
 لفرع األدبيل ةالعاه الوفاضلةبطاقة  

 4102/4102هع الرهز الخاص لكل هٌها للعام الذراسي والوعاهذ أسواء الكليات واألقسام 
 

رهز 

 الكلية
 الجاهعة  أو القسن اسن الكلية

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

1  

 المغة العربية
 

 دمشق

جميع المتقدمين 
 لمن حصل عمى

/ درجة  480/ 
في مادة المغة 

ويتم  العربية
التفاضل عمى 

 درجة المغة العربية
 
 

 درعـا  2
 القنيطرة  3
 السويداء  4

 حمب  5
 إدلـب  6

 تشرين  7
 طرطوس  8

 البعث  9
 حماه  10

 الفرات  11
 الـرقـة  12
 الحسكة  13
14  

 ة المغة اإلنكميزي
 
 

جميع المتقدمين  دمشق
 لمن حصل عمى

/ درجة  320/ 
في مادة المغة 

ويتم  اإلنكميزية
التفاضل عمى 
درجة المغة 
 االنكميزية

 درعا  15
 حمب  16

 حماه  17
 ادلب  18
 تشرين  19

 البعث  20
 طوسطر   21
 الفرات  22

23  

 المغة الفرنسية
 

  دمشق
جميع المتقدمين 
 لمن حصل عمى

/ درجة   260/
في مادة المغة 

ويتم  الفرنسية
التفاضل عمى 
 درجة المغة
 الفرنسية

 السويداء  24
 حمب  25

 تشرين  26

 طرطوس  27
 البعث  28

 حماه  29

 الفرات  30

 الحسكة  31

 دمشق المغة األلمانية  32
 

1350 
  حصرا  اإلنكميزية   المغة

  

 دمشق االسبانيةالمغة   33
 

1350 
حصرا الفرنسيةالمغة   

  1200 دمشق المغة الروسية  34

 1350 دمشق المغة الفارسية  35

 1450 البعث المغة الفارسية  36

 1400 دمشق الجغرافية  37

 1100 السويداء الجغرافية  38

 1300 حمب الجغرافية  39

 1400  تشرين الجغرافية  40

  1400 طرطوس يةالجغراف  41

 1400 دمشق التاريخ  42

 1100 السويداء التاريخ  43

 1300 حمب التاريخ  44

 1350 تشرين التاريخ  45

 1450 البعث التاريخ  46

رهز 

 الكلية
 الجاهعة  أو القسن اسن الكلية

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

 1600 الفرات خالتاري  47

 1600 الرقة التاريخ  48

 1350 دمشق الفمسفة  49

 1100 السويداء الفمسفة  50

 1300 حمب الفمسفة  51

 1350 تشرين الفمسفة  52

 1350 دمشق االجتماععمم   53

 1100 السويداء االجتماععمم   54

 1450 درعا االجتماععمم   55

 1300 حمب جتماععمم اال  56

 1350 تشرين جتماعالعمم ا  57

 1600 الفرات جتماعالعمم ا  58

 1400 دمشق المكتبات والمعمومات  59

 1350 تشرين مكتبات والمعموماتال  60

 1500 دمشق اآلثـــــــار  61

 1100 السويداء اآلثـــــــار  62

 1500 حمب اآلثـــــــار  63

 1200 ادلب اآلثـــــــار  64

  1800 الحسكة اآلثـــــــار  65

66  
 اإلعـــــالم

 
 دمشق

1800 
لغة  درجة/ 240و/

/ درجة 480و/أجنبية 

ةعربي لغة  

 1500 دمشق الحقوق  67

 1400 درعا الحقوق  68

 1600 القنيطرة الحقوق  69

 1350 حمب الحقوق  70

 1200 إدلب الحقوق  71

 1600 الفرات الحقوق  72

 1700 الحسكة الحقوق  73

 1450 تشرين الحقوق  74

 1500 البعث الحقوق  75

76  
المناىج وتقنيات /التربية

 1400 دمشق التعميم

77  
ئق المناىج وطرا/التربية

 1350 حمب التدريس

78  
المناىج وتقنيات /التربية

 1350 تشرين التعميم

79  
ج وطرائق ىا/المنالتربيـــة

 1450 البعث التدريس

 1400 دمشق التربية )عمم النفس(  80

 1400 دمشق الخاصة التربيـــة  81

 1500 دمشق التربية )إرشاد نفسي(  82

 1500 درعا التربية )إرشاد نفسي(  83

 1200 السويداء التربية )إرشاد نفسي(  84

 1400 حمب )إرشاد نفسي( التربية  85

 1500 تشرين التربية )إرشاد نفسي(  86

 1500 البعث التربية )إرشاد نفسي(  87

 1700 دمشق /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  88
 1600 درعا /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  89



