
 الجمهورية العربية السورية 
         وزارة التعليم العالي

 (206-2015) أبناء الشهداء –مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة    مفاضلة منح الجامعات الخاصة 
 (4الجدول )                                          الفرع األدبي

 1 من 1صفحة 
 

رقم 
 الرغبة

 اسم الكلية
المقر 
 الحالي

عدد 
 المقاعد

 الحد األدنى المطلوب
 

 1 ديشك إدارة األعًال-(اوتىستراد درعا)انجايعت انسىريت انخاصت 1

 1200 

 1 ديشك اإلدارة -(اوتىستراد درعا)انجايعت انعربيت انذونيت انخاصت 2

 1 ديشك إدارة األعًال-(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا 3

4 
إدارة -(انالرليت)األكاديًيت انعربيت نهعهىو وانتكنىنىجيا واننمم انبحري 

 األعًال
 1 انالرليت

 1 ديشك انعهىو االداريت وانًانيت-(اوتىستراد درعا)جايعت انيريىن انخاصت 5

 1 ديشك انعهىو االداريت-جايعت انشاو انخاصت 6

 1200 1 ديشك انحمىق-جايعت انشاو انخاصت 7

 1300  1 دمشق الحقوق-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  8
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   1 ديشك انمانىٌ-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  9 

 1 ديشك انصحافت واإلعالو-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  10
 1300 

  طي عالمة التربية الدينية دون
+ 

%50عالمة التربية الدينية   

 1 دمشق الدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  11

 1 دمشق اإلعالم-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  12

 عالمة اللغة االنكليزية 480 1 ديشك نغت انكهيزيت-جايعت لاسيىٌ انخاصت 13
 1 حًاه انهغت االنكهيزيت وادابها-انجايعت انعربيت انحاصت نهعهىو وانتكنىنىجيا 14  

 1200  1 ديشك تصًيى داخهي-(اوتىستراد درعا)انجايعت انذونيت انخاصت نهعهىو انتكنىنىجيا 15

 1300  1 دمشق اللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  16
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   1 دمشق اللغة العربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  17 

 1300  1 دمشق التربية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  18
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   1 دمشق التربية-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  19 

 1 ديشك انشريعت اإلسالييت-ديشك (يجًع انفتح اإلساليي)يعهذ انشاو انعاني  20

 1300 
  طي عالمة التربية الدينية دون

+ 
%50عالمة التربية الدينية   

21 
الدراسات اإلسالمية -دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي 

 والعربية
 1 دمشق

 1 دمشق الشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)معهد الشام العالي  22

 1 دمشق الشريعة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  23

 1 دمشق أصول الدين والفلسفة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)معهد الشام العالي  24

 1 دمشق الفلسفة-دمشق (السيدة رقية)معهد الشام العالي  25

 


