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                     الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي   
  :الرقم  

  :التاريخ
  
  إعــالن

شروط التحاق الطالب العرب واألجانب في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 
2011 -2012  

  

  

 ء البالد العربية واألجنبية من محلة شـهادة الدراسـة الثانويـة السـورية أوتعلن وزارة التعليم العايل عن قبول عدد من الطالب من أبنا
يف جامعـات ومعاهـد اجلمهوريـة العربيـة ) العلمي واألديب (السورية بفرعيها العامة غري السورية اليت تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية 

م    2012/  2011السورية للعام الدراسي     :وفق اآليت مبوجب مفاضلة خاصة 
   

مـن الفـرع غري السورية املعادلة هلـا أو  )العلمي أو األديب( السورية العامة أن يكون الطالب حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية - 1
   .2011 أو 2010املطلوب يف إحدى دوريت العامني 

 :عن  ال يقل معدل الطالب يف الشهادة الثانويةأن  - 2

  الصيدلة –طب األسنان  –الطب  :إىل كليات للتقدماملفاضلة قة لتدوين رغبته يف بطا  ٪ 80 -
  اهلندسة بفروعها كافة :إىل كليات  للتقدملتدوين رغبته يف بطاقة املفاضلة   ٪ 75 -
  .التمريض –الطب البيطري  –الزراعة  :إىل كليات للتقدمقة املفاضلة لتدوين رغبته يف بطا  ٪ 60 - 

  .  إىل باقي الكليات واملعاهد للتقدماملفاضلة  لتدوين رغبته يف بطاقة  ٪ 50  -
السلوك  –الرتبية الفنية واملوسيقية  –الرتبية الرياضية والعسكرية  –الرتبية الدينية : (بعد طي درجة املواد التالية إن وجدت

دمشق حيث سيتم واملعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بباستثناءكلية الشريعة جبامعيت دمشق وحلب ) واملواظبة
  .احتساب درجة مادة الرتبية الدينية حني التفاضل عليها
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  أحـكام عاّمـة 
كل طالب حيمل أكثر من جنسية ومن بينها اجلنسية السورية يعامل على أساس أنه سوري من مجيع الوجوه وال حيق له التقدم  - 1

 .إىل هذه املفاضلة

إىل النجاح يف مسابقة أو مقابلة ومل يتقدم إليهـا  ماأو معهد حيتاج القبول فيهكل طالب دّون يف بطاقة املفاضلة رغبته يف كلية  - 2
 .فإن هذه الرغبة تعّد ملغاة حكماً يف إعالن املفاضلة العامة ضمن املواعيد احملددة هلا 

شـرة رغبـة علـى ذه املفاضلة أن يدرج يف بطاقة املفاضـلة رغبـة واحـدة علـى األقـل ومخـس ع االشرتاكيف على الطالب الراغب   - 3
األكثــر للفــرعني العلمــي واألديب وفــق املعــدل املطلــوب مــن الــدرجات لكــل كليــة أو معهــد يف شــهادة الدراســة الثانويــة بعــد طــي 

  .أعالهاملذكورة درجات املواد 
طرطوس ، درعا ، السويداء ، القنيطرة ، إدلب ، (عند قبول الطالب يف إحدى الكليات واألقسام املفتتحة يف فروع اجلامعات  - 4

يســــمح لــــه بالتحويــــل املماثــــل فيمــــا بينهــــا حصــــراً، و يســــمح للطالــــب املقبــــول يف جامعــــة ) محــــاه ، تــــدمر ، احلســــكة ، الرقــــة 
 .بالتحويل املماثل إىل احلسكة والرقة فقط وبالعكس مع مراعاة شروط وقواعد التحويل املماثل) دير الزور(الفرات

ال يسـمح هلـم ) البعـث -تشـرين  -حلـب  -دمشـق ( طـب األسـنان يف جامعـات الطالب املقبولون يف كلييت الطب البشري و  - 5
م يف ســنة القبــول ختــوهلم االلتحــاق باجلامعــة املــراد  بالتحويــل املماثــل فيمــا بينهــا يف الســنة التاليــة للتســجيل إال إذا كانــت درجــا

