
61 

 

 بعد تحقيق الحد األدنى المطلوب من الدرجات  كليات والمعاىدفي ال لالختباراتالشروط العامة 
وأبناء أعضاء أبناء أعضاء الهيئة التدريسية  - المغتربون –السوري غير المقيم   - واألجانبالطلبة العرب  - الفرع العلمي()الموازي  -العامة  المفاضالت:إلى التقدم للراغبين في 

المعاقون  –المتفوقون رياضياً   –والجرحى والمفقودينء الشهدا ذوو -وأبناء أعضاء المعاىد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي ئة البحث العلمي في مركز الدراسات والبحوث العلميةىي
 ات الخاصةوإعالن منح الجامع ،التسجيل المباشر للفرع األدبيالراغبين بو ، الثانويات المهنية - جسمياً 

أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 
الهندسة المعمارية 
 في جامعات
 دمشق
 حلب
 تشرين
 البعث
 السلميةحماه /

 طرطوس

  
 العلمـــي
 

)يشــــــــــــــــــترط 
لتــــــــــــــــــــــدوين 
الرغبــــــــــــــــــــــــــة 
النجــــــــــــــــــــــاح 
 (باالختبار

 . العامةللمفاضلة  درجة 0222  -
ذوي  درجـــــــــــة لمفاضـــــــــــلتي 0442 -

 الشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية
 الموازي.درجة لمفاضلة  0022 -
معــــــــــــدل الثانويــــــــــــة مــــــــــــن  57٪ -

 غير المقيم السوري لمفاضلة
ـــــن  57٪ - ـــــة فـــــي م معـــــدل الثانوي

ـــــــــيإحـــــــــد    0200و 0200دورت
 لمفاضلة العرب واألجانب

يشترط على الطالب الراغب  -
بالتقدم إلى إعالن منح الجامعات 
الخاصة للقبول في كليات العمارة 
النجاح في المسابقة التي تجريها 
الجامعات الحكومية وفق المواعيد 

 المحددة. 

 ر في الرسم ويتضمن:اختبا-أ
 رسم حر يدل على  - 

 وعالمتو الحركةو  اإلنشاء    
 ( درجة57)
 رسم حر لشكل محدد -

 ( درجة57وعالمتو )
 الرسم بطريقة الكروكي من  -
ـــــــــ اكرة     ـــــــــ ال  (52) ووعالمت
 درجة
 االختبارات في تجر - ب
 اعتماد واحد ويتموقت    
 راسب(. –مبدأ )ناجح    
 

 

      حداألاعتباراً من 
4/0/0200 

      األحدولغاية 
00/0/0200 

 00/0/0200 االثنين
مباني  في  صباحاً  العاشرة

كليات العمارة واألماكن 
 التي تحدد عند التسجيل

 .بالمسابقةلالشتراك 

ـــــــب علـــــــى طلـــــــب اشـــــــتراك  - يحصـــــــل الطال
 المراكز المعتمدة.أحد  باالختبار من

ــــر صــــورة مصــــدقة عــــ - ــــة غي ن الشــــهادة الثانوي
 ورية.الس
اصـطحاب البطاقـة الشخصـية يـوم االختبـار  -

 باالختبار. االشتراكووثيقة 
ــــاررســــم االشــــتراك  تســــديد - وقــــدره  باالختب

 .ليرة سورية 0722
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 
 الفنون الجميلة -
 دمشق جامعة في 

 والسويداء
الفنـــــــون الجميلـــــــة  -

جامعـــة فـــي  التطبيقيـــة
الفنــــــون  -    حلــــــب

جامعــة )الجميلــة فــي 
 تشرين

ور قســــــــــــمي الــــــــــــديك
                         والتصوير(

 
 

الثانوية 
بكافة 
 فروعها
 
)يشترط 
لتدوين 
الرغبة 
النجاح 
 (باالختبار

 
معدل الشهادة الثانوية  من٪ 72 -

 ولجميع المفاضالت. 
ــــــي 72 - ــــــة ف ــــــدل الثانوي ٪مــــــن مع

 0200و 0200 دورتـــــــي إحـــــــد 
)للفرعين  العرب واألجانبلمفاضلة 

 العلمي واألدبي فقط(
اج الرغبة في بطاقـة المفاضـلة إدر  -

 األولى. األربعةضمن الرغبات 
ألدبي/عــــــام التســــــجيل المباشــــــر للفــــــرع ا

 وموازي
الشـــتراك لتقـــدم لدرجـــة ل 0022 -

أن تحديـــــد  )علمـــــاً فقـــــط  باالختبـــــار
للتســـجيل المباشـــر العالمـــة النها يـــة 
نتــا ا االختبــار صــدور ســيكون بعــد 

 الثاني(.

