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 بعد حتقيق احلد األدىن املطلوب من الدرجات  كليات واملعاهديف الواملقابالت  لالختباراتالشروط العامة 
اء أعضاء هيئة وأبنأبناء أعضاء اهليئة التدريسية  - املغرتبون –السوري غري املقيم   - واألجانبالطلبة العرب  -) الفرع العلمي(املوازي  -العامة  املفاضالت:إىل التقدم للراغبني يف 

 - املعاقون جسمياً  –املتفوقون رايضياً   –واجلرحى واملفقودينء الشهدا ذوو -وأبناء أعضاء املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية
 ن منح اجلامعات اخلاصة، وإعاللتسجيل املباشر للفرع األديبالراغبني ابو ،  الثانوايت املهنية

 
أو القسم الكلية 

   أو املعهد 
 الثانوية فرع

 املطلوب
 طلوبةالشروط امل

 واحلدود الدنيا 
 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 

اهلندسة املعمارية 
 يف جامعات
 دمشق
 حلب
 تشرين
 البعث

 السلميةمحاه /
 طرطوس
 

  
 العلمـــي

 

 . العامةللمفاضلة  درجة 2000  -
 املوازي.درجة ملفاضلة  1900 -
ملفاضــلة معــدا الثانويــة مــن  75٪ -

 غري املقيم السوري
معدا الثانوية يف إحدى من  75٪ -

ملفاضــــــــــــــــــــلة  2019و 2018دوريت
 العرب واألجانب

يشرتط على الطالب الراغب  -
ابلتقدم إىل إعالن منح اجلامعات 
اخلاصة للقبوا يف كليات العمارة 
النجاح يف املسابقة اليت جتريها 
اجلامعات احلكومية وفق املواعيد 

 احملددة. 

 اختبار يف الرسم ويتضمن:-أ
 رسم حر يدا على  - 

 وعالمته ركةاحلو  اإلنشاء    
 ( درجة35)
 رسم حر لشكل حمدد -

 ( درجة35وعالمته )
 الرسم بطريقة الكروكي من  -

 هوعالمتـــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــ اكرة    
 (درجة30)

 االختبارات يف جترى- ب
 اعتماد واحد ويتموقت    
 راسب(. –مبدأ )انجح    

      اخلميساعتباراً من 
29/8/2019 

      األربعاءولغاية 
4/9/2019 

 اخلميس
لساعة ا5/9/2019

مباين  يف  صباحاً  العاشرة
كليات العمارة واألماكن 
 اليت حتدد عند التسجيل

 .ابملسابقةلالشرتاك 

حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبار  -
 املراكز املعتمدة.أحد  من
ــــة غــــري صــــورة مصــــدقة عــــ - ن الشــــهادة الثانوي

 السورية.
اصـطحاب البطاقـة الشخصـية يـوم االختبـار  -

 ابالختبار. االشرتاكة ووثيق
وقــــدره  ابالختبــــارتســــديد  رســــم االشــــرتاك  -

 لرية سورية . 2500
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 
 الفنون اجلميلة -
 دمشق جامعة يف 

 والسويداء
الفنــون اجلميلــة  -

يف  التطبيقيـــــــــــــــــــــــــة
    حلـــــــــــبجامعـــــــــــة 

الفنــون اجلميلــة  -
 جامعة تشرين)يف 

ـــــديكور  قســـــمي ال
                         والتصوير(

 
 

 الثانوية
بكافة 
 فروعها

 
معــدا الشــهادة الثانويــة  مــن٪ 50 -

 وجلميع املفاضالت. 
 إحـدى٪من معـدا الثانويـة يف 50 -

ملفاضـــــــــــــــــلة  2019و 2018 دوريت
)للفـــرعني العلمـــي  العـــرب واألجانـــب

 واألديب فقط(
ـــــة يف بطاقـــــة املفاضـــــلة  - إدراج الرغب

 األوىل. األربعةضمن الرغبات 
 م وموازيألديب/عاالتسجيل املباشر للفرع ا

الشـــــرتاك لتقـــــدم لدرجـــــة ل 1100 -
أن حتديـــــــد  )علمـــــــاً فقـــــــط  ابالختبـــــــار

للتســـــجيل املباشـــــر العالمـــــة النها يـــــة 
ـــار صـــدور ســـيكون بعـــد  نتـــا ال االختب

 الثاين(.