 .التحويل إليها

سلفة مخسمئة دوالر أمريكي  /500/ضلة تسديد مبلغ وقدره فاهذه املالتقدم إىل الطالب العرب واألجانب الراغبني يف على  - 6
حني إجناز الطالب ملراحل تسـجيله يف الكليـة أو  رسم اخلدمات اجلامعيةهذه السلفة من قيمة  وحتتسب ،على الرسوم اجلامعية

فق تسلسل رغباته املسجلة ، وال ترد هذه السلفة للطالب يف حال قبوله و هذه املفاضلة ل فيه بنتيجة الذي قبُ أو املعهد القسم 
  .السلفةإليه تعاد ويف حال عدم حتقق أي رغبة له   . عن التسجيلاستنكافه يف بطاقة املفاضلة و 

 .وما بعد 1985تقبل طلبات الراغبني يف التقدم إىل مفاضلة املعاهد من مواليد عام  - 7

حيــازة الطالــب ) اإلحصــاء الرياضــي -الكيميــاء –الفيزيــاء  –الرياضــيات (يشــرتط إلدراج رغبــات أقســام العلــوم  - 8
  :على
  .)حصاء الرياضياإل(وقسم  )الرياضيات(يف مادة الرياضيات للتفاضل على قسم   ٪ 60 -
  .)الفيزياء (يف مادة الفيزياء للتفاضل على قسم   ٪ 60 -
  .)الكيمياء(يف مادة الكيمياء للتفاضل على قسم   ٪ 60 -

يقـل معدلـه يف مـادة  أن ال )اللغة العربيـة  –اللغة الفرنسية   -اإلنكليزيةاللغة (قسام يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على أ - 9
 . ٪ 70يف الشهادة الثانوية عن  االختصاص

٪  يف مــادة اللغــة  العربيــة 80اإلعــالم يف جامعــة دمشــق  أال يقــل معدلــه عــن  كليــةيشــرتط للطالــب الراغــب يف التفاضــل علــى   -10
 .نبية يف الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي واألديب ٪  يف مادة اللغة األج60وعن 
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  وأن تكــون اللغــة) الفــرع األديب(  اللغــة األملانيــة أن تكــون الشــهادة الثانويــة مــنيشــرتط للطالــب الراغــب يف التفاضــل علــى قســم  -11
 .أو األملانية حصراً   اإلنكليزية فيها  األجنبية

اللغـة  مادة يف   %60عن  شريعة يف جامعيت دمشق وحلب أال يقل معدله كلييت ال يشرتط للطالب الراغب يف التفاضل على -12
 .يف الشهادة الثانوية الرتبية الدينية مادة يف % 60و العربية

 50ب علــى ـحيــازة الطالــومعهــد العلــوم الســياحية واملعاهــد الفندقيــة  لتفاضــل علــى معهــد اآلثــار واملتــاحفيشــرتط للــراغبني يف ا -13
 .    جنبية يف مادة  اللغة األ   %

يف مــادة الرتبيــة % 60أال يقــل معدلــه عــن  يشــرتط للطالــب الراغــب يف التفاضــل علــى املعهــد املتوســط للعلــوم الشــرعية والعربيــة -14
 .يف الشهادة الثانوية  الدينية 

ـا الراغب يف التقّدم إىل معاهـد الرتبيـة الرياضـية التابعـة لـوزارة الرتبيـة والنـاجح يف فحـص املقابلـعلى الطالب  -15 أن يـدرج ة اخلـاص 
 .األوىل العشررغبته يف بطاقة املفاضلة ضمن الرغبات 

 والغـاز بـالرميالن للـنفط التقـاين عهداملويف ) رياض أطفال –إرشاد نفسي  –معلم صف (تتم املقابالت للمقبولني يف كليات الرتبية  - 16
الطالـــب خـــالل املواعيـــد احملـــددة لتســـجيل الطـــالب  يـــهقبـــل ف أو املعهـــد الـــذي يف الكليـــة واملعهـــد التقـــاين للخطـــوط احلديديـــة حبلـــب

