
 2222/2222مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 

جامعة 
دمشق 
 وفروعها

 )الفرع األدبً(كلٌة الهندسة المعمارٌة  )الفرع العلمً(بناء اإلدارة  –الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةكلٌة 

 )الفرع األدبً(المكتبة المركزٌة )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة المدنٌة 

 )الفرع األدبً( كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة مبنى الصحافة )الفرع العلمً(التوسع  -كلٌة العلوم 

 )الفرع األدبً(المعهد التقانً للحاسوب بدرعا  )الفرع العلمً(المعهد العالً للرصد الزلزالً 

 الفرع األدبً( –)الفرع العلمً كلٌة التربٌة الثالثة بدرعا  )الفرع العلمً(المكتبة  -كلٌة الطب البشري 

 الفرع األدبً( –)الفرع العلمً كلٌة التربٌة الثانٌة بالسوٌداء  )الفرع العلمً(المخبر  –كلٌة طب األسنان 

 الفرع األدبً( - )الفرع العلمًكلٌة التربٌة الرابعة بالقنٌطرة  (الفرع األدبً – )الفرع العلمًكلٌة الزراعة 

 الفرع األدبً( –)الفرع العلمً المعهد التقانً الطبً بالنبك  الفرع األدبً( -)الفرع العلمً كلٌة الهندسة المعلوماتٌة 

 )أمهات سورٌات وعرب مولودون فً سورٌة(مدٌرٌة شؤون الطالب المركزٌة 

 مفاضلة العرب واألجانب( –)مفاضلة السوري غٌر المقٌم  برامكة –مكتبة اللغة الفرنسٌة )تحت المكتبة المركزٌة( 

 كلٌة التربٌة الثانٌة بالسوٌداء  -كلٌة التربٌة الرابعة بالقنٌطرة  -المعهد التقانً للحاسوب بدرعا  - كلٌة السٌاحة

 )مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات( 

 مفاضلة المعاقٌن(- والجرحى والمفقودٌن مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة) بناء المساحة  –كلٌة الهندسة المدنٌة 
 

 وفرعهاحمب جامعة 

 )الفرع األدبً(كلٌة االقتصاد  )الفرع العلمً(كلٌة الزراعة 

 )الفرع األدبً(كلٌة التربٌة  )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة المدنٌة 

 )الفرع األدبً(المعهد التقانً للحاسوب  )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة المعلوماتٌة 

 )الفرع األدبً( كلٌة الحقوق )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة 

 (والجرحى والمفقودٌن )مفاضلة ذوي الشهداءكلٌة العلوم  )الفرع العلمً( كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة

 وتعدٌل الرغبات () مركز تصحٌح البٌانات مركز الحاسب االلكترونً  )الفرع العلمً(مدٌرٌة المكتبات 

 للشهادات غٌر السورٌة( -مفاضلة السوري غٌر المقٌم–)مفاضلة المعاقٌن كلٌة الطب 

 عرب وأجانب( –الطالب العرب وأبناء األمهات السورٌات  - )مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌةمدٌرٌة شؤون الطالب المركزٌة
 

 تشرين جامعة 

 )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة المدنٌة  )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة 

 ) تعدٌل ثانوٌات غٌر سورٌة(مدٌرٌة شؤون الطالب  )الفرع األدبً(( 4-3-2-1المكتبة المركزٌة مركز )

-مفاضلة السوري غٌر المقٌم  -مفاضلة المعاقٌن -مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  - والجرحى والمفقودٌن مفاضلة ذوي الشهداء)( 6و  5المكتبة المركزٌة مركز )

 (أمهات سورٌات وعرب مولودون فً سورٌة - مفاضلة الطلبة العرب واألجانب

 ) مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات (مركز الحاسب 
 

 البعثجامعة 

 )الفرع األدبً(الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌة كلٌة  )الفرع العلمً(كلٌة الطب 
 )الفرع األدبً(الهندسة الزراعٌة كلٌة  )الفرع العممي(كمية الهندسة المدنية 

 ) مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات (إدارة الشبكة   )الفرع العلمً(كمية الهندسة المعموماتية 

الطالب العرب وأبناء األمهات  -مفاضلة المعاقٌن  - والجرحى والمفقودٌنمفاضلة ذوي الشهداء  -)مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  مدٌرٌة شؤون الطالب 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غٌر المقٌم  –للشهادات الثانوٌة غٌر السورٌة  -السورٌات 
 

 حماهجامعة 

 )الفرع األدبً(الطب البٌطري  –مركز خدمة الطالب  العلمً()الفرع كلٌة الصٌدلة 

 )الفرع األدبً( كلٌة االقتصاد )الفرع العلمً(كلٌة الطب البٌطري 

 )الفرع األدبً(المعهد العالً للغات  )الفرع العلمً(كلٌة العمارة بالسلمٌة 

 )الفرع األدبً(كلٌة الزراعة بالسلمٌة  )الفرعٌن العلمً واألدبً(كلٌة العلوم )مصٌاف( 

 مفاضلة المعاقٌن( - )مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودٌن التربٌةكلٌة  لفرع األدبً(ا -)الفرع العلمً  الكلٌة التطبٌقٌة

تصحٌح  -للشهادات الثانوٌة غٌر السورٌة  - التدرٌسٌة مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئةمدٌرٌة المعلوماتٌة ) –جامعة حماه )اإلدارة المركزٌة (/مدٌرٌة شؤون الطالب 

 (أمهات سورٌات وعرب مولودون فً سورٌة - - مفاضلة العرب واألجانب –مفاضلة السوري غٌر المقٌم  -بٌانات وتعدٌل رغبات
 

جامعة 
الفرات 
 وفرعيها

 ()الفرع األدبً للعلوم المالٌة والمصرفٌةالمعهد التقانً  )الفرع األدبً(كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بدٌر الزور 

  )الفرع العلمً( بدٌر الزور كلٌة الزراعة

 - مفاضلة العرب واألجانب - مفاضلة السوري غٌر المقٌم - الطالب العرب وأبناء األمهات السورٌات - والجرحى والمفقودٌنمفاضلة ذوي الشهداء  - )مفاضلة المعاقٌن

 مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة(

 –العرب واألجانب  - مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة - والجرحى والمفقودٌن مفاضلة ذوي الشهداء - مفاضلة المعاقٌن -الفرع األدبً  – )الفرع العلمًكلٌة الحقوق بالحسكة 

 الطالب العرب وأبناء األمهات السورٌات( -السوري غٌر المقٌم 
 

جامعة 
 طرطوس

 )الفرع العلمً(كلٌة الهندسة التقنٌة  )الفرع العلمً(كلٌة السٌاحة 

 )الفرع العلمً(كلٌة االقتصاد  )الفرع األدبً(كلٌة اآلداب 

 (معادلة الشهادات غٌر السورٌة - )تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات 2مركز مدٌرٌة نظم المعلومات واالتصاالت مخبر 

مفاضلة السوري غٌر  - مفاضلة المعاقٌن - والجرحى والمفقودٌن )مفاضلة ذوي الشهداء 1مركز مدٌرٌة نظم المعلومات واالتصاالت مخبر مركز 

 أمهات سورٌات وعرب مولودون فً سورٌة - مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة -مفاضلة العرب واألجانب  –المقٌم 

 


