
 الجمهورية العربية السورية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الشريحة لذوي الشهداءالمقر الحالياسم الكليةرقم الرغبة

علمي

2حماةمعلوماتٌة- (تل قرطل- حماة)الجامعة العربٌة الخاصة للعلوم والتكنولوجٌا  1

5درعاواالتصاالت المعلوماتٌة الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة2

2حلبالمعلوماتٌة الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة3

2درعاالمعلوماتٌة الهندسة-(الزور دٌر بادٌة) الخاصة الجزٌرة جامعة4

2حلبواالتصاالت المعلوماتٌة الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة اٌبال جامعة5

2حلبالمعلومات تقانة هندسة-(تلحدٌة-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة6

1درعاالمعلوماتٌة هندسة-  الهندسة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة7

1درعاالمٌكاترونكس هندسة-  الهندسة-(درعا اوتوستراد)  والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة8

1درعااالتصاالت هندسة-  الهندسة-(درعا اوتوستراد)  والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة9

4دمشققسم الهندسة المعلوماتٌة- (رٌف دمشق- التل )-جامعة الشام 10

3دمشق رٌفالمعلومات تقانة هندسة-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة11

2دمشق رٌفمٌكاترونكس هندسة-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة12

1الالذقٌةمٌكاترونٌكس هندسة-  (الالذقٌة) المنارة جامعة13

3حلبوالتكنولوجٌا الهندسة-(حلب رٌف) الخاصة قرطبة جامعة14

3الحسكةوالتكنولوجٌا الهندسة-(القامشلً) الخاصة قرطبة جامعة15

2حماةاتصاالت هندسة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة16

2حماةالحاسوب هندسة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة17

3درعاالمعلوماتٌة و الحاسوب الهندسة (درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة18

4دمشق رٌفوالمعلوماتٌة الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورٌة الجامعة19

1الالذقٌةالحاسب هندسة-(الالذقٌة) البحري والنقل والتكنولوجٌا للعلوم العربٌة األكادٌمٌة20

2درعاالبرمجٌات هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الٌرموك جامعة21

1درعااالتصاالت هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الٌرموك جامعة22

1حمصالمعلوماتٌة الهندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة23

1درعاالمعلوماتٌة الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة قاسٌون جامعة24

1درعااالتصاالت الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة قاسٌون جامعة25

1رٌف دمشقهندسة الحاسوب - (رٌف دمشق)جامعة انطاكٌة السورٌة  الخاصة 26

1حمصهندسة المعلوماتٌة-(وادي النضارة- حمص)جامعة الوادي الدولٌة الخاصة 27

41440طرطوسالطبٌة الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبٌة للعلوم الخاصة األندلس جامعة28

3درعاوالبٌئة المدنٌة الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة29

3درعاالمدنٌة الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة30

3حمصالمدنٌة الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولٌة الوادي جامعة31

2درعاالمدنٌة الهندسة-(الزور دٌر بادٌة) الخاصة الجزٌرة جامعة32

5حماةمدنٌة هندسة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة33

3درعاالمدنٌة الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الٌرموك جامعة34

2دمشق رٌفالمدنٌة هندسة-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة35

2حمصالهندسة المدنٌة (منطقة الحواش-حمص)جامعة الحواش الخاصة36

1رٌف دمشقالهندسة المدنٌة  -(رٌف دمشق)جامعة انطاكٌة السورٌة  الخاصة 37

38
 اتصاالت الكهرباء هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة

والكترونٌات
1درعا

2حماةالكٌمٌائٌة الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة العربٌة الجامعة39

3حماةالبترولٌة الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة العربٌة الجامعة40

2دمشق رٌفالبترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورٌة الجامعة41

1الالذقٌةالوظٌفً العالج-  صحٌة علوم- (الالذقٌة) المنارة جامعة42

1درعاالفٌزٌائً العالج - (درعا اوتوستراد)والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة43

3حمصبالبشرة عناٌة-  التجمٌل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة44

1حمصصحٌة تغذٌة-  التجمٌل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة45

3درعاالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة46

2دمشق رٌفالعمارة هندسة-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة47

2درعاالعمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة48

 شرط النجاح فً المسابقة+1440
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3حلبالعمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة49

2حلبالعمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة اٌبال جامعة50

2حمصالمعمارٌة  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولٌة الوادي جامعة51

2درعاالعمارة هندسة-(الزور دٌر بادٌة) الخاصة الجزٌرة جامعة52

2درعاالمعمارٌة هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الٌرموك جامعة53

1درعاالمعمارٌة الهندسة-(درعا اوتوستراد)والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة54

1درعاالمعمارٌة الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة قاسٌون جامعة55

3حماةالعمرانً والتخطٌط العمارة هندسة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة56

2الالذقٌةالعمارة هندسة - (الالذقٌة) المنارة جامعة57

1الالذقٌةعمارة- (الالذقٌة) البحري والنقل والتكنولوجٌا للعلوم العربٌة األكادٌمٌة58

3حلبالعمارة هندسة-( حلب رٌف)  الخاصة قرطبة جامعة59

1الحسكةالعمارة هندسة-(القامشلً)  الخاصة قرطبة جامعة60

1حماةعمارة- (قرطل تل- حماة)  والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة العربٌة الجامعة61