يف األسـبوعني األولـني مـن بـدء التسـجيل يف ) املعاهـد الفندقيـة  –معهد العلوم السـياحية  -اآلثار واملتاحف (املقبولني، ويف معاهد 
 .يعاد احملدد هلاويعد مستنكفاً عن التسجيل من مل جير املقابلة الشخصية يف امل. املعهد الذي يـُُقبل فيه الطالب 

، يقبـل يف الرغبـة التاليـة الـيت حيـق لـه التسـجيل فيهـا وفـق بطاقـة مفاضـلته بعـد بعـد القبـول من يُرفض بنتيجة املقابلـة الـيت جتـرى   -17
 .ئق بنتيجة فحص املقابلة الشخصيةإبراز وثيقة خطية من الكلية املعنية أو املعهد بأنه غري ال

 .باخلدمة يف املعاهد اليت يلتزم خرجيوها خبدمة الدولةال يلتزم الطالب العرب واألجانب  -18

حيق للطالب احلاصـل علـى الشـهادة الثانويـة العامـة غـري السـورية الـذي درس أكثـر مـن نصـف مـواد  تلـك الشـهادة بلغـة أجنبيـة  -19
واعيـــد تســـجيل التســـجيل يف أقســـام اللغـــات األجنبيـــة املوافقـــة للغـــة الـــيت منحـــت فيهـــا تلـــك الشـــهادة تســـجيًال مباشـــراً ضـــمن م

والسنة اليت سبقتها علـى أال يقـل أشريطة حصول الطالب على الشهادة الثانوية يف سنة القبول ذه املفاضلة  املقبولني الطالب
 .بالرسوم املماثلة للطالب املقبولني مبفاضلة العرب واالجانب، ويطالب % 50 فيها عناملعدل 

  األوراق المطلوبة للتقّدم إلى المفاضلة   
  

 العامة السورية، واذا كانت الشهادة الثانوية غري سورية عن الوثيقة األصلية للنجاح يف شهادة الدراسة الثانويةمصدقة صورة  - 1
تصدق هذه الوثيقة من وزارة اخلارجية يف الدولة اليت صدرت عنها ومن سفارة اجلمهورية العربية السورية يف هذه الدولة (

 ).عربية السورية يف دمشق، وترفق ترمجة مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة األجنبيةومن وزارة خارجية اجلمهورية ال

  .شهادة ميالد أو إخراج قيد  ربية إذا كانت باللغة األجنبية أوصورة عن جواز السفر مرفقة برتمجة إىل اللغة الع - 2

3 -  
ُ
 .طلوبةشعر بتسديد السلفة املاإليصال امل

  ةإجراءات التقّدم إلى المفاضل
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الطـالب العـرب واألجانـب يف مفاضـلة برغباتـه لالشـرتاك يف ) مبوجـب وكالـة رمسيـة(يتقّدم الطالب شخصياً، أو وكيله القـانوين  -1
الكــائن يف  معهــد الرصــد الزلــزايلحســب الشــروط والقواعــد املنصــوص عليهــا يف هــذا اإلعــالن، إىل مركزالتســجيل املعتمــد يف 

  .جانب كلية السياحة –الربامكة 

 .ِخل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب إىل بطاقة املفاضلة اإللكرتونيةيُد - 2

 .من إدخال رغبات الطالب إليها ويعرضهما عليهيطبع املّوظف املختص نسختني من البطاقة اإللكرتونية بعد االنتهاء   - 3

  .الطوابع عليهماويلصق بعد التأكد من صحة رغباته وتسلسلها،  النسختني الورقيتني علىالطالب  يوقع - 4

، بعد التأّكد من شخصية الطالب وبيانات شهادته الثانوية ووثيقة إثبات  على النسختنيوضع األختام الرمسية بيقوم املوظف  - 5
 . ويسّلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ باألخرى إشعاراً باالشرتاك يف املفاضلة جنسيته،

معتمد، ويف حال تقدم إىل أكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية  ال حيق للطالب التقدم يف أكثر من مركز تسجيل - 6
 . حكماً 

