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

 - املعاقون جسمياً  –اً املتفوقون رايضي  –قوديناجلرحى واملفو ء لشهداا ذوو -وأبناء أعضاء املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية
 منح اجلامعات اخلاصة وإعالن ،لتسجيل 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 

اهلندسة املعمارية 
 يف جامعات
 دمشق
 حلب
 تشرين
 البعث

 السلميةمحاه /
 طرطوس
 

  
 العلمـــي

 

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

 غري املقيم السوري
معدا الثانوية يف إحدى من  75٪ -

ملفاضــــــــــــــــــــــلة  2020و 2019دوريت
 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 كةاحلر و  اإلنشاء    
 ( درجة35)
 رسم حر لشكل حمدد -

 ( درجة35وعالمته )
 الرسم بطريقة الكروكي من  -

ـــــــــ اكرة      (30) هوعالمتـــــــــ ال
 درجة
 االختبارات يف جترى- ب
 اعتماد واحد ويتموقت    
 راسب(. –مبدأ )انجح    

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      الثالاثءولغاية 
29/9/2020 

 30/9/2020 عاءاألرب
مباين  يف  صباحاً  العاشرة

كليات العمارة واألماكن 
 اليت حتدد عند التسجيل

 .ابملسابقةلالشرتاك 

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

 السورية.
 اصـطحاب البطاقـة الشخصـية يـوم االختبـار -

 ابالختبار. االشرتاكة ووثيق
وقـــــدره  ابالختبـــــاررســـــم االشـــــرتاك  تســـــديد -

 .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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 
 الفنون اجلميلة -
 دمشق جامعة يف 

 والسويداء
الفنــون اجلميلــة  -

يف  التطبيقيـــــــــــــــــــــــــة
    حلـــــــــــبجامعـــــــــــة 

الفنــون اجلميلــة  -
 جامعة تشرين)يف 

قســـــمي الـــــديكور 
                         والتصوير(

 
 

الثانوية 
كافة ب

 فروعها

 
معــدا الشــهادة الثانويــة  مــن٪ 50 -

 وجلميع املفاضالت. 
 إحـدى٪مـن معـدا الثانويـة يف 50 -

ملفاضـــــــــــــــــــلة  2020و 2019 دوريت
)للفـــرعني العلمـــي  العـــرب واألجانـــب

 واألديب فقط(
ـــــة يف بطاقـــــة املفاضـــــلة -  إدراج الرغب

 األوىل. األربعةضمن الرغبات 
 زيومواألديب/عام التسجيل املباشر للفرع ا

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

 للتســـــجيل املباشـــــرالعالمـــــة 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:
رصاص قلم  رسم ملوضوع اختبار -

    درجة.     /60/ عالمته
اختبار رسم ملوضوع ابأللوان  -

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

 درجة (10) عالمته
ويعــد  عالمــات االختبــاراتجتمـع   -

 /50انجحـــاً كـــل مـــن حصـــل علـــى /
 درجة   فما فوق.

يــــتم القبــــوا وفــــق ا مــــوع  مالحظــــة:
 لنهــا ي للطالــب النــاتال عــنالتفاضــلي ا

املســـــــابقة منســـــــوبة اىل  ةجـــــــدر )مجــــــع 
لشــــــهادة الثانويــــــة لالعظمــــــى  النهايــــــة
بعـــد طـــي درجـــة مـــادة الرتبيـــة الســـورية 

ـــــني  ـــــة واحـــــدى اللغت ـــــني الديني االجنبيت
ــــــ مضـــــروبة جممـــــوع  إليهـــــامضـــــا   2ب
 ابلشـــــهادة الثانويـــــة الطالـــــب درجـــــات

 (.املعتمدة للمفاضلة

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

  األحدولغاية 
27/9/2020 

 األوا: االمتحان 
 28/9/2020 االثنــــــــــــــــني
 صباحاً  /العاشرةالساعة /
 الثـاين: للنـاجحنياالمتحان 

 يف االمتحان األوا.
 4/10/2020 األحـــــــــــــــــد
            صباحاً  /العاشرةالساعة/

ــــون  يف مبــــاين كليــــات   الفن
ـــــة  ـــــون اجلميل ـــــة والفن اجلميل

الــــــيت  واألمــــــاكنالتطبيقيــــــة 
ــــــــــد التســــــــــجيل  حتــــــــــدد عن

 لالشرتاك ابملفاضلة.

