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رقم 
الشریحة لذوي الشھداءالمقر الحالياسم الكلیةالرغبة

أدبي

ة)-إدارة األعمال1 1رف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
اد درعا)-إدارة األعمال2 ة الخاصة(اوتوس 1رف دمشقالجامعة السور
اد درعا)-اإلدارة3 ة الخاصة(اوتوس ة الدول 2درعاالجامعة الع
ة اإلدارة واالقتصاد4 ل اد درعا)-  ا (أوتوس 1درعاجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوج
ة الخاصة (حماة-غور العا )-ادارة االعمال5 2حماةالجامعة الوطن
ة6 ة والمال اد درعا)-العلوم االدار موك الخاصة(اوتوس 1درعاجامعة ال
ة7 ة واالقتصاد ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-العلوم االدار 1حمصجامعة الوادي الدول
ة دير الزور)-إدارة األعمال8 اد رة الخاصة ( 1درعاجامعة الج
ة9 3دمشقجامعة الشام الخاصة -(التل - رف دمشق) - العلوم االدار

1ریف دمشقجامعة انطاكیة السوریة الخاصة (ریف دمشق) -العلوم االداریة واالقتصادیة10

ة11 ة)-العلوم االدار ةجامعة الشام الخاصة- (الالذق 1الالذق

ة)-  االعمال واإلدارة12 ل سمعان-تلحد اء الخاصة (حلب ج 1حلبجامعة الشه
اد درعا)-إدارة األعمال13 ا (اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 1درعاجامعة الرش
ة14 ة والمال ة الخاصة  (رف حلب)-العلوم االدار 1حلبجامعة قرط
ة15 ة والمال ة الخاصة  (القامش )-العلوم االدار 1الحسكةجامعة قرط
اد درعا)-إدارة األعمال16 ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 1درعاالجامعة الدول

3دمشقجامعة الشام الخاصة -(التل - رف دمشق)-الحقوق17
اد درعا)-الحقوق18 ة الخاصة (اوتوس ة الدول 2درعاالجامعة الع
ة)-الحقوق19 ةجامعة الشام الخاصة- (الالذق 2الالذق
2حمصجامعة الحواش الخاصة (حمص-منطقة الحواش)-الحقوق20
اد درعا) الحقوق21 ا(اوتوس د الخاصة للعلوم والتكنولوج 1درعاجامعة الرش
ة)-الحقوق22 ف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط 1ر
ة الخاصة (حمص- وادي النضارة)-الحقوق23 2حمصجامعة الوادي الدول
1دمشقجامعة الشام الخاصة-(التل - ریف دمشق)- العالقات الدولیة والدبلوماسیة24

1حلبجامعة قرطبة الخاصة (ریف حلب)-اللغات الحیة25
ة26 سان ة والعلوم اال ة الخاصة  (القامش )-اللغات الح 1الحسكةجامعة قرط
ة27 ل اد درعا) لغة ان ا (أوتوس 1درعاجامعة قاسيون الخاصة- للعلوم والتكنولوج
ة 28 ل ا  (حماة- تل قرطل)-اللغة االن ة الخاصة للعلوم والتكنولوج الجامعة الع

وادابها
1حماة

ة29 ل اد درعا) - اللغة اإلن ا (اوتوس ة الخاصة للعلوم والتكنولوج 1درعاالجامعة الدول

م داخ 30 اد درعا)-تصم ا(اوتوس ة الخاصة للعلوم التكنولوج 1درعاالجامعة الدول
اد درعا)-الفنون31 ة الخاصة (اوتوس ة الدول 2درعاالجامعة الع
م داخ 32 ة)-تصم 1ریف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
م غراف 33 ة)-تصم 1ریف دمشقجامعة القلمون الخاصة (دير عط
م 34 كور ـ التصم ة ( الد ق م والفنون التطب اد درعا) التصم موك الخاصة(اوتوس جامعة ال

الداخ )
1درعا

ة35 عة اإلسالم الد الشام (مجمع الفتح اإلسال ) دمشق-ال 2دمشقجامعة 
2دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمیة والعربیة36
2دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-الدراسات اإلسالمیة والدعوة37
1دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-القراءات القرانیة وعلومھا38
2دمشقجامعة بالد الشام (مجمع الفتح اإلسالمي) دمشق-التفسیر والحدیث وعلوم القران39
2دمشقجامعة بالد الشام (مجمع كفتارو) دمشق-الشریعة40
2دمشقجامعة بالد الشام (مجمع كفتارو) دمشق-اصول الدین41
2دمشقجامعة بالد الشام (السیدة رقیة) دمشق-الشریعة42
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