 االختبار  األول:
 بقلم الرصاص اختبار تمهيدي
 راسب(. –نتيجتو )ناجح 

 الثاني:االختبار  
 للناجحين في االختبار األول:

رصاص قلم  رسم لموضوع اختبار -
    / درجة.    02/ عالمتو
اختبار رسم لموضوع باأللوان  -

 ./ درجة52عالمتو /
 اختبار بالثقافة الفنية )مؤتمت(-

 درجة (02) عالمتو
ويعد  عالمات االختباراتتجمع   -

/ 72ناجحـــاً كـــل مـــن حصـــل علـــى /
 درجة   فما فوق.

يـــتم القبـــول وفـــق المجمـــوع  مالحظــة:
التفاضــلي النهــا ي للطالــب النــاتا عــن 

المســـابقة منســــوبة الــــى  ةجــــدر )جمـــع 
لشــــــهادة الثانويــــــة لالعظمــــــى  النهايــــــة
بعـــد طـــي درجـــة مـــادة التربيـــة الســـورية 

االجنبيتـــــين الدينيـــــة واحـــــد  اللغتـــــين 
ـــــ مضــــروبة مجمــــوع  إليهــــا مضــــا  0ب
 بالشـــــهادة الثانويـــــة الطالـــــب درجـــــات

 (.المعتمدة للمفاضلة
 

 

      السبتاعتباراً من 
5/0/0200 

  االثنينولغاية 
7/0/0200 

 األول:  االختبار
ـــــــــــــــــــاء  0/0/0200 الثالث
 / صباحاً العاشرةالساعة /
 الثـاني: للنـاجحين االختبـار

 في االمتحان األول.
 04/0/0200 األربعــــــــــاء
            / صباحاً عاشرةالالساعة/

الفنــون  فــي مبــاني كليــات  
الجميلـــة والفنـــون الجميلـــة 

ـــــة  ـــــي التطبيقي واألمـــــاكن الت
 تحـــــــــدد عنـــــــــد التســـــــــجيل

 لالشتراك بالمفاضلة.

ـــــــب علـــــــى طلـــــــب اشـــــــتراك  - يحصـــــــل الطال
 المراكز المعتمدة.أحد  منباالختبار 

  صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية -
الشخصية يوم االختبـار اصطحاب البطاقة  - 

 ووثيقة االشتراك باالختبار.
الثانويـــة  الشـــهادةحملـــة يتقـــدم الطـــالب مـــن  -

 .بهم الخاص اإلعالنإلى السورية المهنية 
االشـــــتراك باالختبـــــار وقـــــدره  تســـــديد رســـــم -

 ليرة سورية0722
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 
كليات التمريض 
 بجامعات

 حلب –تشرين
 دير الزور -حماه -

 
 العلمــي
ن )يشترط لتدوي
الرغبة النجاح 
 (باالختبار

 للمفاضـــــــلة العامـــــــة درجـــــــة 0572 -
 .  والمحافظات الشرقية

ذوي  درجـــــــــــــة لمفاضـــــــــــــلتي 0502-
 الشهداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسية

 الموازي.لمفاضلة  درجة 0022 -
٪ من معدل الثانوية لمفاضـلة 02 -

 السوري غير المقيم 

العــرب مــن معــدل الثانويــة للطلبــة ٪ 02 -
 0200 -0200دورتيب في إحد  واألجان

 
 

 اختبار يتضمن:
 (فحص طبي ولياقة بدنية)

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
لد   0200 /04/0
شؤون الطالب في  قسم

 التمريض.إحد  كليات 

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
مباني  في 0200/ 04/0

 عنيةالكليات الم

طلــــب اشــــتراك فــــي قســــم شــــؤون الطــــالب  -
 فيها. االختباربالكلية التي يرغب في إجراء 

 السورية  صورة عن الشهادة الثانوية غير -
 .االختباريوم  اصطحاب البطاقة الشخصية -
تســـــديد رســـــم االشـــــتراك باالختبـــــار وقـــــدره  -

