الشروط العامة لالختبارات واملقابالت يف الكليات واملعاهد بعد حتقيق احلد األدىن املطلوب من الدرجات
للراغبني يف التقدم إىل املفاضالت :العامة  -املوازي ( الفرع العلمي) -الطلبة العرب واألجانب  -السوري غري املقيم – املغرتبون  -أبناء أعضاء اهليئة التدريسية وأبناء أعضاء هيئة
البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل -ذوو الشهداء وأبناء مقعدي احلرب وأحداث األمن ملن كان عجزه كليا –
املتفوقون رايضيا – املعاقون جسميا  -الثانوايت املهنية  ،والراغبني ابلتسجيل املباشر للفرع األديب
الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

أ-اختبار يف الرسم ويتضمن:

اعتبارا من الثالاثء

الثالاثء

اهلندسة املعمارية

العلم ــي

2050 -درجة للمفاضلة العامة.

يف جامعات
دمشق
حلب
تشرين
البعث

محاه /السلمية
طرطوس

 1800 -درجة ملفاضلة املوازي.

 ٪75 -مــن معــدا الثانويــة ملفاضــلة

السوري غري املقيم

 رسم حر يدا علىاإلنشاء واحلركة.

 -رسم حر لشكل حمدد.

 ٪75 -من معدا الثانوية يف إحدى  -الرسم بطريقة الكروكي من

دوريت 2015و 2016ملفاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
العرب واألجانب

الذاكرة.

ب -جترى االختبارات يف

وقت واحد ويتم اعتماد
مبدأ (انجح – راسب).
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2016/9/6
ولغاية االثنني

2016/9/19

2016/9/20الساعة

العاشرة صباحا يف مباين

كليات العمارة واألماكن
اليت حتدد عند التسجيل
لالشرتاك ابملسابقة.

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات
واملقابالت

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )
 -حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبار

من أحد املراكز املعتمدة.
 صـ ــورة مصـ ــدقة ع ـ ـن الشـ ــهادة الثانويـ ــة غـ ــريالسورية.

 -اصـطحاب البطاقـة الشخصـية يـوم االختبـار

ووثيقة االشرتاك ابالختبار.

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

االختبار األوا:

 الفنون اجلميلةيف جامعة دمشق
والسويداء
 الفنــون اجلميلــةالتطبيقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
جامعـ ـ ـ ـ ــة حلـ ـ ـ ـ ــب
 الفنــون اجلميلــةيف (جامعة تشرين
قس ـ ــمي ال ـ ــديكور
والتصوير)

الثانوية
بكافة

فروعها

  ٪50من معدا الشهادة الثانويـة اختبار متهيدي بقلم الرصاصنتيجته (انجح – راسب).
وجلميع املفاضالت.

٪50 -مـن معــدا الثانويـة يف إحــدى

االختبار الثاين:

دوريت  2015و 2016ملفاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة للناجحني يف االختبار األوا:
 اختبار رسم ملوضوع قلمالع ــرب واألجان ــب (للف ــرعني العلم ــي رصاص عالمته  /50/درجة.
 اختبار رسم ملوضوع ابأللوانواألديب فقط)
 إدراج الرغب ـ ــة يف بطاق ـ ــة املفاض ـ ــلة عالمته  /50/درجة. -جتمع عالمة االختبارين ويعـد

ضمن الرغبات األربعة األوىل.

التسجيل املباشر للفرع األديب/عام وموازي

 1100 -درجـ ــة للتق ـ ــدم لالش ـ ـرتاك

ابالختبـ ـ ــار فقـ ـ ــط ( علمـ ـ ــا أن حتديـ ـ ــد

انجح ـ ــا ك ـ ــل م ـ ــن حص ـ ــل عل ـ ــى
 /50/درجة فما فوق.
مالحظــة :يــتم القبــوا وفــق ا مــوع
التفاض ــلي النه ــا ي للطال ــب الن ــاتال

العالم ـ ــة النها ي ـ ــة للتس ـ ــجيل املباش ـ ــر عــن (مجــع درج ـة املس ــابقة منســوبة

س ــيكون بع ــد ص ــدور نت ــا ال االختب ــار اىل النهاية العظمى للشهادة الثانوية

الثاين).

السورية بعد طـي درجـة مـادة الرتبيـة
الدينيــة واحــدى اللغتــني االجنبيتــني

مض ــروبة ب ـ ـ 2مض ــا إليه ــا جمم ــوع

درجــات الطالــب ابلشــهادة الثانويــة
املعتمدة للمفاضلة).
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اعتبارا من الثالاثء
2016/9/6

ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
2016/9/8

االمتحان األوا:

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات
واملقابالت

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )
 -حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبار

األحــ ـ ـ ـ ــد  2016/9/18من أحد املراكز املعتمدة.
الساعة /العاشرة /صباحا

 -صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية

االمتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين:

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبـار

األوا.

