
  20120177  //20120166القبول الجامعي للعام الدراسي القبول الجامعي للعام الدراسي والخاصة بوالخاصة بمراكز التسجيل المعتمدة مراكز التسجيل المعتمدة                                                   

جامعة 
دمشق 
 وفروعها

 )سنة تحضيرية( المخبر –كلية طب األسنان  تحضيرية()سنة المكتبة   –كلية الطب البشري 
 )سنة تحضيرية(كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  )سنة تحضيرية(  كلية التربية الثالثة بدرعا 

 )سنة تحضيرية(المعهد التقاني الطبي بريف دمشق بالبنك  )سنة تحضيرية(كلية التربية الثانية بالسويداء 

 )الفرع العلمي(كلية الهندسة المعلوماتية  )الفرع العلمي(بناء اإلدارة  – الميكانيكية والكهربائيةكلية الهندسة 

 )الفرع العلمي(كلية السياحة  )الفرع العلمي(كلية الهندسة المدنية 

 )الفرع العلمي( المخبر –كلية طب األسنان  )الفرع العلمي(المكتبة -كلية الطب البشري

 )الفرع العلمي(كلية التربية الثانية بالسويداء  )الفرع العلمي(كلية الزراعة 

 )الفرع العلمي(المعهد التقاني للحاسوب بدرعا  )الفرع العلمي(كلية التربية الرابعة بالقنيطرة 

  )الفرع العلمي(المعهد التقاني الطبي بالنبك 

 )الفرع األدبي( المكتبة المركزية )الفرع األدبي(كلية الهندسة المعلوماتية 

 )الفرع األدبي( مبنى الصحافةاآلداب والعلوم اإلنسانية كلية  )الفرع األدبي(كلية الهندسة المعمارية 

 )الفرع األدبي(كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  )الفرع األدبي(كلية الزراعة 

 )الفرع األدبي(كلية التربية الثانية بالسويداء  )الفرع األدبي(كلية التربية الثالثة بدرعا 

  ( األدبي)الفرع المعهد التقاني الطبي بالنبك 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  -غير السورية الثانوية للشهادات )مقصف نقابة المعلمين 

 )مركز تصحيح البيانات(كلية التربية الثانية بالسويداء  -كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  -كلية التربية الثالثة بدرعا  -كلية الهندسة المدنية

 (مفاضلة المعاقين-مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية) بناء المساحة  –كلية الهندسة المدنية 

 وفرعهاحلب جامعة 

 )سنة تحضيرية( مبنى نقابة المعلمين طالب السنة التحضيرية دائرة شؤون

 )الفرع العلمي( كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية )الفرع العلمي(   كلية الزراعة

 )الفرع األدبي( كلية الهندسة المعلوماتية )الفرع األدبي( كلية الهندسة المدنية

 )مفاضلة ذوي الشهداء( العلومكلية  للشهادات غير السورية( -مفاضلة السوري غير المقيم –)مفاضلة المعاقين كلية الطب 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (مركز الحاسب االلكتروني 

 (عرب وأجانب – الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات -)مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية مديرية شؤون الطالب المركزية

 تشرين جامعة 

 لفرع العلمي()ا كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لفرع العلمي(ا) كلية الهندسة المدنية

 )سنة تحضيرية( –)الفرع األدبي(  (4-3-2-1مركز ) المكتبة المركزية

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (مركز الحاسب 

 (مفاضلة السوري غير المقيم  -للشهادات الثانوية غير السورية  -)مفاضلة المعاقين المركزيةمديرية شؤون الطالب 

 مفاضلة الطلبة العرب واألجانب(-مفاضلة ذوي الشهداء - مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية -الفرع األدبي )( 6مركز )المكتبة المركزية 

 (تسجيل مسابقات) المعهد التقاني الهندسي

 وفرعهاالبعث جامعة 

 )سنة تحضيرية(كلية الطب البشري 
 فرع العلمي(ال)كلية الهندسة المعلوماتية  لفرع العلمي()اكلية الهندسة المدنية 

 فرع األدبي(ال) العلومكلية  فرع األدبي(ال) الكيميائية والبتروليةكلية الهندسة 

للشهادات الثانوية  - وأبناء األمهات السورياتالطالب العرب  - مفاضلة المعاقين - مفاضلة ذوي الشهداء - )مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية مديرية شؤون الطالب 

 (مفاضلة العرب واألجانب – مفاضلة السوري غير المقيم – غير السورية

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (  إدارة الشبكة

 حماهجامعة 

 فرع العلمي()ال -()سنة تحضيرية 2+مخبر1كلية االقتصاد مخبر فرع األدبي(ال) 2+مخبر1كلية الطب البيطري مخبر

 الفرع األدبي()  2+مخبر1كلية الزراعة بالسلمية مخبر فرع العلمي()ال 1مخبر كلية التربية

 الفرع األدبي() - فرع العلمي()ال )مصياف(كلية العلوم   فرع العلمي()الكلية العمارة بالسلمية 

 (مفاضلة المعاقين -مفاضلة ذوي الشهداء -)مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية 2كلية التربية مخبر

مفاضلة السوري غير  - الذاتياتتصحيح أخطاء  - للشهادات الثانوية غير السورية) مديرية المعلوماتية –جامعة حماه )اإلدارة المركزية (/مديرية شؤون الطالب 

 (مفاضلة العرب واألجانب –المقيم 

 وفروعهاالفرات جامعة 

 (األدبيلفرع )ا بالقامشليالثانوية الصناعية  لفرع العلمي()اثانوية الكرامة بالقامشلي 
  (األدبيلفرع )اثانوية أبي ذر الغفاري بالحسكة 

 -مفاضلة السوري غير المقيم -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات -ذوي الشهداء مفاضلة  -معاقينمفاضلة ال -السنة التحضيرية  -)الفرع العلميكلية الحقوق بالحسكة 

 (مفاضلة العرب واألجانب

مفاضلة السوري  -وأبناء األمهات السوريات الطالب العرب -ذوي الشهداء مفاضلة  -معاقينمفاضلة ال -أدبي  –علمي  -)سنة تحضيرية مبنى رئاسة الجامعة بدير الزور 

 (مفاضلة الهيئة التدريسية -مفاضلة العرب واألجانب -غير المقيم

جامعة 
 طرطوس

 )سنة تحضيرية(كلية الطب البشري 

 )الفرع العلمي(( 2-1مركز )كلية السياحة  فرع العلمي()ال (2-1مركز )كلية الهندسة التقنية 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (  مركز المعلوماتية األدبي()الفرع كلية اآلداب 

 للشهادات غير السورية( –)تسجيل مسابقات  مبنى كلية السياحة مديرية شؤون الطالب المركزية

مفاضلة أبناء أعضاء  - مفاضلة العرب واألجانب –مفاضلة السوري غير المقيم  -مفاضلة المعاقين - مفاضلة ذوي الشهداء) (3مركز )كلية الهندسة التقنية 

 الهيئة التدريسية(

 


