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للمفاضلة العامة / 6رقم / إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن  

2020لعامة الثانوية المهنية لحملة الشهاد  

تشرين  –حلب  –الكليات التطبيقية بجامعات )دمشق القبول في عن شروط التقدم لمفاضلة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

طرطوس( وكليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء  -)حلب  بجامعتيحماه( وكليات الهندسة التقنية -البعث–

ومدرسة  جلس األعلى للتعليم التقانيلمالحكومية الخاضعة إلشراف ا وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية

السوريين ومن في  للطالب 2021-2020ي الدراسالتمريض في جامعة حلب ومفاضلتي أبناء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء للعام 

 المعادلة لشهادة الثانوية السورية المهنية سوريةالثانوية المهنية غيرالو حكمهم الحائزين شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية

 . 2020لعام
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 أحكام عامة 

 التي اختارها الطالب. 2020يتقدم جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية السورية في دورة عام  -1

غير)السوريين أو من في حكمهم( الذين درسوا مرحلة التعليم األساسي يسمح ألبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية، المتزوجات من  -2

الل )الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية وكانت األم مقيمة في سورية خ

لسوريين من حيث القبول الجامعي في مفاضلة الثانويات المهنية، ورسوم فترة دراسة ابنها، بالتقدم لهذه المفاضلة ويعاملون معاملة الطالب ا

 التسجيل.
د طي يتقدم جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية المعادلة لشهادة الثانوية المهنية السورية بع -3

من معدل  %10السلوك والمواظبة إن وجدت وحسم  –التربية الفنية والموسيقية  -يةالتربية الرياضية والعسكر-درجات مواد /التربية الدينية

 الشهادة الثانوية غير السورية في سنة القبول.
ن في سورية، الذين ولدوا فيها، وحصلوا على الشهادة الثانوية المهنية السورية، وأمضوا مدة مرحلة التعليم ييسمح للطالب العرب المقيم -4

قة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية بالتقدم لهذه المفاضلة ويعاملون معاملة الطالب السوريين من حيث القبول الجامعي في األساسي )الحل

 ، ورسوم التسجيل.)عامة فقط( مفاضلة الثانويات المهنية
المقابلة  السورية إلى الكليات واألقسام والمعاهد ةالحاصلين على الشهادة الثانوية المهني(أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء )يتقدم أبناء  -5

 ختصاصاتهم في الشهادة الثانوية وذل  وفق الحدود المبينة أدناه ال
 للقبول في أقسام الهندسات وفق القسم المقابل الختصاص الطالب في الشهادة الثانوية. 60% -
 .لباقي الكليات المقابلة الختصاص الطالب في الشهادة الثانوية 50% -
 جميع المتقدمين للمعاهد المقابلة الختصاص الطالب في الشهادة الثانوية. -

اختيار االختصاص الذي باستثناء بعض الكليات والمعاهد حيث يتطلب تدوينها تحقيق بعض الشروط والنجاح باالختبارات،حيث يمكن للطالب 

مركز التسجيل وسيتم قبولهم على المقاعد الشاغرة المتبقية من يرغبه من خالل قائمة الرغبات التي تظهر له خالل تقدمه إلى المفاضلة لدى 

 . ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء مفاضلة الفرع العلمي

ً إلى مديرية شؤون  بتسوية أوضاعهم التقدمهذه المفاضلة ويرغبون يمكن للطالب الذين رفضت جميع رغباتهم بنتيجة  -6 بطلباتهم الكترونيا

اضلة الطالب المركزية في إحدى الجامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط والحدود الدنيا للدرجات المعلنة لنتائج المف

ة التطبيقية كونه يشترط فيها أن تكون الرغبة مدرجة في بطاقة المفاضلة ضمن الرغبات ، باستثناء كليات الفنون الجميلة  والفنون الجميل
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لكترونية األربعة األولى ،على أن يتم تقديم الطلبات خالل فترة تسجيل الطالب المستجدين المقبولين بنتيجة المفاضلة ، وتتم معالجة الطلبات اال

