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

  – وأحداث األمن ملن كان عجزه كليا   احلرب يمقعدأبناء و ء الشهدا ذوو -وأبناء أعضاء املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل البحث العلمي يف مركز الدراسات والبحوث العلمية
 تسجيل املباشر للفرع األديبلالراغبني ابو ،  الثانوايت املهنية - املعاقون جسميا   –املتفوقون رايضيا  

 
أو القسم الكلية 

   أو املعهد 
 الثانوية فرع

 املطلوب
 طلوبةالشروط امل

 واحلدود الدنيا 
 االختبارنوع 
 املقابلة أو

 مواعيد التسجيل
 ابالختبارلالشرتاك 

 االختبارموعد 
 ومكاهنا املقابلة أو

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
 

اهلندسة املعمارية 
 يف جامعات

 دمشق
 حلب
 تشرين
 البعث

 السلميةمحاه /
 

  
 العلمـــي

 

 للمفاضلة العامة. درجة 2060 -
 املوازي.درجة ملفاضلة  1800 -
ــة مــن  75٪ - ملفاضــلة معــدا الثانوي

 غري املقيم السوري
معدا الثانوية يف إحدى من  75٪ -

ملفاضـــــــــــــــــــــلة  2015و 2014دوريت
 العرب واألجانب

 

 اختبار يف الرسم ويتضمن:-أ
 رسم حر يدا على  - 

 واحلركة.  اإلنشاء     
 رسم حر لشكل حمدد.   -
 الرسم بطريقة الكروكي من  -

 الذاكرة.    
 االختبارات يف جترى- ب

 اعتماد واحد ويتموقت    
 راسب(. –مبدأ )انجح    

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

 االثننيولغاية 
7/9/2015 

10/9/2015اخلميس
 صباحا   العاشرةلساعة ا

مباين كليات العمارة يف 
اليت حتدد عند واألماكن 
لالشرتاك  التسجيل
 .ابملسابقة

  حيصل الطالب على طلب اشرتاك ابالختبار من -
 املراكز املعتمدة.   
 ن الشهادة الثانوية غري السورية.صورة مصدقة ع -
ـــــار  - ـــــوم االختب اصـــــطحاب البطاقـــــة الشخصـــــية ي

 ابالختبار. االشرتاكووثيقة 
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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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
 
 الفنون اجلميلة -

 دمشق جامعة يف 
 والسويداء

الفنــون اجلميلــة  -
يف  التطبيقيـــــــــــــــــــــــــة

    حلـــــــــــبجامعـــــــــــة 
الفنــون اجلميلــة  -

 جامعة تشرين)يف 
ـــــديكور  قســـــمي ال

                         والتصوير(

 
 

الثانوية 
بكافة 
 افروعه

 
من معدا الشهادة الثانويـة   50٪ -

 وجلميع املفاضالت. 
 إحــدىمـن معــدا الثانويـة يف 50٪ -

ملفاضـــــــــــــــــلة  2015و 2014 دوريت
)للفــــرعني العلمــــي  العــــرب واألجانــــب

 واألديب فقط(
إدراج الرغبـــــة يف بطاقـــــة املفاضـــــلة  -

 األوىل. األربعةضمن الرغبات 
 ألديب/عام وموازيالتسجيل املباشر للفرع ا

الشـــــرتاك لتقـــــدم لدرجـــــة ل 1100 -
ــــــار ــــــد  ابالختب فقــــــط ) علمــــــا  أن حتدي

ـــــة  للتســـــجيل املباشـــــر العالمـــــة النها ي
ـــار صـــدور ســـيكون بعـــد  ـــا ال االختب نت

 الثاين(.