 لفرع األدبيل ةالعاه الوفاضلةبطاقة  

 4102/4102هع الرهز الخاص لكل هٌها للعام الذراسي والوعاهذ أسواء الكليات واألقسام 
 

رهز 

 الكلية
 الجاهعة  أو القسن اسن الكلية

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

 0411 السويداء /غير ممتزمعمم صف(التربية )م  90

 1800 القنيطرة /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  91

 1500 حمب /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  92

 1400 إدلـب /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  93

 1600 تشرين /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  94

 1400 طرطوس /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  95

 1700 البعث /غير ممتزم(التربية )معمم صف  96

 1700 حماه /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  97

 1700 تدمر /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  98

 1700 الفرات /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  99

 0011  الحسكة /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  100

 1700  الرقة /غير ممتزمالتربية )معمم صف(  101

102  
ناث /رياض األطفال( إ التربية

 فقط
 1600 دمشق

103  
رياض األطفال( إناث ) التربية

 فقط
 1500 البعث

104  
رياض األطفال( إناث ) التربية

 فقط
 1700 الفرات

105  
رياض األطفال( إناث ) التربية

 فقط
 1700 الحسكة

106  
رياض األطفال( إناث ) التربية

 1600 الرقة فقط

 دمشق الشــــــــريعة  107

 درجة هادةهع  0011

 التربية الذيٌية

/ درجة في 360و/

/ 120اللغة العربية و /

درجة في التربية 

 الدينية

 حمب الشــــــــريعة  108

مع درجة مادة  1500
 التربية الدينية

/ درجة في 360و/
/ 120المغة العربية و /

درجة في التربية 
 الدينية

 1450 دمشق العموم السياسية  109

110  
المكاتب   إدارة )السياحة
 (حيواالرشاد السيا السياحية

 دمشق
1450 

 1450 البعث الســـــياحة  111

 1400 طرطوس السياحة )إدارة فندقية(  112

 1400 طرطوس السياحة)إدارة سياحية(  113

 1100 دمشق الفنون الجميمة  114

 1100 السويداء الفنون الجميمة  115

 1100 حمب الفنون الجميمة التطبيقية  116

 1100 تشرين الفنون الجميمة  117

 1320 نتشري التربية الرياضية  118

 1320 حماه التربية الرياضية  119

رهز 

 الوعهذ
 هكاى الوعهذ  اسن الوعهذ

الحذ األدًى 

الوطلىب هي 

 الذرجات 

الفرات -البعث -تشرين -حلب -معاهد جامعات دمشق  

120  

التقاني إلدارة المعيد 
 األعمال والتسويق

 1300  دمشق
درجة في اللغة  200و

 األجنبية
 الالذقية  121

122  
التقاني إلدارة  المعيد

 األعمال والتسويق
 حمب

1200 
درجة في اللغة  200و

 األجنبية

123  

لمعموم التقاني المعيد 
 المالية والمصرفية

 

 1350 دمشق
 20و

درجة في 

اللغة 

 األجنبية

شريطة 
حيازة 
الطالب 

 على
200 

درجة في 
اللغة 
 األجنبية

 1200 حمب  124
 1350 الالذقية  125
 1300 درعا  126
 1200 إدلب  127
 1300 ر دير الزو   128
 1200 الرقة  129
طب التقاني لالمعيد   130