 .والبحث العلمي قبل وزارة التعليم العالي المقدمة بالجامعات وإصدار قوائم المقبولين من
ين ال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد التي تشترط اختبارات، ما لم يكن ناجحاً في االختبارات المطلوبة، ويستثنى من هذا الشرط الذ -7

رار من وزارة التربية ولم تكن درجاتهم تخولهم تم تعديل درجاتهم في الشهادة السورية بعد انتهاء الفترة المحددة للمسابقات واالختبارات وبق

االشتراك في االختبارات المطلوبة وتجرى لهم االختبارات والمسابقات والمقابالت من قبل لجان خاصة تؤلف لهذا الغرض في هذه الكليات 

 والمعاهد.
التابعة لوزارة التربية ومعاهد التربية الرياضية لية والتطبيقية يتقدم الطالب الراغبون بااللتحاق بمعاهد التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكي -8

 بيةإلى المفاضالت التي يتم اإلعالن عنها من قبل وزارة التربية، وال يسمح للطالب المقبول في هذه المفاضلة بالقبول في معاهد وزارة التر

 .)قبول عام( ويحق لهم التقدم لباقي أنواع القبوالت
اغبين بتدوين رغبة كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية والمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية والمعهد التقاني يتقدم الطالب الر -9

ضمن  لمسابقات واالختبارات، التي ستجرىللفنون التطبيقية بدمشق والمعهد التقاني للنفط والغاز في الرميالن ومدرسة التمريض بحلب إلى ا

يعفى الطالب من حملة الثانوية الفندقية المتقدمين إلى المعاهد التقانية للعلوم و / 2رقم / إعالن  عيد المحددة ضمن إعالن المفاضلة العامةالموا

 السياحية والفندقية من فحص المقابلة.
دة لتسجيل الطالب المقبولين ويعد مستنكفاً تتم المقابالت للطالب المقبولين في المعهد التقاني للخطوط الحديدية بحلب خالل المواعيد المحد -10

المقابلة الشخصية في الميعاد المحدد لها ومن يرفض بنتيجة المقابلة التي تجرى بعد القبول يقبل في الرغبة التالية  التسجيل من لم يجر عن

 التي يحق له التسجيل فيها وفق طلبه.

لم يدون هذه  الكليات أو المعاهد التي يشترط القبول فيها النجاح بهذه االختبارات ماال يعتبر نجاح الطالب بالمسابقة أو المقابلة في بعض  -11

ا الرغبة في بطاقة المفاضلة، حيث يخضع الناجحين في المسابقة أو المقابلة إلى المفاضلة ويتم القبول بنتيجة المفاضلة وفق الحدود الدني

 رجات والمعايير األخرى المعتمدة.للد
حملة الثانوية المهنية النفطية الراغبون بااللتحاق بالمعاهد التقانية للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية إلى ن ميتقدم الطالب  -12

 المفاضلة التي يتم اإلعالن عنها من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية.
إلى مفاضلة الكليات التطبيقية والكليات التقنية وكليات الفنون الجميلة تقبل طلبات الراغبين من الطالب السوريين ومن في حكمهم في التقدم  -13

 والفنون الجميلة التطبيقية وفق الشروط الواردة في هذا اإلعالن وفي إعالن المفاضلة العامة.
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عد، والعبرة للعام وليس وما ب 1997تقبل طلبات الراغبين من الطالب السوريين ومن في حكمهم في التقدم إلى مفاضلة المعاهد من مواليد  -14

 للشهر واليوم وفق شروط هذا اإلعالن.
 وما1998تقبل طلبات الراغبات من اإلناث من حملة الجنسية السورية فقط في التقدم إلى مفاضلة مدرسة التمريض في جامعة حلب من مواليد  -15

وتقدم للطالبات العازبات المقبوالت اإلقامة  ضمن المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة لنجاح في فحص المقابلة الذي سيجرىبعد وبعد ا

