
تعتمد      

وزير التعليم العالي

نتائج مفاضلة منح الجامعات الخاصة الفرع العلمي

المرحلة األولى - 2019-2018للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

مجموعديانةقوميةعربيلغةعلومكيمياءفيزياءرياضياتشريحةالمدينةاسم الكليةرمز الكلية

22505804002002953003982001652373ريف دمشقالطب البشري-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 1

22505983861992972973972001352374دمشقالطب البشري-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 2

22506003951912922983922001702368طرطوسالطب البشري-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 3

22505903922002922973892001752360حمصاالطب البشري - (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 4

22506003892002743004002001602363دمشق(الطب البشري - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 5

22005783912002902953892001502343ريف دمشقالصيدلة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 6

22005673961882872983792001952315دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 7

22005843921902502963951951502302دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 8

22005563962002613003892001902302دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة9

22005493861953002933981801852301حمصالصيدلة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 10

22005753641892823003962001702306حلبالصيدلة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 11

22005753891992852933912001552332طرطوسالصيدلة-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 12

22005753771922843003761951552299دمشقالصيدلة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 13

22005883861972812863641951602297دمشقالصيدلة-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 14

22005913951862832833612001852299الالذقيةالصيدلة - (طرطوس)جامعة المنارة 15

22005813691912902923762001802299حمصالصيدلة - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 16

22005683972002762973602001502298دمشقاالصيدلة - (الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 17

22005763912002862943512001202298دمشقالصيدلة - (درعا )- جامعة قاسيون الخاصة 18

22005903741732932794001901502299دمشقصيدلة - (ريف دمشق- التل )- جامعة الشام الخاصة 19

22005603891802973003831901852299الالذقيةصيدلة - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 20

22005883851902892983912001602341ريف دمشقطب األسنان-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 21

22005983862002752883902001802337دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 22

22005813991782972963881951802334دمشقطب األسنان-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 23

22005583791993003003902002002326طرطوسطب األسنان-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 24

2200600385196271283386195902316حمصطب األسنان-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 25

22005913951842832883681951302304حمصطب األسنان-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 26
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22006003861722812893761951402299حماةطب االسنان - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة 27

22005803781952902993721851452299حلبطب االسنان - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 28

22005863811922902943782001652321دمشقطب األسنان - (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 29

22005903881982872823691951752309الالذقيةطب األسنان - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة 30

22005853831972422974001951802299حلبطب األسنان - (تلحدية- حلب جبل سمعان )جامعة الشهباء الخاصة  31

22005863811932732923742001652299حماةطب األسنان  - (حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 32

19005503841972842953882001752298حمصالتجميل-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 33

21005663871832782923841951902285حماةمعلوماتية - (تل قرطل- حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 34

21005953671952502933951951552290دمشقالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة35

21005463921832662933862001752266دمشقالهندسة المعلوماتية-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 36

21005453871782792813962001402266حلبالهندسة المعلوماتية-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 37

21005903671932712783672001752266دمشقالهندسة المعلوماتية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 38

21005503801712802763891851752231حلبالهندسة المعلوماتية واالتصاالت-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 39

21005523851952692973881851452271دمشق(ميكاترونكس)الهندسة المعلوماتية -(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 40

21005143901853002983931901902270دمشققسم الهندسة المعلوماتية- (ريف دمشق - التل  )جامعة الشام الخاصة 41

21005753951912582993771901602285ريف دمشقهندسة تقانة المعلومات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 42

21005833431963002703991851552276ريف دمشقهندسة االتصاالت وااللكترونيات-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 43

21005393701882892973672001852250الالذقيةميكاترونيكس/ الهندسة  -  (طرطوس)جامعة المنارة  44

21005723881742352623691701102170الحسكة(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)الهندسة والتكنولوجيا -(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا45

21005583731712562753821901302205حلب(هندسة تكنولوجيا االتصاالت)الهندسة والتكنولوجيا-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا46

21005803371682872813771901852220الحسكةنظم الحاسوب - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 47

21005733821932422923301901902202حلبنظم الحاسوب - (ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 48

21005853801902622523582001452227حماةهندسة الحاسوب واالتصاالت-(غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 49

21005574001962922673841851902281دمشقهندسة الحاسوب - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 50

21005983931892902963951251602286دمشقهندسة المعلوماتية - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 51

21005563881782872883822001652279دمشقهندسة الحاسوب والمعلوماتية-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 52
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21005613881872702883821951602271دمشق(هندسة البرمجيات/ هندسة االتصاالت )هندسة المعلوماتية واالتصاالت -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة 53

21005693851952472933832001402272حمصهندسة المعلوماتية - (وادي النضارة- حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة 54

21005543551992902813931952002267دمشق(اتصاالت والكترونيات)هندسة الكهرباء  - (اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا 55

20005673871832742933922001452296طرطوسالهندسة الطبية-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 56

20005833811892562883951701602262دمشقالهندسة المدنية والبيئة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا57

20005833681952822833751751552261دمشقالهندسة المدنية-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 58

20005863862002582823672001552279حمصالهندسة المدنية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 59

20005733861922692863591901252255دمشقالهندسة المدنية-(بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة 60

20005513841802602833922001952250دمشقالهندسة المدنية والبيئية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة61

20005683581872803003881951402276ريف دمشقالهندسة المدنية- (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 62

20005283671882602913752002002209حماةالهندسة الكيميائية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 63

20005653761722602583861901752207حماةالهندسة البترولية-(تل قرطل- حماة)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 64

20005883491892872933482001502254دمشقهندسة البترول-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة 65

20005403831782802603891851402215دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا66