 . لن يسمح بتعديل الرغبات أو االعرتاض عليها بعد تثبيتها إلكرتونياً مهما كانت األسباب - 7

 .تسديد الرسوم املطلوبة تعلن وزارة التعليم العايل أمساء املقبولني بنتيجة املفاضلة وال يعترب الطالب مسجًال إالّ بعد  - 8

  
 رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:  

  . الصيدلة –طب األسنان  –دوالر أمريكي لكليات الطب   5000 -
 .الطب البيطري  –الزراعة   –لكليات اهلندسة بفروعها كافة  أمريكيدوالر   3500 - 

 .دوالر أمريكي لباقي الكليات  2000 - 

 )احلاسوب –الطبية  –الصحية  –/ اختصاص تعويضات/طب األسنان (دوالر أمريكي ملعاهد   1200 - 

  .دوالر أمريكي لالنتساب إىل املعاهد األخرى  1000 -

  دوالر أمريكي/ 700/رسم تسجيل ملرة واحدة فقط وقدره  عند التسجيل للمرة األوىل يف اجلامعة الطالبيسدد   
 دوالر أمريكي  / 500/فقط وقدره  م تسجيل ملرة واحدةيسدد الطالب عند التسجيل للمرة األوىل يف املعهد رس  
  يسدد الطالب الفلسطينيون القادمون من األراضي المحتلة الحاصلون على الشهادة الثانوية من أراضي الدولة

 .٪ من قيمة الرسوم المقررة أعاله في الكليات والمعاهد المماثلة50الفلسطينية نسبة 

  
  
  
  

  بعد تحقيق الحد األدنى المطلوب من الدرجات كليات والمعاهدفي الالمقابالت الشروط العامة للمسابقات و 



5 
  

  
اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

الهندسة 
 المعمارية في
  جامعات
  دمشق
  حلب
  تشرين
  البعث

  :اختبار في الرسم ويتضمن-أ  العلمي
 رسم حر يدل على اإلنشاء  - 

  .والحركة
  .رسم حر لشكل محدد   -
الرســـم بطريقـــة الكروكـــي مـــن  -

  .الذاكرة 
اختبـــــــــــار القـــــــــــدرة علـــــــــــى  -ب

التحليــل المنطقــي واإلبــداع وهــو 
اختبار مؤتمت متعدد الخيارات   

ــــــي  -ج  ــــــارات ف تجــــــرى االختب
  وقت واحد  ويتم اعتماد مبدأ 

  ).راسب –ناجح (

اعتبــــــاراً مــــــن االثنــــــين  
22/8/2011  

ـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــد   ولغاي
4/9/2011.  
  

 6/9/2011الثالثــــــــــاء 
 الســـاعة التاســـعة صـــباحاً 

مباني كليات العمارة في 
ـــــاكن التـــــي تحـــــدد  واألم

  .عند التسجيل 

يحصــــل الطالــــب علــــى  -
باالختبـــــار طلــــب اشـــــتراك 

  .من المراكز المعتمدة
صـــــــورة مصـــــــدقة عـــــــن  -

الشــــــــهادة الثانويــــــــة غيــــــــر 
  .السورية 

اصــــــــطحاب البطاقـــــــــة  - 
الشخصـــــية يـــــوم االختبـــــار 
ووثيقــــــــــــــــــــة االشــــــــــــــــــــتراك 

  .باالختبار
مراكز التسـجيل لالشـتراك 

  :بالمسابقة
  :جامعة دمشق -

-العمـارة-الفنون(كليات 
  ).العلوم

   :تشرينجامعة -
الهندســــــــــــــــــــــة (كليــــــــــــــــــــــة 

  )لوماتيةالمع
جـــامعتي حلـــب والبعـــث -

فـــــــي المراكـــــــز المحـــــــددة 
  .بالجامعة
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