 . )المبيت( في المدرسة إن وجدت فقط
 في جميع الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية هي اللغة اإلنكليزية حصراً.للدراسة  المعتمدة اللغة األجنبية -16
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية
 تقنيات الحاسوب

 الكلية التطبيقية

الحاسوب ( تقانات)   

 جامعة دمشق

%75 
تشرينجامعة   

البعثجامعة   

حماهجامعة   

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 

 الكلية التطبيقية

 ) الميكاترونكس (

 75% جامعة دمشق

 التقنيات االلكترونية

تكييفالتبريد وال  

كسميكاترون  

 ميكاني  وكهرباء المركبات

 التصنيع الميكانيكي

ليم تعالتصنيع الميكانيكي ) 

 مزدوج (

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التقنيات االلكترونية

 

 الكلية التطبيقية

 ) التقانات االلكترونية (

 

 جامعة حلب
%75 

كسميكاترون  

 اتصاالت

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 أجهزة قياس وتحكم
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

التربيةعن وزارة   

طبيةالجهزة األصيانة   
 الكلية التطبيقية

 )تقانات األجهزة الطبية(
 جامعة تشرين

 
 

%75 

 ميكاترونكس

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التدفئة والتمديدات

 الكلية التطبيقية

بريد () التدفئة والتكييف والت  

 جامعة حلب

%75 
 التبريد والتكييف

تشرينجامعة   

 جامعة البعث

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التصنيع الميكانيكي

 الكلية التطبيقية

 ) التصنيع الميكانيكي (

 

 

 جامعة تشرين

 

 

%75 

 

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 اللحام وتشكيل المعادن

يم ام وتشكيل المعادن ) تعلاللح

(مزدوج  

 النماذج والسباكة

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 لحام وتشكيل معادن
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التقنيات االلكترونية

 الكلية التطبيقية

 ) تقانات االتصاالت (

 

 

 
 جامعة تشرين

%75 

 اتصاالت

 تقنيات الحاسوب

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط

 

ةكهرباء صناعي   

 الكلية التطبيقية

شآت ) التغذية الكهربائية للمن

 الصناعية والمدن (

 

 

 

 

(حماه –تشرينجامعتي )   

 
 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 التقنيات االلكترونية

 تقنيات الحاسوب

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 آليات ومعدات زراعية

 

 الكلية التطبيقية

 ) ميكاني  المركبات (
 جامعة تشرين

 ميكاني  وكهرباء المركبات

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
بحريميكاني    
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

الكهربائيةالتقنيات   

 

نيةكلية الهندسة التق  

 ) تقانات الهندسة البيئية (

 جامعة حلب

 

 

 

%80 
 

 التقنيات االلكترونية

 تقنيات الحاسوب

 التدفئة والتمديدات

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 اللحام وتشكيل المعادن

 

التقنيةكلية الهندسة   

الهندسة الغذائية (تقانات)   

يم ام وتشكيل المعادن ) تعلاللح

(مزدوج  

 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

ة المهنية الصناعية الصادر

وزارة التربيةعن   

 

 

 

  اآلليات والمعدات الزراعية

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) هندسة المعدات واآلليات (

 

 

 

 

 

 جامعة طرطوس

 
 
 
 

 

 

%75 

 
 
 
 

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 اللحام وتشكيل المعادن
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

 

 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية
 

ليم اللحام و تشكيل المعادن ) تع

 مزدوج (

 
 
 
 
 
 

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) هندسة المعدات واآلليات (

 
 

 

 

 

 

 

 جامعة طرطوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%75 

 

 النماذج والسباكة

 ميكاني  وكهرباء المركبات

 التدفئة والتمديدات

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكاني  بحري

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 تقنيات الحاسوب

 كلية الهندسة التقنية

 ) هندسةاألتمتة الصناعية (
 جامعة طرطوس

%75 

 

 التقنيات الكهربائية

 التقنيات االلكترونية

 ميكاترونكس
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 اآلليات والمعدات الزراعية

 

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) المكننة الزراعية (

 

 

 جامعة طرطوس

%75 

 

