الشروط العامة لالختبارات في الكليات والمعاىد بعد تحقيق الحد األدنى المطلوب من الدرجات

للراغبين في التقدم إلى المفاضالت :العامة  -الموازي (الفرع العلمي)  -الطلبة العرب واألجانب  -السوري غير المقيم – المغتربون  -أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء أعضاء
ىيئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء المعاىد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي -ذوو الشهداء والجرحى والمفقودين– المتفوقون رياضياً – المعاقون
جسمياً  -الثانويات المهنية ،والراغبين بالتسجيل المباشر للفرع األدبي ،وإعالن منح الجامعات الخاصة

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب
 0222 -درجة للمفاضلة العامة .أ-اختبار في الرسم ويتضمن:

الهندسة المعمارية
في جامعات
دمشق
حلب
تشرين
البعث

حماه /السلمية
طرطوس

العلم ــي

  0442درجـ ـ ـ ـ ــة لمفاض ـ ـ ـ ـ ــلتي ذويالشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية

 -رسم حر يدل على

اإلنشاء والحركة وعالمتو

  0022درجة لمفاضلة الموازي )57( .درجة(يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترط
  ٪57م ـ ـ ـ ـ ــن مع ـ ـ ـ ـ ــدل الثانوي ـ ـ ـ ـ ــة  -رسم حر لشكل محددلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوين
لمفاضلة السوري غير المقيم
وعالمتو ( )57درجة
الرغب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـي
ـ
ـ
ف
ـة
ـ
ـ
ي
الثانو
ـدل
ـ
ـ
ع
م
ـن
ـ
ـ
م
٪
57
 الرسم بطريقة الكروكي منالنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
إح ـ ـ ـ ــد دورت ـ ـ ـ ــي 0200و0200
الـ ـ ـ ـ ـ اكرة وعالمتـ ـ ـ ـ ـو ()52
باالختبار)
لمفاضلة العرب واألجانب
درجة
 يشترط على الطالب الراغب ب -تجر االختبارات فيبالتقدم إلى إعالن منح الجامعات
وقت واحد ويتم اعتماد
الخاصة للقبول في كليات العمارة

النجاح في المسابقة التي تجريها

مبدأ (ناجح – راسب).

الجامعات الحكومية وفق المواعيد

المحددة.
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اعتباراً من األحد
0200/0/4
ولغاية األحد

0200/0/00

االثنين 0200/0/00

العاشرة صباحاً في مباني
كليات العمارة واألماكن

التي تحدد عند التسجيل
لالشتراك بالمسابقة.

 -يحص ـ ـ ــل الطال ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب اش ـ ـ ــتراك

باالختبار من أحد المراكز المعتمدة.
 صـ ــورة مصـ ــدقة ع ـ ـن الشـ ــهادة الثانويـ ــة غيـ ــرالسورية.

 -اصـطحاب البطاقـة الشخصـية يـوم االختبـار

ووثيقة االشتراك باالختبار.

 -تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره

 0722ليرة سورية.

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب
االختبار األول:

 الفنون الجميلةفي جامعة دمشق
والسويداء
 الفنـ ـ ــون الجميلـ ـ ــةالتطبيقيــة فــي جامعــة
حلـ ـ ــب  -الفنـ ـ ــون
الجميلــة فــي (جامعــة
تشرين
قس ـ ـ ـ ـ ــمي ال ـ ـ ـ ـ ــديكور
والتصوير)

الثانوية
بكافة
فروعها
(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

  ٪72من معدل الشهادة الثانوية اختبار تمهيدي بقلم الرصاصنتيجتو (ناجح – راسب).
ولجميع المفاضالت.