 االختبار  األوا:
 اختبار متهيدي بقلم الرصاص

 راسب(. –نتيجته )انجح 
 الثاين:االختبار  

 للناجحني يف االختبار األوا:
قلم  رسم ملوضوع اراختب -

    درجة.     /60/ رصاص عالمته
اختبار رسم ملوضوع ابأللوان  -

 .درجة /30عالمته /
 اختبار ابلثقافة الفنية )مؤمتت(-

 درجة (10) عالمته
ـــــاراتجتمـــــع   - ـــــات االختب  عالم

ويعــد انجحــاً كــل مــن حصــل علــى 
 درجة   فما فوق. /50/

يـــتم القبـــوا وفـــق ا مــــوع  مالحظـــة:
النها ي للطالب الناتال عن  التفاضلي
املســـــابقة منســـــوبة اىل  ةجـــــدر )مجـــــع 
ـــــة لالعظمـــــى  النهايـــــة لشـــــهادة الثانوي
بعــد طــي درجــة مــادة الرتبيــة الســورية 

االجنبيتــــني الدينيــــة واحــــدى اللغتــــني 
ـــــ مضــــروبة جممــــوع  إليهــــامضــــا   2ب
 ابلشــــهادة الثانويــــة الطالــــب درجــــات

 (.املعتمدة للمفاضلة

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

  اإلثننيولغاية 
2/9/2019 

 األوا: االمتحان 
ـــــــــــــــــــثال ء  3/9/2019 ال
 صباحاً  /العاشرةالساعة /
 الثـاين: للنـاجحنياالمتحان 

 يف االمتحان األوا.
 9/9/2019 اإلثنــــــــــــــــــــــني

            صباحاً  /العاشرةالساعة/
ــــون  يف مبــــاين كليــــات   الفن

ـــــة  ـــــون اجلميل ـــــة والفن اجلميل
كن الــــــيت واألمــــــا التطبيقيــــــة 

ــــــــــد التســــــــــجيل  حتــــــــــدد عن
 لالشرتاك ابملفاضلة.

حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبار  -
 املراكز املعتمدة.أحد  من
  صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية -
اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبـار  - 

 ووثيقة االشرتاك ابالختبار.
الثانويـــة  الشـــهادةمحلـــة يتقـــدم الطـــالب مـــن  -
 .هبم اخلاص اإلعالنإىل السورية ملهنية ا

تســــديد  رســــم االشــــرتاك ابالختبــــار وقــــدره  -
 لرية سورية2500
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 

كليات التمريض 
 جبامعات

 حلب –تشرين
   - محاه -

 
 العلمــي
 

 للمفاضلة العامة.  درجة 1600 -
ملفاضــــــلة احملافظــــــات  درجــــــة 1500 -

 املوازي.مفاضلة الشرقية و 
ملفاضـــلة ٪ مـــن معـــدا الثانويـــة 60 -

 السوري غري املقيم 

ـــــة ٪ 60 - ـــــة للطلب ـــــدا الثانوي مـــــن مع
ــــــب يف إحــــــدى دوريت  2018العــــــرب واألجان

2019 

 
 

 
 فحص طيب ولياقة بدنية

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

ــــــــــــــــــة        اإلثنــــــــــــــــــنيولغاي
ـــــــــــدى  2019 /9/9 ل

شــــؤون الطــــالب يف  قســــم
 التمريض.إحدى كليات 

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 ولغاية اإلثنني 
يف مباين 2019 /9/9

