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جامعة 
دمشق 
 وفروعها

 كلٌة الهندسة المدنٌة )للفرع العلمً( كلٌة السٌاحة )للفرع العلمً(
 كلٌة الطب البشري )للفرع العلمً( الممر )للفرع العلمً( –كلٌة طب األسنان 

 )للفرع العلمً( حرم اإلدارة المركزٌة –مقصف نقابة المعلمٌن  الهندسة الطبٌة  )للفرع العلمً( –والكهربائٌة كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة 
 البرامكة )للفرع األدبً( –المكتبة المركزٌة  درعا )للفرع العلمً( –المعهد التقانً للحاسوب 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة )للفرع األدبً( )للفرع األدبً(البرامكة جانب ملحق كلٌة العلوم  -المعهد العالً للرصد الزلزالً
 كلٌة طب األسنان )المخبر( )للفرع األدبً( البرامكة )للفرع األدبً( –فرع دمشق  –اتحاد الطلبة 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة )للفرع األدبً( مبنى المدرجات )للفرع األدبً(  –كلٌة الطب البشري 
 مساكن برزة )للفرعٌن العلمً واألدبً( –كلٌة الزراعة  ثة بدرعا )للفرع األدبً(كلٌة التربٌة الثال

 كلٌة التربٌة الرابعة بالقنٌطرة )للفرعٌن العلمً واألدبً( كلٌة التربٌة الثانٌة بالسوٌداء )للفرعٌن العلمً واألدبً(
 مراكز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات

 لتربٌة الثانٌة بالسوٌداءكلٌة ا كلٌة الهندسة المدنٌة
 كلٌة التربٌة الرابعة بالقنٌطرة كلٌة التربٌة الثالثة بدرعا

 السورٌة() للشهادات الثانوٌة غٌر البرامكة جانب ملحق كلٌة العلوم  -المعهد العالً للرصد الزلزالً
 (مفاضلة المعاقٌن -مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة) بناء اإلدارة  –كلٌة الهندسة المدنٌة 

جامعة 
حمب 
 وفرعها

 كلٌة الهندسة الكهربائٌة )للفرع العلمً( كلٌة الزراعة )للفرع العلمً(
 كلٌة الصٌدلة )للفرع العلمً( كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة )للفرع العلمً(

 ة المركزٌة )للفرع األدبً(المكتب –مدٌرٌة المكتبات  كلٌة الهندسة المدنٌة )للفرع األدبً(
 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة )للفرع األدبً( كلٌة العلوم )للفرع األدبً(

 كلٌة التربٌة الثانٌة بادلب )للفرع األدبً( كلٌة العلوم الثانٌة بادلب )للفرع العلمً(
  )للفرعٌن العلمً واألدبً( بادلب معهد االقتصاد المنزلً

 مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات(رونً )مركز الحاسب االلكت

 (مفاضلة المعاقٌن -مفاضلة ذوي الشهداء - ) للشهادات الثانوٌة غٌر السورٌةكلٌة الطب البشري 

 وأبناء األمهات السورٌات( واالجانب الطالب العرب  -) مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌةمدٌرٌة شؤون الطالب 

جامعة 
تشرين 

 عهاوفر 

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

 كلٌة الهندسة التقنٌة بطرطوس )للفرع العلمً( المكتبة المركزٌة )للفرع األدبً(

 كلٌة اآلداب الثانٌة بطرطوس )للفرع األدبً( كلٌة السٌاحة بطرطوس )للفرع العلمً(

  الثانٌة بطرطوس )للفرع األدبً( القتصاداكلٌة 

 ) مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات (تشرٌن  –مركز الحاسب 

 الطالب العرب وأبناء األمهات السورٌات( -للشهادات الثانوٌة غٌر السورٌة  -مفاضلة المعاقٌن -) مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة مدٌرٌة شؤون الطالب المركزٌة

 (مفاضلة ذوي الشهداء)كلٌة السٌاحة بطرطوس  –كلٌة الهندسة المدنٌة بتشرٌن 

 (تسجٌل مسابقات)المعهد التقانً الهندسً 

جامعة 
البعث 
 وفرعها

 كمية الهندسة المعموماتية )لمفرع العممي( كمية الهندسة المدنية )لمفرع العممي(

 كلٌة التربٌة الثانٌة بحماه )للفرع العلمً( ألدبً(كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة الكهربائٌة )للفرع ا

 كلٌة الطب البٌطري بحماه )للفرع األدبً( كلٌة االقتصاد بحماه )للفرع العلمً(

 كلٌة الهندسة الزراعٌة الثانٌة بالسلمٌة )للفرعٌن العلمً واألدبً(

للشهادات الثانوٌة غٌر - وأبناء األمهات السورٌاتالطالب العرب  -مفاضلة المعاقٌن -ة ذوي الشهداءمفاضل -)مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة مدٌرٌة شؤون الطالب 

 ( السورٌة

 ) مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغبات (  مخبر االنترنت  –كلٌة الهندسة الزراعٌة 

 (( الثانوٌة غٌر السورٌةللشهادات   -) مركز تصحٌح البٌانات وتعدٌل الرغباتفلرع جامعة البعث بحماه 

 (مفاضلة المعاقٌن -مفاضلة ذوي الشهداء -مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌةكلٌة التربٌة بحماه ) 

جامعة 
الفرات 
 وفروعها

 مدرسة عزٌز اسمٌر بدٌر الزور)للفرع األدبً( )للفرع األدبً( بدٌر الزورمدرسة الٌاس حرب 

 كلٌة التربٌة بالحسكة )للفرع األدبً( )لمفرع العممي(الزور  المعهد التقانً للحاسوب  بدٌر

 )لمفرع العممي(كلٌة الحقوق بالحسكة  كلٌة الهندسة المدنٌة بالحسكة )للفرع األدبً(

 مركز الباسل للتدرٌب التربوي بالحسكة)للفرع األدبً( ثانوٌة أبً ذر الغفاري بالحسكة )للفرع العلمً(

 )للفرع العلمً(الثانوٌة المهنٌة الصناعٌة بالقامشلً  قامشلً )للفرع األدبً(ثانوٌة الكرامة بال

  )للفرع األدبً( ثانوٌة ألماظة خلٌل بالقامشلً

            -الشهادات الثانوٌة غٌر السورٌة  -مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة -)الفرعٌن العلمً واألدبً  مدٌرٌة شؤون الطالب المركزٌة بدٌر الزور

 الطالب العرب وأبناء األمهات السورٌات(

 مفاضلة المعاقٌن( -مفاضلة ذوي الشهداء -)الفرع العلمً مدرسة زكً االرسوزي  بدٌر الزور

 شهادات غٌر سورٌة(-مهات السورٌاتالطالب العرب وأبناء األ -مفاضلة المعاقٌن -مفاضلة ذوي الشهداء -)مفاضلة أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة كلٌة االقتصاد بالحسكة

 