٪72 -مـ ـ ــن معـ ـ ــدل الثانويـ ـ ــة فـ ـ ــي

إح ـ ـ ــد دورت ـ ـ ــي  0200و0200

االختبار الثاني:

للناجحين في االختبار األول:

 اختبار رسم لموضوع قلم رصاصلمفاضلة العرب واألجانب (للفرعين عالمتو  /02/درجة.
 اختبار رسم لموضوع باأللوانالعلمي واألدبي فقط)
عالمتو  /52/درجة.
 إدراج الرغبة في بطاقـة المفاضـلة -اختبار بالثقافة الفنية (مؤتمت)عالمتو ( )02درجة
ضمن الرغبات األربعة األولى.
التسـ ـ ــجيل المباشـ ـ ــر للفـ ـ ــرع األدبي/عـ ـ ــام  -تجمع عالمات االختبارات ويعد
ناجحـ ـاً ك ــل م ــن حص ــل عل ــى /72/
وموازي
درجة فما فوق.
  0022درجــة للتقــدم لالشــتراكمالحظــة :يــتم القبــول وفــق المجمــوع
باالختبـ ــار فقـ ــط (علم ـ ـاً أن تحديـ ــد
التفاضــلي النهــا ي للطالــب النــاتا عــن
العالمــة النها يــة للتس ــجيل المباش ــر (جم ــع درجـ ـة المس ــابقة منس ــوبة ال ــى
ســيكون بعــد صــدور نتــا ا االختبــار النهايـ ـ ــة العظمـ ـ ــى للشـ ـ ــهادة الثانويـ ـ ــة
الســورية بعــد طــي درجــة مــادة التربي ــة
الثاني).
الدينيـ ــة واحـ ــد اللغتـ ــين االجنبيتـ ــين
مضـ ــروبة بـ ـ ـ 0مضـ ــا إليهـ ــا مجمـ ــوع
درجـ ــات الطال ـ ــب بالشـ ــهادة الثانوي ـ ــة
المعتمدة للمفاضلة).
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اعتباراً من السبت
0200/0/5
ولغاية االثنين

0200/0/7

االختبار األول:

 -يحص ـ ـ ــل الطال ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى طل ـ ـ ــب اش ـ ـ ــتراك

الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  0200/0/0باالختبار من أحد المراكز المعتمدة.

الساعة /العاشرة /صباحاً
االختبـار الثـاني :للنـاجحين
في االمتحان األول.

 -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبـار

ووثيقة االشتراك باالختبار.

األربعـ ـ ـ ـ ــاء  - 0200/0/04يتقــدم الطــالب مــن حملــة الشــهادة الثانويــة

الساعة/العاشرة /صباحاً
فــي مبــاني كليــات الفنــون  -تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره
الجميل ــة والفن ــون الجميل ــة 0722ليرة سورية
المهنية السورية إلى اإلعالن الخاص بهم.

التطبيقي ـ ــة واألم ـ ــاكن الت ـ ــي
تحـ ـ ـ ــدد عنـ ـ ـ ــد التس ـ ـ ـ ــجيل

لالشتراك بالمفاضلة.

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب

تشرين– حلب
 -حماه -دير الزور

 0502-درجـ ـ ـ ـ ـ ــة لمفاضـ ـ ـ ـ ـ ــلتي ذوي

ولغاية األربعاء

والمحافظات الشرقية.

كليات التمريض
بجامعات

 0572 -درج ـ ـ ــة للمفاض ـ ـ ــلة العام ـ ـ ــة

اعتباراً من األحد

العلمــي

الشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية

(يشترط لتدوين  0022 -درجة لمفاضلة الموازي.
الرغبة النجاح  ٪02 -من معدل الثانوية لمفاضـلة
باالختبار)

0200/0/4

اختبار يتضمن:

(فحص طبي ولياقة بدنية)

 0200 /0/04لد
قسم شؤون الطالب في

إحد كليات التمريض.

السوري غير المقيم

اعتباراً من األحد
0200/0/4
ولغاية األربعاء

 طل ــب اش ــتراك ف ــي قس ــم ش ــؤون الط ــالببالكلية التي يرغب في إجراء االختبار فيها.

