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المقر الحالًاسم الكلٌةرقم الرغبة

      الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً

مدٌرٌة المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة

ذوي شهداء عام

 العام  وذوي الشهداء2023-2022جدول مفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسً 


