
2022-2021جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

العلمي لذوي الشهداء

(3)جدول 

 رقم

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم

علمي

2حماةالمعلوماتية هندسة -  (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة1

6درعاواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2

2حلبالمعلوماتية الهندسة - (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة3

3درعاالمعلوماتية الهندسة -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة4

2درعاالمعلوماتية الهندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة5

2حلبواالتصاالت المعلوماتية الهندسة - (سراقب-   إدلب) الخاصة إيبال جامعة6

2حلبالمعلومات تقانة هندسة - (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة7

3درعاالمعلوماتية هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة8

1درعاالميكاترونكس هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة9

1درعااالتصاالت هندسة-    الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة10

3دمشقالمعلوماتية الهندسة - (دمشق ريف-    التل)-   الشام جامعة11

2دمشق ريفالمعلومات تقانة هندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة12

1دمشق ريفميكاترونكس هندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة13

1الالذقيةميكاترونيكس هندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة14

1الالذقيةالمعلوماتية الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة15

1الالذقيةالذكية واألنظمة الروبوت هندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة16

2حلبوالتكنولوجيا الهندسة - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة17

4الحسكةوالتكنولوجيا الهندسة - (القامشلي) الخاصة قرطبة جامعة18

3حماة(الحاسوب+  االتصاالت) الهندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة19

3درعاوالمعلوماتية الحاسوب الهندسة (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة20

7دمشق ريفوالمعلوماتية الحاسوب هندسة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة21

1الالذقيةالحاسب هندسة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية22

3درعاالبرمجيات هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة23

1درعااالتصاالت هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة24

2حمصالمعلوماتية الهندسة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة25

2درعاالمعلوماتية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة26

1درعااالتصاالت الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة27

1دمشق ريفالحاسوب هندسة  -  (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة28

2حمصالمعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة29

51440طرطوسالطبية الهندسة - (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة30

2درعاوالبيئة المدنية الهندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة31

3درعاالمدنية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة32

2حمصالمدنية الهندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة33

3درعاالمدنية الهندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة34

6حماةالمدنية الهندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة35

3درعاالمدنية الهندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة36

2دمشق ريفالمدنية الهندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة37

1الالذقيةالمدنية الهندسة -  (الالذقية) المنارة جامعة38

2حمصالمدنية الهندسة (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة39

1دمشق ريف المدنية الهندسة  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة40

1درعاوالكترونيات اتصاالت الكهرباء هندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة41

2حماةالكيميائية الهندسة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة42

2حماةالبترولية الهندسة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة43

2دمشق ريفالبترول هندسة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة44

1الالذقيةالوظيفي العالج-    صحية العلوم -  (الالذقية) المنارة جامعة45

3درعاالفيزيائي العالج - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة46

4حمصبالبشرة العناية-    التجميل - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة47

3حمصالصحية التغذية-    التجميل - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة48

3درعاالعمارة هندسة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة49

1دمشق ريفالعمارة هندسة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة50

3درعاالعمارة هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة51

4حلبالعمارة هندسة - (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة52

1درعاالمعمارية الهندسة -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة53

2حلبالعمارة هندسة - (سراقب-   إدلب) الخاصة إيبال جامعة54
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2حمصالمعمارية هندسة - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة55

1درعاالعمارة هندسة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة56

2درعاالمعمارية هندسة - (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة57

2درعاالمعمارية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة58

1درعاالمعمارية الهندسة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة59

4حماةالعمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة60

2الالذقيةالعمارة هندسة  -  (الالذقية) المنارة جامعة61

1الالذقيةالعمارة هندسة -  (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية62

3حلبالعمارة هندسة - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة63

1حماةالعمارة هندسة -  (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة64

1دمشق ريف العمارة هندسة-   دمشق السورية انطاكية جامعة65

1حمصالعمارة هندسة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة66

1دمشق ريفاألعمال إدارة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة67

1دمشق ريفوالبنوك التمويل - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة68

3دمشق ريفاألعمال إدارة - (الكسوة)الخاصة السورية الجامعة69

1حلباإلدارية العلوم -  (منبج) الخاصة اإلتحاد جامعة70

2درعااإلدارية العلوم -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة71

3درعااإلدارة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة72

1الالذقيةاألعمال إدارة - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية73

2درعاواالقتصاد اإلدارة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة74

7حماةوالمالية اإلدارية العلوم - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة75

2درعاوالمالية اإلدارية العلوم - (درعا أوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة76

3حمصواالقتصادية اإلدارية العلوم - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة77

2درعااألعمال إدارة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة78

1دمشقاإلدارية العلوم  -  (دمشق ريف-    التل)-   الخاصة الشام جامعة79

2دمشق ريفواالقتصادية اإلدارية العلوم  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة80

1حلب اإلدارية العلوم - (سراقب-   إدلب) الخاصة إيبال جامعة81

1الالذقيةاإلدارية العلوم - (الالذقية)-   الخاصة الشام جامعة82

1الالذقيةوالمصرفية المالية-    األعمال إدارة - (الالذقية) المنارة جامعة83

1الالذقيةواإللكترونية والتجارية التسويق-    األعمال إدارة - (الالذقية) المنارة جامعة84

1الالذقيةوالفندقية السياحة األعمال إدارة - (الالذقية) المنارة جامعة85

1درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة86

2درعاوالمصرفية المالية العلوم - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة87

1حلبوالمالية اإلدارية العلوم - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة88

5الحسكةوالمالية اإلدارية العلوم - (القامشلي) الخاصة قرطبة جامعة89

1درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة90

1درعاوالمصرفية المالية العلوم - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة91

1درعاالتسويق - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة92

2الالذقيةالدولي النقل لوجستيات - (الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية93

1حمصاألعمال ريادة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة94

1دمشقالحقوق - (دمشق ريف-    التل)-   الخاصة الشام جامعة95

2درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة96

1الالذقيةالحقوق - (الالذقية)-   الخاصة الشام جامعة97

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

2درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة99

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

1دمشقوالدبلوماسية الدولية العالقات -  (دمشق ريف-    التل)-  الخاصة الشام جامعة101

1حمصالتمريض - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة102

1طرطوسالتمريض -  (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة103

1حماةوآدابها اإلنكليزية اللغة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة104
أثناء تم الذي اإلنكليزية اللغة فحص في النجاح شرط + 1280  
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2درعاداخلي التصميم - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة105

1درعاالفنون - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة106

1دمشق ريفالغرافيكي التصميم - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة107

1درعا(الداخلي التصميم ـ الديكور) التطبيقية والفنون التصميم (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة108

1دمشقاإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة109

1دمشقوالعربية اإلسالمية الدراسات-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة110

1دمشقوالفلسفة والحديث التفسير-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة111

1دمشقالشريعة-  دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة112

1دمشقالدين أصول-  دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة113

1دمشقالشريعة-  دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة114

جميع المتقدمين

التقدم أثناء تم الذي الفنون مسابقة في النجاح شرط + 1280  

العامة للمفاضلة
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