 -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية

 0200 /0/04في مباني  -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبار.
الكليات المعنية

 -تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره

0722ليرة سورية

  ٪02مــن معــدل الثانويــة للطلبــة العــربواألجانب في إحد دورتي0200 -0200

كلية العلوم الصحية
بجامعة دمشق

اختصاصات :
-تقويم الكالم واللغة

-السمعيات

عالج نفس الحركي-علم النفس السريري

االطرا االصطناعيةواألجهزة التقويمية

-التشخيص والعالج

الشعاعي

العلمي
(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

  0072درجة المفاضلة العامة 0442درجـ ـ ـ ـ ـ ــة لمفاضـ ـ ـ ـ ـ ــلتي ذويالشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية
  0022درجـ ـ ـ ــة مفاضـ ـ ـ ــلة التعلـ ـ ـ ــيمالموازي
 ٪72م ــن مع ــدل الثانوي ــة لمفاض ــلةالسوري غير المقيم (علمي) .
 ٪72-من معـدل الثانويـة للطلبـة العـرب

اختصاص تقويم اللغة والكالم:

اختب ـ ــار يتض ـ ــمن( :فح ـ ــص س ـ ــمعي

نطقي ولغوي ومقابلة شفهية)

اعتباراً من الثالثاء
0200/0/0
ولغاية االثنين

اختصاص السمعيات:

0200 /0/00
اختب ـ ــار يتض ـ ــمن( :فح ـ ــص س ـ ــمعي
لـ ـ ـ ــد قس ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ــؤون
ونطقي ومقابلة شفهية)

الط ـ ــالب ف ـ ــي الكلي ـ ــة

اختصاص عالج نفس حركي:

اختب ـ ــار يتض ـ ــمن( :فح ـ ــص وظيف ـ ــي المعنية
واألجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دورتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومقابلة شفهية)
0200و(0200علمي )
علــم الــنفس الس ـريري و التشــخيص
والع ـ ـ ـ ــالج الش ـ ـ ـ ــعاعي و األطـ ـ ـ ـ ـرا
االصطناعية واألجهزة التقويمية.

اختبار يتضمن( :مقابلة شفهية)
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اعتباراً من الثالثاء
0200/0/0

ولغاية االثنين/0/00
0200و يتم اجراء

االختبارات في كلية العلوم
الصحية بجامعة دمشق
(تجمع البرامكة)

 طلب اشتراك في االختبار في ديوان الكلية(الطابق الثاني في مبنى كلية الطب البشري)

 -تعبئة استمارة المعلومات الخاصة باالختبار

في ديوان الكلية.

 -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبار

 -تس ـ ــديد رس ـ ــم اش ـ ــتراك باالختب ـ ــار واح ـ ــد

لجميع األقسام وقدره  0722ليرة سورية .

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب
الفرع العلمي:
  0442درجة المفاضلة العامة 0502درجـ ـ ـ ــة مفاضـ ـ ـ ــلة التعلـ ـ ـ ــيمالموازي

كلية
التربية الرياضية
بجامعتي
تشرين
وحماه

أو األدبي
(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

ولغاية األربعاء

ولغاية األربعاء

0200/0/4

اختبار يتضمن:

(فحص طبي ولياقة بدنية)

 0022-درجـ ـ ـ ـ ـ ــة لمفاضـ ـ ـ ـ ـ ــلتي ذوي

العلمي

اعتباراً من األحد

اعتباراً من األحد

0200 /0/04
لـ ـ ـ ــد قس ـ ـ ـ ــم ش ـ ـ ـ ــؤون

في احد الكليتين

الكليتــ ـ ــين المعنيتــ ـ ــين

وحماه

الط ـ ــالب ف ـ ــي اح ـ ــد

الشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية
٪72 -م ــن مع ــدل الثانوي ــة لمفاض ــلة

بجـ ـ ـ ـ ـ ــامعتي تشـ ـ ـ ـ ـ ــرين

السوري غير المقيم (علمي-أدبي)

وحماه

 ٪72-من معـدل الثانويـة للطلبـة العـرب

0200/0/4

0200 /0/04

المعنيتين بجامعتي تشرين

 طل ــب اش ــتراك ف ــي قس ــم ش ــؤون الط ــالب ف ــيإحد

كليتي التربية الرياضية.

 صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبار. يراجـ ــع الط ـ ــالب المتفوق ـ ـون رياض ـ ــياً االتح ـ ــادالرياضــي العــام لتــدوين أســما هم وللحصــول علــى
وثيقة التفوق الرياضي.
 يرف ـ ــق طال ـ ــب الف ـ ــرع العلم ـ ــي وثيق ـ ــة التف ـ ــوقالرياضــي ببطاقــة المفاضــلة ،ويتقــدم طالــب الفــرع

واألجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دورتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

األدب ــي بالوثيق ــة ال ــى كلي ــة التربي ــة الرياض ــية عن ــد

0200و(0200علمي-أدبي)

تقدمو الجراء الفحص

التسجيل المباشر للفرع األدبي:
 0502-درجة  /قبول عام /

ويُقب ـ ــل الط ـ ــالب الن ـ ــاجحون باالختب ـ ــار ض ـ ــمن

مفاضلة خاصة بهم .