األسنان )مساعدات( إناث 
 فقط

 1350 دمشق

 1200 حمب  131

 1350 حماة  132

وزارة الثقافةمعاهد   

 دمشق   اآلثـــار والمتاحفمعيد   133
1300 

درجة في اللغة  200و

 األجنبية

 لمتقدمينجميع ا دمشق    التطبيقية التقاني لمفنونالمعيد   134

الشؤون االجتماعية والعمل معاىد وزارة  

135  
 التقاني لمخدمة المعيد

 ةاالجتماعي
 1300 دمشق

 افاوزارة األوقمعاىد 

136  
المتوسط لمعموم المعيد 

 الشرعية والعربية
 دمشق

مع درجة  1600
  مادة التربية الدينية

درجة في  120و

 التربية الدينية

 وزارة السياحةمعاىد 
تقاني للعلوم الالمعهد   137

 السياحية والفندقية
 دمشق

 جميع المتقدمين

درجة في  200و

ويتم  اللغة األجنبية
التفاضل عمى 
 درجة المغة

 األجنبية

التقاني للعلوم المعهد   138
 السياحية والفندقية

 حلب

التقاني للعلوم المعهد   139
 السياحية والفندقية

 الالذقية

التقاني للعلوم المعهد   140
 دقيةالسياحية والفن

 حمص

التقاني للعلوم المعهد   141
 السياحية والفندقية

 طرطوس

التقاني للعلوم المعهد   142
 السياحية والفندقية

 دير الزور

المعهد التقاني للعلوم   143
 السياحية والفندقية

 السويداء

العدلوزارة معاىد   

 1350 دمشق المعهد التقاني القانوني  144
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 مالحظات ىامة

 ن حصل عمى ثانوية جديدة.الطالب المقبول بنتيجة المفاضمة ا  لعامة ليذا العام ال يحق لو التقدم لممفاضمة العامة في األعوام القادمة وا 

  لـن  ومـا بعـد 4101-4113كل من حصل عمى قبول بنتيجة المفاضمة العامـة فـي دحـد األعـوام الدراسـية الماضـية بـدءاع مـن العـام الدراسـي
ن حصل عمى     شيادة ثانوية جديدة ويحق لو التقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطيا. يسمح لو بالتقدم لممفاضمة العامة وا 

  03/3/4102ولغاية يوم الخميس  2/3/4102يبدد تقديم طمبات المفاضمة اعتباراع من يوم الخميس  . 

 بعد ماو  0331 مواليد من المعاىد مفاضمة إلى بالتقدم الراغبين طمبات تقبل . 

  كميــات فــروع الجامعــات )درعــا ا الســويداء ا القنيطــرة ا إدلــب ا طرطــوس ا حمــاه االحســكة ا الرقــة وتــدمر  عنــد قبــول الطالــب فــي إحــد
 -والسممية( يسمح لو بالتحويل المماثل فيما بينيا حصراع في السنة التالية لمتسجيل ا كما يسمح لو بالتحويل المماثل إلـى جامعـات دمشـق

ون محققاع لمجموع الدرجات المطموب لمقبول في الجامعة التي يرغب بالتحويل إلييا في العام الفرات شريطة دن يك –البعث  -تشرين -حمب
 الدراسي الذي قبل فيو الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.

  ديـر الـزور(  -حسـكةال–الطالب المقبولون في جامعة الفرات )دير الزور( من الحاصمين عمى الشيادة الثانوية من إحد  محافظات )الرقة
 ليياال يسمح ليم بالتحويل المماثل إلى الجامعات األخر  إال إذا كانت درجاتيم في سنة القبول تخوليم االلتحاق بالجامعة المراد التحويل إ

 /دنواع المفاضالت اعتباراع / ولجميع 0مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبارات والمقابالت في الكميات واألقسام والمعاىد الواردة في اإلعالن رقم
 . 00/3/4102ولغاية  2/3/4102من 

 لكميــة  ليشـترط لتــدوين رغبـة كميــة الفنـون الجميمــة إدراج الرغبــة فـي بطاقــة المفاضـمة ضــمن الرغبــات السـتة األولــى و يجـري االختبــار األو
 .01/3/4102الثالثاء والناجحون فيو يتقدمون لالختبار الثاني يوم  04/3/4102الفنون الجميمة يوم الخميس 

  03/3/4102ولغاية  02/3/4102الفندقية ( من  –تجر  االختبارات والمقابالت لكميتي التربية الرياضية ومعاىد )العموم السياحية . 