ــــــــــــــــون  - الفن
  الجميلة

جامعـــــــة فـــــــي 
  دمشق 

  والسويداء
الفنون  - 

الجميلة 
في  التطبيقية
  حلبجامعة 

العلمي أو 
  األدبي

  :االختبار  األول
اختبـــار تمهيـــدي بقلـــم الرصـــاص 

  :االختبار الثاني 
  :للناجحين في االختبار األول

تبار قلم رصاص             اخ -
ـــــــــــــوان شـــــــــــــمعية   - ـــــــــــــار أل اختب
اختبـــــار ثقافـــــة فنيـــــة مؤتمـــــت  -

  وموحد  
 –نـــــــاجح (يـــــــتم اعتمـــــــاد مبـــــــدأ 

  .في نتيجة االختبارين ) راسب

اعتبــــــاراً مــــــن اإلثنــــــين  
22/8/2011  

ـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــد   ولغاي
4/9/2011  
  

  : األولاالمتحان 
 7/9/2011األربعـــــــــاء 

  صباحاً / 9/لساعة ا
:  االمتحـــــــــــــــان الثـــــــــــــــاني

للناجحين فـي االمتحـان 
  .األول

 11/9/2011ألحـــــــد ا
        صباحاً / 9/الساعة

 فــــــــي مبــــــــاني كليــــــــات  
الفنــون الجميلــة والفنــون 
الجميلــــــــــــــة التطبيقيــــــــــــــة 
ـــــاكن التـــــي تحـــــدد  واألم

    .عند التسجيل

يحصــــل الطالــــب علــــى  -
طلــــب اشـــــتراك باالختبـــــار 

  .دةمن المراكز المعتم
صـــــــورة عـــــــن الشـــــــهادة  -

  الثانوية غير السورية 
اصــــــــطحاب البطاقـــــــــة  - 

الشخصـــــية يـــــوم االختبـــــار 
ووثيقــــــــــــــــــــة االشــــــــــــــــــــتراك 

  .باالختبار
مراكز التسـجيل لالشـتراك 

  :بالمسابقة
  :جامعة دمشق -

-العمـارة-الفنون(كليات 
  ).العلوم

   :تشرينجامعة -
الهندســــــــــــــــــــــة (كليــــــــــــــــــــــة 
  )المعلوماتية

جـــامعتي حلـــب والبعـــث -
راكـــــــز المحـــــــددة فـــــــي الم
  .بالجامعة

  
كليات 
التمريض 
  بجامعات

 - تشرين 
  حلب
) حماه(البعث

  
  العلمي
  

  
  

  
  فحص طبي ولياقة بدنية

اعتبــــــاراً مــــــن االثنــــــين  
22/8/2011  

ـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــد   ولغاي
4/9/2011  

فــي قســم شــؤون الطــالب 
ـــــــــــات  فـــــــــــي إحـــــــــــدى كلي

  .التمريض 

األحد اعتبارًا من 
4/9/2011  

 ءاألربعا ولغاية
7/9/2011  

فــــــــي مبــــــــاني الكليــــــــات 
  المعنية 

في قسـم  اشتراكطلب  -
ـــــة  شـــــؤون الطـــــالب بالكلي
ـــــي يرغـــــب فـــــي إجـــــراء  الت

  .فيها الفحص
صـــــــورة عـــــــن الشـــــــهادة  -

 -الثانويــــــة غيــــــر الســــــورية 
اصــــــــــــــــطحاب البطاقــــــــــــــــة 

  . الفحصيوم  الشخصية
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

  الفرات - 

  كلية
التربية 
  الرياضية
  بجامعة
  تشرين 

  وحماه 

  
العلمي أو 
  األدبي

  
  
  

  ولياقة بدنية فحص طبي

اعتبــــــاراً مــــــن االثنــــــين  
22/8/2011  

ـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــد   ولغاي
4/9/2011  

فــــــــــي قســــــــــم شــــــــــؤون 
الطــــــالب فــــــي إحــــــدى  
كليتي التربية الرياضية  

اعتبارًا من األحد 
4/9/2011  

 األربعاء ولغاية
7/9/2011  

في مباني كليتي التربية 
  الرياضية

  
طلب اشتراك في قسـم  -

ـــــة  شـــــؤون الطـــــالب بالكلي
ـــــي ي رغـــــب فـــــي إجـــــراء الت

  .الفحص فيها
صـــــــورة عـــــــن الشـــــــهادة  -

 -الثانويــــــة غيــــــر الســــــورية 
اصــــــــــــــــطحاب البطاقــــــــــــــــة 