 0022 -درجة  /قبول موازي /

 -تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره

لالشـ ـ ـ ـتراك باالختب ـ ـ ــار فق ـ ـ ــط (علمـ ـ ـ ـاً أن

0722ليرة سورية

تحديد العالمة النها يـة للتسـجيل المباشـر
سيكون بعد صدور نتا ا الفحص).

 ٪72مــن معــدل الثانويــة للمتفــوقينرياضياً (علمي – أدبي).
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الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب
قسم اللغة االنكليزية
بكليات اآلداب في
الجامعات

العلمي

  082درجـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــادة اللغـ ـ ـ ــة اختب ــار يت ــمل م ــن / 72/سـ ــؤالاالنكليزيــة للمفاضــلة العامــة و مفاضــلة متع ـ ــدد الخي ـ ــارات وم ـ ــوزع عل ـ ــى
الم ـ ــوازي و مفاض ـ ــلتي ذوي الش ـ ــهداء أربعة أقسام :
وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية
(نصـ ــي قـ ــراءة)
األول  :قـ ــراءة ّ : 042درجـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــادة اللغـ ـ ـ ـ ــةوأس ـ ــئلة ق ـ ــراءة وفه ـ ــم ومف ـ ــردات
اإلنكليزية للفرع األدبي
موزعة على النصين
  ٪02ف ـ ــي م ـ ــادة اللغ ـ ــة االنكليزي ـ ــة الثاني :المفرداتلمفاضلة السوري غير المقيم (علمـي-
 الثالث :القواعد والتراكيبأدبي)
 ٪02 -ف ـ ــي م ـ ــادة اللغ ـ ــة االنكليزي ـ ــة  -الرابع :الكتابة

العلمي

اختب ــار يت ــمل م ــن / 72/س ــؤال

األدبي

(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

قسم اللغة الفرنسية
بكليات اآلداب في
الجامعات

األدبي
(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

للطلبة العرب واألجانب في إحد دورتي
0200و( 0200علمي-أدبي)

  082درجة في مادة اللغة الفرنسـيةللمفاضــلة العامــة ومفاضــلة المــوازي و
مفاضــلتي ذوي الشــهداء وأبنــاء أعضــاء
الهيئة التدريسية
 042درجة فـي مـادة اللغـة الفرنسـيةللفرع األدبي
  ٪02فـ ـ ــي مـ ـ ــادة اللغـ ـ ــة الفرنسـ ـ ــيةلمفاضلة السوري غير المقيم (علمـي-
أدبي)
 ٪02 -فـ ـ ــي مـ ـ ــادة اللغـ ـ ــة الفرنسـ ـ ــية

اعتباراً من السبت
0200/0/5
ولغاية األربعاء

0200 /0/5

اعتباراً من السبت

متع ـ ــدد الخي ـ ــارات وم ـ ــوزع عل ـ ــى
(:نصـ ــي قـ ــراءة)
-األول  :قـ ــراءة ّ

0200 /0/02

وأس ـ ــئلة ق ـ ــراءة وفه ـ ــم ومف ـ ــردات

موزعة على النصين

 0200/0/8الساعة

ولغاية السبت

التي تحددىا الجامعة

 -مدة االختبار /57/

 الثالث :القواعد والتراكيب -الرابع :الكتابة

للطلبة العرب واألجانب في إحد دورتي
0200و(0200علمي-أدبي)

02

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االمتحان

ووثيقة االشتراك باالمتحان.

 -تسديد رسم االشتراك باالختبار وقدره

0222ليرة سورية.