 االختبار  األوا:
 اختبار متهيدي بقلم الرصاص

 راسب(. –نتيجته )انجح 
 الثاين:االختبار  

 للناجحني يف االختبار األوا:
قلم  ضوعرسم ملو  اختبار -

    / درجة.    50/ رصاص عالمته
اختبار رسم ملوضوع ابأللوان  -

 / درجة.50عالمته /
االختبارين ويعـد  جتمع عالمة  -

ـــــن حصـــــل علـــــى  انجحـــــا  كـــــل م
 / درجة   فما فوق.50/

ــتم القبــوا وفــق ا مــوع  مالحظــة: ي
ـــاتال  التفاضـــلي النهـــا ي للطالـــب الن

املســـابقة منســـوبة  ةجـــدر )مجـــع عـــن 
لشهادة الثانوية لالعظمى  ايةالنهاىل 

بعد طـي درجـة مـادة الرتبيـة السورية 
 الدينيــة واحـــدى اللغتــني االجنبيتـــني 

جممـــوع  إليهـــامضـــا   2مضـــروبة بــــ
ــة الطالــب درجــات  ابلشــهادة الثانوي

 (.املعتمدة للمفاضلة

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

 االثنــــــــــــــــــــــنيولغايــــــــــــــــــــــة 
7/9/2015 

 األوا: االمتحان 
 8/9/2015 اثءالــــــــثال

/ العاشـــــــــــــرةالســـــــــــــاعة /
 صباحا  

الثــــــــــــــــاين: االمتحــــــــــــــــان 
يف االمتحــــان  للنــــاجحني

 األوا.
 13/9/2015األحــــد 
            / صباحا  العاشرةالساعة/

الفنون  يف مباين كليات  
اجلميلـة والفنـون اجلميلـة 

واألمــاكن الــيت التطبيقيــة 
 حتــــــدد عنــــــد التســــــجيل

 لالشرتاك ابملفاضلة.

 على طلب اشرتاك ابالختبار من حيصل الطالب  -
 املراكز املعتمدة.   
  صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية -
اصــــطحاب البطاقــــة الشخصــــية يــــوم االختبـــــار  - 

 ووثيقة االشرتاك ابالختبار.
الثانويــة املهنيــة  الشــهادةمحلــة يتقــدم الطــالب مــن  -

 .هبم اخلاص اإلعالنإىل السورية 
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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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
 

كليات التمريض 
 معاتجبا
 حلب –تشرين

 الفرات-
 محاه -

 
 العلمــي

 

 للمفاضلة العامة.  درجة 1535 -
ملفاضــــــلة ا افظــــــات  درجــــــة 1200 -

 املوازي.مفاضلة الشرقية و 
ـــة ملفاضـــلة  60٪ - مـــن معـــدا الثانوي

 السوري غري املقيم 

ـــــة للطلبـــــة  60٪ - ـــــن معـــــدا الثانوي م
 2014العــــــرب واألجانــــــب يف إحــــــدى دوريت

 2015و

 
 

 
 اقة بدنيةفحص طيب ولي

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

   اإلثنني ولغاية
7/9/2015 

شـــ ون الطـــالب  قســـملـــدى 
 التمريض.يف إحدى كليات 

       األحداعتبارا  من 
6/9/2015 

   اإلثنــــــــــــــــــــــني ولغايــــــــــــــــــــــة
يف مباين 14/9/2015

 الكليات املعنية 

 طلب اشرتاك يف قسم ش ون الطالب ابلكلية  -
 فيها. الفحصإجراء  اليت يرغب يف   
 السورية  صورة عن الشهادة الثانوية غري -
 الفحص.يوم  اصطحاب البطاقة الشخصية -

 كلية
 الرتبية الرايضية

 جبامعيت
 تشرين
 ومحاه

 
العلمي أو 

 األديب

 : لفرع العلميا
 املفاضلة العامة 1440 -
 مفاضلة التعليم املوازي 1320-
ـــــة 50٪ -  ـــــن معـــــدا الثانوي ملفاضـــــلة م
 أديب(-)علمي غري املقيم سوريال
مــن معـــدا الثانويـــة للطلبـــة العـــرب  50٪-

 2014واألجانـــــــــــــــــب يف إحـــــــــــــــــدى دوريت 
 أديب(-)علمي2015و

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

ــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املباشــــر  حتدي
 (.الفحصنتا ال صدور سيكون بعد 

مـــن معـــدا الثانويـــة للمتفــــوقني 50٪  -
 أديب(. –رايضيا  )علمي 

 
 
