
رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ0دمشقالھندسة المعلوماتية1
ـــــ2حلبالھندسة المعلوماتية2
ـــــ0الالذقيةالھندسة المعلوماتية3
ـــــ0حمصالھندسة المعلوماتية4
ـــــ0دمشقالھندسة المدنية5
ـــــ9حلبالھندسة المدنية6
ـــــ15حلبالھندسة المائية7
ـــــ15حلبالھندسة الطبوغرافية8
ـــــ0الالذقيةالھندسة المدنية9

ـــــ5حمصالھندسة المدنية10
ـــــ15حمصھندسة الموارد المائية11
ـــــ14حمصالھندسة البيئية12
ـــــ15حماةالھندسة المدنية14
ـــــ12الحسكةالھندسة المدنية16
ـــــ14دمشقالھندسة المعمارية17
ـــــ15حلبالھندسة المعمارية18
ـــــ14الالذقيةالھندسة المعمارية19
ـــــ14حمصالھندسة المعمارية20
ـــــ15حماةالھندسة المعمارية / السلمية21
ـــــ15طرطوسالھندسة المعمارية22
ـــــ1دمشقھندسة اإللكترونيات واالتصاالت23
ـــــ14دمشقھندسة الحواسيب واألتمتة24
ـــــ14دمشقھندسة الطاقة الكھربائية25
ـــــ15السويداءھندسة الطاقة الكھربائية26
ـــــ15دمشقھندسة التصميم الميكانيكي27
ـــــ0دمشقالھندسة الطبية28
ـــــ15دمشقھندسة الميكانيك العام29

شواغر مفاضلة ذوي الشھداء للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ15دمشقھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا30
ـــــ9دمشقھندسة السيارات واآلليات الثقيلة31
ـــــ15السويداءھندسة القوى الميكانيكية32
ـــــ15حلبھندسة االتصاالت33
ـــــ15حلبھندسة الحواسيب34
ـــــ15حلبھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية35
ـــــ14حلبھندسة النظم اإللكترونية36
ـــــ15حلبھندسة نظم القدرة الكھربائية37
ـــــ14حلبھندسة القيادة الكھربائية38
ـــــ15حلبھندسة الميكاترونيك39
ـــــ15حلبالھندسة النووية40
ـــــ14حلبھندسة اإلنتاج41
ـــــ14حلبھندسة الطيران42
ـــــ14حلبھندسة الطاقة (الميكانيكية)43
ـــــ15حلبعلم المواد الھندسية44
ـــــ15حلبھندسة اآلالت الزراعية45
ـــــ8الالذقيةھندسة الطاقة الكھربائية46
ـــــ0الالذقيةھندسة االتصاالت واإللكترونيات47
ـــــ13الالذقيةھندسة الحاسبات والتحكم اآللي48
ـــــ11الالذقيةھندسة الميكاترونيك49
ـــــ14الالذقيةھندسة القوى الميكانيكية50
ـــــ14الالذقيةھندسة التصميم واإلنتاج51
ـــــ13الالذقيةالھندسة البحرية52
ـــــ0الالذقيةالھندسة الطبية53
ـــــ0حمصھندسة اإللكترونيات واالتصاالت54
ـــــ15حمصھندسة التحكم اآللي والحواسيب55
ـــــ14حمصھندسة الطاقة الكھربائية56
ـــــ14حمصھندسة القوى الميكانيكية57
ـــــ14حمصھندسة التصميم واإلنتاج58
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ14حمصھندسة الميكاترونيك59
ـــــ14حمصھندسة المعادن60
ـــــ13حلبالھندسة التقنية (تقانات الھندسةالبيئية)62
ـــــ13حلبالھندسة التقنية (تكنولوجيا األغذية)63
ـــــ15حلبالھندسة التقنية (تقانات الھندسة الحيوية)64
ـــــ14طرطوسالھندسة التقنية (المكننة الزراعية)65
ـــــ10طرطوسالھندسة التقنية (تقانة األغذية)66
ـــــ9طرطوسالھندسة التقنية (معدات وآليات)67
ـــــ4طرطوسالھندسة التقنية (أتمتة صناعية)68
ـــــ14طرطوسالھندسة التقنية (طاقات متجددة)69
ـــــ6حمصالھندسة البترولية70
ـــــ15حمصالھندسة الكيميائية71
ـــــ6حمصالھندسة الغذائية72
ـــــ15حمصھندسة الغزل والنسيج73
ـــــ5طرطوسھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت76
ـــــ6دمشقالكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب)77
ـــــ13دمشقالكلية التطبيقية (ميكاترونيكس)78
ـــــ3الالذقيةالكلية التطبيقية (تقانات االتصاالت)79
ـــــ15الالذقيةالكلية التطبيقية (التغذية الكھربائية للمنشآت الصناعية والمدن)80
ـــــ15الالذقيةالكلية التطبيقية (التدفئة والتبريد والتكييف)81
ـــــ14الالذقيةالكلية التطبيقية (تصنيع ميكانيكي)82
ـــــ12الالذقيةالكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب)83
ـــــ9الالذقيةالكلية التطبيقية (ميكانيك مركبات)84
ـــــ13حماةالكلية التطبيقية (تقنيات حاسوب)85
ـــــ14حماةالكلية التطبيقية (التغذية الكھربائية للمنشآت الصناعية والمدن)86
ـــــ15حلبالكلية التطبيقية (تقنيات الكترونية)87
ـــــ15حلبالكلية التطبيقية (التدفئة والتبريد والتكييف)88
ـــــ14درعاالطب البيطري89
ـــــ13حماةالطب البيطري90
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ15دير الزورالطب البيطري91
ـــــ13دمشقالزراعة92
ـــــ15السويداءالزراعة93
ـــــ15حلبالزراعة94
ـــــ15ادلبالزراعة (عام)95
ـــــ2الالذقيةالزراعة96
ـــــ11حمصالزراعة97
ـــــ15حماةالزراعة / السلمية98
ـــــ15دير الزورالزراعة99