يوم األحد  - 0200/0/00يحصل الطالب على طلب اشتراك

الساعة العاشرة صباحاً في باالختبار من قسم شؤون الطالب في الكلية
األماكن التي تحددىا
الجامعة

 مدة االختبار /57/دقيقة

 -الثاني :المفردات

باالختبار من قسم شؤون الطالب في الكلية

العاشرة صباحاً في األماكن  -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية

دقيقة

0200/0/5

أربعة أقسام :

يوم الخميس

 -يحصل الطالب على طلب اشتراك

 -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االمتحان

ووثيقة االشتراك باالمتحان.
 تس ــديد رس ــم االشـ ــتراك باالختب ــار وق ــدره0222ليرة سورية.

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

المطلوب
مدرسة التمريض
بجامعات دمشق

العلمــي

وحلب وتشرين

(يشترط لتدوين

إناث فقط

الرغبة النجاح
باالختبار)

 جميع المتقدمات. أن تكــون المتقدمــة مــن مواليــد عــام 0222وما بعد.
 أن تك ــون م ــن الجنس ــية السـ ــورية ومن في حكمها.
يقدم للطالبات العازبات فقط اإلقامـة(المبيت) في المدرسة إن وجدت.

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

اعتباراً من األحد
مقابلة للتحقق من اللياقة
الصحية والنفسية

0200/0/4
ولغاية األربعاء

0200 /0/04

في قسم شؤون الطالب في
إحد مدارس التمريض

اعتباراً من األحد
0200/0/4
ولغاية األربعاء

0200 /0/04

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

 طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـيمدرســة التمــريض التــي ترغــب بــاجراء المقابلــة

فيها.

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم المقابلة .

مالحظةُ :خصص عدد من المقاعد في مدارس التمريض بجامعات دمشق  ،حلب  ،تشرين للطالبات الحاصالت على الشهادة الثانوية من محافظة حمص ،وااللتزام بعد التخرج سيكون لصالح جامعة البعث
حصراً ،وستدرج رغبة خاصة بها في بطاقة المفاضلة العامة .

المعهد التقاني
للفنون التطبيقية
بدمشق

العلمي أو
األدبي

(يشترط

لتدوين الرغبة
النجاح

باالختبار)

مهنية –
نسوية-صناعية
مهنة النجارة

 جميـ ــع المتقـ ــدمين لمفاضـ ــلتي التعلـ ــيمالعام والموازي.
  ٪72م ـ ــن مع ـ ــدل الثانوي ـ ــة لمفاض ـ ــلةالسوري غير المقيم (علمي-أدبي)
 ٪72مــن معــدل الثانويــة للطلبــة العــربواألجانـ ــب فـ ــي إحـ ــد دورتـ ــي 0200و
(0200علمي-أدبي)
التسجيل المباشر للفرع األدبي:
 جميع المتقدمين (عام وموازي)لالشــتراك بفحــص الرســم فقــط (علم ـاً أن
تحديد العالمة النها يـة للتسـجيل المباشـر
سيكون بعد صدور نتا ا الفحص).

 -اختبار يتضمن :

 فحص رسم  +فحص خطالختصاص الخط العربي

 -فحص رسم لباقي

االختصاصات

اعتباراً من األحد
0200/0/4
ولغاية األحد

0200 /0/00
في معهد الفنون

التطبيقية بدمشق

 %02من معدل الشهادة
06

يومي االثنين والثالثاء
00و0200/0/05

 -طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـي

المعهد المعني.

الساعة العاشرة صباحاً في  -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية.
 اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبار.قلعة دمشق

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب

العلمي

أو األدبي
أو الفنون

المعاىد التقانية
للعلوم السياحية
والفندقية

النسوية

(يشترط
لتدوين
الرغبة

النجاح

باالختبار)

 -العلمي 072 :درجة فـي مـادة اللغـة

اختبار يتضمن :

العام ـ ـ ــة والم ـ ـ ــوازي و مفاض ـ ـ ــلتي ذوي

والحواس وتناسب الطول مع

األجنبيـ ــة لتـ ــدوين الرغبـ ــة بالمفاضـ ــلة

التمكد من سالمة الجسد

الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية

الوزن والمظهر الال ق

ويتم القبول على عالمة اللغة األجنبية.
  ٪72م ــن مع ــدل الثانوي ــة لمفاض ــلةالسوري غير المقيم (علمي – أدبي)
 ٪72مـ ـ ــن معـ ـ ــدل الثانويـ ـ ــة للطلبـ ـ ــةالع ــرب واألجان ــب ف ــي إح ــد دورت ــي

