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الفرع

الكلية المقبول فيها
جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)  -إدارة األعمال

 6197أدبي

مريم تميم دوبا

1910

جامعة القلمون الخاصة (دير عطية)-تمويل وبنوك

 5671أدبي

رغد خالد توتي

1530

بان محمد غسان زين العابدين

1989

آية محمد عويض

1608

بيان محمد عادل بركات

1754

 2653أدبي

معتصم علي البصيري

1628

 1093أدبي

سيف الدين شفيق الغبره

1506

رنين محمدوليد بيره جكلي

1501

الجامعة الوطنية الخاصة (حماة-غور العاصي)-ادارة االعمال  -التسويق

 6602أدبي

راما حسام الشاغوري

1852

جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق -التل) -العلوم اإلدارية

 6346أدبي

شمس عدنان عنقا

1522

 4550أدبي

دعاء نبيل موسى

1756

وعد صابر االسماعيل

1744

 77شرعي

عمر سامر الياماني

2111

 68شرعي

أنس إبراهيم حمود الحسين السمير

2018

 11770أدبي

لوليا محمد حسان الزيبق

2014

 11591أدبي

ثريا وليد الرافعي

1931

 10007أدبي

تولين عامر رشدي

1770

 5070أدبي

روان ابراهيم عبد الرحمن

1739

 1925أدبي

رغد ايمن الجغامي

1794

 1398أدبي

جالل محمدانس سكاف

1761

 3214أدبي

راما محرزة خالد مقصود

1609

بشرى فراس القاضي

1603

يعقوب عبد الكريم رمضان

1557

ميس واثق عمار

1731

 235أدبي

محمد باسل عثمان

1679

 2232أدبي

كارول اميل عيسى

1840

 2673أدبي

دينا محمد مؤنس حسن

1737

الجامعة السورية الخاصة(اوتوستراد درعا)-إدارة األعمال

 10397أدبي
 8228أدبي
 944شرعي

الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-اإلدارة

 14422أدبي

جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (القامشلي)-إدارة اعمال

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-إدارة االعمال

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-تسويق

جامعة الشام الخاصة (ريف دمشق -التل) -الحقوق

 538أدبي

 14251أدبي
 1240أدبي
الجامعة العربية الدولية الخاصة(اوتوستراد درعا)-الحقوق
جامعة الوادي الخاصة ( حمص  -وادي النضارة)  -الحقوق

 11036أدبي
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االكتتاب

الفرع

الكلية المقبول فيها
جامعة قرطبة الخاصة للعلوم التكنولوجيا (ريف حلب)-اللغة اإلنكليزية

 4851أدبي

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيا(اوتوستراد درعا)-تصميم غرافيكي

 11642أدبي

اريج عامر البطو

1841

راما محمد هشام السبيني

1277

رغد اياد نسب

1574

رنيم ياسين الكردي

1324

 5611أدبي

خالد سامر بشار

1205

 7620أدبي

شريف احمد زيتون

1367

 5463أدبي

زهور حاتم حاتم

1343

عمر محمد تقي

1317

اريج هشام احمد

1271

منى محمد حرب

1164

 12901أدبي

روال نورالدين بيازيد

1128

 5765أدبي

آالء أحمد الجهماني

1128

 9195أدبي

رانيا عدنان عبد النبي

1118

 3569أدبي

خالد جمال السوقي

1098

 15086أدبي

شذى اسماعيل النابلسي

1092

 14854أدبي

والء خالد المصري

1267

ليالس مروان نجيب

1264

 12919أدبي

زينب محمد عدنان زوبي

1197

 15052أدبي

زبيده محمد ديب زبيدي

1149

 9876أدبي

مريم ياسر عبيد

1078

 6952أدبي

يسرى عمر الكحال

1306

عمار مهند مهاجر

1252

ايمان محمدفايز بغجاتي

1248

عمران أسعد الجهماني

1157

 3900أدبي
الجامعة العربية الدولية الخاصة (اوتوستراد درعا)-الفنون

 12080أدبي

 3شرعي
 1354أدبي
جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الشريعة اإلسالمية

جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمية والعربية

جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمية والدعوة
جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع كفتارو) دمشق-الشريعة

 285شرعي

 992شرعي

 94شرعي
 11941أدبي

جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (مجمع السيدة رقية) دمشق-الشريعة
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 538أدبي

