
 الجمهورية العربية السورية 
         وزارة التعليم العالي

 (206-2015) أبناء الشهداء –مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة         مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (3الجدول )                                          الفرع العلمي

 3 من 1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الشريحة

 2 دير عطيخ انطت انجشري-(دير عطيخ)جبمعخ انقهمىن انخبصخ  1

 1 دمشق انطت انجشري-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انضىريخ انخبصخ  2 1200 

 2 انقذمىس انطت انجشري-(انقذمىس-انقذمىس)جبمعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  3

 1 دير عطيخ انصيذنخ-(دير عطيخ)جبمعخ انقهمىن انخبصخ  4

 1200 

 2 دمشق انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انضىريخ انخبصخ  5

 2 دمشق انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  6

 1 دمشق انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ 7

 2 انحىاط انصيذنخ-(منطقخ انحىاط-حمص)جبمعخ انحىاط انخبصخ  8

 2 حهت انصيذنخ-(صراقت–إدنت )جبمعخ ايجال انخبصخ  9

 2 انقذمىس انصيذنخ-(انقذمىس-انقذمىس)جبمعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  10

 1 دمشق انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)جبمعخ انرشيذ انخبصخ  11

 1 دمشق انصيذنخ-(ثبديخ دير انزور)جبمعخ انجزيرح انخبصخ  12

 1 دير عطيخ طت األصنبن-(دير عطيخ)جبمعخ انقهمىن انخبصخ  13

 1200 

 2 دمشق طت األصنبن-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انضىريخ انخبصخ  14

 1 دمشق طت األصنبن-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  15

 2 انقذمىس طت األصنبن-(انقذمىس-انقذمىس)جبمعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  16

 1 انحىاط طت األصنبن-(منطقخ انحىاط-حمص)جبمعخ انحىاط انخبصخ  17

 طت األصنبن-(وادي اننضبرح- حمص)جبمعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  18
وادي 

 اننضبرح
1 

 1200 1 انحىاط انتجميم-(منطقخ انحىاط-حمص)جبمعخ انحىاط انخبصخ  19

 1 حهت انهنذصخ انمعهىمبتيخ-(منجج)جبمعخ االتحبد انخبصخ  20

 1200 

 2 حهت انهنذصخ انمعهىمبتيخ واالتصبالد-(صراقت–إدنت )جبمعخ ايجال انخبصخ  21

 1 انحضكخ انهنذصخ وانتكنىنىجيب-(انقبمشهي)جبمعخ قرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 22

 1 دمشق هنذصخ االتصبالد -جبمعخ قبصيىن انخبصخ 23

 1 دمشق هنذصخ انحبصىة وانمعهىمبتيخ-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انضىريخ انخبصخ  24

 1 حمبح هنذصخ انحبصىة-(غىر انعبصي-حمبح)انجبمعخ انىطنيخ انخبصخ  25

 1 انالرقيخ هنذصخ انحبصت-(انالرقيخ)األكبديميخ انعرثيخ نهعهىو وانتكنىنىجيب واننقم انجحري  26



 الجمهورية العربية السورية 
         وزارة التعليم العالي

 (206-2015) أبناء الشهداء –مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة         مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (3الجدول )                                          الفرع العلمي

 3 من 2صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الشريحة

 1200 1 انقذمىس انهنذصخ انطجيخ-(انقذمىس-انقذمىس)جبمعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  27

28 
انهنذصخ انمذنيخ -(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب

 وانجيئخ
 1 دمشق

 1200 
 1 دمشق انهنذصخ انمذنيخ-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  29

 انهنذصخ انمذنيخ-(وادي اننضبرح- حمص)جبمعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  30
وادي 

 اننضبرح
1 

 1 دمشق انهنذصخ انمذنيخ وانجيئيخ-(اوتىصتراد درعب)جبمعخ انيرمىك انخبصخ 31

32 
هنذصخ انكهرثبء -(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب

 اتصبالد وانكترونيبد
 1200 1 دمشق

 1200  1 حمبح انهنذصخ انجترونيخ-(تم قرطم- حمبح)انجبمعخ انعرثيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  33

 1 دمشق هنذصخ انعمبرح-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 34

 1200 

 1 دير عطيخ هنذصخ انعمبرح-(دير عطيخ)جبمعخ انقهمىن انخبصخ  35

 2 دمشق هنذصخ انعمبرح-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  36

 2 حهت هنذصخ انعمبرح-(صراقت–إدنت )جبمعخ ايجال انخبصخ  37

 هنذصخ  انمعمبريخ-(وادي اننضبرح- حمص)جبمعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  38
وادي 

 اننضبرح
1 

 1 حمبح هنذصخ انعمبرح وانتخطيظ انعمراني-(غىر انعبصي-حمبح)انجبمعخ انىطنيخ انخبصخ  39

 1 دير عطيخ إدارح األعمبل-(دير عطيخ)جبمعخ انقهمىن انخبصخ  40

 1200 

 1 دمشق اإلدارح -(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ 41

 1 دمشق إدارح األعمبل-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 42

 1 حمبح انعهىو االداريخ وانمبنيخ-(غىر انعبصي-حمبح)انجبمعخ انىطنيخ انخبصخ  43

44 
انعهىو االداريخ -(وادي اننضبرح- حمص)جبمعخ انىادي انذونيخ انخبصخ 

 واالقتصبديخ
وادي 

 اننضبرح
1 

 1 حهت االعمبل واالدارح-(تهحذيخ-حهت ججم صمعبن)جبمعخ انشهجبء انخبصخ  45

 1 دمشق االقتصبد االصالمي-دمشق (مجمع كفتبرو)معهذ انشبو انعبني  46
 1300  

  طي عالمة التربية الدينية دون
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

47 
نىجضتيبد اننقم -(انالرقيخ)األكبديميخ انعرثيخ نهعهىو وانتكنىنىجيب واننقم انجحري 

 انذوني
 1200 1 انالرقيخ

  1300  1 دمشق الحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  48
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   1 دمشق القانون-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  49 

 1 دمشق انصحبفخ واإلعالو-دمشق (مجمع انفتح اإلصالمي)معهذ انشبو انعبني  50

 1300  
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   
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 3 من 3صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

اسم الكلية 
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الشريحة

  1300  1 دمشق الدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  52
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   1 دمشق اإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  53 

 1200  1 دمشق انفنىن-(اوتىصتراد درعب)انجبمعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  54

 1 دمشق اللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  55
 1300  

  طي عالمة التربية الدينية دون
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

 1 دمشق انشريعخ اإلصالميخ-دمشق (مجمع انفتح اإلصالمي)معهذ انشبو انعبني  56
 1300  

  طي عالمة التربية الدينية دون
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

 1 دمشق الشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  57

 1 دمشق انتبريخ وانحضبرح-دمشق (مجمع انفتح اإلصالمي)معهذ انشبو انعبني  58

     
 


