كلية الهندسة  /اختصاص الهندسة املعمارية
مدة الدراسة

 5سنوات

الشهادة املطلوبة و معدلت القبول

شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي %63

(الدرجات بدون الديانة وإحدى اللغتين)
ُ
املعاهد التي تقبل شهادتها

شهادة الثانوية املهنية %78
املعهد التقاني الهندس ي

(وفقا لالختصاصات املحددة من الوزارة)

معاهد املر اقبين الفنيين

معدل القبول  :جيد
عدد الساعات املعتمدة ( الجمالي )

 168ساعة

رسم الساعات املعتمدة  -متطلبات جامعة ( 17ساعة)

 22,000ل .س

رسم الساعات املعتمدة – متطلبات الكلية والقسم

 25,000ل .س

( 151ساعة)
رسم طلب مفاضلة ملرة واحدة

 5,000ل.س عند التقدم للتسجيل

رسم انتساب للجامعة لول مرة

 50,000ل.س عند التسجيل
 50,000ل.س لكل من الفصل األول والثاني /ثانوية سورية

رسم التسجيل الفصلي

 60,000ل.س في الفصل  /ثانوية غيرسورية
 25,000ل.س للفصل الصيفي /اختياري

معلومات إضافية:
• امتحانات القبول :اختبارتحديد مستوى للرسم )مطلوب من الوزارة)  15,000ل.س (يوجد دورة مجانية قبل الختبار).
اختبارتحديد مستوى للغة اإلنكليزية ( 15,000ل.س)
• الـن ـق ـل ( خدمة اختيارية )  :املـ ـواص ـ ـالت م ـ ـؤمـ ـ ـن ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـو اقع مختلفة من دمشق ضمن مسارات ومو اقف محددة،
ويتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• السكن ( خدمة اختيارية )  :جانب مبنى الجامعة بحدود  10دقائق سيرا على األقدام (داراملحبة)،
(يوجد غرف مشتركة :طالبين في غرفة واحدة ،أو غرف مفردة)  ،يتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• الحسومات :حسم لألشقاء  -حسم األو ائل على مستوى القطر واملحافظة.
• لغة الدراسة :العربية وبعض مقررات التخصص باللغة اإلنكليزية.
• يوجد شبكة  WIFIللطالب ،كافتيريا ،مكتبة خدمات طالبية ( تصوير ،قرطاسية)  +مكتبة للدراسة.
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كلية الهندسة  /اختصاص الهندسة املدنية
مدة الدراسة

 5سنوات

الشهادة املطلوبة و معدلت القبول

شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي %63

(الدرجات بدون الديانة وإحدى اللغتين)
ُ
املعاهد التي تقبل شهادتها

شهادة الثانوية املهنية %78
معاهد املر اقبين الفنيين

(وفقا لالختصاصات املحددة من الوزارة)

التقاني للخطوط الحديدية

معدل القبول  :جيد
عدد الساعات املعتمدة (الجمالي)

 168ساعة

رسم الساعات املعتمدة -متطلبات جامعة ( 17ساعة)

 22,000ل .س

رسم الساعات املعتمدة – متطلبات الكلية والقسم

 24,000ل.س

(151ساعة)
رسم طلب مفاضلة ملرة واحدة

 5,000ل.س عند التقدم للتسجيل

رسم انتساب للجامعة لول مرة

 50,000ل.س عند التسجيل
 50,000ل.س لكل من الفصل األول والثاني /ثانوية سورية

رسم التسجيل الفصلي

 60,000ل.س في الفصل  /ثانوية غيرسورية
 25,000ل.س للفصل الصيفي /اختياري

معلومات إضافية:
• امتحانات القبول :اختبارتحديد مستوى للغة اإلنكليزية ( 15,000ل.س)
• الـن ـق ـل( خدمة اختيارية ) :املـ ـواص ـ ـالت م ـ ـؤمـ ـ ـن ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـو اقع مختلفة من دمشق ضمن مسارات ومو اقف محددة،
ويتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• السكن( خدمة اختيارية ) :جانب مبنى الجامعة بحدود  5دقائق سيرا على األقدام (داراملحبة)،
(يوجد غرف مشتركة :طالبين في غرفة واحدة ،أو غرف مفردة) أيضا يتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• الحسومات :يوجد حسم لألشقاء  -األو ائل على مستوى القطر واملحافظة.
• لغة الدراسة :العربية وبعض مقررات التخصص باللغة اإلنكليزية.
• يوجد شبكة  WIFIللطالب ،كافتيريا ،مكتبة خدمات طالبية ( تصوير ،قرطاسية)  +مكتبة للدراسة.
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كلية العلوم الدارية  /اختصاص إدارة العمال  /اختصاص املحاسبة
مدة الدراسة
الشهادة املطلوبة و معدلت القبول
(الدرجات بدون الديانة وإحدى اللغتين)
ُ
املعاهد التي تقبل شهادتها
(وفقا لالختصاصات املحددة من الوزارة)
معدل القبول  :جيد
عدد الساعات املعتمدة ( الجمالي )
رسم الساعات املعتمدة -متطلبات جامعة ( 17ساعة)
رسم الساعات املعتمدة – متطلبات الكلية والقسم (117
ساعة)
رسم طلب مفاضلة ملرة واحدة
رسم انتساب للجامعة لول مرة