 -يتق ــدم الط ــالب م ــن محل ــة الش ــهادة الثانوي ــة

للن ـ ـ ــاجحني يف االمتح ـ ـ ــان ووثيقة االشرتاك ابالختبار.

األربعـ ـ ــاء  2016/9/21املهنية السورية إىل اإلعالن اخلاص هبم.

الساعة/العاشرة /صباحا

يف مبــاين كليــات الفن ــون

اجلميلـــة والفن ــون اجلميلـ ــة

التطبيقيـ ــة واألمـ ــاكن الـ ــيت

حت ـ ـ ـ ــدد عن ـ ـ ـ ــد التس ـ ـ ـ ــجيل
لالشرتاك ابملفاضلة.

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

الثالاثء

الثالاثء

  1600درجة للمفاضلة العامة. 1200 -درجـ ـ ــة ملفاضـ ـ ــلة ا افظـ ـ ــات

كليات التمريض
جبامعات
تشرين– حلب

2016/9/6

الشرقية ومفاضلة املوازي.

العلمــي

 -محاه

  ٪60م ــن مع ــدا الثانوي ــة ملفاض ــلةالسوري غري املقيم
-

فحص طيب ولياقة بدنية

 ٪60م ـ ــن مع ـ ــدا الثانوي ـ ــة للطلب ـ ــة

2016/9/6

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات
واملقابالت

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )
 -طل ـ ــب اشـ ـ ـرتاك يف قس ـ ــم ش ـ ــالون الط ـ ــالب

ابلكلية اليت يرغب يف إجراء الفحص فيها.

ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت  -صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية

2016 /9/24لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى 2016 /9/24يف مب ـ ــاين  -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم الفحص.

قسـ ـ ــم شـ ـ ــالون الطـ ـ ــالب يف الكليات املعنية
إحدى كليات التمريض.

العـ ـ ــرب واألجانـ ـ ــب يف إحـ ـ ــدى دوريت2015

و2016

كلية
الرتبية الرايضية
جبامعيت
تشرين
ومحاه

العلمي أو
األديب

الفرع العلمي:
  1440املفاضلة العامة 1320مفاضلة التعليم املوازي ٪50م ـ ــن مع ـ ــدا الثانوي ـ ــة ملفاض ـ ــلةالسوري غري املقيم (علمي-أديب)
 ٪50-مــن معــدا الثانويــة للطلبــة العــرب

الثالاثء

2016/9/6

فحص طيب ولياقة بدنية

2016يف

/9/24
قســم شــالون الطــالب يف

احدى الكليتني املعنيتني

واألجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب يف إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى دوريت 2015
و(2016علمي-أديب)

جبامعيت تشرين ومحاه

التسجيل املباشر للفرع األديب:

 1320درجة  /قبوا عام / 1100 -درجة  /قبوا موازي /

لالشــرتاك ابلفحــص الطــيب فقــط (علمــا أن
حتديـ ــد العالمـ ــة النها يـ ــة للتسـ ــجيل املباشـ ــر
سيكون بعد صدور نتا ال الفحص).

 ٪50م ــن مع ــدا الثانوي ــة للمتف ــوقنيرايضيا (علمي – أديب).

ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت
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الثالاثء

2016/9/6
ولغاية السبت

2016 /9/24يف

احدى الكليتني املعنيتني
جبامعيت تشرين ومحاه

 -طلــب اش ـرتاك يف قس ــم شــالون الط ــالب يف

إحدى كلييت الرتبية الرايضية.

 -صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية

 اصطحاب البطاقة الشخصية يوم الفحص. يراجـ ــع الطـ ــالب املتفوق ـ ـون رايضـ ــيا االحت ـ ـادالرايضــي العــام لتــدوين أئــا هم وللحصــوا علــى
وثيقة التفوق الرايضي .
 يرفـ ــق طالـ ــب الفـ ــرع العلمـ ــي وثيقـ ــة التفـ ــوقالرايضــي ببطاقــة املفاضــلة ،ويتقــدم طالــب الفــرع
األديب ابلوثيقـ ــة اىل كليـ ــة الرتبيـ ــة الرايضـ ــية عنـ ــد
تقدمه الجراء الفحص
ويُقبـ ــل الطـ ــالب النـ ــاجحون ابلفحـ ــص الطـ ــيب
واللياقة البدنية ضمن مفاضلة خاصة هبم .