0200و (0200علمي – أدبي)

-الفن ــون النس ــوية  %72ف ــي اللغ ــة

األجنبية لمفاضلة الثانويات المهنية
( عام –موازي –عرب وأجانب)
التسجيل المباشر للفرع األدبي:
 022درجــة فــي مــادة اللغــة األجنبيــة /عام وموازي/

لالشتراك بالمقابلة فقـط (علمـاً أن تحديـد
العالمة النها ية للتسجيل المباشر سيكون

بعد صدور نتا ا المقابلة) .

00

اعتباراً من األحد

اعتباراً من األحد

ولغاية األربعاء

ولغاية األربعاء

0200/0/4

0200 /0/04في
المعاىد المعنية

0200/0/4

0200 /0/04

في المعاىد المعنية

 -طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـي

المعهد المعني .

 -صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية.

 -اصطحاب البطاقة الشخصية يوم المقابلة

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

المطلوب
-

كليات التربية معلم
ص ( غير ملتزم)

العلمي
فقط

بقسميها

اإلرشاد النفسي

ورياض األطفال

العلمي
أو األدبي

اختبار يتضمن:

الخاصـ ـ ــة (علمـ ـ ــي فقـ ـ ــط) تعتمـ ـ ــد (مقابلة تُجر بعد صدور نتا ا
الحـ ـ ــدود الـ ـ ــدنيا الـ ـ ــواردة فـ ـ ــي القبول بالمفاضلة للتحقق من
اإلعــالن الخــاص بكــل مفاضــلة اللياقة الصحية والنفسية)

لتدوين الرغبة
 يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل حيـ ــازة الطالـ ــب علـ ــى  /522/مــن لــم يجــر المقابلــة الشخصــيةدرجة في مادة الرياضيات
في الميعاد المحدد لها
-

كليات التربية

مفاضــلة الف ـرع العلمــي والمفاض ــالت

مفاضــلة الفــرع العلمــي والمفاض ــالت

 يعد مستنكفاً عن التسجيلمن لم يجر المقابلة الشخصية
في الميعاد المحدد لها.

التسجيل المباشر للفرع األدبي

اختبار يتضمن :

االعالن الخاص بالتسجيل

الصحية والنفسية)

تعتمد الدرجة الواردة في
المباشر

التربيــة وفــي الجامعــة التــي

قب ــل فيه ــا الطال ــب بنتيج ــة
-

المفاضـ ـ ــلة خـ ـ ــالل الفتـ ـ ــرة

المحــددة لتســجيل الطــالب

المقبولين.

اختبار يتضمن:

الخاصـ ــة (علمـ ــي -أدبـ ــي) تعتمـ ــد (مقابلة تُجر بعد صدور نتا ا
الحـ ـ ــدود الـ ـ ــدنيا الـ ـ ــواردة فـ ـ ــي القبول بالمفاضلة للتحقق من
اإلعــالن الخــاص بكــل مفاضــلة
اللياقة الصحية والنفسية)
لتدوين الرغبة

ت ــتم االختب ــارات ف ــي كلي ــة

(مقابلة للتحقق من اللياقة

02

-

ت ــتم االختب ــارات ف ــي كلي ــة
التربيــة وفــي الجامعــة التــي
قب ــل فيه ــا الطال ــب بنتيج ــة
المفاضـ ـ ــلة خـ ـ ــالل الفتـ ـ ــرة
المحــددة لتســجيل الطــالب
المقبولين.