رسم التسجيل الفصلي

 4سنوات
شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي %53
شهادة الثانوية العامة الفرع األدبي %53
شهادة الثانوية املهنية التجارية % 58
املعهد التقاني للعلوم املالية واملصرفية
التقاني إلدارة أعمال والتسويق
 134ساعة
 22,000ل.س
 16,000ل.س
 5,000ل.س عند التقدم للتسجيل
 50,000ل.س عند التسجيل
 50,000ل.س لكل من الفصل األول والثاني /ثانوية
سورية
 60,000ل.س في الفصل  /ثانوية غيرسورية
 25,000ل.س للفصل الصيفي /اختياري

معلومات إضافية
• امتحانات القبول :اختبارتحديد مستوى للغة اإلنكليزية ( 15,000ل.س).
• الـن ـق ـل( خدمة اختيارية ) :املـ ـواص ـ ـالت م ـ ـؤمـ ـ ـن ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـو اقع مختلفة من دمشق ضمن مسارات ومو اقف محددة،
ويتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• السكن( خدمة اختيارية ) :جانب مبنى الجامعة بحدود  5دقائق سيرا على األقدام (داراملحبة)،
(يوجد غرف مشتركة :طالبين في غرفة واحدة ،أو غرف مفردة) أيضا يتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• الحسومات :يوجد حسم لألشقاء  -األو ائل على مستوى القطر واملحافظة.
• لغة الدراسة :العربية وبعض مقررات التخصص باللغة اإلنكليزية.
• يوجد شبكة  WIFIللطالب ،كافتيريا ،مكتبة خدمات طالبية ( تصوير ،قرطاسية)  +مكتبة للدراسة.
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كلية الهندسة  /اختصاص هندسة الحاسوب (قيد الفتتاح)
مدة الدراسة

 5سنوات

الشهادة املطلوبة و معدلت القبول

شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي %63

(الدرجات بدون الديانة وإحدى اللغتين)

شهادة الثانوية املهنية % 68

ُ
املعاهد التي تقبل شهادتها

املعهد التقاني للهندسة امليكانيكية والكهربائية

(وفقا لالختصاصات املحددة من الوزارة)
معدل القبول  :جيد

املعهد التقاني للحاسوب  /التقاني للكهرباء وامليكانيك
معهد التصالت والتقانة  /املعهد التقاني الصناعي
معهد تقنيات الحاسوب  /املعهد التقاني للنفط والغاز

عدد الساعات املعتمدة ( الجمالي )

 168ساعة

رسم الساعات املعتمدة  -متطلبات جامعة ( 17ساعة)

 22,000ل .س

رسم الساعات املعتمدة – متطلبات الكلية والقسم

 25,000ل .س

( 151ساعة)
رسم طلب مفاضلة ملرة واحدة

 5,000ل.س عند التقدم للتسجيل

رسم انتساب للجامعة لول مرة

 50,000ل.س عند التسجيل
 50,000ل.س لكل من الفصل األول والثاني /ثانوية سورية

رسم التسجيل الفصلي

 60,000ل.س في الفصل  /ثانوية غيرسورية
 25,000ل.س للفصل الصيفي /اختياري

معلومات إضافية:
•

امتحانات القبول:اختبارتحديد مستوى للغة اإلنكليزية ( 15,000ل.س).

• الـن ـق ـل :املـ ـواص ـ ـالت م ـ ـؤمـ ـ ـن ـ ـ ـة م ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـو اقع مختلفة من دمشق ضمن مسارات ومو اقف محددة،
ويتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• السكن :جانب مبنى الجامعة بحدود  5دقائق سيرا على األقدام (داراملحبة)،
(يوجد غرف مشتركة :طالبين في غرفة واحدة ،أو غرف مفردة) أيضا يتم الشتراك بالخدمة بشكل فصلي.
• الحسومات :يوجد حسم لألشقاء  -األو ائل على مستوى القطر واملحافظة.
• لغة الدراسة :العربية وبعض مقررات التخصص باللغة اإلنكليزية.
• يوجد شبكة  WIFIللطالب ،كافتيريا ،مكتبة خدمات طالبية ( تصوير ،قرطاسية)  +مكتبة للدراسة.
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