ـــــ13الحسكةالزراعة100
ـــــ0دمشقاالقتصــــاد102
ـــــ14درعااالقتصــــاد103
ـــــ14القنيطرةاالقتصــــاد104
ـــــ14السويداءاالقتصــــاد105
ـــــ10حلباالقتصــــاد106
ـــــ8الالذقيةاالقتصــــاد107
ـــــ13حمصاالقتصــــاد108
ـــــ12طرطوساالقتصــــاد109
ـــــ15حماةاالقتصــــاد (تمويل ومصارف)110
ـــــ14دير الزوراالقتصــــاد111
ـــــ15الحسكةاالقتصــــاد112
ـــــ15ادلبالعلوم اإلدارية113
ـــــ14دمشقالعلوم (علم الحياة)114
ـــــ15حلبالعلوم (علم الحياة)115
ـــــ15الالذقيةالعلوم (علم الحياة)116
ـــــ15حمصالعلوم (علم الحياة)117
ـــــ15طرطوسالعلوم (علم الحياة)118
ـــــ15الحسكةالعلوم (علم الحياة)120
ـــــ15السويداءالعلوم (علم الحياة)121
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ15درعاالعلوم (علم الحياة)122
ـــــ15دير الزورالعلوم (علم الحياة)123
ـــــ15دمشقالعلوم (الجيولوجيا)124
ـــــ15حلبالعلوم (الجيولوجيا)125
ـــــ15الالذقيةالعلوم (الجيولوجيا)126
ـــــ14حمصالعلوم (الجيولوجيا)127
ـــــ15دمشقالعلوم (الرياضيات)129
ـــــ15حلبالعلوم (الرياضيات)130
ـــــ15طرطوسالعلوم (الرياضيات)131
ـــــ15السويداءالعلوم (الرياضيات)132
ـــــ15درعاالعلوم (الرياضيات)133
ـــــ15القنيطرةالعلوم (الرياضيات)134
ـــــ15الالذقيةالعلوم (الرياضيات)135
ـــــ15حمصالعلوم (الرياضيات)136
ـــــ15دير الزورالعلوم (الرياضيات)137
ـــــ15ادلبالعلوم (الرياضيات)138
ـــــ15حمصالعلوم (الرياضيات) / تدمر140
ـــــ15حماةالعلوم (الرياضيات) / مصياف141
ـــــ15الحسكةالعلوم (الرياضيات)142
ـــــ15دمشقالعلوم (الفيزياء)143
ـــــ15حلبالعلوم (الفيزياء)144
ـــــ14حمصالعلوم (الفيزياء)145
ـــــ15طرطوسالعلوم (الفيزياء)146
ـــــ15ادلبالعلوم (الفيزياء)147
ـــــ15دير الزورالعلوم (الفيزياء)148
ـــــ15الالذقيةالعلوم (الفيزياء)149
ـــــ15دمشقالعلوم (الكيمياء)150
ـــــ15حلبالعلوم (الكيمياء)151
ـــــ15الالذقيةالعلوم (الكيمياء)152
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