 ليرة سورية0722

كلية العلوم الصحية 
 بجامعة دمشق
 : اتاختصاص

   واللغةالكالم م يو تق-
   السمعيات-
      عالج نفس الحركي-
 علم النفس السريري-
االطرا  االصطناعية -

 واألجهزة التقويمية
العالج و التشخيص -

 الشعاعي

        
 العلمي 
)يشترط 
لتدوين 
الرغبة 
النجاح 
         باالختبار(

 المفاضلة العامة درجة 0072  -
ذوي  درجـــــــــــــة لمفاضـــــــــــــلتي 0442-
 هداء وابناء أعضاء الهيئة التدريسيةالش
ــــــــيم درجــــــــة مفاضــــــــلة 0022 -  التعل

 الموازي
لمفاضـــلة ٪مـــن معـــدل الثانويـــة 72 - 

 .( )علمي غير المقيم السوري
من معـدل الثانويـة للطلبـة العـرب ٪ 72-

ــــــــــــــي  ــــــــــــــب فــــــــــــــي إحــــــــــــــد  دورت واألجان
 )علمي (0200و0200

 اختصاص تقويم اللغة والكالم:
 ســــــمعي فحــــــص) اختبــــــار يتضــــــمن:

 (طقي ولغوي ومقابلة شفهيةن
 اختصاص السمعيات:
فحــــــص ســــــمعي ) اختبــــــار يتضــــــمن:

 (ونطقي ومقابلة شفهية
 اختصاص عالج نفس حركي:

 وظيفـــــيفحـــــص ) اختبـــــار يتضـــــمن:
 (ومقابلة شفهية

و التشـــخيص علــم الـــنفس الســريري 
األطـــــــــرا   و والعـــــــــالج الشـــــــــعاعي

 االصطناعية واألجهزة التقويمية.  
 (شفهيةة )مقابل اختبار يتضمن:

  

      الثالثاءاعتباراً من 
0/0/0200 

     االثنينولغاية 
00/0 /0200 
قســـــــــم شـــــــــؤون لـــــــــد  

ـــــي  ـــــة الطـــــالب ف الكلي
 المعنية

      الثالثاءاعتباراً من 
0/0/0200 
/ 00/0االثنينولغاية 

يتم اجراء  و0200
كلية العلوم في   االختبارات 

 الصحية بجامعة دمشق
 )تجمع البرامكة(

  
           في ديوان الكلية االختبار شتراك فيطلب ا -

     )الطابق الثاني في مبنى كلية الطب البشري(
 باالختبارتعبئة استمارة المعلومات الخاصة  -

 في ديوان الكلية.
 صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية -
   االختباراصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
 واحــــــد بــــــارباالخت اشــــــتراكتســــــديد رســــــم  - 

 . ليرة سورية  0722 وقدره  لجميع األقسام
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 كلية
 التربية الرياضية
 بجامعتي
 تشرين
 وحماه

 
العلمي 
 أو األدبي
 
)يشترط 
لتدوين 
الرغبة 
النجاح 
 باالختبار(

 :  لفرع العلميا
 المفاضلة العامة درجة 0442 -
ــــــــيم درجــــــــة 0502 -  مفاضــــــــلة التعل

 الموازي
ذوي  درجـــــــــــــة لمفاضـــــــــــــلتي 0022-

 وابناء أعضاء الهيئة التدريسيةالشهداء 
لمفاضـــلة ٪مـــن معـــدل الثانويـــة 72 - 

 أدبي(-)علمي غير المقيم السوري
من معـدل الثانويـة للطلبـة العـرب ٪ 72-

ــــــــــــــي  ــــــــــــــب فــــــــــــــي إحــــــــــــــد  دورت واألجان
 أدبي(-)علمي0200و0200

 التسجيل المباشر للفرع األدبي:
 عام /قبول درجة /  0502-
 موازي /قبول درجة /  0022 -
أن  )علمـــــــاً فقـــــــط  باالختبـــــــارتراك لالشـــــــ 

تحديد العالمة النها يـة للتسـجيل المباشـر 
 (.الفحصنتا ا صدور سيكون بعد 

٪مــن معــدل الثانويــة للمتفــوقين 72  -
 أدبي(. –رياضياً )علمي 

 
 

 اختبار يتضمن:           
 (فحص طبي ولياقة بدنية)

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
04/0 /0200 
قســـــــــم شـــــــــؤون لـــــــــد  