ر حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبا -
 املراكز املعتمدة.أحد  من
  ةصورة عن الشهادة الثانوية غري السوري -
ر اصطحاب البطاقة الشخصية يوم االختبـا - 

 ووثيقة االشرتاك ابالختبار.
 الثانويـــة الشـــهادةمحلـــة يتقـــدم الطـــالب مـــن  -
 .هبم اخلاص اإلعالنإىل السورية هنية امل
االشـــــرتاك ابالختبـــــار وقـــــدره  تســـــديد رســـــم -

 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 

كليات التمريض 
 جبامعات

 حلب –تشرين
   محاه -

 
 العلمــي
 

 للمفاضلة العامة.  درجة 1600 -
ملفاضــــــلة احملافظــــــات  درجــــــة 1400 -

 املوازي.مفاضلة الشرقية و 
ـــة ملفاضـــ60 - لة ٪ مـــن معـــدا الثانوي

 السوري غري املقيم 

ـــــة للطلبـــــة ٪ 60 - ـــــن معـــــدا الثانوي م
 2019العــــــرب واألجانــــــب يف إحــــــدى دوريت

2020 

 
 

 
 فحص طيب ولياقة بدنية

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      األحـــــــــــــــــــدولغايـــــــــــــــــــة 
لـــــدى  2020 /4/10

شــــؤون الطــــالب يف  قســــم
 التمريض.إحدى كليات 

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 
 /4/10االحد ولغاية 
مباين الكليات  يف 2020

 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 

 دمشق
تقوم  اتاختصاص
-ةواللغالكالم 

-السمعيات علم
العالج نفس 

 حركي

        
 العلمي         
 املفاضلة العامة درجة 2100  -
 املوازي التعليم درجة مفاضلة 1900 -
ـــــة 50 -  ـــــدا الثانوي ـــــن مع ملفاضـــــلة ٪م

 .( )علمي غري املقيم السوري
مـــن معـــدا الثانويـــة للطلبـــة العـــرب ٪ 50-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب يف إحـــــــــــــــــــــــــــــــــدى دوريت  واألجان
 )علمي (2020و2019

 اص تقومي اللغة والكالم:اختص
فحـــــص نطقـــــي ولغـــــوي ومقابلـــــة 

 شفهية
 :علم السمعياتاختصاص 

فحـــــص نعـــــي ونطقـــــي ومقابلـــــة 
 شفهية

 :عالج نفس حركياختصاص 
 فحص طيب ومقابلة شفهية

     األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      األحدولغاية 
4/10/ 2020 

ـــــــــدى  قســـــــــم شـــــــــؤون ل
ـــــــــة الطـــــــــالب يف  الكلي

 املعنية

      األربعاء من اعتباراً 
23/9/2020 

  األحدولغاية 
يتم اجراء 2020 /4/10

املقابالت يف مبىن املنظمة 
السورية لألشخاص ذوي 

دوار –االعاقة )آماا( دمشق 
 البيطرة اوا طريق املطار جانب
مدرسة ابناء الشهداء من 

الساعة التاسعة صباحا وحىت 
 الساعة الثالثة بعد الظهر

  
ليــة) املقابلــة يف ديــوان الك طلــب اشــرتاك يف -

     ي(الطابق الثاين يف مبىن كلية الطب البشر 
ة يف قابلـتعبئة استمارة املعلومات اخلاصة ابمل -

 ديوان الكلية.
 يةصورة عن الشهادة الثانوية غري السور  -
   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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط

 كلية
 الرتبية الرايضية

 جبامعيت
 تشرين
 ومحاه

 
العلمي أو 
 األديب

 : لفرع العلميا
 املفاضلة العامة درجة 1440 -
 املوازي مفاضلة التعليم درجة 1320 -
ـــــة 50 -  ـــــدا الثانوي ـــــن مع ملفاضـــــلة ٪م

 أديب(-)علمي غري املقيم السوري
مـــن معـــدا الثانويـــة للطلبـــة العـــرب ٪ 50-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب يف إحـــــــــــــــــــــــــــــــــدى دوريت  واألجان
 أديب(-)علمي2020و2019

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

شــــر حتديــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املبا
 (.الفحصنتا ال صدور سيكون بعد 

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

 
 
 

 فحص طيب ولياقة بدنية

      األربعاء اعتباراً من
23/9/2020 

      األحدولغاية 
4/10/ 2020 

ـــــــــدى  قســـــــــم شـــــــــؤون ل
احـــــــــدى الطـــــــــالب يف 

ـــــــــــني  الكليتـــــــــــني املعنيت
 جبامعيت تشرين ومحاه

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

 األحدولغاية 
4/10/ 2020 

 احدى الكليتني املعنيتنييف 
 ومحاهجبامعيت تشرين 

يف الب طلـــــب اشـــــرتاك يف قســـــم شـــــؤون الطـــــ -
 الرايضية.كلييت الرتبية   إحدى 

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

ـــ ـــدوين أنـــا هم وللحصـــوا عل ى الرايضـــي العـــام لت
 الرايضي.التفوق وثيقة 

يرفــــــق طالــــــب الفــــــرع العلمــــــي وثيقــــــة التفــــــوق  -
فـــرع ويتقـــدم طالـــب ال املفاضـــلة،ببطاقـــة  لرايضـــيا

مـه نـد تقدية عاألديب ابلوثيقة اىل كلية الرتبية الرايض
  الجراء الفحص

الطــــــيب ابلفحــــــص  النــــــاجحونويُقبــــــل الطــــــالب   
 .ضمن مفاضلة خاصة هبم  واللياقة البدنية
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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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
قسم اللغة 

بكليات  ةاالنكليزي
يف  اآلداب

 اجلامعات

 العلمي
 األديب

يـة درجة  يف مادة اللغة االنكليز  180 -
 للمفاضلة العامة و مفاضلة املوازي

ـــــــــة االنكليزيـــــــــة  60٪ - ـــــــــادة اللغ يف م
-)علمـــي غـــري املقـــيم الســـوريملفاضـــلة 

 أديب(
لبـة للطيف مادة اللغة االنكليزيـة  60٪ -

ـــــــــــــب يف إحـــــــــــــدى دوريت  ـــــــــــــرب واألجان الع
 أديب(-)علمي 2020و2019

ســـؤاا / 50يتـــ لن مـــن /امتحـــان 
 مـوزع علـى أربعـةيارات و متعدد اخل
 :أقسام 

)نّصـــــي قـــــراءة( : األوا : قـــــراءة-
وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 

 موزعة على النصني
 الثاين: املفردات -
 الثالث: القواعد والرتاكيب -
 الرابع: الكتابة -

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

 االثننيولغاية 
 28/9/ 2020 

 الثالاثءيوم 
ساعة ال 29/9/2020

يف األماكن العاشرة صباحاً 
 اليت حتددها اجلامعة

 /75مدة االمتحان / -
 دقيقة

الطالب على طلب اشرتاك حيصل  -
 يةمن قسم شؤون الطالب يف الكل ابالمتحان

 يةصورة عن الشهادة الثانوية غري السور  -
 االمتحاناصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -

 .ابالمتحانووثيقة االشرتاك 
 وقدره ابالمتحانرسم االشرتاك تسديد   -

 .لرية سورية1000
 

قسم اللغة 
الفرنسية بكليات 

اآلداب يف 
 اجلامعات

 العلمي
 األديب

 الفرنســـيةمـــادة اللغـــة  درجـــة يف 180 -
 املوازيومفاضلة للمفاضلة العامة 

ة ملفاضـل الفرنسيةيف مادة اللغة  60٪ -
 أديب(-)علمي غري املقيم السوري

ة للطلبــ الفرنســيةغــة يف مــادة الل 60٪ -
ـــــــــــــب يف إحـــــــــــــدى دوريت  ـــــــــــــرب واألجان الع

 أديب(-)علمي2020و2019

ــ لن مــن /امتحــان   ســؤاا / 50يت
 مـوزع علـى أربعـةمتعدد اخليارات و 

 :أقسام 
األوا : قـــــراءة :)نّصـــــي قـــــراءة( -

وأســـــئلة قـــــراءة وفهـــــم ومفـــــردات 
 موزعة على النصني

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

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

   األربعاءولغاية 
30/9/ 2020 

 اخلميسيوم 
الساعة  1/10/2020

يف األماكن العاشرة صباحاً 
 اليت حتددها اجلامعة

 /75مدة االمتحان / -
 دقيقة

الطالب على طلب اشرتاك حيصل  -
 يةابالمتحان من قسم شؤون الطالب يف الكل

 يةالشهادة الثانوية غري السور  صورة عن -
 االمتحاناصطحاب 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 التمريض مدرسيت

 دمشقجبامعيت 
 وتشرين
 إانث فقط

 
 العلمــي

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

 وما بعد.1998
 .أن تكون من اجلنسية السورية -
 مــةيقــدم للطالبــات العــازابت فقــط اإلقا-

 .ت)املبيت( يف املدرسة إن وجد

 
 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      األحدولغاية 
4/10/ 2020 

يف قسم شؤون 
الطالب يف إحدى 
 مدارس التمريض

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

 األحدولغاية 
4/10/ 2020 

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
لـــة مدرســـة التمـــريض الـــيت ترغـــب  جـــراء املقاب

 فيها.
 . اصطحاب البطاقة الشخصية يوم املقابلة -
 
 
 

 
مدرسة التمريض 
 جامعة حلب
 إانث فقط

الثانوية 
بكافة 
 فروعها

 شهادة الثانوية% من معدا ال50-
ــــد عــــا -  مأن تكــــون املتقدمــــة مــــن موالي

 وما بعد.1998
 .أن تكون من اجلنسية السورية -
مـة يقدم للطالبات العازابت فقـط اإلقا -

 .ت)املبيت( يف املدرسة إن وجد
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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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 
 

املعهد التقاين 
للفنون التطبيقية 

 بدمشق

 العلمي أو
 األديب
   
 
 

 

ـــع املتقـــدمني ملفاضـــليت التع - ـــيممجي  ل
 العام واملوازي.

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

ــــة للطلبــــة 50- ٪ مــــن معــــدا الثانوي
ـــــب يف إحـــــدى دوريت  العـــــرب واألجان

 أديب(-)علمي2020 و2019
 التسجيل املباشر للفرع األديب:

 وموازي(عام مجيع املتقدمني )-
فقـــط )علمـــاً أن  الرســـمفحـــص بلالشـــرتاك  
شــــر ديــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املباحت

 سيكون بعد صدور نتا ال الفحص(.
 

+ فحص خط  فحص رسم -
 الختصاص اخلط العريب

فحص رسم لباقي   -
 االختصاصات

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      السبتولغاية 
2/10/ 2020 

يف معهد الفنون 
 التطبيقية بدمشق

      واالثنني األحديومي 
       5/10/2020و4

الساعة العاشرة صباحاً يف 
 قلعة دمشق

 

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
 .املعيناملعهد 

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

 

 نسوية مهنية
  صناعية مهنة
 النجارة

 % من معدا الشهادة60
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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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط

نية املعاهد التقا
للعلوم السياحية 

 والفندقية

 العلمي
 أو األديب
أو الفنون 
 النسوية

درجـــة يف مـــادة اللغـــة  150: العلمـــي -
ة لعامـابملفاضـلة التدوين الرغبة األجنبية 
ة مــة اللغــالقبــوا علــى عال ويــتمواملــوازي 
 األجنبية.