 

 فحص طيب ولياقة بدنية

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

   اإلثنــــــــــــــــــــــني ولغايــــــــــــــــــــــة
يف قســــــــــم 7/9/2015

شــــــــــــــ ون الطــــــــــــــالب يف 
الرتبيـــــــة  إحـــــــدى كليـــــــيت

 الرايضية 

            األحداعتبارا  من 
6/9/2015 

   اإلثنني ولغاية
يف 14/9/2015

احدى الكليتني املعنيتني 
 ومحاهجبامعيت تشرين 

   إحـدى يف طلب اشرتاك يف قسم شـ ون الطـالب  -
 الرايضية.كلييت الرتبية 

 الشهادة الثانوية غري السورية  صورة عن -
 الفحص.اصطحاب البطاقة الشخصية يوم  -
االحتــاد الرايضــي  يا  رايضــ ونالطــالب املتفوقــ يراجــع -

التفــوق وثيقــة لتــدوين أئــا هم وللحصــوا علــى العــام 
 .الرايضي 

 يرفــق طالــب الفــرع العلمــي وثيقــة التفــوق الرايضــي -
ويتقـدم طالـب الفـرع األديب ابلوثيقـة  املفاضلة،ببطاقة 

  اىل كلية الرتبية الرايضية عند تقدمه الجراء الفحص
لطــيب واللياقــة اابلفحــص  النــاجحونويُقبــل الطــالب   

 .ضمن مفاضلة خاصة هبم  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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
 

 مدارس التمريض
  حلب-دمشق 

 إانث فقط

 
 العلمــي

 مجيع املتقدمات. -
 مأن تكــون املتقدمــة مــن مواليــد عــا -

 وما بعد.1993
  من اجلنسية السورية أن تكون  -
 

 
 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

   اإلثنــــــــــــــــــــــني ولغايــــــــــــــــــــــة
قســـــــــم  يف7/9/2015

شـــــــــــــ ون الطـــــــــــــالب يف 
 إحدى مدارس التمريض  

             األحداعتبارا  من 
6/9/2015 

   اإلثنــــــــــــــــــــــني ولغايــــــــــــــــــــــة
يف قســم 14/9/2015

شــ ون الطــالب ةدرســة 
ـــــيت ترغـــــب  التمـــــريض ال

 إبجراء املقابلة فيها.

طلب اشرتاك يف قسم ش ون الطالب يف مدرسـة  -
 اليت ترغب إبجراء املقابلة فيها. التمريض

 اصطحاب البطاقة الشخصية يوم املقابلة . -

 
 

املعهد التقاين 
للفنون التطبيقية 

 بدمشق

 أوالعلمي 
 األديب

)اختصاص 
التصوير 

الضو ي يقبل 
الفرع العلمي 

 فقط(

ـــع املتقـــدمني ملفاضـــليت التعلـــيم  - مجي
 واملوازي.العام 

ــة ملفاضــل 50٪ - ة مــن معــدا الثانوي
 أديب(-علمي) املقيمالسوري غري 

مــــن معــــدا الثانويــــة للطلبــــة  50٪-
العـــــرب واألجانـــــب يف إحــــــدى دوريت 

 أديب(-)علمي2015و 2014
 التسجيل املباشر للفرع األديب:

 وموازي(عام املتقدمني )مجيع -
لالشــرتاك ابلفحـــص الطـــيب فقـــط )علمـــا  أن  

ــــد العالمــــة النها يــــة للتســــجيل املباشــــر  حتدي
 صدور نتا ال الفحص(. سيكون بعد

 

+ فحص خط  فحص رسم -
 الختصاص اخلط العريب

فحص رسم لباقي  -
 االختصاصات

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

   اإلثنني ولغاية
معهد  يف7/9/2015

 الفنون التطبيقية بدمشق

يومي األربعاء واخلميس  
        10/9/2015و9

الساعة العاشرة صباحا  
 يف قلعة دمشق
 

املعهـد طلب اشرتاك يف قسـم شـ ون الطـالب يف  -
 .املعين

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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
 ةالتقاني املعاهد

لعلوم السياحية ل
 الفندقيةو 

 العلمي
 أو األديب

 أو الفندقية

يف مـــادة اللغـــة  درجـــة 180: العلمـــي -
 ةعامـال ابملفاضـلة لتدوين الرغبةاألجنبية 
ــتم القبــوا علــى عالواملــوازي  مــة اللغــة وي
 األجنبية.