احـــــد  الطـــــالب فـــــي 
الكليتــــــــين المعنيتــــــــين 
بجـــــــــــــامعتي تشـــــــــــــرين 

 وحماه

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
04/0 /0200 
احد  الكليتين في 

المعنيتين بجامعتي تشرين 
 وحماه

فـــي طلـــب اشـــتراك فـــي قســـم شـــؤون الطـــالب  -
 الرياضية.كليتي التربية  إحد  
 صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية  -
 .االختباراصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
االتحـــــاد  رياضـــــياً  ونالطـــــالب المتفوقـــــ يراجـــــع -

الرياضــي العــام لتــدوين أســما هم وللحصــول علــى 
 الرياضي.التفوق وثيقة 
يرفـــــق طالـــــب الفـــــرع العلمـــــي وثيقـــــة التفـــــوق  -

الفــرع ويتقــدم طالــب  المفاضــلة،ببطاقــة  الرياضــي
األدبـــي بالوثيقـــة الـــى كليـــة التربيـــة الرياضـــية عنــــد 

   تقدمو الجراء الفحص
ضـــــمن  باالختبـــــار النـــــاجحونويُقبـــــل الطـــــالب   

 .مفاضلة خاصة بهم 
تســـــديد رســـــم االشـــــتراك باالختبـــــار وقـــــدره  -

 ليرة سورية0722
 
 
 



02 

 

أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 ةاالنكليزيقسم اللغة 
في  اآلداببكليات 

 الجامعات

 العلمي
 األدبي
)يشترط 

وين لتد
الرغبة 
النجاح 
 باالختبار(

ــــــــة  082 - ــــــــادة اللغ ــــــــي م درجــــــــة  ف
االنكليزيــة للمفاضــلة العامــة و مفاضــلة 

و مفاضـــــلتي ذوي الشـــــهداء  المـــــوازي
 وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية

درجــــــــــة فــــــــــي مــــــــــادة اللغــــــــــة  042-
 اإلنكليزية للفرع األدبي

ـــــة  02٪ - فـــــي مـــــادة اللغـــــة االنكليزي
-)علمـي غير المقيم السوريلمفاضلة 
 أدبي(
ـــــة  02٪ - فـــــي مـــــادة اللغـــــة االنكليزي

للطلبة العرب واألجانب في إحد  دورتي 
 أدبي(-)علمي 0200و0200

ســــؤال / 72يتــــمل  مــــن / اختبــــار
مـــــوزع علـــــى متعـــــدد الخيـــــارات و 

 :أربعة أقسام 
)نّصــــي قــــراءة( : األول : قــــراءة-

وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 
 موزعة على النصين

 الثاني: المفردات -
 الثالث: القواعد والتراكيب -
 الرابع: الكتابة -

      السبتاعتباراً من 
5/0/0200 

 األربعاءولغاية 
 5/0 /0200 

 الخميسيوم 
الساعة  8/0/0200

في األماكن العاشرة صباحاً 
 التي تحددىا الجامعة

/ 57/ االختبارمدة  -
 دقيقة

الطالب على طلب اشتراك يحصل  -
 طالب في الكليةمن قسم شؤون ال باالختبار

 صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية -
 االمتحاناصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -

 .باالمتحانووثيقة االشتراك 
وقدره  باالختبارتسديد  رسم االشتراك  -

 .ليرة سورية0222
 

قسم اللغة الفرنسية 
بكليات اآلداب في 

 الجامعات

 العلمي
 األدبي
)يشترط 
لتدوين 
الرغبة 

لنجاح ا
 باالختبار(

 الفرنسـيةمادة اللغة  درجة في 082 -
و  المـــوازيومفاضـــلة للمفاضـــلة العامـــة 

مفاضــلتي ذوي الشــهداء وأبنــاء أعضــاء 
 الهيئة التدريسية

درجة فـي مـادة اللغـة الفرنسـية  042-
 للفرع األدبي

ــــــة  02٪ - ــــــادة اللغ ــــــي م  الفرنســــــيةف
-)علمـي غير المقيم السوريلمفاضلة 
 أدبي(
ــــــي 02٪ - ــــــة  ف ــــــادة اللغ  الفرنســــــيةم

للطلبة العرب واألجانب في إحد  دورتي 
 أدبي(-)علمي0200و0200

ســـؤال / 72يتـــمل  مـــن / اختبـــار 
مـــــوزع علـــــى متعـــــدد الخيـــــارات و 

