1الالذقيةاألعمال إدارة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية381
4الالذقيةالدولي النقل لوجستيات - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية382
3حلبواإلدارة األعمال -  (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة383
3درعاوالمالية اإلدارية العلوم - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة384
2حلباإلدارية العلوم - (سراقب-   إدلب)الخاصة إيبال جامعة385
11حماةالمالية و اإلدارية العلوم - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة386
4درعا(األعمال إدارة) اإلدارة علوم - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة387

3درعا(والمصرفية المالية العلوم) اإلدارة علوم - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة388

4درعاواالقتصاد اإلدارة كلية -  (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة389
5دمشقاإلدارية العلوم  - (دمشق ريف-  التل) الخاصة الشام جامعة390
2الالذقيةاإلدارية العلوم - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة391
2الالذقيةاألعمال إدارة ــ (الالذقية) المنارة جامعة392
1دمشق ريف(المحاسبة) واالقتصادية اإلدارية العلوم  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة393
2دمشق ريف(األعمال إدارة) واالقتصادية اإلدارية العلوم  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة394
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21600طرطوسالمشافي إدارة - (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة395

2دمشق ريفالحقوق - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة396
5درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة397
2حمصالحقوق - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة398
2حمصالحقوق - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة399

6درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة3100
4دمشقالحقوق - (دمشق ريف-  التل)  الخاصة الشام جامعة3101
4الالذقيةالحقوق - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة3102
2دمشق ريفالحقوق  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة3103
3دمشقوالدبلوماسية الدولية العالقات -  (دمشق ريف-    التل) الخاصة الشام جامعة3104

2حمصالتمريض - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة3105
4طرطوسالتمريض -  (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة3106

1حلب(وآدابها اإلنكليزية اللغة) اإلنسانية والعلوم الحية اللغات - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة3107

3108
 اإلنكليزية اللغة) والعلوم اآلداب  - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

(وآدابها
1درعا

3109
 اإلنكليزية اللغة) واللغات الترجمة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة

(وآدابها
2حماة

2درعا(اإلنكليزية اللغة) اآلداب - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة3110

1دمشق ريفالداخلي التصميم - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة3111
1دمشق ريفالغرافيكي التصميم - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة3112
4درعاالفنون - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة3113
2درعا(الغرافيكي التصميم) والعلوم اآلداب - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة3114
3درعا(الداخلي التصميم) والعلوم اآلداب - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة3115

4درعا( الداخلي التصميم ـ الديكور) التطبيقية والفنون التصميم - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة3116

1الالذقية(تمثيل) األداء فنون - (الالذقية) المنارة جامعة3117

 المفاضلة نتيجة المقعد على الحاصل

 وفي. قبول المتحان يخضع النهائية

 حال وفي.  بالمنحة يلتحق نجاحه حال

 في يقبل القبول امتحان في النجاح عدم

اإلدارة كلية

2دمشقاإلسالمية الشريعة - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة3118
1دمشقوالعربية اإلسالمية الدراسات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة3119
1دمشقوالدعوة اإلسالمية الدراسات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة3120
1دمشقوعلومها القرانية القراءات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة3121
1دمشقوالفلسفة والحديث التفسير - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة3122
2دمشقالشريعة - (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة3123
2دمشقالدين اصول - (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة3124
2دمشقالشريعة - (رقية السيدة) الشام بالد جامعة3125
1دمشقالالهوت-  الخاصة الالهوت كلية3126

1300

1600

1500

 اللغة فحص في النجاح شرط

 للمفاضلة التقدم اثناء تم الذي اإلنكليزية

1350+ العامة

 تم الذي الفنون مسابقة في النجاح شرط

1350+ العامة للمفاضلة التقدم اثناء