ـــــة ملفاضـــــلة 50 - ـــــدا الثانوي ـــــن مع ٪ م
   أديب( –)علمي  السوري غري املقيم

 ن معدا الثانوية للطلبة العـرب٪ م50-
ــــــب يف إحــــــدى دوريت   و2019واألجان

   أديب( –)علمي 2020
% يف اللغـــــــة 50الفنـــــــون النســـــــوية -

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

 التسجيل املباشر للفرع األديب:
ــــة  درجــــة  200- ــــة األجنبي ــــادة اللغ   يف م
 /وموازيعام  /

ــــد فقــــط )علمــــاً أن حتد ابملقابلــــة لالشــــرتاك ي
ون العالمـــة النها يـــة للتســـجيل املباشـــر ســـيك

 . (املقابلةبعد صدور نتا ال 

الت كد من سالمة اجلسد 
واحلواس وتناسب الطوا مع 

 الوزن واملظهر الال ق
 

      األربعاءاعتباراً من 
23/9/2020 

      األحدولغاية 
4/10/ 2020 
 املعاهد املعنيةيف 

      األربعاء من اعتباراً 
23/9/2020 

 األحدولغاية 
4/10/ 2020 

 يف   املعاهد املعنية

طلـــب اشـــرتاك يف قســـم شـــؤون الطـــالب يف  -
 املعهد املعين .

 ة. صورة عن الشهادة الثانوية غري السوري -
 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
  
 

كليات الرتبية معلم 
  (صن ) غري ملتزم

 
 العلمي

 قطف
 

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

ن احلدود الدنيا الواردة يف اإلعال
اخلـــــاص بكـــــل مفاضـــــلة لتـــــدوين 

 الرغبة 

ــــــازة الطالــــــب علــــــى -  /300/ حي
 درجة يف مادة الرايضيات

 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتحقق من 

 اللياقة الصحية والنفسية
د مســتنكفاً عــن التســجيل يعــ -

مــن جي  ــر املقابلــة الشخصــية يف 
 .امليعاد احملدد هلا

 
- 

تــــــــتم املقــــــــابالت يف كليــــــــة 
ل الرتبية ويف اجلامعة اليت قب

بنتيجــــــــــة فيهــــــــــا الطالــــــــــب 
الفــــــــرتة خــــــــالا  املفاضــــــــلة

لتســـــجيل الطـــــالب  احملـــــددة
  املقبولني.

 شـــرط اللياقـــةيقبـــل الطالـــب الـــ ي جي حيقـــق  -
ق لـه  حيـ الرغبة التالية اليتيف والنفسية الصحية

از بعــد إبــر التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلته 
ق ال ــ وثيقــة خطيــة مــن الكليــة املعنيــة  نــه غــري

صــــــــحياً ونفســـــــــياً بنتيجــــــــة فحـــــــــص املقابلـــــــــة 
 الشخصية.

 

 
 

  كليات الرتبية 
 بقسميها    
اإلرشاد النفسي  

 ورايض األطفاا

 العلمي
 أو األديب

 

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

ن احلدود الدنيا الواردة يف اإلعال
اخلـــــاص بكـــــل مفاضـــــلة لتـــــدوين 

 الرغبة 

 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتحقق من 

 اللياقة الصحية والنفسية
يعد مستنكفاً عن التسجيل  -

 من جي  ر املقابلة الشخصية يف
 .اامليعاد احملدد هل

- 

تــــــــتم املقــــــــابالت يف كليــــــــة 
ل الرتبية ويف اجلامعة اليت قب

بنتيجــــــــــة فيهــــــــــا الطالــــــــــب 
الفــــــــرتة خــــــــالا  املفاضــــــــلة

لتســـــجيل الطـــــالب  احملـــــددة
 املقبولني.