 :أربعة أقسام 
األول : قــــراءة :)نّصــــي قــــراءة( -

وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 
 موزعة على النصين

 الثاني: المفردات -
 الثالث: القواعد والتراكيب -
 الرابع: الكتابة -

      السبتاعتباراً من 
5/0/0200 

 السبتولغاية 
 02/0 /0200 

 00/0/0200 األحديوم 
في الساعة العاشرة صباحاً 
األماكن التي تحددىا 

 الجامعة
/ 57/ االختبارمدة  -

 دقيقة

الطالب على طلب اشتراك يحصل  -
 ب في الكليةمن قسم شؤون الطال باالختبار

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

 ووثيقة االشتراك باالمتحان.
وقــــدره  باالختبــــارتســــديد  رســــم االشــــتراك  -

 .ليرة سورية0222
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 التمريض ةمدرس
 دمشق اتبجامع

  وحلب وتشرين 
 إناث فقط

 
 العلمــي
)يشترط لتدوين 
اح الرغبة النج
 باالختبار(

 جميع المتقدمات. -
 مأن تكــون المتقدمــة مــن مواليــد عــا -

 بعد. وما 0222
 و أن تكــــون مــــن الجنســــية الســــورية -

 .من في حكمها
مـة يقدم للطالبات العازبات فقط اإلقا-

 .ت)المبيت( في المدرسة إن وجد

 
  

مقابلة للتحقق من اللياقة  
  الصحية والنفسية

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
04/0 /0200 

في قسم شؤون الطالب في 
 إحد  مدارس التمريض

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
04/0 /0200 

 

طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـي  -
مدرســة التمــريض التــي ترغــب بــاجراء المقابلــة 

 فيها.
 م المقابلة .اصطحاب البطاقة الشخصية يو  -
 

البعث  جامعةلصالح  سيكونبعد التخرج  وااللتزام ،في مدارس التمريض بجامعات دمشق ، حلب ، تشرين  للطالبات الحاصالت على الشهادة الثانوية من محافظة حمص صص عدد من المقاعدخُ  مالحظة:
  ، وستدرج رغبة خاصة بها في بطاقة المفاضلة العامة .حصراً 

 
 
تقاني المعهد ال

للفنون التطبيقية 
 بدمشق

 العلمي أو
 األدبي
)يشترط 
لتدوين الرغبة 
النجاح 
 باالختبار(

 

جميــــع المتقــــدمين لمفاضــــلتي التعلــــيم  -
 العام والموازي.

٪ مــــــن معــــــدل الثانويــــــة لمفاضــــــلة 72 -
 أدبي(-السوري غير المقيم )علمي

٪ مــن معــدل الثانويــة للطلبــة العــرب 72-
ــــب فــــي إحــــد  دورتــــي   و0200واألجان

 أدبي(-)علمي0200
 التسجيل المباشر للفرع األدبي:

 جميع المتقدمين )عام وموازي( -
لالشــتراك بفحــص الرســم فقــط )علمــاً أن  

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

 اختبار يتضمن : -
+ فحص خط  فحص رسم -

 الختصاص الخط العربي
فحص رسم لباقي   -
 الختصاصاتا

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األحدولغاية 
00/0 /0200 

في معهد الفنون 
 التطبيقية بدمشق

      والثالثاء االثنينيومي 
       05/0/0200و00

الساعة العاشرة صباحاً في 
 قلعة دمشق
 

طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـي  -
 .المعنيالمعهد 

 انوية غير السورية.صورة عن الشهادة الث -
 .االختباراصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
 
  

 –مهنية 
صناعية -يةسو ن

 مهنة  النجارة
 % من معدل الشهادة02
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

المعاىد التقانية 
للعلوم السياحية 
 والفندقية

 العلمي
 أو األدبي
أو الفنون 
 النسوية
 
)يشترط 
لتدوين 
الرغبة 
النجاح 
 باالختبار(

رجة فـي مـادة اللغـة د 072: العلمي -
بالمفاضـــــلة لتـــــدوين الرغبـــــة األجنبيـــــة 

ـــــــة والمـــــــوازي  و مفاضـــــــلتي ذوي العام
 الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية

 مة اللغة األجنبية.القبول على عال ويتم
٪ مـــن معـــدل الثانويـــة لمفاضـــلة 72 -