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

المعادناللحام وتشكيل   

يم اللحام وتشكيل المعادن ) تعل

 مزدوج(

 النماذج والسباكة

 ميكاني  وكهرباء المركبات

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 اللحام وتشكيل المعادن

 كلية الهندسة التقنية

 ) تقانة األغذية (
 75% جامعة طرطوس

يم ام وتشكيل المعادن ) تعلاللح

(مزدوج  

 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التبريد والتكييف

 كلية الهندسة التقنية

 ) تقانات الطاقات المتجددة (
 التقنيات الكهربائية 75% جامعة طرطوس

 التدفئة والتمديدات

المهنية بمختلف 

 اختصاصاتها
 جميع المهن

 جامعة دمشق كلية الفنون الجميلة

نون الجميلة للناجحين في االختبار الثاني الخاص بكلية الف 50%

الوارد في إعالن المفاضلة العامة الفرع العلمي    ) إدراج 

 الرغبة ضمن الرغبات األربعة األولى (

ويداءكلية الفنون الجميلة بالس  جامعة دمشق 

بيقيةكلية الفنون الجميلة التط  جامعة حلب 

الجميلةكلية الفنون   جامعة تشرين 

 
 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية
 
 
 
 
 
 

  التقنيات الكهربائية
 

 
 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 جامعة دمشق

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

%60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقنيات االلكترونية

 التبريد والتكييف

تصاالتا  

 ميكاترونكس

 التدفئة والتمديدات

سباكةالنماذج وال  
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

 
 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

  التصنيع الميكانيكي
 
 
 
 
 
 

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جامعة دمشق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%60 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ليمالتصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 ميكاني  وكهرباء المركبات

ليات ومعدات زراعيةاآل  

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 اللحام وتشكيل المعادن

يم المعادن ) تعلاللحام وتشكيل 

(مزدوج  

طبيةالجهزة األصيانة   

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  

 مالحة بحرية

 ميكاني  بحري

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  

 كهرباء صناعية
المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
حلب( –دمشقجامعتي)   

 أجهزة القياس والتحكم



 الجمهورية العربية السورية

والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي  

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

13 
 

الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

الكهربائيةالتقنيات    

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جامعة حلب

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
%60 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التقنيات االلكترونية

 التبريد والتكييف

 اتصاالت

كسميكاترون  

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التدفئة والتمديدات

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 اللحام وتشكيل المعادن

يم اللحام وتشكيل المعادن ) تعل

 مزدوج(

سباكةالنماذج وال  

 نسيج

 غزل

طبيةالجهزة األصيانة   
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 لحام وتشكيل معادن

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 

 

 

 جامعة حلب

 
 

%60 
الصادرة عن المهنية  

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

المعهد التقاني للكهرباء  التقنيات الكهربائية

 -حلب-والميكاني  /دمشق

لالذقية/ا  

 

 وزارة الكهرباء

 
%55 

 التقنيات االلكترونية

 اتصاالت

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

  التقنيات الكهربائية
 
 

سيةالمعهد التقاني للطاقة الشم  

 
 

 
 
 

 جامعة طرطوس
 

 
 

 التبريد والتكييف %50

 التدفئة والتمديدات

االلكترونيةالتقنيات   

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية
 المعهد التقاني للحاسوب تقنيات الحاسوب

دمشقجامعة   

%60 
 

 جامعة دمشق )درعا(

 جامعة حلب

(  تشرين )الالذقيةجامعة   

 جامعة البعث ) حمص(

 جامعة حماه
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

ة الصادرالصناعية المهنية 

التربيةعن وزارة   

ج (صناعة األلبسة ) تعليم مزدو  

 المعهد التقاني للصناعات-

 النسيجية بدمشق

 المعهد التقاني للصناعات -

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة
%60 

 

 الغزل

 النسيج

المهنية النسوية الصادرة 

 عن وزارة التربية
 خياطة المالبس

ة المهنية الصناعية الصادر

التربيةعن وزارة   

 التقنيات الكهربائية

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة
%60 

 