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

الثالاثء

الثالاثء

مدرسيت التمريض

العلمــي

 -مجيع املتقدمات.

جبامعيت دمشق

 -أن تكــون املتقدمــة مــن مواليــد عــام

1994وما بعد.

 -أن تكون من اجلنسية السورية

وتشرين

مقابلة للتحقق من اللياقة
الصحية والنفسية

جامعة حلب
إانث فقط

/9/24

إبجراء املقابلة فيها.

بكافة
فروعها
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(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )
 طلــب اش ـرتاك يف قســم شــالون الطــالب يفمدرســة التمــريض ال ــيت ترغــب إبج ـراء املقابل ــة

2016يف 2016 /9/24يف قس ـ ــم  -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم املقابلة .

إحدى مدارس التمريض التم ـ ـ ــريض الـ ـ ـ ــيت ترغ ـ ـ ــب

الثانوية

واملقابالت

ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ولغايــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت فيها.
قسـم شـالون الطـالب يف ش ـ ــالون الط ـ ــالب درس ـ ــة

إانث فقط
مدرسة التمريض

2016/9/6

2016/9/6

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

املعهد التقاين

العلمي أو

 -مجي ــع املتق ــدمني ملفاض ــليت التعل ــيم  -فحص رسم  +فحص خط

العام واملوازي.

للفنون التطبيقية
بدمشق

األديب

(اختصاص
التصوير

الضو ي يقبل
الفرع العلمي
فقط)

الختصاص اخلط العريب

 ٪50 -مــن معــدا الثانويــة ملفاضــلة  -فحص رسم لباقي

السوري غري املقيم (علمي-أديب)

 ٪50-مـ ــن معـ ــدا الثانويـ ــة للطلبـ ــة

االختصاصات

الثالاثء

2016/9/6
ولغاية اإلثنني

2016/9/19يف

معهد الفنون التطبيقية
بدمشق

الع ـ ــرب واألجان ـ ــب يف إح ـ ــدى دوريت

 2015و(2016علمي-أديب)
التسجيل املباشر للفرع األديب:
-مجيع املتقدمني (عام وموازي)

لالشــرتاك ابلفحــص الطــيب فقــط (علمــا أن
حتديـ ــد العالمـ ــة النها يـ ــة للتسـ ــجيل املباشـ ــر

سيكون بعد صدور نتا ال الفحص).
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األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات
واملقابالت

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )

يومي اإلثنني والثالاثء  -طلــب اش ـرتاك يف قســم شــالون الطــالب يف

19و2016/9/20

املعهد املعين.

يف قلعة دمشق

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم الفحص.

الساعة العاشرة صباحا  -صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية.

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

الثالاثء

اعتبارا من الثالاثء

املعاهد التقانية

 -العلم ــي 180 :درج ــة يف م ــادة اللغ ــة

األجنبية لتدوين الرغبة ابملفاضـلة العامـة

للعلوم السياحية

2016/9/6

واملــوازي ويــتم القبــوا علــى عالمــة اللغــة

والفندقية

 2016 /9/24يف /9/24

 ٪50 -م ـ ــن مع ـ ــدا الثانوي ـ ــة ملفاض ـ ــلة

املعاهد املعنية

السوري غري املقيم (علمي – أديب)
 ٪50-من معدا الثانوية للطلبة العـرب

العلمي

أو األديب

أو الفنون
النسوية

و(2016علمي – أديب)

-الفن ــون النس ــوية  %60م ــن مع ــدا

الش ــهادة الثانوي ــة بع ــد ط ــي درج ــة م ــادة

واملقابالت

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )
 -طلــب اش ـرتاك يف قســم شــالون الطــالب يف

املعهد املعين .

ولغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ولغايــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت  -صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية.

األجنبية.

واألجانـ ـ ـ ــب يف إح ـ ـ ـ ــدى دوريت 2015

2016/9/6

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات

التأكد من سالمة اجلسد

واحلواس وتناسب الطوا مع
الوزن واملظهر الال ق

الرتبية الدينية
التسجيل املباشر للفرع األديب:
 240درجـ ــة يف مـ ــادة اللغـ ــة األجنبيـ ــة /عام وموازي/

لالشـ ــرتاك ابملقابلـ ــة فقـ ــط (علمـ ــا أن حتديـ ــد
العالمــة النها يــة للتســجيل املباشــر ســيكون

بعد صدور نتا ال املقابلة) .
.
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املعاهد املعنية