    أدبي( –)علمي  السوري غير المقيم

٪ مــــــن معــــــدل الثانويــــــة للطلبــــــة 72-
واألجانـــب فـــي إحـــد  دورتـــي  العـــرب
   أدبي( –)علمي 0200 و0200

% فـــي اللغـــة 72الفنـــون النســـوية -
 لمفاضلة الثانويات المهنية األجنبية
 عرب وأجانب(–موازي –) عام 

 التسجيل المباشر للفرع األدبي:
فــي مــادة اللغــة األجنبيــة    درجــة  022-

 /وموازي/ عام 
يـد فقـط )علمـاً أن تحد بالمقابلةلالشتراك 

العالمة النها ية للتسجيل المباشر سيكون 
 . (المقابلةبعد صدور نتا ا 

 اختبار يتضمن :
التمكد من سالمة الجسد 
والحواس وتناسب الطول مع 
 الوزن والمظهر الال ق

 

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
في 0200/ 04/0

 المعاىد المعنية

      األحداعتباراً من 
4/0/0200 

      األربعاءولغاية 
04/0 /0200 
 المعاىد المعنيةفي  

طلب اشتراك في قسـم شـؤون الطـالب فـي  -
 المعهد المعني .

 صورة عن الشهادة الثانوية غير السورية.  -
 المقابلةاصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

  
 

كليات التربية معلم 
  (ص  ) غير ملتزم

 
 العلمي
 فقط

رع العلمـــي والمفاضـــالت مفاضـــلة الفـــ -
تعتمــــــد )علمــــــي  فقــــــط(  الخاصــــــة 

ــــــواردة فــــــي  ــــــدنيا ال الحــــــدود ال
اإلعــالن الخــاص بكــل مفاضــلة 

 لتدوين الرغبة 

/ 522/ حيـــــازة الطالـــــب علـــــى -
 درجة في مادة الرياضيات

 اختبار يتضمن:       
مقابلة ُتجر  بعد صدور نتا ا )

القبول بالمفاضلة للتحقق من 
 (يةاللياقة الصحية والنفس

يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل  -
مــن لــم يجــر المقابلــة الشخصــية 

 في الميعاد المحدد لها

 
- 

ـــتم  فـــي كليـــة  االختبـــاراتت
التربيـــة وفـــي الجامعـــة التـــي 

بنتيجـــة قبـــل فيهـــا الطالـــب 
الفتـــــــرة خـــــــالل  المفاضـــــــلة
لتســجيل الطــالب  المحــددة
  المقبولين.

 شـرط اللياقـةيقبل الطالب الـ ي لـم يحقـق  -
في الرغبـة التاليـة التـي يحـق  لنفسيةوا الصحية

بعـــد لـــو التســـجيل فيهـــا وفـــق بطاقـــة مفاضـــلتو 
إبراز وثيقـة خطيـة مـن الكليـة المعنيـة بمنـو غيـر 
ال ـــق صـــحياً ونفســـياً بنتيجـــة فحـــص المقابلـــة 

 الشخصية.
تســـــديد رســـــم االشـــــتراك باالختبـــــار وقـــــدره  -

 .ليرة سورية0222
 
 

  كليات التربية 
 بقسميها    
النفسي  اإلرشاد 

 العلمي ورياض األطفال
 أو األدبي

مفاضـــلة الفـــرع العلمـــي والمفاضـــالت  -
ــــي(  -)علمــــي  الخاصــــة  تعتمــــد أدب

ــــــواردة فــــــي  ــــــدنيا ال الحــــــدود ال
اإلعــالن الخــاص بكــل مفاضــلة 

 لتدوين الرغبة 

 اختبار يتضمن:
مقابلة ُتجر  بعد صدور نتا ا )

القبول بالمفاضلة للتحقق من 
 (اللياقة الصحية والنفسية

يعد مستنكفاً عن التسجيل  -
من لم يجر المقابلة الشخصية 
 .في الميعاد المحدد لها

- 

ـــتم  فـــي كليـــة  االختبـــاراتت
التربيـــة وفـــي الجامعـــة التـــي 

بنتيجـــة قبـــل فيهـــا الطالـــب 
الفتـــــــرة خـــــــالل  المفاضـــــــلة
لتســجيل الطــالب  المحــددة
 المقبولين.