يراجـ ــع الطال ـ ــب المحق ـ ــق الحـ ــد األدن ـ ــى المطل ـ ــوب
للتسجيل المباشر الكليـة التـي يرغـب بالتسـجيل فيهـا
إلجـ ـراء فح ــص المقابل ــة خ ــالل الفت ــرة المح ــددة ف ــي
اعالن التسجيل المباشر ،ويتم منحو في حال النجاح
اشعاراً ب لك لتقديمو الى مركز التسجيل المعتمد

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

 يقبل الطالب الـ ي لـم يحقـق شـرط اللياقـةالصحية والنفسية في الرغبـة التاليـة التـي يحـق
ل ــو التس ــجيل فيه ــا وف ــق بطاق ــة مفاض ــلتو بع ــد
إبراز وثيقـة خطيـة مـن الكليـة المعنيـة بمنـو غيـر
ال ــق ص ــحياً ونفس ــياً بنتيج ــة فح ــص المقابل ــة
الشخصية.
 تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره0222ليرة سورية.
 يقبل الطالب الـ ي لـم يحقـق شـرط اللياقـةالصحية والنفسية في الرغبـة التاليـة التـي يحـق
ل ــو التس ــجيل فيه ــا وف ــق بطاق ــة مفاض ــلتو بع ــد
إبراز وثيقـة خطيـة مـن الكليـة المعنيـة بمنـو غيـر
ال ــق ص ــحياً ونفس ــياً بنتيج ــة فح ــص المقابل ــة
الشخصية.
 تسـ ــديد رسـ ــم االشـ ــتراك باالختبـ ــار وقـ ــدره0222ليرة سورية.

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

المطلوب
 مفاضلة الفرع العلمـي والمفاضـالتالخاصـ ــة (علمـ ــي -أدبـ ــي) :تعتم ـ ــد

معهد اآلثار
والمتاح بدمشق

العلمي

أو األدبي

اختبار يتضمن :
التثبت من سالمة الجسد والحواس

الحــدود الــدنيا الــواردة فــي اإلعــالن  -يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل مــن
الخاص بكل مفاضلة لتدوين الرغبة ل ـ ــم يجـ ــر المقابلـ ــة الشخصـ ــية ف ـ ــي

 %72 -في مادة اللغة االنكليزية

التسجيل المباشر للفرع األدبي
تعتمد الدرجة الواردة في

االعالن الخاص بالتسجيل

الميعاد المحدد لها.

اختبار

يتضمن :
التثبت من سالمة الجسد والحواس

المباشر

 %72 -في مادة اللغة االنكليزية

-تعتمــد الحــدود الــدنيا الــواردة فــي

المعهد التقاني
للخطوط الحديدية
بحلب -ملتزم

إعالن المفاضلة لتدوين الرغبة

العلمــي

 -س ــيكون عم ــل الخ ــريجين ف ــي

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

ت ـ ــتم المق ـ ــابالت ف ـ ــي المعه ـ ــد  -يقبل الطالـب غيـر الال ـق صـحياُ فـي الرغبـة

ال ي قبل فيو بنتيجة المفاضـلة التالية التي يحق لو التسـجيل فيهـا وفـق بطاقـة

القبول بالمفاضلة

خـ ـ ـ ــالل المواعيـ ـ ـ ــد المحـ ـ ـ ــددة

-

والمتوسـ ــطة علـ ــى شـ ــبكة الخطـ ــوط
الحديدية
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(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

تتم االختبارات فـي المعهـد الـ ي قبـل فيـو بنتيجـة المفاضـلة  -يقبـ ــل الطالـ ــب ال ـ ـ ي لـ ــم يحقـ ــق المعـ ــايير
خـ ـ ــالل االسـ ـ ــبوع األول مـ ـ ــن مواعيـ ـ ــد التسـ ـ ــجيل للطـ ـ ــالب المطلوبـ ــة فـ ــي الرغبـ ــة التاليـ ــة التـ ــي يحـ ــق لـ ــو
المقبولين
التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلتو بعــد إبــراز
وثيقـة خطيـة مـن المعهـد بمنـو غيـر ال ـق صــحياً
بنتيجة فحص المقابلة الشخصية.
يراج ــع الطال ــب المحق ــق الح ــد األدن ــى المطل ــوب
للتســجيل ،المعهــد إلجــراء االختبــار خــالل األســبوع
األول مــن بــدء التســجيل المباشــر ،ويــتم منحــو فــي
حـ ــال النجـ ــاح اشـ ــعاراً ب ـ ـ لك لتقديمـ ــو الـ ــى مركـ ــز
التسجيل المعتمد

فحص طبي بعد صدور نتا ا

(ذكور فقط) المحطـ ـ ـ ـ ـ ــات العاملـ ـ ـ ـ ـ ــة الر يسـ ـ ـ ـ ـ ــية

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

لتسجيل الطالب المقبولين.