 الكليات املعنية

طلـــــب اشـــــرتاك يف قســـــم شـــــؤون الطـــــالب  -
 فيها. الفحصابلكلية اليت يرغب يف إجراء 

 السورية  صورة عن الشهادة الثانوية غري -
 الفحص.يوم  اصطحاب البطاقة الشخصية -
 
 

كلية العلوم 
الصحية جبامعة 

اختصاص  دمشق
الكالم وعلوم 

 غةالل

        
 العلمي         

 املفاضلة العامة درجة 2040  -
 درجـــــــــة  مفاضـــــــــلة التعلـــــــــيم 1800 -

 املوازي
ـــــة 50 -  ملفاضـــــلة ٪مـــــن معـــــدا الثانوي

 .( )علمي غري املقيم السوري
مــن معــدا الثانويــة للطلبــة العـــرب ٪ 50-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب يف إحـــــــــــــــــــــــــــــــــدى دوريت  واألجان
 )علمي (2019و2018

 
فحـــــص نطقـــــي ولغـــــوي ومقابلـــــة 

 شفهية

      عتباراً من اخلميسا
29/8/2019 

      ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 
ـــــــــدى  قســـــــــم شـــــــــؤون ل

ـــــــــة الطـــــــــالب يف  الكلي
 املعنية

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 ولغاية اإلثنني
 9/9/ 2019 

 يف الكلية املعنية

  
قســم شــؤون  الفحــص مــن طلــب اشــرتاك يف -

 . الكليةالطالب يف 
 نوية غري السوريةصورة عن الشهادة الثا -
   الفحصاصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب

 كلية
 الرتبية الرايضية

 جبامعيت
 تشرين
 ومحاه

 
العلمي أو 
 األديب

 : لفرع العلميا
 املفاضلة العامة درجة 1440 -
 املوازي مفاضلة التعليم درجة 1320 -
ـــــة 50 -  ملفاضـــــلة ٪مـــــن معـــــدا الثانوي

 يب(أد-)علمي غري املقيم السوري
مــن معــدا الثانويــة للطلبــة العـــرب ٪ 50-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب يف إحـــــــــــــــــــــــــــــــــدى دوريت  واألجان
 أديب(-)علمي2019و2018

 التسجيل املباشر للفرع األديب:
 عام /قبوا درجة /  1320-
 موازي /قبوا درجة /  1100 -
أن  )علمـــاً فقـــط  ابلفحـــص الطــيبلالشــرتاك  

حتديــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املباشــــر 
 (.الفحصتا ال نصدور سيكون بعد 

٪مـــن معـــدا الثانويـــة للمتفـــوقني 50  -
 أديب(. –رايضياً )علمي 

 
 
 

 فحص طيب ولياقة بدنية

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

      ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 
ـــــــــدى  قســـــــــم شـــــــــؤون ل

احـــــــــدى الطـــــــــالب يف 
ـــــــــــني  الكليتـــــــــــني املعنيت
 جبامعيت تشرين ومحاه

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 

احدى الكليتني املعنيتني يف 
 ومحاهجبامعيت تشرين 

يف طلـــــب اشـــــرتاك يف قســـــم شـــــؤون الطـــــالب  -
 الرايضية.كلييت الرتبية   إحدى 

 صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية  -
 الفحص.اصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
االحتــــــاد  رايضــــــياً  ونالطــــــالب املتفوقــــــ يراجــــــع -

ـــى  ـــدوين أحـــا هم وللحصـــوا عل الرايضـــي العـــام لت
 .التفوق الرايضي وثيقة 

يرفــــــق طالــــــب الفــــــرع العلمــــــي وثيقــــــة التفــــــوق  -
ويتقـــدم طالـــب الفـــرع  املفاضـــلة،ببطاقـــة  الرايضـــي