ـــــ15طرطوسالعلوم (الكيمياء)153
ـــــ15حمصالعلوم (الكيمياء)154
ـــــ15دير الزورالعلوم (الكيمياء)155
ـــــ15حمصالعلوم (الكيمياء) / تدمر157
ـــــ15دمشقالعلوم (اإلحصاء الرياضي)158
ـــــ15حلبالعلوم (اإلحصاء الرياضي)159
ـــــ15الالذقيةالعلوم (اإلحصاء الرياضي)160
ـــــ15حمصالعلوم (اإلحصاء الرياضي)161
ـــــ10حمصالعلوم الصحية162
ـــــ15دمشقالعلوم البيئية163
ـــــ14حلبالتمريض164
ـــــ10الالذقيةالتمريض165
ـــــ13حماةالتمريض166
210دمشقاللغة العربية168
213درعااللغة العربية169
213السويداءاللغة العربية170
213القنيطرةاللغة العربية171
212حلباللغة العربية172
213ادلباللغة العربية173
29الالذقيةاللغة العربية174
212طرطوساللغة العربية175
210حمصاللغة العربية176
213حماةاللغة العربية177
213دير الزوراللغة العربية178
213الحسكةاللغة العربية179
212دمشقاللغة اإلنكليزية181
213درعااللغة اإلنكليزية182
213حلباللغة اإلنكليزية183
213ادلباللغة اإلنكليزية184
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

211الالذقيةاللغة اإلنكليزية185
213طرطوساللغة اإلنكليزية186
18حمصاللغة اإلنكليزية187
213حماةاللغة اإلنكليزية188
213دير الزوراللغة اإلنكليزية189
213دمشقاللغة الفرنسية190
213السويداءاللغة الفرنسية191
213حلباللغة الفرنسية192
213الالذقيةاللغة الفرنسية193
213طرطوساللغة الفرنسية194
112حمصاللغة الفرنسية195
213دير الزوراللغة الفرنسية196
213الحسكةاللغة الفرنسية197
213دمشقاللغة االسبانية198
15دمشقاللغة الروسية199
213دمشقاللغة األلمانية200
213دمشقاللغة الفارسية201
212حمصاللغة الفارسية202
212دمشقالفلســــفة203
213السويداءالفلســــفة204
213حلبالفلســــفة205
28الالذقيةالفلســــفة206
26دمشقعلم اجتماع207
213السويداءعلم اجتماع208
213درعاعلم اجتماع209
212حلبعلم اجتماع210
27الالذقيةعلم اجتماع211
213دير الزورعلم اجتماع212
38دمشقالمكتبات والمعلومات213
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

35الالذقيةالمكتبات والمعلومات214
93دمشقالجغرافية215
96السويداءالجغرافية216
96حلبالجغرافية217
50الالذقيةالجغرافية218
94طرطوسالجغرافية219
101دمشقاآلثــــــــار220
105السويداءاآلثــــــــار221
103حلباآلثــــــــار222
105ادلباآلثــــــــار223
61دمشقاإلعــــــالم225
00دمشقالحقوق226
38درعاالحقوق227
39القنيطرةالحقوق228
00حلبالحقوق229
32ادلبالحقوق230
10دير الزورالحقوق231
312الحسكةالحقوق232
00الالذقيةالحقوق233
00حمصالحقوق234
212دمشقالتربية المناھج وتقنيات التعليم235
29حلبالتـربية المناھج وطرائق التدريس236
00الالذقيةالتربية المناھج وتقنيات التعليم237
25حمصالتربية المناھج وطرائق التدريس238
26دمشقالتربية (علم النفس)239
211حمصالتربية (علم النفس)240
212دمشقالتــــربية الخاصة241
310دمشقالتربية (اإلرشاد النفسي)242
312درعاالتربية (اإلرشاد النفسي)243
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رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

