
    
 2020/2021القبول الجامعي للعام الدراسي والخاصة بمراكز التسجيل المعتمدة 

 

جامعة 
دمشق 
 وفروعها

 )الفرع العلمي(المعهد العالي للرصد الزلزالي  )الفرع العلمي(بناء اإلدارة  –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 )الفرع العلمي( المكتبة -كلية الطب البشري  )الفرع العلمي(كلية الهندسة المدنية 

 )الفرع العلمي(المخبر  –كلية طب األسنان  )الفرع العلمي(التوسع  -كلية العلوم 

 (الفرع األدبي – )الفرع العلميكلية التربية الثانية بالسويداء  )الفرع العلمي(كلية الزراعة 

 (الفرع األدبي – )الفرع العلميالمعهد التقاني للحاسوب بدرعا  (الفرع األدبي -)الفرع العلميكلية التربية الرابعة بالقنيطرة 

 (الفرع األدبي – )الفرع العلميالمعهد التقاني الطبي بالنبك  (الفرع األدبي – )الفرع العلميكلية التربية الثالثة بدرعا 

 )الفرع األدبي(كلية الحقوق  الفرع األدبي( -الفرع العلمي )كلية الهندسة المعلوماتية 

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

 )الفرع األدبي( والعلوم اإلنسانية مبنى الصحافةكلية اآلداب  )الفرع األدبي(كلية الزراعة 

 )أمهات سوريات وعرب مولودون في سورية(مديرية شؤون الطالب المركزية 

 برامكة –مكتبة اللغة الفرنسية )تحت المكتبة المركزية( 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم )

 المعهد التقاني الطبي بالنبك – كلية التربية الثانية بالسويداء -كلية التربية الرابعة بالقنيطرة  -بدرعا  للحاسوبالمعهد التقاني  -كلية السياحة

 )مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات( 

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

 وفرعهاحلب جامعة 

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

 )الفرع العلمي( كلية الهندسة الميكانيكية )الفرع العلمي(كلية الهندسة المدنية 

 )الفرع العلمي(المكتبة المركزية  -مديرية المكتبات  )الفرع العلمي(كلية الهندسة المعلوماتية 

 )الفرع األدبي(كلية االقتصاد  )الفرع األدبي(المعهد التقاني للحاسوب 

 (والجرحى والمفقودين )مفاضلة ذوي الشهداءكلية العلوم  )الفرع األدبي(كلية التربية 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (مركز الحاسب االلكتروني  للشهادات غير السورية( -مفاضلة السوري غير المقيم–)مفاضلة المعاقين كلية الطب 

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

 تشرين جامعة 

 )الفرع العلمي( كلية الهندسة المدنية )الفرع العلمي(كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

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

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (مركز الحاسب 

مفاضلة السوري غير  -مفاضلة المعاقين -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  - والجرحى والمفقودين مفاضلة ذوي الشهداء)( 6و  5المكتبة المركزية مركز )

 (مفاضلة الطلبة العرب واألجانب-المقيم 

 البعثجامعة 

 )الفرع العلمي(كلية الهندسة المعلوماتية  )الفرع العلمي(كلية الطب 
 األدبي( )الفرعالهندسة الزراعية كلية  )الفرع العلمي(كلية الهندسة المدنية 

  )الفرع األدبي(الهندسة الكيميائية والبترولية كلية 

الطالب العرب وأبناء األمهات  -مفاضلة المعاقين  - والجرحى والمفقودينمفاضلة ذوي الشهداء  -)مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  مديرية شؤون الطالب 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  –للشهادات الثانوية غير السورية  -السوريات 

 ) مركز تصحيح البيانات وتعديل الرغبات (إدارة الشبكة  

 حماهجامعة 

 )الفرع األدبي( الكلية التطبيقية )الفرع العلمي(كلية الصيدلة 

 )الفرع األدبي(الطب البيطري  –مركز خدمة الطالب  )الفرع العلمي(2+مخبر1كلية الطب البيطري مخبر

 )الفرع األدبي(كلية الزراعة بالسلمية  )الفرع العلمي(كلية العمارة بالسلمية 

 )الفرعين العلمي واألدبي(كلية العلوم )مصياف(  )الفرع العلمي(المعهد التقاني الهندسي 

 مفاضلة المعاقين( - والجرحى والمفقودين )مفاضلة ذوي الشهداءكلية االقتصاد 

تصحيح  -للشهادات الثانوية غير السورية  -مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسيةمديرية المعلوماتية ) –جامعة حماه )اإلدارة المركزية (/مديرية شؤون الطالب 

 مفاضلة العرب واألجانب( –مفاضلة السوري غير المقيم  -بيانات وتعديل رغبات

جامعة 
الفرات 
 وفرعيها

 )الفرع األدبي(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور 

  )الفرع العلمي( بدير الزور كلية الزراعة

مفاضلة  -مفاضلة العرب واألجانب -مفاضلة السوري غير المقيم -الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات - والجرحى والمفقودينمفاضلة ذوي الشهداء  -)مفاضلة المعاقين

 التدريسية( الهيئة

 ()الفرع األدبيثانوية أبي ذر الغفاري بالحسكة 

 -السوري غير المقيم  –العرب واألجانب  -مفاضلة الهيئة التدريسية - والجرحى والمفقودين مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة المعاقين–)الفرع العلميكلية الحقوق بالحسكة 

 الطالب العرب وأبناء األمهات السوريات(

جامعة 
 طرطوس

 )الفرع العلمي(كلية الهندسة التقنية  )الفرع العلمي(كلية السياحة 

 )الفرع العلمي(كلية االقتصاد  )الفرع األدبي(كلية اآلداب 

 )تصحيح البيانات وتعديل الرغبات( 2مركز الحاضنة 

 -مفاضلة العرب واألجانب  –مفاضلة السوري غير المقيم  -مفاضلة المعاقين - والجرحى والمفقودين )مفاضلة ذوي الشهداء 1مخبر  مركز الحاضنة

 تصحيح البيانات( –مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية 

 