األديب ابلوثيقة اىل كلية الرتبية الرايضية عنـد تقدمـه 
  الجراء الفحص

الطــــــيب ابلفحــــــص  النــــــاجحونويُقبــــــل الطــــــالب   
 .ضمن مفاضلة خاصة هبم  ة البدنيةواللياق
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
قسم اللغة 

بكليات  ةاالنكليزي
يف  اآلداب

 اجلامعات

 العلمي
 األديب

درجة  يف مادة اللغة االنكليزيـة  180 -
 للمفاضلة العامة و مفاضلة املوازي

ـــــــــة  60٪ - يف مـــــــــادة اللغـــــــــة االنكليزي
-)علمـــي غـــري املقـــيم الســـوريملفاضـــلة 

 أديب(
للطلبـة االنكليزيـة يف مادة اللغة  60٪ -

ـــــــــــــب يف إحـــــــــــــدى دوريت  ـــــــــــــرب واألجان الع
 أديب(-)علمي 2019و2018

ســـؤاا / 50يتـــ لن مـــن /امتحـــان 
مـوزع علـى أربعـة متعدد اخليارات و 

 :أقسام 
)نّصـــــي قـــــراءة( : األوا : قـــــراءة-

وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 
 موزعة على النصني

 الثاين: املفردات -
 الثالث: القواعد والرتاكيب -
 لرابع: الكتابةا -

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 السبتولغاية 
 7/9/ 2019 

 8/9/2019األحد يوم 
يف الساعة العاشرة صباحاً 
األماكن اليت حتددها 

 اجلامعة
 /75مدة االمتحان / -

 دقيقة

الطالب على طلب اشرتاك حيصل  -
 من قسم شؤون الطالب يف الكلية ابالمتحان

 لثانوية غري السوريةصورة عن الشهادة ا -
 االمتحاناصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -

 .ابالمتحانووثيقة االشرتاك 
وقدره  ابالمتحانتسديد  رسم االشرتاك  -

 .لرية سورية1000
 

قسم اللغة 
الفرنسية بكليات 

اآلداب يف 
 اجلامعات

 العلمي
 األديب

 الفرنســيةدرجــة  يف مــادة اللغــة  180 -
 اضلة املوازيللمفاضلة العامة و ومف

ـــــــــة  60٪ - يف مـــــــــادة اللغـــــــــة االنكليزي
-)علمـــي غـــري املقـــيم الســـوريملفاضـــلة 

 أديب(
ــة  الفرنســيةيف مــادة اللغــة  60٪ - للطلب

ـــــــــــــب يف إحـــــــــــــدى دوريت  ـــــــــــــرب واألجان الع
 أديب(-)علمي2019و2018

ســؤاا / 50يتــ لن مــن /امتحــان  
مـوزع علـى أربعـة متعدد اخليارات و 

 :أقسام 
قـــــراءة( األوا : قـــــراءة :)نّصـــــي -

وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 
 موزعة على النصني

 الثاين: املفردات -
 الثالث: القواعد والرتاكيب -
 الرابع: الكتابة -

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

     اخلميسولغاية 
5/9/ 2019 

 7/9/2019 السبتيوم 
يف الساعة العاشرة صباحاً 
األماكن اليت حتددها 

 اجلامعة
 /75متحان /مدة اال -

 دقيقة

الطالب على طلب اشرتاك حيصل  -
 ابالمتحان من قسم شؤون الطالب يف الكلية

 صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية -
االمتحان اصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -

 ووثيقة االشرتاك ابالمتحان.
تســـديد  رســـم االشـــرتاك ابالمتحـــان وقـــدره  -

 .لرية سورية1000
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 التمريض مدرسيت

 دمشقجبامعيت 
 وتشرين
 إانث فقط

 
 العلمــي

 مجيع املتقدمات. -
ــــد عــــا -  مأن تكــــون املتقدمــــة مــــن موالي

 وما بعد.1997
 .أن تكون من اجلنسية السورية  -
مــة يقــدم للطالبــات العــازابت فقــط اإلقا-

 )املبيت( يف املدرسة إن وجد  .