 التقنيات االلكترونية

 ميكاني  وكهرباء المركبات

ليات ومعدات زراعيةاآل  

 اللحام وتشكيل المعادن

يم اللحام وتشكيل المعادن ) تعل

 مزدوج(

الميكانيكيالتصنيع   

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 النماذج والسباكة
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب
 وزارة الصناعة

%60 
الصادرة عن المهنية  

النقلوزارة  
 ميكاني  بحري

 ةالمهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحمص

 

 

 وزارة الصناعة

%60 
 

 

 

 التقنيات اإللكترونية

ومعدات زراعيةاآلليات   

 اللحام وتشكيل المعادن

يم اللحام وتشكيل المعادن ) تعل

 مزدوج(

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 ميكاني  وكهرباء المركبات

سباكةالنماذج وال  

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكاني  بحري
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

 

 
 

 التقنيات الكهربائية

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق

 

 

 

 

 

الصناعةوزارة   

 

 

 

 

 

 

%60 
 

 
 

 

 التقنيات االلكترونية

 ميكاني  وكهرباء المركبات

معادنالاللحام وتشكيل   

يم المعادن ) تعلاللحام وتشكيل 

(مزدوج  

 التصنيع الميكانيكي

ليم التصنيع الميكانيكي ) تع

 مزدوج (

 النماذج والسباكة

وزارة المهنية الصادرة عن 

 النقل
 ميكاني  بحري

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق
 وزارة الصناعة

%60 
 

ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية

المعهد التقاني للخطوط  اتصاالت

بحلب الحديدية  
 وزارة النقل

%60 
 ميكاني  وكهرباء المركبات 

ة المهنية الصناعية الصادر

التربيةعن وزارة   

ومعدات زراعيةاآلليات   

المعهد التقاني للمكننة 

 الزراعية
(جامعة الفرات )القامشلي  %50 

 ميكاني  وكهرباء المركبات

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الموارد المائية
 ري وصرف



 الجمهورية العربية السورية

والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي  

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

18 
 

الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

المهنية التجارية الصادرة 

وزارة التربيةعن   
 تجارية

الية المعاهد التقانية للعلوم الم

 والمصرفية

 جامعة دمشق

%60 
 

 جامعة دمشق ) درعا (

 جامعة حلب

 جامعة تشرين

جامعة الفرات )دير 

 الزور(

ال المعاهد التقانية إلدارة األعم

 والتسويق

 جامعة دمشق

 جامعة حلب

 جامعة تشرين

 المعهد التقاني اإلحصائي
 

 جامعة دمشق

 جامعة تشرين

 لصادرةا المهنية الفندقية

 عن وزارة السياحة
 فندقية

ياحية المعاهد التقانية للعلوم الس

ريف -والفندقية ) دمشق

 –ر دير الزو-حلب  –دمشق

 –حمص –طرطوس –الالذقية 

 السويداء (

 وزارة السياحة

دوام طالب معهد دير 

.كةسيكون في الحسالزور   

في مادة اللغة األجنبية% 50 

المهنية النسوية الصادرة 

 عن وزارة التربية
 فنون نسوية

ياحية المعاهد التقانية للعلوم الس

ير والفندقية اختصاص التدب

 -حمص -الفندقي )حلب

دير  -طرطوس -ةالالذقي

(الزور  

 وزارة السياحة

دوام طالب معهد دير 

.كةالزور سيكون في الحس  

ي مادة اللغة األجنبية ف % 50 
 + النجاح في فحص المقابلة
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

المهنية الزراعية الصادرة 

 عن وزارة الزراعة

آلالت الزراعيةا  
المعهد التقاني للصناعات 

 الغذائية

جامعة الفرات )دير 

 الزور(

%50 
 

 الزراعية

 المعاهد التقانية الزراعية

)خرابو( دمشقجامعة  

 جامعة دمشق ) درعا (

 جامعة دمشق ) السويداء(

 جامعة دمشق ) القنيطرة(

 جامعة حلب

 جامعة البعث ) حمص(

 جامعة حماه ) السقيلبية (

 جامعة طرطوس

جامعة الفرات ) دير 

 الزور(

 جامعة الفرات ) الحسكة(

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية
 جامعة تشرين

المهنية الزراعية الصادرة 

 عن وزارة الزراعة
 الزراعية

دية المعهد التقاني لشؤون البا

 والتصحر 
 جامعة البعث )تدمر(

م حالياً في حمصالدوا  
%50 
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
طريالمعاهد التقانية للطب البي البيطرية  