  . الفحصيوم  الشخصية
  

كليات التربية 
  بأقسامها

معلم صف 
واإلرشاد 

النفسي    
ورياض 
  األطفال

  العلمي
  أو

  األدبي

مقابلة ُتجرى بعد صدور نتائج 
القبول بالمفاضلة للتحقق من 

  لنفسيةاللياقة الصحية وا
يعـــد مســـتنكفاً عـــن التســـجيل  -

مــن لــم يجــر المقابلــة الشخصــية 
  .في الميعاد المحدد لها

  
-  

تــتم المقــابالت فــي كليــة 
 وفـــــــي الجامعـــــــة التربيـــــــة

التـــي قبـــل فيهـــا الطالـــب 
خــالل  بنتيجــة المفاضــلة

الفتــــــــــــــــــرة المحــــــــــــــــــددة 
لتســــــــــــــجيل الطــــــــــــــالب 

  . المقبولين

يقبــل الطالــب الــذي لــم  -
 شــــــــــرط اللياقــــــــــةيحقــــــــــق 
فـــــــي  والنفســـــــية الصـــــــحية

الرغبة التالية التي يحـق لـه 
التسجيل فيهـا وفـق بطاقـة 

بعـــد إبـــراز وثيقـــة مفاضـــلته 
خطيــة مـــن الكليــة المعنيـــة 
ــــــق صــــــحياً  ــــــر الئ ــــــه غي بأن
ونفســـــــياً بنتيجـــــــة فحـــــــص 

  .المقابلة الشخصية
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

معهد اآلثار 
والمتاحف 
  بدمشق

  العلمي
  أو

  األدبي

لتثبت من سالمة الجسد ا
  والحواس

عــن التســجيل  يعــد مســتنكفاً   -
مــن لــم يجــر المقابلــة الشخصــية 

  .في الميعاد المحدد لها

  
  
  

-  

ــــــــي  ــــــــابالت ف ــــــــتم المق ت
المعهـــد الـــذي قبـــل فيـــه 

خــالل  بنتيجــة المفاضــلة
األســـبوعين األولـــين مـــن 
 مواعيـــــــــــــــد التســـــــــــــــجيل

  للطالب المقبولين

يقبــل الطالــب الــذي لــم  -
 يحقــــق المعــــايير المطلوبــــة
ـــــي  ـــــة الت ـــــة التالي فـــــي الرغب

ــــه ال تســــجيل فيهــــا يحــــق ل
بعـــد وفـــق بطاقـــة مفاضـــلته 

إبــــــراز وثيقــــــة خطيــــــة مــــــن 
ـــــر الئـــــق  المعهـــــد بأنـــــه غي
صــــــــحياً بنتيجــــــــة فحــــــــص 

  . المقابلة الشخصية
المعهد  التقاني 
للنفط والغاز 
  بالرميالن

مقابلة ُتجرى بعد صدور نتائج   العلمي
القبول بالمفاضلة للتثبت من 
  .سالمة الجسد والحواس

يل يعد مستنكفاً عن التسج -
من لم يجر المقابلة الشخصية 

  .في الميعاد المحدد لها

  
  

 -  
  

ــــــــي  ــــــــابالت ف ــــــــتم المق ت
المعهـــد الـــذي قبـــل فيـــه 

خــالل  بنتيجــة المفاضــلة
المواعيـــــــــــد المحـــــــــــددة 
لتســــــــــــــجيل الطــــــــــــــالب 

  المقبولين

يقبــل الطالــب الــذي لــم  -
 يحقــــق المعــــايير المطلوبــــة
ـــــي  ـــــة الت ـــــة التالي فـــــي الرغب
ــــه التســــجيل فيهــــا  يحــــق ل

