
2022-2021جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

االدبي لذوي الشهداء

(4)جدول 

 رقم

الرغبة
الشريحةالحالي المقرالكلية اسم

أدبي

1دمشق ريفاألعمال إدارة - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة1

3دمشق ريفاألعمال إدارة - (الكسوة) الخاصة السورية الجامعة2

1درعااإلدارية العلوم -  (الرقة) الخاصة اإلتحاد جامعة3

3درعااإلدارة - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة4

1درعااألعمال إدارة - (الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة5

2دمشقاإلدارية العلوم  -  (دمشق ريف-    التل)-  الخاصة الشام جامعة6

1حلب اإلدارية العلوم - (سراقب-   إدلب) الخاصة إيبال جامعة7

1حلبواإلدارة األعمال -  (تلحدية-  سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة8

1درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة9

2درعااألعمال إدارة - (درعا أوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة10

1حمصاألعمال ريادة - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة11

11280طرطوسالمشافي إدارة - (طرطوس-  القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة12

2دمشقالحقوق - (دمشق ريف-    التل)-   الخاصة الشام جامعة13

3درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة14

2الالذقيةالحقوق - (الالذقية)-   الخاصة الشام جامعة15

2حمصالحقوق - (الحواش منطقة-  حمص) الخاصة الحواش جامعة16

3درعاالحقوق - (درعا أوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة17

1دمشق ريفالحقوق - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة18

2حمصالحقوق - (النضارة وادي-   حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة19

1دمشق ريفالحقوق  - (دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة20

1دمشقوالدبلوماسية الدولية العالقات -  (دمشق ريف-    التل)-  الخاصة الشام جامعة21

1حلباإلنكليزية اللغة-   الحية اللغات - (حلب ريف) الخاصة قرطبة جامعة22

1درعااإلنكليزية اللغة -  (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة23

1حماةوآدابها اإلنكليزية اللغة - (قرطل تل-   حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة24

1درعااإلنكليزية اللغة  -  (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة25

1درعاالغرافيكي التصميم - (درعا أوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة26

1درعاالداخلي التصميم - (درعا أوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة27

2درعاالفنون - (درعا أوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة28

1دمشق ريفالداخلي التصميم - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة29

1درعا التصميم ـ الديكور) التطبيقية والفنون التصميم (درعا أوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة30

الالذقية(التمثيل) األداء فنون - (الالذقية) المنارة جامعة31

1

 النهائية المفاضلة نتيجة المقعد على الحاصل

 نجاحه حال وفي. قبول المتحان يخضع

 في النجاح عدم حال وفي.  بالمنحة يلتحق

اإلدارة كلية في يقبل القبول امتحان

2دمشقاإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة32

1دمشقوالعربية اإلسالمية الدراسات-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة33

1دمشقوالدعوة اإلسالمية الدراسات-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة34

1دمشقوعلومها القرآنية القراءات-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة35

1دمشقوالفلسفة والحديث التفسير-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة36

1دمشقالشريعة-  دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة37

1دمشقالدين أصول-  دمشق (كفتارو مجمع) الشام بالد جامعة38

2دمشقالشريعة-  دمشق (رقية السيدة) الشام بالد جامعة39

الفنون مسابقة في النجاح شرط + 1280  

العامة للمفاضلة التقدم أثناء تم الذي

جميع المتقدمين

شهداء ابناء

1280

1280

اللغة فحص في النجاح شرط + 1280  

للمفاضلة التقدم أثناء تم الذي اإلنكليزية  

العامة