2016يف  -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم املقابلة

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

 مفاض ـ ــلة الف ـ ــرع العلم ـ ــي واملفاض ـ ــالت مقابلة ُجترى بعد صدور نتا الاخلاصــ ـ ـ ــة (علمـ ـ ـ ـ ــي -أديب) :تعتم ـ ـ ـ ــد القبوا ابملفاضلة للتحقق من

كليات الرتبية
أبقسامها

احلدود الدنيا الواردة يف اإلعـالن

معلم صف/غريملتزم

واإلرشاد النفسي

ورايض األطفاا

العلمي
أو األديب

اخل ـ ــاص بك ـ ــل مفاض ـ ــلة لت ـ ــدوين  -يعد مستنكفا عن التسجيل
الرغبة
من مل جيـر املقابلـة الشخصـية يف
التسجيل املباشر للفرع األديب

تعتمد الدرجة الواردة يف االعالن

 مفاضـ ــلة الفـ ــرع العلمـ ــي واملفاضـ ــالتاخلاصة (علمي -أديب) :تعتمد احلدود

معهد اآلاثر
واملتاحف بدمشق

أو األديب

الدنيا الواردة يف اإلعـالن اخلـاص بكـل

مفاضلة لتدوين الرغبة

التسجيل املباشر للفرع األديب

مقابلة للتحقق من اللياقة
الصحية والنفسية

-

قبــل فيهــا الطالــب بنتيجــة التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضـلته بعــد إبـراز

املفاض ـ ـ ــلة خ ـ ـ ــالا الف ـ ـ ــرتة وثيقــة خطيــة مــن الكليــة املعنيــة أبنــه غــري ال ــق
ا ــددة لتس ــجيل الط ــالب صـ ـ ـ ــحيا ونفسـ ـ ـ ــيا بنتيجـ ـ ـ ــة فحـ ـ ـ ــص املقابلـ ـ ـ ــة
املقبولني.
الشخصية.

يراجــع الطالــب ا قــق احلــد األدىن املطلــوب للتســجيل -
املباش ــر الكلي ـ ـة الـ ــيت يرغ ــب ابلتسـ ــجيل فيهـ ــا إلج ـ ـراء
فحص املقابلة خالا الفرتة ا ـددة يف اعـالن التسـجيل
املباش ــر ،وي ــتم منح ــه يف ح ــاا النج ــا اش ــعارا ب ــذل
لتقدميه اىل مركز التسجيل املعتمد
تــتم املقــابالت يف املعهــد الــذي  -يقبل الطالب الذي مل حيقق املعـايري املطلوبـة

 -يعد مستنكفا عن التسجيل مـن

قبـ ـ ــل فيـ ـ ــه بنتيجـ ـ ــة املفاضـ ـ ــلة يف الرغبــة التاليــة الــيت حيــق لــه التســجيل فيهــا
خــالا األســبوعني األوليـني مــن

مل جيــر املقابلــة الشخصــية يف امليعــاد

-

مواعيـ ـ ــد التسـ ـ ــجيل للطـ ـ ــالب

املقبولني

التثبت من سالمة اجلسد واحلواس يراجع الطالب ا قق احلد األدىن املطلوب للتسجيل،
املعهد إلجراء فحـص املقابلـة خـالا الفـرتة ا ـددة يف

تعتمد الدرجة الواردة يف االعالن

اخلاص ابلتسجيل املباشر

اعالن التسجيل املباشر ،ويـتم منحـه يف حـاا النجـا

اشعارا بذل لتقدميه اىل مركز التسجيل املعتمد
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(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )

الرتبي ـ ــة ويف اجلامع ـ ــة ال ـ ــيت الصحية والنفسية يف الرغبة التالية اليت حيـق لـه

التثبت من سالمة اجلسد واحلواس

ا دد هلا.

واملقابالت

تـ ـ ــتم املقـ ـ ــابالت يف كليـ ـ ــة  -يقبــل الطالــب الــذي مل حيقــق شــرط اللياقــة

امليعاد ا دد هلا.

اخلاص ابلتسجيل املباشر

العلمي

اللياقة الصحية والنفسية

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات

وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقـة خطيـة مـن

املعه ــد أبن ــه غ ــري ال ــق ص ــحيا بنتيج ــة فح ــص

املقابلة الشخصية.

