
 الجمهورية العربية السورية     
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة                   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (1الجدول )                               الفرع العلمي

 5 من 1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 11 دير عطيخ انطت انجشري-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  1

 16 ديشك انطت انجشري-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ  2 2200 

 10 انمذيىس انطت انجشري-(طرطىس-انمذيىس)جبيعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  3

 7 دير عطيخ انصيذنخ-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  4

2150 

 16 ديشك انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ  5

 16 ديشك انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  6

 26 ديشك انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ 7

 14 انحىاط انصيذنخ-(ينطمخ انحىاط-حًص)جبيعخ انحىاط انخبصخ  8

 16 حهت انصيذنخ-(صرالت–إدنت )جبيعخ ايجال انخبصخ  9

 11 انمذيىس انصيذنخ-(طرطىس-انمذيىس)جبيعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  10

 13 ديشك انصيذنخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انرشيذ انخبصخ  11

 3 ديشك انصيذنخ-(ثبديخ دير انزور)جبيعخ انجزيرح انخبصخ  12

 10 دير عطيخ طت األصنبٌ-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  13

 2100 

 21 ديشك طت األصنبٌ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ  14

 22 ديشك طت األصنبٌ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  15

 11 انمذيىس طت األصنبٌ-(طرطىس-انمذيىس)جبيعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  16

 6 انحىاط طت األصنبٌ-(ينطمخ انحىاط-حًص)جبيعخ انحىاط انخبصخ  17

 طت األصنبٌ-(وادي اننضبرح- حًص)جبيعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  18
وادي 

 اننضبرح
2 

 2000 2 انحىاط انتجًيم-(ينطمخ انحىاط-حًص)جبيعخ انحىاط انخبصخ  19

 10 ديشك انهنذصخ انًعهىيبتيخ واالتصبالد-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ 20

2000 

 2 ديشك انهنذصخ انًعهىيبتيخ-(انرلخ)جبيعخ االتحبد انخبصخ  21

 1 حهت انهنذصخ انًعهىيبتيخ-(ينجج)جبيعخ االتحبد انخبصخ  22

 2 ديشك انهنذصخ انًعهىيبتيخ-(ثبديخ دير انزور)جبيعخ انجزيرح انخبصخ  23

 3 حهت انهنذصخ انًعهىيبتيخ واالتصبالد-(صرالت–إدنت )جبيعخ ايجال انخبصخ  24

 3 حهت هنذصخ تمبنخ انًعهىيبد-(تهحذيخ-حهت ججم صًعبٌ)جبيعخ انشهجبء انخبصخ  25

 5 ديشك انهنذصخ انًعهىيبتيخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انرشيذ انخبصخ  26



 الجمهورية العربية السورية     
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة                   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (1الجدول )                               الفرع العلمي

 5 من 2صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 1 دمشق قسم الهندسة المعلوماتية- جامعة الشام 27

2000 

 2 دير عطيخ هنذصخ تمبنخ انًعهىيبد-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  28

 3 دير عطيخ هنذصخ االتصبالد واالنكترونيبد-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  29

 4 انمبيشهي انهنذصخ وانتكنىنىجيب-(انمبيشهي)جبيعخ لرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 30

 1 حهت انهنذصخ وانتكنىنىجيب-(ريف حهت)جبيعخ لرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 31

 2 حًبح هنذصخ االتصبالد-(غىر انعبصي-حًبح)انجبيعخ انىطنيخ انخبصخ  32

 2 ديشك هنذصخ االتصبالد -جبيعخ لبصيىٌ انخبصخ 34

 3 ديشك هنذصخ انحبصىة-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 35

 3 ديشك هنذصخ انحبصىة وانًعهىيبتيخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ  36

 2 حًبح هنذصخ انحبصىة-(غىر انعبصي-حًبح)انجبيعخ انىطنيخ انخبصخ  37

 1 انالرليخ هنذصخ انحبصت-(انالرليخ)األكبديًيخ انعرثيخ نهعهىو وانتكنىنىجيب واننمم انجحري  38

 3 ديشك هنذصخ انحبصىة-جبيعخ لبصيىٌ انخبصخ 39

 8 ديشك هنذصخ انًعهىيبتيخ واالتصبالد-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انيريىن انخبصخ  40