312السويداءالتربية (اإلرشاد النفسي)244
312حلبالتربية (اإلرشاد النفسي)245
31الالذقيةالتربية (اإلرشاد النفسي)246
20حمصالتربية (اإلرشاد النفسي)247
210طرطوسالتربية (اإلرشاد النفسي)248
00دمشقالتربية (معلم صف)غير ملتزم249
82درعاالتربية (معلم صف)غير ملتزم250
104السويداءالتربية (معلم صف)غير ملتزم251
90القنيطرةالتربية (معلم صف)غير ملتزم252
00حلبالتربية (معلم صف)غير ملتزم253
104ادلبالتربية (معلم صف)غير ملتزم254
00الالذقيةالتربية (معلم صف)غير ملتزم255
00طرطوسالتربية (معلم صف)غير ملتزم256
00حمصالتربية (معلم صف)غير ملتزم257
90حماةالتربية (معلم صف)غير ملتزم258
104حمصالتربية (معلم صف)غير ملتزم/ تدمر259
104الحسكةالتربية (معلم صف)غير ملتزم261
104دير الزورالتربية (معلم صف)غير ملتزم262
21دمشقالتربية (رياض األطفال) إناث فقط263
00حمصالتربية (رياض األطفال) إناث فقط264
213الحسكةالتربية (رياض األطفال) إناث فقط265
213دير الزورالتربية (رياض األطفال) إناث فقط266
312دمشقالشـــــريعة268
312حلبالشـــــريعة269
00دمشقالعلوم السياسية270
71دمشقالســـــــياحة271
66حمصالســـــــياحة272
48طرطوسالســـــــياحة273
47دمشقالفنون الجميلة274