الكلية أو القسم

فرع الثانوية

الشروط املطلوبة

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

أو املعهد

املطلوب

واحلدود الدنيا

أو املقابلة

لالشرتاك ابالختبار

أو املقابلة ومكاهنا

املعهد التقاين

للخطوط احلديدية

حبلب (ذكور فقط)
ملتزم

-تعتم ـ ــد احل ـ ــدود ال ـ ــدنيا ال ـ ــواردة يف فحص طيب بعد صدور نتا ال

العلمــي

إعالن املفاضلة لتدوين الرغبة

-يـتم تعيـني اخلـرجيني يف حمافظـة حلـب

القبوا ابملفاضلة

مقابلة ُجترى بعد صدور نتا ال

للنفط والغاز
ابلرميالن
(ذكور فقط)
ملتزم
معاهد وزارة
الرتبية

العلمــي

تعتمد احلدود الدنيا الواردة يف إعالن
املفاضلة لتدوين الرغبة

سالمة اجلسد واحلواس.

 يعد مستنكفا عن التسجيلمن مل جير املقابلة الشخصية
يف امليعاد ا دد هلا.

(نسخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )

قبـ ـ ــل فيـ ـ ــه بنتيجـ ـ ــة املفاضـ ـ ــلة التاليــة الــيت حيــق لــه التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة
خ ـ ـ ـ ـ ــالا املواعي ـ ـ ـ ـ ــد ا ـ ـ ـ ـ ــددة
لتسجيل الطالب املقبولني.

مفاضلته بعد إبراز وثيقة خطية مـن املعهـد أبنـه

غري ال ق صحيا بنتيجة الفحص الطيب.

تــتم املقــابالت يف املعهــد الــذي  -يقبل الطالب الذي مل حيقق املعـايري املطلوبـة

قب ـ ـ ــل في ـ ـ ــه الطال ـ ـ ــب بنتيج ـ ـ ــة يف الرغبــة التاليــة الــيت حيــق لــه التســجيل فيهــا

القبوا ابملفاضلة للتثبت من

املعهد التقاين

واملقابالت

تــتم املقــابالت يف املعهــد الــذي  -يقبــل الطالــب غــري الال ــق صــحياُ يف الرغبــة

-

واملنطقة الشرقية حصرا

األوراق املطلوبة لالشرتاك ابالختبارات

-

املفاض ـ ـ ـ ــلة خ ـ ـ ـ ــالا املواعي ـ ـ ـ ــد
ا ـ ـ ــددة لتس ـ ـ ــجيل الط ـ ـ ــالب

املقبـ ــولني واملعهـ ــد غـ ــري ملتـ ــزم
بتقدمي اإلقامة واإلطعام.

وفق بطاقة مفاضلته بعد إبراز وثيقـة خطيـة مـن

املعه ــد أبن ــه غ ــري ال ــق ص ــحيا بنتيج ــة فح ــص
املقابلة الشخصية.

سيتم اإلعالن عن شروط القبوا يف معاهـد الرتبيـة املوسـيقية والرتبيـة الفنيـة التشـكيلية والتطبيقيـة والرتبيـة الرايضـية التابعـة لـوزارة الرتبيـة وجلميـع أنـواع املفاضـالت مـن قبـل وزارة الرتبيـة وذلـ بعـد
صدور نتا ال املفاضلة العامة وال يسمح للطالب املقبوا يف املفاضلة العامة ابلقبوا العام يف معاهد وزارة الرتبية وحيق له التقدم إىل ابقي املفاضالت هلذه املعاهد .
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تعليمات عامة

 على مجيع الطالب الراغبني ابلتقدم إىل مفاضالت (كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية واهلندسة املعمارية و التمريض والرتبية الرايضية ومدرسة التمريض واملعاهد اليت حيتـاج القبـوا
فيهـا إىل اختبـار أو مقابلـة سـواء منهـا العامــة  ،أو املـوازي ،أو السـوري غـري املقـيم  ،أو العــرب واألجانـب  ،أو املغرتبـون ،أو أبنـاء أعضـاء هيئـة التــدري أو أبنـاء هيئـة البحـث العلمـي يف مركــز
الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية يف املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل  ،وذوو الشهداء وأبناء مقعدي احلرب ملن كـان عجـزه كليـا  ،واملتفوقـون رايضـيا ،املعـاقني،
محلة الثانوايت املهنية  -التسجيل املباشر للفرع األديب) أن يشرتكوا يف اختبارات ومقابالت تل الكليات ومدرسة التمريض واملعاهد يف املواعيـد ا ـددة يف هـذا اإلعـالن  ،ويعـد املوعـد هنا يـا
وال جيوز إجراء أي اختبار أو مقابلة بعد انقضا ه.
 تعد رغبة الطالب ملغاة إذا مل يتقدم لالختبار أو املقابلة أو االمتحان اخلاص ضمن املواعيد ا ددة أعاله ولي هناك اختبارات أو مقابالت أخرى.

22