 شـرط اللياقـةيقبل الطالب الـ ي لـم يحقـق  -
في الرغبـة التاليـة التـي يحـق  سيةوالنف الصحية

بعـــد لـــو التســـجيل فيهـــا وفـــق بطاقـــة مفاضـــلتو 
إبراز وثيقـة خطيـة مـن الكليـة المعنيـة بمنـو غيـر 
ال ـــق صـــحياً ونفســـياً بنتيجـــة فحـــص المقابلـــة 

 الشخصية.
تســـــديد رســـــم االشـــــتراك باالختبـــــار وقـــــدره  -

 .ليرة سورية0222
 التسجيل المباشر للفرع األدبي

جة الواردة في تعتمد الدر 
الخاص بالتسجيل االعالن 
 المباشر
 

 اختبار يتضمن :
مقابلة للتحقق من اللياقة )

 (الصحية والنفسية

يراجـــــع الطالـــــب المحقـــــق الحـــــد األدنـــــى المطلـــــوب 
التـي يرغـب بالتسـجيل فيهـا  ةالكليـ المباشرللتسجيل 

إلجـــراء فحـــص المقابلـــة خـــالل الفتـــرة المحـــددة فـــي 
ويتم منحو في حال النجاح  اعالن التسجيل المباشر،

 اشعارًا ب لك لتقديمو الى مركز التسجيل المعتمد
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 
 

معهد اآلثار 
 بدمشق والمتاح 

 العلمي
 أو األدبي

مفاضلة الفرع العلمـي والمفاضـالت  -
تعتمـــــد  أدبـــــي(:-الخاصـــــة )علمـــــي 

ــواردة فــي اإلعــالن  الحــدود الــدنيا ال
 الخاص بكل مفاضلة لتدوين الرغبة 

 لغة االنكليزية% في مادة ال72 -

 اختبار يتضمن :
 التثبت من سالمة الجسد والحواس

يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل مــن   -
لـــــم يجـــــر المقابلـــــة الشخصـــــية فـــــي 

 الميعاد المحدد لها.

 بنتيجـة المفاضـلةفـي المعهـد الـ ي قبـل فيـو  االختباراتتتم 
ــــــد التســــــجيل للطــــــالب  خــــــالل االســــــبوع األول ــــــن مواعي م

 المقبولين

ــــل الطا - ــــايير يقب ــــم يحقــــق المع ــــ ي ل ــــب ال ل
ــــة ــــي يحــــق لــــو  المطلوب ــــة التاليــــة الت ــــي الرغب ف

بعــد إبــراز التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلتو 
وثيقـة خطيـة مـن المعهـد بمنـو غيـر ال ـق صــحياً 

 بنتيجة فحص المقابلة الشخصية. 
 التسجيل المباشر للفرع األدبي 

تعتمد الدرجة الواردة في 
الخاص بالتسجيل االعالن 
 المباشر

 % في مادة اللغة االنكليزية72 -

 اختبار
 يتضمن : 

 التثبت من سالمة الجسد والحواس

يراجــــع الطالــــب المحقــــق الحــــد األدنــــى المطلــــوب 
خــالل األســبوع  االختبــارللتســجيل، المعهــد إلجــراء 

ــتم منحــو فــي  ــدء التســجيل المباشــر، وي األول مــن ب
حـــــال النجـــــاح اشـــــعاراً بـــــ لك لتقديمـــــو الـــــى مركـــــز 

 جيل المعتمدالتس

المعهد التقاني 
للخطوط الحديدية 

 ملتزم-بحلب 
 

 العلمــي
 )ذكور فقط( 

 

تعتمــد الحــدود الــدنيا الــواردة فــي -
 إعالن المفاضلة لتدوين الرغبة 

الخـــريجين فـــي ســـيكون عمـــل  -
المحطـــــــــــــات العاملـــــــــــــة الر يســـــــــــــية 
والمتوســــطة علــــى شــــبكة الخطــــوط 

 الحديدية
 

فحص طبي بعد صدور نتا ا 
 بالمفاضلة  القبول

 
- 

تــــــتم المقــــــابالت فــــــي المعهــــــد 
 بنتيجة المفاضـلةال ي قبل فيو 

ــــــــد المحــــــــددة  خــــــــالل المواعي
 لتسجيل الطالب المقبولين.