مفاضلتو بعد إبراز وثيقة خطية من المعهد بمنو

غير ال ق صحياً بنتيجة الفحص الطبي.

الكلية أو القسم أو

فرع

الشروط المطلوبة

المعهد

الثانوية

والحدود الدنيا

نوع االختبار

مواعيد التسجيل

موعد االختبار

لالشتراك باالختبار

ومكانها

األوراق المطلوبة لالشتراك باالختبارات

(نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة )

المطلوب
المعهد التقاني
للنفط والغاز
بالرميالن
(ذكور فقط)
ملتزم
معاىد وزارة التربية

تعتمد الحدود الدنيا الواردة في

العلمــي

إعالن المفاضلة لتدوين الرغبة

الدوام للطالب سيكون في مقر
المعهد في الرميالن

اختبار يتضمن  :مقابلة تُجر
بعد صدور نتا ا القبول

بالمفاضلة للتثبت من سالمة
الجسد والحواس.

 -يعد مستنكفاً عن التسجيل

من لم يجر المقابلة الشخصية

تـ ــتم االختبـ ــارات فـ ــي المعهـ ــد  -يقبـ ــل الطالـ ــب ال ـ ـ ي لـ ــم يحقـ ــق المعـ ــايير
ال ـ ي قبــل فيــو الطالــب بنتيجــة المطلوبـ ــة فـ ــي الرغبـ ــة التاليـ ــة التـ ــي يحـ ــق لـ ــو

-

المفاض ـ ـ ــلة خـ ـ ـ ــالل المواعيـ ـ ـ ــد
المحـ ـ ــددة لتسـ ـ ــجيل الطـ ـ ــالب

التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلتو بعــد إبــراز

المقبــولين والمعهــد غيــر ملت ــزم وثيقـة خطيـة مـن المعهـد بمنـو غيـر ال ـق صــحياً
بنتيجة فحص المقابلة الشخصية.
بتقديم اإلقامة واإلطعام.

في الميعاد المحدد لها.

يتقدم الطالب الراغبين بالقبول في معا ىد التربية الموسيقية التربية الفنية التشكيلية والتطبيقة – التربية الرياضية التابعة الى وزارة التربية الى االختبارات وفق الشروط والمواعيد الواردة في اإلعالن الخاص بهم والصادر عن

وزارة التربية ولجميع أنواع المفاضالت وذلك بعد صدور نتا ا المفاضلة العامة وال ي سمح للطالب المقبول في المفاضلة العامة بالقبول العام في معاىد وزارة التربية ويحق لو التقدم إلى باقي المفاضالت له ه المعاىد .

تعليمات عامة

 على جميع الطالب الراغبين بالتقدم إلى مفاضالت (كليـات الفنـون الجميلـة والفنـون الجميلـة التطبيقيـة والهندسـة المعماريـة و التمـريض والعلـوم الصـحية وقسـما اللغـة االنكليزيـة واللغـة الفرنسـية والتربيـة
الرياضية ومدرسة التمريض والمعاىد التي يحتاج القبـول فيهـا إلـى اختبـار أو مقابلـة سـواء منهـا العامـة  ،أو المـوازي ،أو السـوري غيـر المقـيم  ،أو العـرب واألجانـب  ،أو المغتربـون ،أو أبنـاء أعضـاء ىيئـة
التدريس أو أبناء ىيئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلمية وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في المعاىد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي  ،وذوو الشهداء والجرحى والمفقودين  ،والمتفوقون
رياضياً ،المعاقين ،حملة الثانويات المهنية  -التسجيل المباشر للفرع األدبي) أن يشتركوا في اختبارات ومقابالت تلـك الكليـات ومدرسـة التمـريض والمعاىـد فـي المواعيـد المحـددة فـي ىـ ا اإلعـالن ،
ويعد الموعد نها ياً وال يجوز إجراء أي اختبار أو مقابلة بعد انقضا و.
 ال يحق للطالب تدوين رغبة يتطلب القبول فيها إلى (مسابقة ،مقابلة ،اختبار) ما لم يكن قد تقدم إليها واجتازىا بنجاح.
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