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

من معدا الثانوية للطلبة العـرب  50٪-
 2014واألجانـــــــــب يف إحـــــــــدى دوريت 

   أديب( – )علمي2015و
ـــــــــة- ـــــــــادة اللغـــــــــة  %60 الفندقي يف م

ويــــتم القبــــوا ن الرغبــــة لتــــدوياألجنبيــــة 
 على عالمة اللغة األجنبية.

 التسجيل املباشر للفرع األديب:
ــــة    درجــــة  240- ــــة األجنبي ــــادة اللغ يف م

 /وموازي/ عام 
ــــد  ابملقابلــــةلالشــــرتاك  فقــــط )علمــــا  أن حتدي

العالمـــة النها يـــة للتســـجيل املباشـــر ســـيكون 
 . (املقابلةبعد صدور نتا ال 

. 
 

 التأكد من سالمة اجلسد
واحلواس وتناسب الطوا مع 

 الوزن واملظهر الال ق
 

       الثالاثءاعتبارا  من 
1/9/2015 

   اإلثنــــــــــــــــــــــني ولغايــــــــــــــــــــــة
يف املعاهد 7/9/2015

 املعنية

              األحداعتبارا  من 
6/9/2015 

   اإلثنني ولغاية
14/9/2015 

 يف املعاهد املعنية

طلب اشرتاك يف قسـم شـ ون الطـالب يف املعهـد  -
 ملعين .ا

 صورة عن الشهادة الثانوية غري السورية.  -
 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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
كليات الرتبية 

 أبقسامها
  غريملتزم/معلم صف

واإلرشاد النفسي 
  ورايض األطفاا

 العلمي
   أو األديب

مفاضـــــلة الفـــــرع العلمـــــي واملفاضــــــالت  -
تعتمــــــــــد  :أديب(-)علمــــــــــي اخلاصــــــــــة 

اردة يف اإلعـالن احلدود الدنيا الو 
اخلـــــاص بكـــــل مفاضـــــلة لتـــــدوين 

 الرغبة 

 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتحقق من 

 اللياقة الصحية والنفسية
يعد مستنكفا  عن التسجيل  -

من مل جيـر املقابلـة الشخصـية يف 
 .امليعاد ا دد هلا

 
- 

ــــة  ــــتم املقــــابالت يف كلي ت
الرتبيــة ويف اجلامعـــة الـــيت 

بنتيجة ل فيها الطالب قب
الفـــــرتة خـــــالا  املفاضــــلة

لتسجيل الطـالب  ا ددة
  املقبولني.

 الصحية شرط اللياقةيقبل الطالب الذي مل حيقق  -
يف الرغبـــة التاليـــة الـــيت حيـــق لـــه التســـجيل  والنفســـية

بعد إبراز وثيقـة خطيـة مـن فيها وفق بطاقة مفاضلته 
ا  بنتيجــة الكليــة املعنيــة أبنــه غــري ال ــق صــحيا  ونفســي

 فحص املقابلة الشخصية.

 التسجيل املباشر للفرع األديب
تعتمد الدرجة الواردة يف االعالن 

 اخلاص ابلتسجيل املباشر
 

مقابلة للتحقق من اللياقة 
 الصحية والنفسية

يراجع الطالب ا قق احلـد األدىن املطلـوب للتسـجيل 
الـــيت يرغـــب ابلتســـجيل فيهـــا إلجـــراء  ةالكليـــ املباشـــر

حــــــص املقابلــــــة خــــــالا الفــــــرتة ا ــــــددة يف اعــــــالن ف
التسجيل املباشر، ويتم منحه يف حـاا النجـاا اشـعارا  

 بذلك لتقدميه اىل مركز التسجيل املعتمد 

- 

 
 

معهد اآلاثر 
 واملتاحف بدمشق

 العلمي
 أو األديب 

  

مفاضــــلة الفــــرع العلمــــي واملفاضــــالت  -
تعتمد احلدود  أديب(:-اخلاصة )علمي 

اردة يف اإلعـالن اخلـاص بكـل الدنيا الو 
 مفاضلة لتدوين الرغبة 

 

 التثبت من سالمة اجلسد واحلواس
يعد مستنكفا  عن التسجيل مـن   -

مل جيــر املقابلــة الشخصــية يف امليعــاد 
 ا دد هلا.