  في قمعة دمشق .  03/3/4102و 02يجري فحص الرسم لممعيد التقاني لمفنون التطبيقية بدمشق يومي األربعاء والخميس في 

  دون في بطاقة المفاضمة رغبتو في كمية دو معيد يحتاج القبول فييا إلى النجاح في االختبـار دو  مقابمـة ولـم يتقـدم إلييـا ضـمن كل طالب
 المواعيد المحددة ليا فإن ىذه الرغبة تعتبر ممغاة حتما.

 فحـص إلـى وريـاض األطفـال النفسـي واإلرشـاد الصـف معمـم اتاختصاصـ في التربية كميات المقبولون بنتيجة المفاضمة في الطالب خضعي 
 . خالل الفترة المحددة لتسجيل الطالب المقبولين يجر  مقابمة

 اآلثار والمتاحف( إلـى إجـراء فحـص مقابمـة يجـري فـي المعيـد الـذي قبـل فيـو الطالـب خـالل  بالتفاضل عمى معيد الراغبون الطالب يخضع(
   األسبوعين األولين من بدء التسجيل لمطالب المقبولين .

  إلـى إجـراء  والطـالب المكفـوفين حركيـة ( –سـمعية  –يخضع الطالب الراغبين بالتقدم إلـى المفاضـمة الخاصـة بالمعـاقين بإعاقـات ) بصـرية
 03/3/4102ولغاية يوم الخمـيس  2/3/4102فحص طبي من قبل إحد  المجان الطبية المشكمة في كل جامعة وذلك اعتباراع يوم الخميس 

. 

  المقبولين في المفاضالت الخاصة التي تعمن عنيـا الجامعـات دو المعاىـد بالتقـدم إلـى المفاضـمة العامـة ويعـد طمـبيم ممغـى ال يحق لمطالب
 حكماعا ويحق ليم التقدم إلى مفاضمة التعميم الموازي.

  ولى وتمغى الثانية حكماع. ال يحق لمطالب التقدم في دكثر من مركز تسجيل معتمدا وفي حال تقدم إلى دكثر من مركز تعتمد البطاقة األ 

 يمكن لمطالب تعديل رغباتو لمرة واحدة فقط خالل فترة التقدم لممفاضمة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات بالجامعة التي سبق وتقـدم 
 ببطاقة المفاضمة إلييا.

 مقـررات فـي بعـض الختصـاص سـينظر إلـى عالمـة الحد األدنـى لمقبـول فـي دي ا فيتساوي المجموع العام لمدرجات في الثانوية العامة  عند
   .ويقبل من حاز عمى الدرجة األعمى / 4في الجدول الوارد في إعالن المفاضمة رقم / ما ىو مبينالشيادة الثانوية وفق 

 بعـد طـي درجـة العالمة االختصاصية ينظـر إلـى المجمـوع العـام لمـدرجات فـي الشـيادة الثانويـة الحد األدنى لمقبول عمى دساس  عند تساوي
 . األعمى  مجموعمادة التربية الدينية ويقبل من حاز عمى ال

   .في حال وجود دكثر من اختصاص في المعيد يتم توزيع الطالب عمى االختصاصات المتوفرة بموجب مفاضمة داخمية تجرييا إدارة المعيد 

 و الحـدود الـدنيا لمـدرجات المعمنـة لنتـائج المفاضـمة العامـة  يتم تسوية وضع الطالب المرفوضة رغباتو بنتيجة ىذه المفاضـمة وفـق الشـروط
 كحد ددنى في بطاقة المفاضمة حصراع. األدبيرغبة لمفرع  /02شريطة دن يكون قد دون /

  ال يسو  وضع الطالب في الكميات والمعاىد التي تشـترط اختبـاراتا مـا لـم يكـن ناجحـاع فـي االختبـارات المطموبـةا ويسـتثنى مـن ىـذا الشـرط
جـاتيم الذين تم تعديل درجاتيم في الثانوية السورية بعد انتياء الفترة المحددة لممسابقات واالختبـارات وبقـرار مـن وزارة التربيـة ولـم تكـن در 

في االختبارات المطموبةا وتجر  ليم االختبارات والمسابقات والمقابالت من قبل لجان خاصة تؤلف ليـذا الغـرض فـي ىـذه  كتخوليم االشترا
 كميات والمعاىد.ال

  التربيـة سيتم اإلعالن عن شروط القبول في معاىد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيمية والتطبيقية والتربيـة الرياضـية التابعـة لـوزارة
بـل وزارة التربيـة دبنـاء نقابـة المعممـين...( مـن ق-العـرب واألجانـب-السوري غير مقـيم-المينية-الموازي-ولجميع دنواع المفاضالت )العامة

وذلك بعد صدور نتائج المفاضمة العامة وال يسمح لمطالـب المقبـول فـي المفاضـمة العامـة بـالقبول العـام فـي معاىـد وزارة التربيـة ويحـق لـو 
 التقدم إلى باقي المفاضالت ليذه المعاىد .