 شـــرط اللياقـــةيقبـــل الطالـــب الـــ ي جي حيقـــق  -
ق لـه  حيـيف الرغبة التالية اليت والنفسية الصحية

از بعــد إبــر التســجيل فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلته 
ق ال ــ وثيقــة خطيــة مــن الكليــة املعنيــة  نــه غــري

صــــــــحياً ونفســـــــــياً بنتيجــــــــة فحـــــــــص املقابلـــــــــة 
 الشخصية.

 التسجيل املباشر للفرع األديب
ن تعتمد الدرجة الواردة يف االعال

 اخلاص ابلتسجيل املباشر
 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

ل ســجيلتيراجــع الطالــب احملقــق احلــد األدىن املطلــوب ل
راء الـــيت يرغـــب ابلتســـجيل فيهـــا إلجـــ ةالكليـــ املباشـــر

يل لتسجافحص املقابلة خالا الفرتة احملددة يف اعالن 
 لك املباشـــر، ويـــتم منحـــه يف حـــاا النجـــاح اشـــعارًا بـــ

 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط

 
 

معهد اآلاثر 
 واملتاحن بدمشق

 العلمي
 أو األديب 

  

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

كـل الدنيا الواردة يف اإلعـالن اخلـاص ب
 مفاضلة لتدوين الرغبة 

 % يف مادة اللغة االنكليزية50 -

 

 التثبت من سالمة اجلسد واحلواس
يعــد مســتنكفاً عــن التســجيل مــن   -

اد جي  ـــر املقابلـــة الشخصـــية يف امليعـــ
 احملدد هلا.

 
 
 

- 

يف املعهـــد الـــ ي  تـــتم املقـــابالت
خـالا  بنتيجـة املفاضـلةقبل فيه 

مــــــــن مواعيــــــــد  األوااالســــــــبوع 
 التسجيل للطالب املقبولني

 وبـةملطليقبل الطالب ال ي جي حيقق املعـايري ا -
ا فيهـــ يف الرغبـــة التاليـــة الـــيت حيـــق لـــه التســـجيل

ة مـن بعد إبراز وثيقـة خطيـوفق بطاقة مفاضلته 
ـــه غـــري ال ـــق صـــحياً بنتيجـــ ة فحـــص املعهـــد  ن

 املقابلة الشخصية. 
  

 التسجيل املباشر للفرع األديب
ن تعتمد الدرجة الواردة يف االعال

 اخلاص ابلتسجيل املباشر
 % يف مادة اللغة االنكليزية50 -

 

ــــــــوب  التثبت من سالمة اجلسد واحلواس ــــــــق احلــــــــد األدىن املطل ــــــــب احملق يراجــــــــع الطال
ــــة خــــالا  للتســــجيل، املعهــــد إلجــــراء فحــــص املقابل

ــــدء التســــجا ــــألســــبوع األوا مــــن ب تم يل املباشــــر، وي
كـز ىل مر امنحه يف حاا النجاح اشعاراً ب لك لتقدميه 

 التسجيل املعتمد

 

املعهد التقاين 
للخطوط 

-حبلب احلديدية 
 ملتزم
 

 العلمــي
مجيع 

االختصاصات 
 ذكور فقط()

إدارة احلركة 
تسويق -والنقل 

–وأعماا 
اإلشارات 
واالتصاالت 
 )إانث فقط(

ـــــدنيا الـــــواردة يف - تعتمـــــد احلـــــدود ال
 إعالن املفاضلة لتدوين الرغبة 

ب يتم تعيـني اخلـر ني يف حمافظـة حلـ-
ة واملنطقـــة الشـــرقية حصـــراً ويف حمافظـــ

 دمشق وريفها
 

فحص طيب بعد صدور نتا ال 
 القبوا ابملفاضلة 

 

- 

تـــتم املقـــابالت يف املعهـــد الـــ ي 
خـالا  بنتيجـة املفاضـلةقبل فيه 

ددة لتســــــــــجيل املواعيــــــــــد احملــــــــــ
 الطالب املقبولني.