بعـــد فاضـــلته وفـــق بطاقـــة م
إبــــــراز وثيقــــــة خطيــــــة مــــــن 
ـــــر الئـــــق  المعهـــــد بأنـــــه غي
صــــــــحياً بنتيجــــــــة فحــــــــص 

  . المقابلة الشخصية
  

المعهد التقاني 
للخطوط 
الحديدية 
  بحلب 

  )ذكور فقط(

فحص طبي بعد صدور النتائج   العلمي
   وأثناء التسجيل

   

ــــــــي   - ــــــــابالت ف ــــــــتم المق ت
المعهـــد الـــذي قبـــل فيـــه 

خــالل بنتيجــة المفاضــلة 
المحـــــــــــددة  المواعيـــــــــــد

لتســــــــــــــجيل الطــــــــــــــالب 
  المقبولين 

يقبـــل الطالـــب الغيـــر الئـــق 
صـــحياً فـــي الرغبـــة التاليـــة 
ــــه التســــجيل  ــــي يحــــق ل الت
فيهــا وفــق بطاقــة مفاضــلته 
بعـــد إبرازوثيقـــة خطيـــة مـــن 
ـــــر الئـــــق  المعهـــــد بأنـــــه غي
صــــــحياً بنتيجــــــة الفحــــــص 

  الطبي
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

المعهد التقاني 
للفنون 

التطبيقية 
  بدمشق

  العلمي
  أو

  األدبي
  

  مفحص رس

اعتبــــــاراً مــــــن االثنــــــين  
22/8/2011  

ـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــد   ولغاي
4/9/2011  

معهد الفنون في 
  التطبيقية بدمشق

يومي األربعاء والخميس  
 8/9/2011و  7

صباحاً  التاسعةالساعة 
  قلعة دمشقفي 

  

طلب اشتراك في قسـم  -
ــــــــــي  شــــــــــؤون الطــــــــــالب ف

 .المعهد المعني 

صــــــورة عــــــن الشــــــهادة  -
  .غير السورية الثانوية

ــــــــــة  - اصــــــــــطحاب البطاق
  .الشخصية يوم الفحص

  
معهد العلوم 
السياحية 
بدمشق 
والمعاهد 
  الفندقية

  العلمي
  أو

  األدبي
  

مقابلة ُتجرى بعد صدور نتائج 
للتأكد من القبول بالمفاضلة 

سالمة الجسد والحواس 
وتناسب الطول مع الوزن 

  والمظهر الالئق
يعد مستنكفاً عن التسجيل  -

ة الشخصية من لم يجر المقابل
  .في الميعاد المحدد لها

 -  
  

تتم المقابالت في 
 المعهد الذي قبل فيه

الطالب بنتيجة 
المفاضلة خالل 

األسبوعين األولين من 
تسجيل الطالب مواعيد 

  المقبولين

يقبــل الطالــب الــذي لــم  -
 يحقــــق المعــــايير المطلوبــــة
ـــــي  ـــــة الت ـــــة التالي فـــــي الرغب
ــــه التســــجيل فيهــــا  يحــــق ل

بعـــد ه وفـــق بطاقـــة مفاضـــلت
إبــــــراز وثيقــــــة خطيــــــة مــــــن 
ـــــر الئـــــق  المعهـــــد بأنـــــه غي
بنتيجــــــة فحــــــص المقابلــــــة 

  . الشخصية
  

معهد التربية 
الفنية 

التشكيلية 
  والتطبيقية

  العلمي
  أو

  األدبي
  

  فحص فني 
  
  

اعتباراً من االثنين    
22/8/2011  

ولغاية األحد 
في  4/9/2011

لسبت يوم ا
10/9/2011  

  

يجوز للطالب تدوين  -
المعهد الذي يرغب فيه 
في المحافظة التي يختارها 
بغض النظر عن المحافظة 
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

معهد التربية 
  الموسيقية

  فحص فني

أحد المراكز التي 
تحددها مديريات 

  التربية
  

  يرى االمتحان يوميج
األحد واالثنين  
  12/9/2011و11

التي حصل منها على 
  الشهادة الثانوية

تقدم بطلب اشتراك  يأن  -
إلجراء الفحص الفني  في 
أحد المراكز التي تحددها 
مديريات التربية ويسري 
نجاحه في الفحص الفني 