 

 مالحظات ىامة

 ن حصل عمى ثانوية جد  يدة.الطالب المقبول بنتيجة المفاضمة العامة ليذا العام ال يحق لو التقدم لممفاضمة العامة في األعوام القادمة وا 

  لـن  ومـا بعـد 4101-4113كل من حصل عمى قبول بنتيجة المفاضمة العامـة فـي دحـد األعـوام الدراسـية الماضـية بـدءاع مـن العـام الدراسـي
ن حصل عمى شيادة ثانوية جديدة ويحق لو التقدم إلى باقي المفاضالت إن حقق شروطيا.   يسمح لو بالتقدم لممفاضمة العامة وا 

    بجامعتي حمب والفرات وفروعيما بالدوام في الجامعات األخر  في الكميات والمعاىد المماثمة. 4102-4102مقبولين لمعام الدراسي يسمح فقط لمطالب ال 

  42/3/4102ولغاية يوم الخميس  02/3/4102يوم األحد يبدد تقديم طمبات المفاضمة اعتباراع من يوم  .   

 بعد ماو  0330 مواليد من اىدالمع مفاضمة إلى بالتقدم الراغبين طمبات تقبل . 

 عند قبول الطالب في إحد  كميات فروع الجامعات  يسمح لو بالتحويل المماثل فيما بينيا حصراع في السنة التالية لمتسجيل ا كما يسمح لو 
مـوب لمقبـول فـي الفـرات شـريطة دن يكـون محققـاع لمجمـوع الـدرجات المط –البعـث  -تشـرين -حمـب -بالتحويل المماثل إلى جامعات دمشق

 الجامعة التي يرغب بالتحويل إلييا في العام الدراسي الذي قبل فيو الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.

  ديـر الـزور(  -الحسـكة–الطالب المقبولون في جامعة الفرات )دير الزور( من الحاصمين عمى الشيادة الثانوية من إحد  محافظات )الرقة
 بالتحويل المماثل إلى الجامعات األخر  إال إذا كانت درجاتيم في سنة القبول تخوليم االلتحاق بالجامعة المراد التحويل إليياال يسمح ليم 

 /اعتباراع / ولجميع دنواع المفاضالت 0مواعيد التسجيل لالشتراك باالختبارات والمقابالت في الكميات واألقسام والمعاىد الواردة في اإلعالن رقم
 . 00/3/4102ولغاية  2/3/4102من 

  لكمية  لاألولى و يجري االختبار األو األربعيشترط لتدوين رغبة كمية الفنون الجميمة إدراج الرغبة في بطاقة المفاضمة ضمن الرغبات
 .42/3/4102والناجحون فيو يتقدمون لالختبار الثاني يوم األربعاء  40/3/4102األحد الفنون الجميمة يوم 

 .42/3/4102ولغاية  02/3/4102من  والمعاىد التقانية لمعموم السياحية والفندقيةتبارات والمقابالت لكميتي التربية الرياضية تجر  االخ

  في قمعة دمشق .  01/3/4102و00الثالثاء واألربعاء في يجري فحص الرسم لممعيد التقاني لمفنون التطبيقية بدمشق يومي 

  كل طالب دون في بطاقة المفاضمة رغبتو في كمية دو معيد يحتاج القبول فييا إلى النجاح في االختبـار دو  مقابمـة ولـم يتقـدم إلييـا ضـمن
 المواعيد المحددة ليا فإن ىذه الرغبة تعتبر ممغاة حتما.