جامعة الفرات ) دير 

 الزور(
 
 
 

%50 
 

(جامعة الفرات ) الحسكة  

(جامعة تشرين ) الالذقية  

حماه جامعة  

 

الصادرة عن وزارة  المهنية

 الموارد المائية

 الري والصرف

 المعهد التقاني الزراعي

 –جامعةدمشق)خرابو

ة( القنيطر -السويداء -درعا

 جامعة البعث -جامعة حلب

)حمص( جامعة الفرات ) 

 -الحسكة( –دير الزور 

جامعة –جامعة حماه 

 طرطوس   

 
 
 

%50 

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية
(جامعة تشرين ) الالذقية  

 

%50 

الصادرة عن وزارة  المهنية

 النقل
ريالمعهد التقاني للنقل البح مالحة بحرية طرطوسجامعة    %50 

المهنية النسوية الصادرة 

 عن وزارة التربية
 فنون نسوية

طبيقيةالمعهد التقاني للفنون الت  
 

 دمشق

%60 
عربي +فحص الخط الختصاص الخط الالرسمالنجاح في فحص 

ي وفحص الرسم فقط لباقي االختصاصات وفق ما هو محدد ف

 إعالن المفاضلة العامة
ة المهنية الصناعية الصادر

 عن وزارة التربية
 نجارة األثاث والزخرفة
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الكلية أو المعهد المهنة الثانوية  
 أو المعهدة تبعي

 الكلية
 والشروط الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

 المطلوبة

جميع الثانويات المهنية 

الصادرة عن مختلف 

 الوزارات

 جامعة حلب مدرسة التمريض  -

%50 
ة النجاح في فحص المقابلة وفق ما ورد في إعالن المفاضل

 العامة

 لإلناث فقط

 

 إجراءات التقدم إلى المفاضلة

 –أخ  –أب  –عامة أو خاصة ويمكن في حال عدم وجوده أن يتقدم كل من )أم  يتقدم الطالب شخصياً، أو وكيله القانوني )بموجب وكالة رسمية( -1

 لالشتراك في هذه المفاضلة إلى أحد مراكز التسجيل المعتمدة. جدة( بموجب تفويض خطي من الطالب –جد  –أخت 

واللغة األجنبية التي يرغب بالتفاضل بموجبها، ويدونها مع رغباته في  التي اختارها ومنحت له 2020دورة الشهادة الثانوية لعام بالطالب يتقدم  -2

 مسودة بطاقة المفاضلة.

 يقوم الموظف المختص في مركز التسجيل باإلدخال االلكتروني لبيانات الطالب ولرموز الرغبات التي اختارها في مسودة المفاضلة. -3

 يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة االلكترونية وطباعة نسختين أصليتين منها .يتأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته ثم  -4

 يوقع الطالب على النسختين األصليتين، ويلصق الطوابع المطلوبة عليهما. -5

 يوقع موظف اإلدخال على النسختين األصليتين -6

 ديرية شؤون الطالب في الجامعةيضع الموظف المختص في المركز األختام الرسمية على النسختين ويحتفظ بنسخة في م -7

يسلم موظف التسجيل الطالب نسخة ملصق عليها الطوابع إشعاراً باالشتراك في المفاضلة ويحتفظ الطالب بهذه النسخة إلبرازها عند  -8

 الضرورة.