 
 
 

- 

تـــــــتم املقـــــــابالت يف املعهـــــــد 
ـــــــه  ـــــــل في ـــــــذي قب بنتيجـــــــة ال

خـــالا األســـبوعني  املفاضـــلة
ني مــــــــــــن مواعيــــــــــــد يــــــــــــاألول

 للطالب املقبولنيالتسجيل 

يف  يقبــل الطالــب الــذي مل حيقــق املعــايري املطلوبــة -
الرغبة التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفـق بطاقـة 

بعد إبراز وثيقة خطيـة مـن املعهـد أبنـه غـري مفاضلته 
 ال ق صحيا  بنتيجة فحص املقابلة الشخصية. 

 التسجيل املباشر للفرع األديب
يف االعالن  تعتمد الدرجة الواردة

 اخلاص ابلتسجيل املباشر
 

ـــــــق احلـــــــد األدىن املطلـــــــوب  التثبت من سالمة اجلسد واحلواس يراجـــــــع الطالـــــــب ا ق
للتســـجيل، املعهـــد إلجــــراء فحـــص املقابلـــة خــــالا 
الفـــرتة ا ـــددة يف اعـــالن التســـجيل املباشـــر، ويـــتم 
منحـــه يف حـــاا النجــــاا اشـــعارا  بـــذلك لتقدميــــه اىل 

 دمركز التسجيل املعتم
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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

 ابالختباراتلالشرتاك  املطلوبةاألوراق   
 واملقابالت

 (سخة بطاقة املفاضلة غري مطلوبة )ن
املعهد التقاين 

للخطوط احلديدية 
 ذكور فقط()حبلب 
 ملتزم

 العلمــي

تعتمد احلدود الدنيا الواردة يف إعـالن 
 املفاضلة لتدوين الرغبة 

 

فحص طيب بعد صدور نتا ال 
 القبوا ابملفاضلة 

 - 

تـــــــتم املقـــــــابالت يف املعهـــــــد 
ـــــــه  ـــــــل في ـــــــذي قب بنتيجـــــــة ال

ــــــد  املفاضــــــلة خــــــالا املواعي
طـــــالب ا ـــــددة لتســـــجيل ال

 املقبولني.

صـحياُ يف الرغبـة التاليـة  الال ق غريالطالب يقبل  -
بعـد اليت حيق له التسجيل فيها وفق بطاقة مفاضـلته 

إبــراز وثيقــة خطيــة مــن املعهــد أبنــه غــري ال ــق صــحيا  
 بنتيجة الفحص الطيب.

 
 املعهد التقاين

للنفط والغاز 
 ابلرميالن

 )ذكور فقط(
 ملتزم

د الدنيا الواردة يف إعالن تعتمد احلدو  العلمــي
 املفاضلة لتدوين الرغبة 

مقابلة جُترى بعد صدور نتا ال 
القبوا ابملفاضلة للتثبت من 

 سالمة اجلسد واحلواس.
يعد مستنكفا  عن التسجيل  -

من مل جير املقابلة الشخصية 
 يف امليعاد ا دد هلا.

 
 

- 
 

تـــــــتم املقـــــــابالت يف املعهـــــــد 
ــــــب  ــــــه الطال ــــــل في ــــــذي قب ال

خــــــــالا  ة املفاضــــــــلةبنتيجــــــــ
املواعيـــــد ا ـــــددة لتســـــجيل 
الطــــالب املقبــــولني واملعهـــــد 
غــــري ملتــــزم بتقــــد  اإلقامــــة 

 واإلطعام. 