 فحـص إلـى وريـاض األطفـال النفسـي اإلرشـادو  الصـف معمـم اتاختصاصـ في التربية كميات المقبولون بنتيجة المفاضمة في الطالب خضعي 
 . خالل الفترة المحددة لتسجيل الطالب المقبولين يجر  مقابمة

 اآلثار والمتاحف( إلـى إجـراء فحـص مقابمـة يجـري فـي المعيـد الـذي قبـل فيـو الطالـب خـالل  بالتفاضل عمى معيد الراغبون الطالب يخضع(
 قبولين .  األسبوعين األولين من بدء التسجيل لمطالب الم

  إلى إجراء  والطالب المكفوفين حركية ( –سمعية  –يخضع الطالب الراغبين بالتقدم إلى المفاضمة الخاصة بالمعاقين بإعاقات ) بصرية
ولغاية يوم األربعاء   02/3/4102من يوم االثنين فحص طبي من قبل إحد  المجان الطبية المشكمة في كل جامعة وذلك اعتباراع 

42/3/4102 . 
  ال يحق لمطالب المقبولين في المفاضالت الخاصة التي تعمن عنيـا الجامعـات دو المعاىـد بالتقـدم إلـى المفاضـمة العامـة ويعـد طمـبيم ممغـى

 حكماعا ويحق ليم التقدم إلى مفاضمة التعميم الموازي.

  تعتمد البطاقة األولى وتمغى الثانية حكماع. ال يحق لمطالب التقدم في دكثر من مركز تسجيل معتمدا وفي حال تقدم إلى دكثر من مركز 

 يمكن لمطالب تعديل رغباتو لمرة واحدة فقط خالل فترة التقدم لممفاضمة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات بالجامعة التي سبق وتقـدم 
 ببطاقة المفاضمة إلييا.

 مقـررات فـي بعـض الى لمقبـول فـي دي اختصـاص سـينظر إلـى عالمـة الحد األدنـ فيتساوي المجموع العام لمدرجات في الثانوية العامة  عند
   .ويقبل من حاز عمى الدرجة األعمى / 4في الجدول الوارد في إعالن المفاضمة رقم / ما ىو مبينالشيادة الثانوية وفق 

 لشـيادة الثانويـة بعـد طـي درجـة العالمة االختصاصية ينظـر إلـى المجمـوع العـام لمـدرجات فـي االحد األدنى لمقبول عمى دساس  عند تساوي
 . األعمى  مجموعمادة التربية الدينية ويقبل من حاز عمى ال

   .في حال وجود دكثر من اختصاص في المعيد يتم توزيع الطالب عمى االختصاصات المتوفرة بموجب مفاضمة داخمية تجرييا إدارة المعيد 

 فاضـمة وفـق الشـروط و الحـدود الـدنيا لمـدرجات المعمنـة لنتـائج المفاضـمة العامـة يتم تسوية وضع الطالب المرفوضة رغباتو بنتيجة ىذه الم
 كحد ددنى في بطاقة المفاضمة حصراع. األدبيرغبة لمفرع  /02شريطة دن يكون قد دون /

 نى مـن ىـذا الشـرط ال يسو  وضع الطالب في الكميات والمعاىد التي تشـترط اختبـاراتا مـا لـم يكـن ناجحـاع فـي االختبـارات المطموبـةا ويسـتث
جـاتيم الذين تم تعديل درجاتيم في الثانوية السورية بعد انتياء الفترة المحددة لممسابقات واالختبـارات وبقـرار مـن وزارة التربيـة ولـم تكـن در 

الغـرض فـي ىـذه  في االختبارات المطموبةا وتجر  ليم االختبارات والمسابقات والمقابالت من قبل لجان خاصة تؤلف ليـذا كتخوليم االشترا
 الكميات والمعاىد.

  التربيـة سيتم اإلعالن عن شروط القبول في معاىد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيمية والتطبيقية والتربيـة الرياضـية التابعـة لـوزارة
...( مـن قبـل المعـاقين - لمعممـيندبنـاء نقابـة ا-العـرب واألجانـب-السـوري غيـر مقـيم-المينيـة-الموازي-ولجميع دنواع المفاضالت )العامة

ربيـة وزارة التربية وذلك بعد صدور نتائج المفاضمة العامة وال يسمح لمطالب المقبول في المفاضمة العامة بالقبول العام فـي معاىـد وزارة الت
 ويحق لو التقدم إلى باقي المفاضالت ليذه المعاىد .

 



 األدبيالفرع                     الجمهورية العربية السورية
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