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اجازة يف اهلندسة املعلوماتية  اختصاص  البرمجيات ونظم المعلومات
1031311831621الربجميات ونظم املعلومات

 اجازة يف اهلندسة املعلوماتية اختصاص  النظم والشبكات الحاسوبية
12426211031621النظم والشبكات احلاسوبية

 اجازة يف اهلندسة املعلوماتية   الذكاء الصنعي
............1031621اختصاص  الذكاء الصنعي

32104211155311118621111242111

2022-2021العدد المقرر قبوله في  اختصاصات الدراسات العليا في كليات الهندسة المعلوماتية 

وأبناء المفقودين وأزواجهم وذلك من % 70من العسكريين المجندين واالحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي اليقل عن % 35والتزيد على % 30أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة التقل عن *  
فما فوق بسبب الحرب أو % 40جريح الوطن للمصابين بنسبة عجز - العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات ارهابية أو عناصر معادية   

وتثبت هذه الحاالت بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات )العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية من عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وعسكريو قوى األمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري،   
وسيتم التفاضل بينهم  كتلة واحدة ويتم القبول وفق المعدل األعلى (المسلحة حصرًا وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لديها

سيتم التفاضل بين الطالب من خريجي الجامعات الخاصة والشهادات غير السورية والجامعة االفتراضية على شواغر العرب واالجانب كتلة واحدة ويتم قبولهم وفق المعدل األعلى وفق االختصاصات المتوفرة من شواغر العرب واألجانب لخريجي **
.الجامعات الحكومية في كل جامعة 

المجموع العام

سيتم التفاضل بين الطالب من خريجي الجامعات الخاصة والشهادات غير السورية والجامعة االفتراضية على المقاعد المخصصة لهم كتلة واحدة ويتم قبولهم وفق المعدل األعلى وفق االختصاصات المتوفرة من المقاعد االساسية لخريجي ***
.الجامعات الحكومية في كل جامعة وعلى أن اليقبل في االختصاص أكثر من طالب واحد 

البعثتشرينحلبدمشق

االجازة المطلوبةاسم االختصاص
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