 
 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

      اراً من اخلميساعتب
29/8/2019 

      ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 

يف قسم شؤون 
الطالب يف إحدى 
 مدارس التمريض

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 ولغاية اإلثنني  
    9/9/ 2019 

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
مدرســـة التمـــريض الـــيت ترغـــب ةجـــراء املقابلـــة 

 فيها.
 البطاقة الشخصية يوم املقابلة .اصطحاب  -
 
 
 

 
مدرسة التمريض 
 جامعة حلب
 إانث فقط

الثانوية 
بكافة 
 فروعها

 من معدا الشهادة الثانوية 50%-
ــــد عــــا -  مأن تكــــون املتقدمــــة مــــن موالي

 وما بعد.1997
 .أن تكون من اجلنسية السورية  -
يقدم للطالبات العازابت فقـط اإلقامـة  -

 ن وجد  .)املبيت( يف املدرسة إ
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 
 

املعهد التقاين 
للفنون التطبيقية 

 بدمشق

 العلمي أو
 األديب
   
 
 

 

ـــيم  - ـــع املتقـــدمني ملفاضـــليت التعل مجي
 العام واملوازي.

مــن معــدا الثانويــة ملفاضــلة  50٪ -
 أديب(-علمي) السوري غري املقيم

ــــة 50- ــــة للطلب ــــدا الثانوي ٪ مــــن مع
ـــــب يف إحـــــدى دوريت  العـــــرب واألجان

 أديب(-)علمي2019 و2018
 التسجيل املباشر للفرع األديب:

 وموازي(عام مجيع املتقدمني )-
فقـــط )علمـــاً أن  الرســـمفحـــص بلالشـــرتاك  

حتديــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املباشــــر 
 سيكون بعد صدور نتا ال الفحص(.

 

+ فحص خط  فحص رسم -
 الختصاص اخلط العريب

فحص رسم لباقي   -
 االختصاصات

      خلميساعتباراً من ا
29/8/2019 

      ولغاية الثال ء
3/9/ 2019 

يف معهد الفنون 
 التطبيقية بدمشق

      األربعاء واخلميسيومي 
       5/9/2019و4

الساعة العاشرة صباحاً يف 
 قلعة دمشق

 

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
 .املعيناملعهد 

 صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية. -
 صطحاب البطاقة الشخصية يوم الفحص.ا -
  

 

 نسوية مهنية
  صناعية مهنة
 النجارة

 من معدا الشهادة 60%
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب

املعاهد التقانية 
للعلوم السياحية 

 والفندقية

 العلمي
 أو األديب
أو الفنون 
 النسوية

درجـــة يف مـــادة اللغـــة  150: العلمـــي -
ابملفاضـلة العامـة لتدوين الرغبة األجنبية 
مــة اللغــة القبــوا علــى عال ويــتمواملــوازي 
 األجنبية.

ـــــة ملفاضـــــلة 50 - ٪ مـــــن معـــــدا الثانوي
   أديب( –)علمي  السوري غري املقيم

٪ من معدا الثانوية للطلبة العرب 50-
 و2018واألجانــــــب يف إحــــــدى دوريت 

   أديب( –)علمي 2019
% يف اللغـــــــة 50الفنـــــــون النســـــــوية -

 ملفاضلة الثانوايت املهنية األجنبية
 عرب وأجانب(–موازي – ) عام

 التسجيل املباشر للفرع األديب:
ــــة    درجــــة  200- يف مــــادة اللغــــة األجنبي
 /وموازيعام  /

ــــد  ابملقابلــــةلالشــــرتاك  فقــــط )علمــــاً أن حتدي
العالمـــة النها يـــة للتســـجيل املباشـــر ســـيكون 

 . (املقابلةبعد صدور نتا ال 

الت كد من سالمة اجلسد 
واحلواس وتناسب الطوا مع 

 ن واملظهر الال قالوز 
 

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

      ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 
 املعاهد املعنيةيف 

      اعتباراً من اخلميس
29/8/2019 

 ولغاية اإلثنني
9/9/ 2019 

 يف   املعاهد املعنية

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
 املعهد املعين .

