
2023-2022جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

لذوي اإلعاقة (الفرعين العلمي واألدبي)الشهادة الثانوية السورية 

(5)جدول 

أدبيعلميأدبيعلمي

دمشق ريفالمعلومات تقانة هندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

حلبالمعلوماتية الهندسة - (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة2

درعاالمعلوماتية الهندسة -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة3

درعاواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة4

دمشق ريفوالمعلوماتية الحاسوب هندسة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة5

6
 الهندسة ) والتكنولوجيا الهندسة -(درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

( المعلوماتية و الحاسوب
درعا

حمصالمعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة7

حمصالمعلوماتية الهندسة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة8

درعاالمعلوماتية الهندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة9

حماةالمعلوماتية الهندسة -  (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة10

الالذقيةالحاسب هندسة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية11

حلبالمعلومات تقانة هندسة - (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة12

حلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (سراقب– إدلب) الخاصة إيبال جامعة13

حماة(حاسوب+  اتصاالت) الهندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة14

درعاالمعلوماتية هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة15

درعاالمعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة16

دمشقالمعلوماتية الهندسة قسم -  (دمشق ريف-    التل) الخاصة الشام جامعة17

الالذقيةالمعلوماتية الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة18

دمشق ريفالحاسوب هندسة  -  (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة19

دمشق ريف(األعمال إدارة) واإلدارة األعمال - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة20

حلباإلدارية العلوم -  (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة21

درعااإلدارية العلوم -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة22

درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة23

دمشق ريفاألعمال إدارة - (الكسوة)الخاصة السورية الجامعة24

25
 إدارة) والتمويل األعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

(األعمال
درعا

حمصواالقتصادية اإلدارية العلوم - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة26

حمصاألعمال ريادة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة27

درعااألعمال إدارة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة28

الالذقيةاألعمال إدارة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية29

حلبواإلدارة األعمال -  (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة30

حلباإلدارية العلوم - (سراقب-   إدلب)الخاصة إيبال جامعة31

درعا(األعمال إدارة) اإلدارة علوم - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة32

درعاواالقتصاد اإلدارة كلية -  (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة33

دمشقاإلدارية العلوم  - (دمشق ريف-  التل) الخاصة الشام جامعة34

الالذقيةاإلدارية العلوم - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة35

الالذقيةاألعمال إدارة ــ (الالذقية) المنارة جامعة36

دمشق ريف(األعمال إدارة) واالقتصادية اإلدارية العلوم  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة37

دمشق ريفالحقوق - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة38

درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة39

حمصالحقوق - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة40

حمصالحقوق - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة41

درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة42

دمشقالحقوق - (دمشق ريف-  التل)  الخاصة الشام جامعة43

الالذقيةالحقوق - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة44

دمشق ريفالحقوق  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة45

 رقم

الرغبة
الحالي المقرالكلية اسم

الشريحة

4

1520

4

12801166

12801166

معاقين



2023-2022جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

لذوي اإلعاقة (الفرعين العلمي واألدبي)الشهادة الثانوية السورية 

(5)جدول 

أدبيعلميأدبيعلمي

 رقم

الرغبة
الحالي المقرالكلية اسم

الشريحة معاقين

دمشقاإلسالمية الشريعة - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة46

دمشقوالعربية اإلسالمية الدراسات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة47

دمشقوالدعوة اإلسالمية الدراسات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة48

دمشقوعلومها القرانية القراءات - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة49

دمشقوالفلسفة والحديث التفسير - (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة50

دمشقالشريعة - (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة51

دمشقالدين اصول - (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة52

دمشقالشريعة - (رقية السيدة) الشام بالد جامعة53

دمشقالالهوت-  الخاصة الالهوت كلية54

12801166

4

4


