
 الجمهورية العربية السورية 
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (2الجدول )                               الفرع األدبي

 2 من 1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الحد األدنى المطلوب

 2 دير عطيت إدارة األعًال-(دير عطيت)جايعت انمهًىٌ انخاصت  1

 1300 

 3 ديشك إدارة األعًال-(اوتىستراد درعا)انجايعت انسىريت انخاصت 2

 2 ديشك إدارة األعًال-(انرلت)جايعت االتحاد انخاصت  3

 1 حهب إدارة األعًال-(ينبج)جايعت االتحاد انخاصت  4

 5 ديشك اإلدارة -(اوتىستراد درعا)انجايعت انعربيت انذونيت انخاصت 5

6 
إدارة -(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا

 األعًال
 3 ديشك

7 
إدارة -(انالرليت)األكاديًيت انعربيت نهعهىو وانتكنىنىجيا واننمم انبحري 

 األعًال
 3 انالرليت

 3 ديشك كهيت اإلدارة وااللتصاد- جايعت لاسيىٌ انخاصت 8

 3 حًاة انعهىو االداريت وانًانيت-(غىر انعاصي-حًاة)انجايعت انىطنيت انخاصت  9

 2 ديشك انعهىو االداريت وانًانيت-(اوتىستراد درعا)جايعت انيريىن انخاصت 10

11 
انعهىو االداريت -(وادي اننضارة- حًص)جايعت انىادي انذونيت انخاصت 

 وااللتصاديت
وادي 

 اننضارة
5 

 2 ديشك إدارة األعًال-(باديت دير انزور)جايعت انجزيرة انخاصت  12

 3 ديشك انعهىو االداريت-جايعت انشاو انخاصت 13

 3 حهب االعًال واالدارة-(تهحذيت-حهب جبم سًعاٌ)جايعت انشهباء انخاصت  14

 2 ديشك عهىو االدارة-(اوتىستراد درعا)جايعت انرشيذ انخاصت  15

 2 انمايشهي إدارة اعًال-(انمايشهي)جايعت لرطبت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا  16

 تًىيم وبنىن-(دير عطيت)جايعت انمهًىٌ انخاصت  17
 دير عطيت

 
1 

18 
عهىو يانيت -(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا

 ويصرفيت
 3 ديشك

 2 ديشك تسىيك-(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا 19

 3 ديشك انحمىق-جايعت انشاو انخاصت 20

 1 انالرليت انحمىق-جايعت انشاو انخاصت 21 1200

 1 دمشق العالقات الدولية والدبلوماسية- جامعة الشام 22

 1200 11 دمشق الحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  23
  طي عالمة التربية الدينية دون 

+ 
%50عالمة التربية الدينية   

  
 4 ديشك انمانىٌ-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  24



 الجمهورية العربية السورية 
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (2الجدول )                               الفرع األدبي

 2 من 2صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الحد األدنى المطلوب

 4 ديشك القانون-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  25
1200 

  طي عالمة التربية الدينية دون 
+ 

%50عالمة التربية الدينية    

 12 ديشك انصحافت واإلعالو-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  26
1200 

  طي عالمة التربية الدينية دون 
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

 16 دمشق الدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  27

 8 دمشق اإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  28

 2 انمايشهي نغت انكهيزيت-(انمايشهي)جايعت لرطبت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا  29

 1200 
 عالمة اللغة االنكليزية

480 

 1 حهب لغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا  30

 5 ديشك نغت انكهيزيت-جايعت لاسيىٌ انخاصت 31

 2 حًاه انهغت االنكهيزيت وادابها-انجايعت انعربيت انحاصت نهعهىو وانتكنىنىجيا 32

33 
تصًيى -(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا

 غرافيكي
 1 ديشك

 1200 
34 

تصًيى -(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا

 داخهي
 1 ديشك

 3 ديشك انفنىٌ-(اوتىستراد درعا)انجايعت انعربيت انذونيت انخاصت  35

 1 دير عطية تصًيى داخهي-(دير عطيت)جايعت انمهًىٌ انخاصت  36

  1200 3 ديشك انهغت انعربيت-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  37
 عالمة اللغة العربية

480 
  طي عالمة التربية الدينية دون 

+ 

%50عالمة التربية الدينية    

 4 دمشق اللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  38

 8 دمشق اللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  39

 1200 8 دمشق التربية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  40
  طي عالمة التربية الدينية دون 

+ 
%50عالمة التربية الدينية   2 دمشق التربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  41 

 17 ديشك انشريعت اإلسالييت-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  42

1200 
  طي عالمة التربية الدينية دون 

+ 
%50عالمة التربية الدينية   

43 
الدراسات اإلسالمية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

 والعربية
 8 دمشق

44 
الدراسات اإلسالمية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

 والدعوة
 1 دمشق

 10 دمشق الشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  45

 13 دمشق الشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  46

 5 ديشك انتاريخ وانحضارة-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  47

 10 دمشق أصول الدين والفلسفة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  48

 4 دمشق الفلسفة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  49

 