9/13



رمز 
شواغر المدينةاسم الكليةالكلية

علمي
شواغر 
ادبي

47السويداءالفنون الجميلة275
46حلبالفنون الجميلة التطبيقية276
47الالذقيةالفنون الجميلة277
95حماةالتربية الرياضية278
105الالذقيةالتربية الرياضية279
ـــــ14دمشقالمعھد التقاني الھندسي280
ـــــ15حمصالمعھد التقاني الھندسي281
ـــــ15الالذقيةالمعھد التقاني الھندسي282
ـــــ15حلبالمعھد التقاني الھندسي283
ـــــ14دمشقالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية284
ـــــ14حلبالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية285
ـــــ0دمشقالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)286
ـــــ10حلبالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)287
ـــــ10حماةالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)288
50دمشقالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية289
132حلبالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية290
132درعاالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية291
100الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية292
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني الزراعي293
ـــــ15حلبالمعھد التقاني الزراعي294
ـــــ15الالذقيةالمعھد التقاني للزراعات المتوسطية295
ـــــ15السويداءالمعھد التقاني الزراعي296
ـــــ15حمصالمعھد التقاني الزراعي297
ـــــ15طرطوسالمعھد التقاني الزراعي298
ـــــ15حماةالمعھد التقاني الزراعي/ السقيلبية299
ـــــ15درعاالمعھد التقاني الزراعي300
ـــــ15ادلبالمعھد التقاني الزراعي301
ـــــ15دير الزورالمعھد التقاني الزراعي302
ـــــ15الحسكةالمعھد التقاني الزراعي303
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علمي
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ـــــ15القنيطرةالمعھد التقاني الزراعي304
ـــــ12دمشقالمعھد التقاني الطبي305
ـــــ14ريف دمشقالمعھد التقاني الطبي /النبك306
ـــــ15حلبالمعھد التقاني الطبي307
ـــــ15الالذقيةالمعھد التقاني الطبي308
ـــــ14حماةالمعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة309
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني للحاسوب310
ـــــ13الالذقيةالمعھد التقاني للحاسوب311
ـــــ11حمصالمعھد التقاني للحاسوب312
ـــــ15درعاالمعھد التقاني للحاسوب313
ـــــ15حلبالمعھد التقاني للحاسوب314
ـــــ15حماةالمعھد التقاني للحاسوب315
ـــــ15حماةالمعھد التقاني للطب البيطري316
ـــــ15الالذقيةالمعھد التقاني للطب البيطري317
ـــــ15الحسكةالمعھد التقاني للطب البيطري318
ـــــ15طرطوسالمعھد التقاني للطاقة الشمسية319
ـــــ15الحسكةالمعھد التقاني للمكننة الزراعية/ القامشلي320
ـــــ15طرطوسالمعھد التقاني للنقل البحري321
ـــــ15دمشقمعھد المراقبين الفنيين322
ـــــ15حلبمعھد المراقبين الفنيين323
ـــــ15حمصمعھد المراقبين الفنيين324
ـــــ15حماةمعھد المراقبين الفنيين325
ـــــ15الالذقيةمعھد المراقبين الفنيين326
ـــــ15طرطوسمعھد المراقبين الفنيين327
ـــــ15الحسكةمعھد المراقبين الفنيين328
ـــــ15درعامعھد المراقبين الفنيين329
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني للطبــــاعة والنشر330
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني للصناعات الكيميائية331
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية332
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علمي
شواغر 
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ـــــ14حلبالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية333
ـــــ13حمصالمعھد التقاني للصناعات التطبيقية334
ـــــ14دمشقالمعھد التقاني للصناعات النسيجية335
ـــــ13دمشقالمعھد التقاني الصحــــي336
ـــــ14حمصالمعھد التقاني الصحــــي337
ـــــ15حلبالمعھد التقاني  الصحــــي338
ـــــ13طرطوسالمعھد التقاني الصحــــي339
ـــــ15الحسكةالمعھد التقاني الصحــــي340
ـــــ15دير الزورالمعھد التقاني الصحــــي341
ـــــ14حلبالمعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات (ملتزم)342
ـــــ0حلبالمعھد التقاني للخطوط الحديدية اختصاص تسويق وأعمال ( ذكور واناث) (ملتزم343
ـــــ0حمصالمعھد التقاني للنفط والغازذكور فقط (ملتزم)344
ـــــ0طرطوسالمعھد التقاني للنفط والغازذكور فقط (ملتزم)/ بانياس345
ـــــ15دير الزورالمعھد التقاني للنفط والغازذكور فقط (ملتزم)/ الرميالن346
411دمشقالمعھد التقاني للفنون التطبيقية347
78دمشقمعھد اآلثار والمتاحف348
ـــــ13دمشقالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك349
ـــــ15حلبالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك350
ـــــ14الالذقيةالمعھد التقاني للكھرباء والميكانيك351
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني اإلحصـــائي352
ـــــ15الالذقيةالمعھد التقاني اإلحصـــائي353
ـــــ15دمشقالمعھد التقاني المالــــــــــــــي354
411دمشقالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية355
411حلبالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية356
411الالذقيةالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية357
411حمصالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية358
411طرطوسالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية359
411دير الزورالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية360
411السويداءالمعھد التقاني للعلوم السياحية والفندقية361
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55دمشقالمعھد التقاني القانوني362
411دمشقالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية363
30دمشقمدرسة تمريض364
65حلبمدرسة تمريض365
ـــــ7الالذقيةمدرسة تمريض366
10ـــــدمشقالتاريخ41
15ـــــالسويداءالتاريخ42
12ـــــحلبالتاريخ43
6ـــــالالذقيةالتاريخ44
7ـــــحمصالتاريخ45
15ـــــدير الزورالتاريخ46

10ـــــدمشقالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق120
9ـــــالالذقيةالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق121
15ـــــحلبالمعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق122
0ـــــدمشقالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط128
4ـــــحلبالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط129
1ـــــحماةالمعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط130
14ـــــدمشقالمعھد التقاني للخدمة االجتماعية133
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