
 
 

، Covid 19إيمبنبً ببلدور  اإلجتمبعي وخدمة للمجتمع المحلي، وإستجببة من جبمعة الزرقبء للتداعيبت التي سببهب وببء 

تعلن جبمعة الزرقبء عن منح خصم خبص للطلبة السىريين من حبملي وثيقة تسجيل الالجئين في برامج البكبلىريىس على 

: النحى اآلتي

 
 

 انخخظظاثانكهيت 
سعش انساعت قبم 

 انخظى
سعش انساعت بعذ انخظى  َسبت انخظى

 

انششيعت 

  ديُاس30  وأطىنهانفقه
70% 

  دَاَيش9

  دَاَيش9  ديُاس30 أطىل انذيٍ

اآلداب 

  ديُاس22 %60  ديُاس55  انعشبيت وآدابهاانهغت

  ديُاس33 %40  ديُاس55 (و.ص) االَجهيزيت وآدابهاانهغت

  ديُاس44 %20  ديُاس55 حشجًت

انعهىو 
  ديُاس27.5 %  50  ديُاس55 انشياضياث

  ديُاس24 %  60  ديُاس60 انفيزياء

حكُىنىجيا 

 انًعهىياث

  ديُاس32.5 %  50  ديُاس65 (و.ص) انًعهىياث انحاسىبيتَظى

  ديُاس40 %50  ديُاس80  انبشيجياثهُذست

  ديُاس32.5 %  50  ديُاس65 (و.ص) عهى انحاسىب

  ديُاس21 %  65  ديُاس60 حكُىنىجيا االَخشَج

  ديُاس29.25 %  55  ديُاس65 انزكاء االططُاعي

االقخظاد وانعهىو 

 اإلداسيت

  ديُاس27 %  55  ديُاس60 (و.ص) انًعهىياث اإلداسيتَظى

  ديُاس36 %  55  ديُاس80 (و.ص) انًحاسبت

  ديُاس29.25 % 55  ديُاس65 (و.ص) األعًالإداسة

  ديُاس29.25 %  55  ديُاس65 (و.ص) انًانيت وانًظشفيتانعهىو

  ديُاس27 %55 ديُاس 60 انخسىيق

  ديُاس20 %60  ديُاس50 االقخظاد

  ديُاس27 %55  ديُاس60  انًعهىياث انًحاسبيتَظى

  ديُاس18 %70  ديُاس60  االسالييتانًظاسف

  انخشبىيتانعهىو

  ديُاس24 %60  ديُاس60 طفاليعهى 

  ديُاس16.5 % 70  ديُاس55  انًكخباث وانًعهىياثعهى

  ديُاس13.75 %75  ديُاس55 انطفىنت انًبكشة

انعهىو انطبيت 

انًساَذة 

  ديُاس59.5 %  15  ديُاس70  انطبيتانخحانيم

  ديُاس35 %  50  ديُاس70 انسًع وانُطق انخطبيقي

  ديُاس38.5 %  45  ديُاس70 انخًشيض انخًشيض

انهُذست 

 انخكُىنىجيت

  ديُاس54 %  55 ديُاس 120  انًذَيتانهُذست

  ديُاس54 %  55 ديُاس 120  انعًاسةهُذست

  ديُاس49.5 %  55  دَاَيش110  انكهشبائيتانهُذست

  ديُاس49.5 %  55  دَاَيش110 انهُذست انًيكاَيكيت

  ديُاس54 %  55  ديُاس120 هُذست انطاقت

  ديُاس72 %  40  ديُاس120 انظيذنت انظيذنت

انفُىٌ وانخظًيى 
  ديُاس45 %  50  ديُاس90  انذاخهيانخظًيى

  ديُاس45 %  50  ديُاس90  انجشافيكيانخظًيى

اإلعالو 
  ديُاس28 %65 دينبر 80 انظحافت واالعالو

  ديُاس28 %65  ديُاس80 اإلراعت وانخهفزيىٌ

 



 
 

، Covid 19إيمبنبً ببلدور  اإلجتمبعي وخدمة للمجتمع المحلي، وإستجببة من جبمعة الزرقبء للتداعيبت التي سببهب وببء 

 الدراسبت العليبتعلن جبمعة الزرقبء عن منح خصم خبص للطلبة السىريين من حبملي وثيقة تسجيل الالجئين في برامج 

: على النحى اآلتي

 

 انىطُيااليخحاٌ عاليت  سعش انساعت بعذ انخظى َسبت انخظى  قبم انخظىسعش انساعت انخخظض

انهغت االَجهيزيت 

 نغىياث/ أدب 
  دسجت75  ديُاس60 %60  ديُاس150

  ديُاس80 % 60  ديُاس200 انًحاسبت
 دسجت 50

  ديُاس60 %60  ديُاس150 انخسىيق

  ديُاس60 % 60  ديُاس150 انشياضياث

 دسجت 65
  ديُاس60 % 60  ديُاس150 عهى انحاسىب

  ديُاس100 %50  ديُاس200 إداسة األعًال

  ديُاس60 % 60  ديُاس150 هُذست انبشيجياث

انًهكيت انفكشيت وإداسة 

 اإلبخكاس
  دسجت50  ديُاس45 %70  ديُاس150

  دسجت50  ديُاس60 % 60  ديُاس150 انًظاسف االسالييت

  دسجت65  ديُاس80 %60  ديُاس200 إداسة انخًشيض

  دسجت75  ديُاس130 %35  ديُاس200 انعهىو انظيذالَيت

 

 