غبــة صــحياُ يف الر  الال ــق غــرييقبــل الطالــب  -
 طاقــةبالتاليــة الــيت حيــق لــه التســجيل فيهــا وفــق 

ه د  نـبعد إبراز وثيقة خطية مـن املعهـمفاضلته 
 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

 اراتابالختبلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (اقة املفاضلة غري مطلوبة )نسخة بط
 

املعهد التقاين 
للنفط والغاز 
 ابلرميالن

 )ذكور فقط(
 ملتزم

 مــيالعل
ن عالإتعتمد احلدود الدنيا الواردة يف 
 املفاضلة لتدوين الرغبة 

الدوام للطالب سيكون يف مقر 
 املعهد يف الرميالن

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتثبت من 

 سالمة اجلسد واحلواس.
يعد مستنكفاً عن التسجيل  -

 من جي  ر املقابلة الشخصية يف
 دد هلا.امليعاد احمل

 
 

- 
 

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

ة خـالا املواعيـد احملـدد املفاضلة
لتســـــــجيل الطـــــــالب املقبـــــــولني 
ـــــــزم بتقـــــــدمي  واملعهـــــــد غـــــــري ملت

 اإلقامة واإلطعام. 

 وبـةملطليقبل الطالب ال ي جي حيقق املعـايري ا -
ا فيهـــ يف الرغبـــة التاليـــة الـــيت حيـــق لـــه التســـجيل

ة مـن بعد إبراز وثيقـة خطيـطاقة مفاضلته وفق ب
ـــه غـــري ال ـــق صـــحياً بنتيجـــة فحـــص  املعهـــد  ن

 املقابلة الشخصية. 
  

معاهد وزارة 
 الرتبية   

اإلعالن اخلاص هبم والصادر عـن وزارة الرتبيـة  الشروط واملواعيد الواردة يف ىل االختبارات وفقا التابعة اىل وزارة الرتبية الرتبية الرايضية –يف معاهد الرتبية املوسيقية الرتبية الفنية التشكيلية والتطبيقة الراغبني ابلقبوا يتقدم الطالب 
 ملعاهد .املفاضالت هل ه قدم إىل ابقي اية وحيق له التوزارة الرتب وجلميع أنواع املفاضالت  وذلك بعد صدور نتا ال املفاضلة العامة وال يسمح للطالب املقبوا يف املفاضلة العامة ابلقبوا العام يف معاهد

 تعليمات عامة
  والرتبيـة الرايضـيةنسـية للغة االنكليزية واللغة الفر وم الصحية وقسما اوالعل التمريض  كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية واهلندسة املعمارية و)إىل مفاضالت لتقدم ابعلى مجيع الطالب الراغبني 

نـاء يئـة التـدريس أو أبأو أبنـاء أعضـاء ه ن، غرتبـو أو امل ، عـرب واألجانـبأو ال ، قـيماملأو السـوري غـري  ،املوازي أو، سواء منها العامة  مقابلة  أو اختبار اليت حيتاج القبوا فيها إىل واملعاهدومدرسة التمريض 
محلـة املعـاقني،  ،قون رايضياً ، واملتفو  واجلرحى واملفقودين الشهداء وذوو،  املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايلوأبناء أعضاء اهليئة التدريسية يف  يف مركز الدراسات والبحوث العلميةهيئة البحث العلمي 

 ـوز إجـراء أي  وال هنا يـاً  املوعد عالن ، ويعداإل ه ايف عيد احملددة يف املوا ومقابالت تلك الكليات ومدرسة التمريض واملعاهد  اختباراتأن يشرتكوا يف ( التسجيل املباشر للفرع األديب -  الثانوايت املهنية
 .بعد انقضا هأو مقابلة  اختبار

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

 

 

 