صـحياُ فـي الرغبـة  الال ـق غيـريقبل الطالـب  -
التالية التي يحق لو التسـجيل فيهـا وفـق بطاقـة 

بعد إبراز وثيقة خطية من المعهد بمنو مفاضلتو 
 يجة الفحص الطبي.بنت غير ال ق صحياً 
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أو القسم أو الكلية 
   المعهد 

 فرع
 الثانوية
 المطلوب

 مطلوبةالشروط ال
 والحدود الدنيا 

 مواعيد التسجيل االختبارنوع 
 باالختبارلالشتراك 

 االختبارموعد 
 ومكانها

  باالختباراتلالشتراك  المطلوبةاألوراق   
 ()نسخة بطاقة المفاضلة غير مطلوبة 

 
المعهد التقاني 
للنفط والغاز 
 بالرميالن
 )ذكور فقط(
 ملتزم

 العلمــي
تعتمد الحدود الدنيا الواردة في 
 إعالن المفاضلة لتدوين الرغبة 
الدوام للطالب سيكون في مقر 

 المعهد في الرميالن

مقابلة ُتجر  اختبار يتضمن : 
بعد صدور نتا ا القبول 

للتثبت من سالمة  بالمفاضلة
 الجسد والحواس.

يعد مستنكفاً عن التسجيل  -
من لم يجر المقابلة الشخصية 
 في الميعاد المحدد لها.

 
 

- 
 

فـــــي المعهـــــد  االختبـــــاراتتـــــتم 
بنتيجــة الــ ي قبــل فيــو الطالــب 

خــــــــالل المواعيــــــــد  المفاضــــــــلة
المحــــــددة لتســــــجيل الطــــــالب 
المقبـــولين والمعهـــد غيـــر ملتـــزم 

 طعام. بتقديم اإلقامة واإل

ــــايير  - ــــم يحقــــق المع ــــ ي ل ــــب ال ــــل الطال يقب
ــــة ــــي يحــــق لــــو  المطلوب ــــة التاليــــة الت ــــي الرغب ف

بعــد إبــراز التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلتو 
وثيقـة خطيـة مـن المعهـد بمنـو غيـر ال ـق صــحياً 

 بنتيجة فحص المقابلة الشخصية. 
 

التابعة الى وزارة التربية الى االختبارات وفق الشروط والمواعيد الواردة في اإلعالن الخاص بهم والصادر عن  التربية الرياضية –ىد التربية الموسيقية التربية الفنية التشكيلية والتطبيقة في معاالراغبين بالقبول يتقدم الطالب  معاىد وزارة التربية   
 سمح للطالب المقبول في المفاضلة العامة بالقبول العام في معاىد وزارة التربية ويحق لو التقدم إلى باقي المفاضالت له ه المعاىد .ولجميع أنواع المفاضالت  وذلك بعد صدور نتا ا المفاضلة العامة وال يوزارة التربية 

 
 

 تعليمات عامة
  والتربيـة والعلـوم الصـحية وقسـما اللغـة االنكليزيـة واللغـة الفرنسـية  تمـريض ال كليـات الفنـون الجميلـة والفنـون الجميلـة التطبيقيـة والهندسـة المعماريـة و)إلى مفاضالت التقدم بعلى جميع الطالب الراغبين

 أو أبنـاء أعضـاء ىيئـة ن، أو المغتربـو  ، أو العـرب واألجانـب ، مقـيمالأو السـوري غيـر  ،المـوازي أو، سـواء منهـا العامـة  مقابلـة  أو اختبـار التي يحتاج القبـول فيهـا إلـى والمعاىدومدرسة التمريض  الرياضية
، والمتفوقون  والجرحى والمفقودينالشهداء  وذوو، وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في المعاىد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي  في مركز الدراسات والبحوث العلميةناء ىيئة البحث العلمي التدريس أو أب

عـالن ، ىـ ا اإلفـي المواعيـد المحـددة فـي  ومقابالت تلـك الكليـات ومدرسـة التمـريض والمعاىـد  اختباراتأن يشتركوا في ( لفرع األدبيالتسجيل المباشر ل -  الثانويات المهنيةحملة المعاقين،  ،رياضياً 
 .بعد انقضا وأو مقابلة  اختباريجوز إجراء أي نها ياً وال  الموعد ويعد

 ر( ما لم يكن قد تقدم إليها واجتازىا بنجاح.للطالب تدوين رغبة يتطلب القبول فيها إلى )مسابقة، مقابلة، اختبا ال يحق 

 