 ية غري السورية. صورة عن الشهادة الثانو  -
 املقابلةاصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
  
 

كليات الرتبية معلم 
  (صن ) غري ملتزم

 
 العلمي
 فقط
 

مفاضـــــلة الفـــــرع العلمـــــي واملفاضـــــالت  -
ــــــــط(  اخلاصــــــــة  تعتمــــــــد )علمــــــــي  فق

احلدود الدنيا الواردة يف اإلعالن 
اخلـــــاص بكـــــل مفاضـــــلة لتـــــدوين 

 الرغبة 

ــــــى - ــــــب عل ــــــازة الطال  /300/ حي
 درجة يف مادة الرايضيات

 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتحقق من 

 اللياقة الصحية والنفسية
يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل  -

مــن جي  ــر املقابلــة الشخصــية يف 
 .امليعاد احملدد هلا

 
- 

تــــــــتم املقــــــــابالت يف كليــــــــة 
الرتبية ويف اجلامعة اليت قبل 

بنتيجــــــــــة فيهــــــــــا الطالــــــــــب 
الفــــــــرتة خــــــــالا  اضــــــــلةاملف

لتســـــجيل الطـــــالب  احملـــــددة
  املقبولني.

 شـــرط اللياقـــةيقبـــل الطالـــب الـــ ي جي حيقـــق  -
يف الرغبة التالية اليت حيـق لـه  والنفسية الصحية

بعــد إبــراز التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلته 
وثيقــة خطيــة مــن الكليــة املعنيــة  نــه غــري ال ــق 
صــــــــحياً ونفســـــــــياً بنتيجــــــــة فحـــــــــص املقابلـــــــــة 

 شخصية.ال
 

 
 

  كليات الرتبية 
 بقسميها    
اإلرشاد النفسي  

 ورايض األطفاا

 العلمي
 أو األديب

 

مفاضـــــلة الفـــــرع العلمـــــي واملفاضـــــالت  -
تعتمـــــــــد أديب(  -)علمـــــــــي  اخلاصـــــــــة 

احلدود الدنيا الواردة يف اإلعالن 
اخلـــــاص بكـــــل مفاضـــــلة لتـــــدوين 

 الرغبة 

 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
للتحقق من  القبوا ابملفاضلة

 اللياقة الصحية والنفسية
يعد مستنكفاً عن التسجيل  -

من جي  ر املقابلة الشخصية يف 
 .امليعاد احملدد هلا

- 

تــــــــتم املقــــــــابالت يف كليــــــــة 
الرتبية ويف اجلامعة اليت قبل 

بنتيجــــــــــة فيهــــــــــا الطالــــــــــب 
الفــــــــرتة خــــــــالا  املفاضــــــــلة

لتســـــجيل الطـــــالب  احملـــــددة
 املقبولني.

 شـــرط اللياقـــةجي حيقـــق يقبـــل الطالـــب الـــ ي  -
يف الرغبة التالية اليت حيـق لـه  والنفسية الصحية

بعــد إبــراز التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلته 
وثيقــة خطيــة مــن الكليــة املعنيــة  نــه غــري ال ــق 
صــــــــحياً ونفســـــــــياً بنتيجــــــــة فحـــــــــص املقابلـــــــــة 

 الشخصية.
 التسجيل املباشر للفرع األديب

 تعتمد الدرجة الواردة يف االعالن
 اخلاص ابلتسجيل املباشر

 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

يراجــع الطالــب احملقــق احلــد األدىن املطلــوب للتســجيل 
الـــيت يرغـــب ابلتســـجيل فيهـــا إلجـــراء  ةالكليـــ املباشـــر