باقي المحافظات  على
التي دونها في بطاقة 

  المفاضلة
الشهادة صورة عن  -

  الثانوية غير السورية
معاهد التربية 
  الرياضية

  العلمي
  أو

  األدبي

مقابلــــة وفحــــص طبــــي والنــــاجح 
فيهمــــا يخضــــع لفحــــص المــــواد 

  لعمليةا

ـــــــين   ـــــــاراً مـــــــن االثن اعتب
22/8/2011  

ولغايــــــــــــــــــة األحــــــــــــــــــد  
فـــي أحـــد 4/9/2011

المراكـــز التـــي تحـــددها 
  مديريات التربية

  

فحص المقابلة 
والفحص الطبي 

وفحص المواد العملية 
من يوم األربعاء   اعتباراً 

ولغاية  7/9/2011
  12/9/2011االثنين 

  

يجوز للطالب تدوين  -
 المعهد الذي يرغب فيه

في المحافظة التي 
يختارها بغض النظر عن 

المحافظة التي حصل 
منها على الشهادة الثانوية 

يسري نجاح الطالب و 
بالمقابالت على باقي 

المحافظات التي دونها 
  .في بطاقة المفاضلة

تقدم بطلب اشتراك  ي -
 إلجراء المقابالت في

أحد المراكز التي تحددها 
  .التربيةوزارة 

ادة شهالصورة عن  -
  الثانوية غير السورية

صورة عن البطاقة  -
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اسم الكلية 
  أو المعهد

الثانوية فرع 
  طلوبالم

  نوع المسابقة
  أو المقابلة

 مواعيد التسجيل
لالشتراك 
  بالمسابقة

  موعد المسابقة
  أو المقابلة ومكانها

  األوراق المطلوبة
  والمالحظات

  .الشخصية 
  

واملرحلة ) احللقة الثانية ( لدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي و الطالب العرب املقيمون يف سورية الذين : مالحظة 
اطنات السوريات املقيمات يف سورية ، الثانوية يف سورية حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية املهنية السورية وأبناء املو 

واملرحلة الثانوية يف سورية ) احللقة الثانية ( املتزوجات من غري السوريني أو من يف حكمهم الذين درسوا مرحلة التعليم األساسي 
وية املهنية السورية ، وكانت األم مقيمة يف سورية خالل فرتة دراسة ابنها والحتمل أي جنسية أخرى وحصلوا على شهادة الدراسة الثان

والراغبني بالتقدم إىل إعالن مفاضلة الثانويات املهنية الذي سيصدر الحقًا يتقدمون إىل الفحوص الفنية املطلوبة خالل املواعيد 
  .احملددة يف جدول املسابقات املبني أعاله 

  

  

  

  مكان ومواعيد تقديم الطلبات 

الواقع االثنين اعتباراً من صباح يوم  جانب كلية السياحة –الكائن يف الربامكة  يلالرصد الزلزا معهدإىل طلبات املفاضلة  تقدم 
اية الدوام الر و  22/8/2011في  ويتم استقبال الطالب ضمن فرتة   12/9/2011 الواقع في االثنينيوم  مسي منحىت 

  :وقيت التاليعيد الفطر خالل التالجمعة وعطلة  باستثناء يومالتسجيل احملددة أعاله يوميا ، 
 . خالل شهر رمضان  ظهراً  الثانية والنصفمن الساعة التاسعة صباحاً وحىت الساعة  -

          .بعد عطلة عيد الفطر   ظهراً  الثالثةصباحاً وحىت الساعة  الثامنة والنصفمن الساعة   -

  :.عن طريق ميكن احلصول على مزيد من املعلومات        
    www.mof.sy                        ة االنتـرنت     موقـع املفاضـلة على شــبك



12 
  

                                                      www.mohe.gov.sy                      موقع وزارة التعليم العايل على شبكة االنرتنت

  وزير التعليم العالي                                                                                    

 عبد الرزاق شيخ عيسىالدكتور                                                                                    