 هندسة الحاسبات-( وادي اننضبرح- حًص )جامعة الوادي 41
وادي 

 اننضبرح
2 

 2000 3 انمذيىس انهنذصخ انطجيخ-(طرطىس-انمذيىس)جبيعخ األنذنش انخبصخ نهعهىو انطجيخ  42

 6 ديشك انهنذصخ انًذنيخ وانجيئخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 43

2000  

 11 ديشك انهنذصخ انًذنيخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  44

 انهنذصخ انًذنيخ-(وادي اننضبرح- حًص)جبيعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  45
وادي 

 اننضبرح
1 

 4 ديشك انهنذصخ انًذنيخ-(ثبديخ دير انزور)جبيعخ انجزيرح انخبصخ  46

 9 ديشك انهنذصخ انًذنيخ وانجيئيخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انيريىن انخبصخ 47

48 
هنذصخ انكهرثبء اتصبالد -(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب

 وانكترونيبد
 2000 1 ديشك

 2 حًبح انهنذصخ انكيًيبئيخ-(تم لرطم- حًبح)انجبيعخ انعرثيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  49

 2 حًبح انهنذصخ انجترونيخ-(تم لرطم- حًبح)انجبيعخ انعرثيخ انخبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب  50 1900 

 7 ديشك هنذصخ انجترول-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ  51

 4 ديشك هنذصخ انعًبرح-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 52
2060  

 6 دير عطيخ هنذصخ انعًبرح-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  53



 الجمهورية العربية السورية     
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة                   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (1الجدول )                               الفرع العلمي

 5 من 3صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 8 ديشك هنذصخ انعًبرح-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  54

2060  

 3 ديشك هنذصخ انعًبرح-(انرلخ)جبيعخ االتحبد انخبصخ  55

 5 حهت هنذصخ انعًبرح-(ينجج)جبيعخ االتحبد انخبصخ  56

 7 حهت هنذصخ انعًبرح-(صرالت–إدنت )جبيعخ ايجال انخبصخ  57

 هنذصخ  انًعًبريخ-(وادي اننضبرح- حًص)جبيعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  58
وادي 

 اننضبرح
3 

 1 ديشك هنذصخ انعًبرح-(ثبديخ دير انزور)جبيعخ انجزيرح انخبصخ  59

 6 ديشك هنذصخ انًعًبريخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انيريىن انخبصخ 60

 5 ديشك انهنذصخ انًعًبريخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انرشيذ انخبصخ 61

 4 ديشك انهنذصخ انًعًبريخ-جبيعخ لبصيىٌ انخبصخ 62

 5 حًبح هنذصخ انعًبرح وانتخطيظ انعًراني-(غىر انعبصي-حًبح)انجبيعخ انىطنيخ انخبصخ  63

 1 دير عطيخ إدارح األعًبل-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  64

 1400 

 3 ديشك إدارح األعًبل-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انضىريخ انخبصخ 65

 1 ديشك إدارح األعًبل-(انرلخ)جبيعخ االتحبد انخبصخ  66

 1 حهت إدارح األعًبل-(ينجج)جبيعخ االتحبد انخبصخ  67

 5 ديشك اإلدارح -(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ 68

 3 ديشك إدارح األعًبل-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 69

 3 انالرليخ إدارح األعًبل-(انالرليخ)األكبديًيخ انعرثيخ نهعهىو وانتكنىنىجيب واننمم انجحري  70

 3 ديشك كهيخ اإلدارح وااللتصبد- جبيعخ لبصيىٌ انخبصخ 71

 2 حًبح انعهىو االداريخ وانًبنيخ-(غىر انعبصي-حًبح)انجبيعخ انىطنيخ انخبصخ  72

 1 ديشك انعهىو االداريخ وانًبنيخ-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انيريىن انخبصخ 73

 انعهىو االداريخ وااللتصبديخ-(وادي اننضبرح- حًص)جبيعخ انىادي انذونيخ انخبصخ  74
وادي 