1رٌف دمشقهندسة العمارة -جامعة انطاكٌة السورٌة  دمشق 62

1حمصالعمارة هندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة63

1دمشق رٌفاألعمال إدارة-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة64

2دمشق رٌفوبنوك تموٌل-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة65

1دمشق رٌفاألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورٌة الجامعة66

1حلبادارٌة علوم- (منبج) الخاصة االتحاد جامعة67

3درعااإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة68

1الالذقٌةاألعمال إدارة-(الالذقٌة) البحري والنقل والتكنولوجٌا للعلوم العربٌة األكادٌمٌة69

1درعاواالقتصاد اإلدارة كلٌة- (درعا أوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة قاسٌون جامعة70

3حماةاالعمال ادارة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة71

1حماةالتسوٌق - (العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة72

1حماةالمحاسبة-(العاصً غور-حماة) الخاصة الوطنٌة الجامعة73

1درعاوالمالٌة االدارٌة العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة الٌرموك جامعة74

1حمصواالقتصادٌة االدارٌة العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولٌة الوادي جامعة75

1درعااألعمال إدارة-(الزور دٌر بادٌة) الخاصة الجزٌرة جامعة76

2دمشقاالدارٌة العلوم - (دمشق رٌف-  التل)- الخاصة الشام جامعة77

1رٌف دمشقالعلوم االدارٌة واالقتصادٌة -(رٌف دمشق)جامعة انطاكٌة السورٌة الخاصة 78

1حلبالعلوم اإلدارٌة  (سراقب- إدلب)جامعة اٌبال الخاصة79

1الالذقٌةاالدارٌة العلوم-(الالذقٌة)- الخاصة الشام جامعة80

1حلبواإلدارة االعمال-  (تلحدٌة-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة81

1الالذقٌةوالمصرفٌة المالٌة-  االعمال ادارة ــ (الالذقٌة) المنارة جامعة82

1الالذقٌةوااللكترونٌة والتجارٌة التسوٌق-  االعمال ادارة ــ (الالذقٌة) المنارة جامعة83

1الالذقٌةوالفندقٌة السٌاحة االعمال ادارة ــ (الالذقٌة) المنارة جامعة84

1درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة85

1درعاومصرفٌة مالٌة علوم-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة86

1حلبوالمالٌة االدارٌة العلوم-(حلب رٌف)  الخاصة قرطبة جامعة87

2الحسكةوالمالٌة االدارٌة العلوم-(القامشلً)  الخاصة قرطبة جامعة88

2درعااألعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة89

2درعاومصرفٌة مالٌة علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة90

1درعاتسوٌق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة91

1الالذقٌةالدولً النقل لوجستٌات-(الالذقٌة) البحري والنقل والتكنولوجٌا للعلوم العربٌة األكادٌمٌة92

1حمصاالعمال رٌادة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة93

11280طرطوسالمشافً إدارة-(طرطوس-القدموس) الطبٌة للعلوم الخاصة األندلس جامعة94

2دمشقالحقوق-(دمشق رٌف-  التل)- الخاصة الشام جامعة95

1درعاالحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة96

2الالذقٌةالحقوق-(الالذقٌة)- الخاصة الشام جامعة97

1حمصالحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة98

1درعاالحقوق (درعا اوتوستراد)والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة الرشٌد جامعة99

1حمصالحقوق-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولٌة الوادي جامعة100

 شرط النجاح فً المسابقة+1440
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1دمشقالعالقات الدولٌة والدبلوماسٌة- (رٌف دمشق- التل )-جامعة الشام الخاصة101

11320طرطوسالتمرٌض- (طرطوس-القدموس) الطبٌة للعلوم الخاصة األندلس جامعة102

1الحسكةاالنسانٌة والعلوم الحٌة اللغات-(القامشلً)  الخاصة قرطبة جامعة103

1حماةوادابها االنكلٌزٌة اللغة-(قرطل تل- حماة)  والتكنولوجٌا للعلوم الخاصة العربٌة الجامعة104

1درعاغرافٌكً تصمٌم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة105

1درعاداخلً تصمٌم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجٌا للعلوم الخاصة الدولٌة الجامعة106

2درعاالفنون-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولٌة العربٌة الجامعة107

1رٌف دمشقداخلً تصمٌم-(عطٌة دٌر) الخاصة القلمون جامعة108

 الداخلً التصمٌم ـ الدٌكور ) التطبٌقٌة والفنون التصمٌم (درعا اوتوستراد)الخاصة الٌرموك جامعة109

)
1درعا

1الالذقٌة(تمثٌل) األداء فنون ــ (الالذقٌة) المنارة جامعة110

 المتحان ٌخضع النهائٌة المفاضلة نتٌجة المقعد على الحاصل ا 

 الدراسً العام من اعتباراً بالمنحة ٌلتحق نجاحه حال وفً. قبول

 فً ٌقبل القبول امتحان فً النجاح عدم حال وفً. 2021-2022

2021-2020 الثانً الفصل من اعتباراً اإلدارة كلٌة

1دمشقاإلسالمٌة الشرٌعة-دمشق (اإلسالمً الفتح مجمع) الشام بالد جامعة111

1دمشقالدراسات اإلسالمٌة والعربٌة-دمشق (مجمع الفتح اإلسالمً)جامعة بالد الشام 112

1دمشقالشرٌعة-دمشق (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام 113

1دمشقالشرٌعة-دمشق (السٌدة رقٌة)جامعة بالد الشام 114

شرط النجاح فً مسابقة الفنون الذي تم اثناء التقدم للمفاضلة 

1280+ العامة 

جمٌع المتقدمٌن

1280

شرط النجاح فً فحص اللغة اإلنكلٌزٌة الذي تم اثناء التقدم 

1280+للمفاضلة العامة 
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