فحص املقابلة خالا الفرتة احملددة يف اعالن التسجيل 
املباشـــر، ويـــتم منحـــه يف حـــاا النجـــاح اشـــعارًا بـــ ل  

 لتقدميه اىل مركز التسجيل املعتمد

- 
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب

 
 

معهد اآل ر 
 واملتاحن بدمشق

 العلمي
 أو األديب 

  

مفاضــــلة الفــــرع العلمــــي واملفاضــــالت  -
تعتمد احلـدود  أديب(:-اخلاصة )علمي 

الدنيا الواردة يف اإلعـالن اخلـاص بكـل 
 مفاضلة لتدوين الرغبة 

 

 التثبت من سالمة اجلسد واحلواس
ن التســجيل مــن يعــد مســتنكفاً عــ  -

جي  ـــر املقابلـــة الشخصـــية يف امليعـــاد 
 احملدد هلا.

 
 
 

- 

تـــتم املقـــابالت يف املعهـــد الـــ ي 
خـالا  بنتيجـة املفاضـلةقبل فيه 

ني مــن مواعيــد يــاألســبوعني األول
 التسجيل للطالب املقبولني

 يقبل الطالب ال ي جي حيقق املعـايري املطلوبـة -
جيل فيهـــا يف الرغبـــة التاليـــة الـــيت حيـــق لـــه التســـ

بعد إبراز وثيقـة خطيـة مـن وفق بطاقة مفاضلته 
ـــه غـــري ال ـــق صـــحياً بنتيجـــة فحـــص  املعهـــد  ن

 املقابلة الشخصية. 
  

 التسجيل املباشر للفرع األديب
تعتمد الدرجة الواردة يف االعالن 

 اخلاص ابلتسجيل املباشر
 

ــــــــق احلــــــــد األ التثبت من سالمة اجلسد واحلواس ــــــــب احملق ــــــــوب يراجــــــــع الطال دىن املطل
للتسجيل، املعهد إلجراء فحص املقابلة خالا الفرتة 
ــتم منحــه يف  احملــددة يف اعــالن التســجيل املباشــر، وي
حــــــاا النجــــــاح اشــــــعاراً بــــــ ل  لتقدميــــــه اىل مركـــــــز 

 التسجيل املعتمد

 

املعهد التقاين 
للخطوط 

احلديدية حبلب  
 ملتزم -

 

 العلمــي
مجيع 

االختصاصات  
 )ذكور فقط(

حلركة والنقل إدارة ا
تسويق وأعمال -

اإلشارات –
 واالتصاالت
 )إانث فقط(

ـــــدنيا الـــــواردة يف - تعتمـــــد احلـــــدود ال
 إعالن املفاضلة لتدوين الرغبة 

يتم تعيـني اخلـر ني يف حمافظـة حلـب -
واملنطقـــة الشـــرقية حصـــراً ويف حمافظـــة 

 دمشق وريفها
 

فحص طيب بعد صدور نتا ال 
 القبوا ابملفاضلة 

 

- 

الت يف املعهـــد الـــ ي تـــتم املقـــاب
خـالا  بنتيجـة املفاضـلةقبل فيه 

املواعيــــــــــد احملــــــــــددة لتســــــــــجيل 
 الطالب املقبولني.