 اننضبرح
4 

 2 ديشك إدارح األعًبل-(ثبديخ دير انزور)جبيعخ انجزيرح انخبصخ  75

 2 ديشك انعهىو االداريخ-جبيعخ انشبو انخبصخ 76

 1 انالرليخ انعهىو االداريخ-جبيعخ انشبو انخبصخ 77

 2 حهت االعًبل واالدارح-(تهحذيخ-حهت ججم صًعبٌ)جبيعخ انشهجبء انخبصخ  78



 الجمهورية العربية السورية     
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة                   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (1الجدول )                               الفرع العلمي

 5 من 4صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 1 ديشك عهىو االدارح-(اوتىصتراد درعب)جبيعخ انرشيذ انخبصخ  79

 1 حهت إدارح اعًبل-(ريف حهت)جبيعخ لرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب  80 1400

 1 انحضكخ إدارح اعًبل-(انمبيشهي)جبيعخ لرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب  81

 تًىيم وثنىن-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  82
ريف 

 ديشك
1 

 2 ديشك عهىو يبنيخ ويصرفيخ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 83 1400

 1 ديشك تضىيك-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 84

 1600  22 ديشك االلتصبد-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  85
عالمة التربية دون طي 

 الدينية 
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

 9 ديشك االلتصبد االصاليي-ديشك (يجًع كفتبرو)يعهذ انشبو انعبني  86

 4 ديشك االلتصبد-ديشك (يجًع انضيذح رليخ)يعهذ انشبو انعبني  87

 1400 4 انالرليخ نىجضتيبد اننمم انذوني-(انالرليخ)األكبديًيخ انعرثيخ نهعهىو وانتكنىنىجيب واننمم انجحري  88

  1400 3 ديشك انحمىق-جبيعخ انشبو انخبصخ 89

 1300  6 دمشق الحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  90
عالمة التربية دون طي 

 الدينية 
+ 

عالمة التربية الدينية 

50%   

 3 ديشك انمبنىٌ-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  91

 3 ديشك القانون-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  92

 1300 7 ديشك انصحبفخ واإلعالو-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  93
عالمة التربية دون طي 

 الدينية 
+ 

عالمة التربية الدينية 

50%   

 6 دمشق الدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  94

 2 دمشق اإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  95

 1300  1 انمبيشهي نغخ انكهيزيخ-(انمبيشهي)جبيعخ لرطجخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب  96
 

عالمة اللغة 
 االنكليزية

270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 حهت لغة انكليزية-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا  97

 2 ديشك نغخ انكهيزيخ-جبيعخ لبصيىٌ انخبصخ 98

 1 حًبه انهغخ االنكهيزيخ واداثهب-انجبيعخ انعرثيخ انحبصخ نهعهىو وانتكنىنىجيب 99

 2 ديشك تصًيى داخهي-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انذونيخ انخبصخ نهعهىو انتكنىنىجيب 100

 3 ديشك انفنىٌ-(اوتىصتراد درعب)انجبيعخ انعرثيخ انذونيخ انخبصخ  101

 1 دير عطية تصًيى داخهي-(دير عطيخ)جبيعخ انمهًىٌ انخبصخ  102



 الجمهورية العربية السورية     
         وزارة التعليم العالي

 (2016-2015)مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة                   مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (1الجدول )                               الفرع العلمي

 5 من 5صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

الحد األدنى 
 المطلوب

 1300  2 ديشك انهغخ انعرثيخ-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  103

 عالمة اللغة العربية
320 

عالمة التربية دون  طي 
 الدينية 

+ 
عالمة التربية الدينية 

50%   

 1 دمشق اللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  104

 2 دمشق اللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  105

 1300  4 دمشق التربية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  106
عالمة التربية دون طي 

 الدينية 
+ 

عالمة التربية الدينية 

50%   
 2 دمشق التربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  107

 4 ديشك انشريعخ اإلصالييخ-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  108

  
1300 

عالمة التربية دون طي 
 الدينية 

+ 
عالمة التربية الدينية 

50%   

 2 دمشق الدراسات اإلسالمية والعربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  109

 2 دمشق الشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  110

 3 دمشق الشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  111

 1 ديشك انتبريخ وانحضبرح-ديشك (يجًع انفتح اإلصاليي)يعهذ انشبو انعبني  112

 3 دمشق أصول الدين والفلسفة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  113

 1 دمشق الفلسفة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  114

 