20005253821832842923922001452258ريف دمشقهندسة العمارة-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 67

20005573571612512864002001252212دمشقهندسة العمارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 68

2000523359194286282355200802199دمشقهندسة العمارة-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 69

20004883491812682533692001252108حلبهندسة العمارة-(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 70

20005383691672832743271951252153حلبهندسة العمارة-(سراقب–إدلب )جامعة ايبال الخاصة 71

20005313431792752853961951902204حمصهندسة  المعمارية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 72

20005503411842912603822001752208دمشقهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة73

20005573771982412763871701752206دمشقالهندسة المعمارية-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة74

20006003621952622333681901702210دمشقالهندسة المعمارية-جامعة قاسيون الخاصة75

20005783671872712513872001652241حماةهندسة العمارة والتخطيط العمراني - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 76

20004353931772702883741951752132الالذقيةهندسة العمارة - (طرطوس)جامعة المنارة 77

20004933771632862913192001052129الالذقيةهندسة عمارة - (الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 78
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20004833481752712643241901152055الحسكةهندسة العمارة - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 79

20005823801692722623891701552224حماةهندسة عمارة  - (حماة  تل قرطل)الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 80

20005503542002892923591951202239حمصهندسة العمارة-(منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة 81

15005483691772922853681801702219ريف دمشقتمويل وبنوك - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 82

15005353541852932933821852002227دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة السورية الخاصة83

15005453711872582943911951352241دمشقإدارة األعمال-(الرقة)جامعة االتحاد الخاصة 84

15004453891922892994002001802214حلبعلوم إدارية -(منبج)جامعة االتحاد الخاصة 85

15005503691842682793532001352203دمشقاإلدارة-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة86

15005464001812822923511751202227دمشقكلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة قاسيون الخاصة87

15005653451942612743121901202141حماةالمحاسبة - (غور العاصي-حماة)الجامعة الوطنية الخاصة 88

15005813641492252433332001102095حمصالعلوم االدارية واالقتصادية-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولية الخاصة 89

15005323611552662523901701702126دمشقالعلوم اإلدارية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 90

15005623541722312543891601852122دمشقالموارد البشرية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 91

15005613641952192733541501702116دمشقالمصارف والمؤسسات المالية -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 92

15004933601902712943412001752149دمشقالمحاسبة -(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 93

15005662631422502973741901352082الالذقيةالعلوم اإلدارية - (الالذقية)- جامعة الشام الخاصة 94

15005113821932882373591901452160حلباالعمال واالدارة-(تلحدية-حلب جبل سمعان)جامعة الشهباء الخاصة 95

15005093691702722863821901352178دمشقعلوم االدارة-(اوتوستراد درعا)جامعة الرشيد الخاصة 96

15004053311252482883911951351983حلبإدارة اعمال-(ريف حلب)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 97

15005403651672072813571701852087الحسكةإدارة اعمال-(القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا 98

15005273901652922933562001902223دمشقإدارة األعمال-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا99

15005082771762862973622001702106دمشقعلوم مالية ومصرفية-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا100

15003833181582222723871801851920دمشقاالقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية اإلسالمية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 101

15004732851351892393551501451826دمشقاالقتصاد االسالمي-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 102

15004233701842822703821801302091دمشقاالقتصاد-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 103

15005143851722822783722001002203الالذقيةلوجستيات النقل الدولي-(الالذقية)األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 104
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15005853571842932913611951852266طرطوسإدارة المشافي-(طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 105

16005013511282422563631901202031دمشقالحقوق-(التل- ريف دمشق )جامعة الشام الخاصة 106

16004083021922792923421601551975دمشقالحقوق-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 107

16005023741582562683671701352095الالذقيةالحقوق - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة  108

16004973662002812783561901252168دمشقالعالقات الدولية والدبلوماسية - (التل- ريف دمشق )جامعة الشام 109

16005453711972192153371601252044دمشقالحقوق-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 110

16003963301702182353361901451875دمشقالقانون-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 111

16004193801652072613431751551950دمشقالقانون-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 112

16005133211752402763601701102055دمشقالدعوة واإلعالم-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 113

16005883801712772903301851552221دمشقالصحافة واإلعالم-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 114

16005133271212502583911801802040دمشقاإلعالم-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 115

15004753861462852833801951102150طرطوسالتمريض - (طرطوس-القدموس)جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 116

13005703641642582873331801402156حماةاللغة اإلنكليزية وادابها - (حماة)الجامعة العربية الحاصة للعلوم والتكنولوجيا  117

1300000000000دمشقتصميم غرافيكي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا118

13004923711202772683961951402119دمشقتصميم داخلي-(اوتوستراد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا119

13005283041702542883561401102040دمشقالفنون-(اوتوستراد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة 120

1300000000000ريف دمشقتصميم داخلي-(دير عطية)جامعة القلمون الخاصة 121

1300000000000دمشق(التصميم الداخلي-الديكور )التصميم والفنون التطبيقية -(اوتوستراد درعا)جامعة اليرموك الخاصة122

13003983151562902893611801601989دمشقاللغة العربية-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 123

13004232131101932013811901501711دمشقالتربية-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 124

13003522781641292003511801701654دمشقالتربية-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 125

9603272581051461763771401751529دمشقالشريعة اإلسالمية- دمشق  (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 126

960343166891882043721701401532دمشقدمشق  الدراسات االسالمية والدعوة (مجمع الفتح االسالمي )جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 127

9603491601401312083311801251499دمشقالشريعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 128

960240274992132633071351001531دمشقالشريعة-دمشق (مجمع السيدة رقية)جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 129
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