صــحياُ يف الرغبــة  الال ــق غــرييقبــل الطالــب  -
التاليــة الــيت حيــق لــه التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة 

بعد إبراز وثيقة خطية مـن املعهـد  نـه مفاضلته 
 يجة الفحص الطيب.غري ال ق صحياً بنت
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أو القسم الكلية 
   أو املعهد 

 الثانوية فرع
 املطلوب

 طلوبةالشروط امل
 واحلدود الدنيا 

 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (طاقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة ب
 

املعهد التقاين 
للنفط والغاز 
 ابلرميالن

 )ذكور فقط(
 ملتزم

 العلمــي
تعتمد احلدود الدنيا الواردة يف إعالن 

 املفاضلة لتدوين الرغبة 
الدوام للطالب سيكون يف مقر 

 املعهد يف الرميالن

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتثبت من 

 سالمة اجلسد واحلواس.
تنكفاً عن التسجيل يعد مس -

من جي  ر املقابلة الشخصية يف 
 امليعاد احملدد هلا.

 
 

- 
 

تـــتم املقـــابالت يف املعهـــد الـــ ي 
ــــــــب  ــــــــل فيــــــــه الطال بنتيجــــــــة قب

خـالا املواعيـد احملـددة  املفاضلة
لتســـــــجيل الطـــــــالب املقبـــــــولني 
ـــــــزم بتقـــــــد   واملعهـــــــد غـــــــري ملت

 اإلقامة واإلطعام. 

 ري املطلوبـةيقبل الطالب ال ي جي حيقق املعـاي -
يف الرغبـــة التاليـــة الـــيت حيـــق لـــه التســـجيل فيهـــا 

بعد إبراز وثيقـة خطيـة مـن وفق بطاقة مفاضلته 
ـــه غـــري ال ـــق صـــحياً بنتيجـــة فحـــص  املعهـــد  ن

 املقابلة الشخصية. 
  

معاهد وزارة 
 الرتبية

مـن قبـل وزارة الرتبيـة وذلـ  بعـد  الرتبيـة وجلميـع أنـواع املفاضـالت ة والتطبيقيـة والرتبيـة الرايضـية التابعـة لـوزارةسيتم اإلعالن عن شروط القبوا يف معاهـد الرتبيـة املوسـيقية والرتبيـة الفنيـة التشـكيلي
 عاهد .ابقي املفاضالت هل ه امل صدور نتا ال املفاضلة العامة وال يسمح للطالب املقبوا يف املفاضلة العامة ابلقبوا العام يف معاهد وزارة الرتبية وحيق له التقدم إىل

 
 تعليمات عامة

والعلـوم الصـحية وقسـما اللغـة االنكليزيـة واللغـة الفرنسـية  التمـريض  كليـات الفنـون اجلميلـة والفنـون اجلميلـة التطبيقيـة واهلندسـة املعماريـة و)إىل مفاضـالت لتقـدم ابعلى مجيع الطالب الـراغبني  ❖
أو أبنـاء  ن، أو املغرتبـو  ، أو العـرب واألجانـب ، قـيماملأو السـوري غـري  ،املـوازي أو، سـواء منهـا العامـة  مقابلـة  أو اختبـار وا فيها إىلاليت حيتاج القب واملعاهدومدرسة التمريض  والرتبية الرايضية

واجلرحـى الشـهداء  وذوو، لتابعـة لـوزارة التعلـيم العـايل وأبنـاء أعضـاء اهليئـة التدريسـية يف املعاهـد العليـا ا يف مركـز الدراسـات والبحـوث العلميـةناء هيئة البحث العلمـي أعضاء هيئة التدريس أو أب
يف املواعيـد  ومقـابالت تلـ  الكليـات ومدرسـة التمـريض واملعاهـد  اختبـاراتأن يشـرتكوا يف ( التسـجيل املباشـر للفـرع األديب -  الثـانوايت املهنيـةمحلة املعاقني،  ،، واملتفوقون رايضياً  واملفقودين
 .بعد انقضا هأو مقابلة  اختبار وز إجراء أي هنا ياً وال  املوعد ويعد عالن ،ه ا اإلاحملددة يف 

 ال  حيق للطالب تدوين رغبة يتطلب القبوا فيها إىل )مسابقة، مقابلة، اختبار( ما جي يكن قد تقدم إليها واجتازها بنجاح. ❖

 