يف  يقبــل الطالــب الــذي مل حيقــق املعــايري املطلوبــة -
الرغبة التالية اليت حيق له التسجيل فيها وفـق بطاقـة 

بعد إبراز وثيقة خطيـة مـن املعهـد أبنـه غـري مفاضلته 
 بنتيجة فحص املقابلة الشخصية.  ال ق صحيا  

 

معاهد وزارة 
 الرتبية

السـوري غـري -املهنيـة-املـوازي-الرتبية وجلميع أنواع املفاضالت )العامـةسيتم اإلعالن عن شروط القبوا يف معاهد الرتبية املوسيقية والرتبية الفنية التشكيلية والتطبيقية والرتبية الرايضية التابعة لوزارة 
وزارة ( من قبل وزارة الرتبية وذلك بعد صدور نتا ال املفاضلة العامة وال يسمح للطالـب املقبـوا يف املفاضـلة العامـة ابلقبـوا العـام يف معاهـد املعاقني. -املعلمني. أبناء نقابة -واألجانبالعرب -مقيم

 الرتبية وحيق له التقدم إىل ابقي املفاضالت هلذه املعاهد .
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 تعليمات عامة
 اليت حيتاج القبوا  واملعاهدومدرسة التمريض  التمريض والرتبية الرايضية كليات الفنون اجلميلة والفنون اجلميلة التطبيقية واهلندسة املعمارية و)إىل مفاضالت لتقدم ابمجيع الطالب الراغبني  على

يف مركـز نـاء هيئـة البحـث العلمـي أو أبنـاء أعضـاء هيئـة التـدريس أو أب ن، أو املغرتبـو  ، أو العـرب واألجانـب ، مقـياملأو السـوري غـري  ،املـوازي أو، سـواء منهـا العامـة  مقابلة  أو اختبار فيها إىل
املعـاقني،  ،، واملتفوقـون رايضـيا   ملن كان عجزه كليا   مقعدي احلربأبناء و الشهداء  وذوو، وأبناء أعضاء اهليئة التدريسية يف املعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العايل  الدراسات والبحوث العلمية

هنا يـا   املوعـد عالن ، ويعـدهذا اإليف املواعيد ا ددة يف  ومقابالت تلك الكليات ومدرسة التمريض واملعاهد  اختباراتأن يشرتكوا يف ( التسجيل املباشر للفرع األديب -  الثانوايت املهنيةمحلة 
 .نقضا هبعد اأو مقابلة  اختبارجيوز إجراء أي وال 

  أو مقابالت أخرى. اختباراتأو املقابلة أو االمتحان اخلاص ضمن املواعيد ا ددة أعاله وليس هناك  لالختبارتعد رغبة الطالب ملغاة إذا مل يتقدم 

  قـيم أو مفاضـلة املغرتبـني أو املالسـوري غـري مفاضـلة تعلـيم املـوازي و ال)مـن خـالا مفاضـالت  مقابلـة،ابالنتساب اىل الكليات واملعاهد اليت يتطلب القبوا فيهـا اختبـار أو الراغبني الطالب على
مفاضـلة  وسـيتم قبـوهلم ةوجـب اإلعـالن،واملقـابالت يف املواعيـد ا ـددمة يف هـذا  االختبـاراتالتقـدمم إىل هـذه  املهنيـة(الثـانوايت أومفاضـلة املعـاقني ومفاضـلة أالعـرب واألجانـب مفاضلة الطـالب 

 .خاصة هبم

  التمريض.ارة التعليم العايل أئاء الطالب املقبولني بنتيجة املفاضلة يف الكليات واملعاهد ومدارس تعلن وز   
  وعليهم تسديد الرسوم املقررة خالا املدة اليت ستحدد بعد إعالن النتا ال. قبلوا،املقبولون بنتيجة املفاضلة األوراق الثبوتية املطلوبة للتسجيل حيث الطالب يستكمل 

 طريقعن  ع على إعالانت مفاضلة القبوا اجلامعي بكافة أنواعـه ومعرفة كافة املعلومات املتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرىلالطال: 

 

  
 

  


