
2019-2018مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

(2)جدول رقم 

أدبي عام

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

 رمز

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم

2دمشق ريفاألعمال إدارة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

2دمشقاألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورية الجامعة2

2دمشقادارية علوم )األعمال إدارة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة3

1حلب( ادارية علوم )األعمال إدارة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة4

5دمشقاإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة5

1حماةاالعمال ادارة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة6

1دمشقوالمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة7

1دمشقاألعمال إدارة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة8

3دمشقاالدارية العلوم - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة9

1دمشقالبشرية الموارد - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة10

1دمشقالتسويق - (دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة11

2الالذقيةاالدارية العلوم-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة12

1الالذقيةاالعمال ادارة ــ  المنارة جامعة13

1دمشقاالدارة علوم-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة14

1حلباعمال إدارة-(حلب ريف)  الخاصة قرطبة جامعة15

2الحسكةاعمال إدارة-(القامشلي)  الخاصة قرطبة جامعة16

3دمشقاألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة17

1دمشقتسويق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة18

1طرطوسالمشافي إدارة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة19

5دمشقالحقوق-(دمشق ريف-  التل)- الخاصة الشام جامعة20

1دمشقالحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة21

5الالذقيةالحقوق-(الالذقية)- الخاصة الشام جامعة22

1حمصالحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة23

1حمصالحقوق-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة24

1دمشقوالدبلوماسية الدولية العالقات- (دمشق ريف-  التل)-الخاصة الشام جامعة25

1دمشقالحقوق-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة26

1دمشقالقانون-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة27

3دمشقالقانون-دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة28

2دمشقواإلعالم الدعوة-دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة29

1دمشقواالعالم الصحافة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة30

1دمشقاإلعالم-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة31

1حلبانكليزية لغة-(حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة32

1حماهوادابها االنكليزية اللغة-والتكنولوجيا للعلوم الحاصة العربية الجامعة33

2دمشقاإلنكليزية اللغة-  والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة34

1دمشقغرافيكي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة35

2دمشقداخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة36

3دمشقالفنون-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة37

1500

1500

1200الحد األدنى للتفاضل + شرط النجاح في المسابقة 

1500

1200 للتفاضل األدنى الحد + 280 اإلنكليزية اللغة عالمة

عدد المقاعد

2/1



2019-2018مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

(2)جدول رقم 

أدبي عام

     الجمهورية العربية السورية

         وزارة التعليم العالي

مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة

 رمز

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم عدد المقاعد

1دمشق ريفداخلي تصميم-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة38

1دمشق( الداخلي التصميم ـ الديكور ) التطبيقية والفنون التصميم (درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة39

1الالذقية(تمثيل) األداء فنون ــ  المنارة جامعة40

قبول المتحان يخضع النهائية المفاضلة نتيجة المقعد على الحاصل . 

2019 الدراسي العام من اعتباراً بالمنحة يلتحق نجاحه حال وفي -

اإلدارة كلية في يقبل القبول امتحان في النجاح عدم حال وفي .2020  
1200 للتفاضل األدنى الحد  + 2018/2019الثاني الفصل من اعتباراً

1دمشقالعربية اللغة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة41

3دمشقالعربية اللغة-دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة42

2دمشقالعربية اللغة-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة43

3دمشق التربية-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة44

1دمشقالتربية-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة45

2دمشقاإلسالمية الشريعة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة46

2دمشقوالعربية اإلسالمية الدراسات-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة47

1دمشقوالدعوة اإلسالمية الدراسات-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة48

5دمشقالشريعة-دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة49

4دمشقالشريعة-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة50

1دمشقوالفلسفة الدين اصول-دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة51

2دمشقالفلسفة-  الدين أصول-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة52

1200

المتقدمين جميع

1200 للتفاضل األدنى الحد + 360 العربية اللغة عالمة

1200الحد األدنى للتفاضل + شرط النجاح في المسابقة 
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