 بالوثائق المطلوبة.ترسل النسخة الثانية من بطاقة المفاضلة للطالب العرب وأبناء المواطنات السوريات إلى الوزارة مرفقة  -9

ترسل النسخة الثانية من بطاقة المفاضلة الخاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين إلى الوزارة مرفقة   -10

 هداء.والوثيقة الخاصة بعضو الهيئة التدريسية أو الوثيقة الخاصة بذوي الشبصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد 
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خالل فترة التقدم للمفاضلة وذل  في المركز الخاص  ألكثر من مرةعند حدوث خطأ في التقدم إلى المفاضلة يمكن للطالب تعديل رغباته،  -11

 بتعديل الرغبات بالجامعة التي سبق وتقدم ببطاقة المفاضلة إليها وذل  وفق اآلتي 

لجامعة التي يتبع لها المركز المخصص لذل  مرفقاً به بطاقة المفاضلة الراغب بتعديلها يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رسمياً إلى رئاسة ا-

 والممهورة من مركز التسجيل.

 يقوم المركز المخصص بتعديل الرغبات الكترونياً وتسلم النسخة المعدلة للطالب وفق اآللية المعتمدة ويحتفظ بالنسخة األخرى مرفقة بطلب -

 السابقة. الطالب وبطاقة المفاضلة
 ترسل البطاقات المعدلة إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفقة بقائمة اسمية. -
ال يحق للطالب التقدم أكثر من مرة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة وفي حال تقدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى  -

 وتلغى الثانية حكماً.

 

 للمفاضلةالوثائق المطلوبة ومواعيد التقدم 

ني صورة عن الهوية الشخصية بالنسبة للطالب السوريين أما الطالب الفلسطينيين المقيمين في سورية فيتقدمون بصورة عن القيد في السجل المد -1

صية وال تقبل صورة البطاقة الشخ وما قبل 26/7/1956مستخرج حديثاً يذكر فيه تاريخ اللجوء لعائلة الطالب والذي يجب أن يكون بتاريخ 

 .)صورة الهوية(

من وزارة الطالب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية المهنية من إحدى الدول العربية أو األجنبية يتقدمون بصورة عن الشهادة الثانوية مصدقة  -2

رية مع ترجمة الوثائق الخارجية في الدولة التي صدرت منها ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها وكذل  من وزارة الخارجية السو

 األجنبية إضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية في المجلس األعلى للتعليم التقاني.
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لحلقة يتقدم أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إلى وثيقة تسلسل دراسي لمرحلة التعليم األساسي )ا -3

 .)وال تقبل الطلبات الشرطية( انوي وصورة عن البطاقة الشخصية لألم وسند إقامة لها خالل مدة دراسة ابنها في سوريةالثانية( ومرحلة التعليم الث

لسل دراسي يتقدم الطالب العرب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية السورية بوثيقة تثبت جنسيتهم باإلضافة إلى شهادة ميالد سورية ووثيقة تس -4

 .)وال تقبل الطلبات الشرطية( م األساسي )الحلقة الثانية( ومرحلة التعليم الثانويلمرحلة التعلي

 الثالثاءوحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 26/9/2020الواقع في السبت  تقدم الطلبات إلى مراكز التسجيل المبينة أدناه اعتباراً من صباح يوم -5

التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف  ويتم استقبال الطالب ضمن فترة التسجيل المحددة أعاله يومياً من الساعة 13/10/2020الواقع في 

 ظهراً عدا يوم الجمعة.

 يرفق أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء الوثيقة الخاصة بهم مع بطاقة المفاضلة. -6
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ضالتها في وزارة التربية )تقديم الطلبات يتم في مراكز المعاهد ة، التي تجري مفاارات للمعاهد التابعة لوزارة التربيمواعيد التسجيل والتقدم لالختب

 في المحافظات(:

 

 

 

 معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية ومعاهد التربية الموسيقية

  ولغاية  20/9/2020موعد التسجيل لالشتراك بالفحوص الفنية من تاريخ

30/9/2020. 

  موعد إجراء الفحص لمعاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية يوم السبت

3/10/2020  ً  .الساعة العاشرة صباحا

  4/10/2020موعد إجراء الفحص لمعاهد التربية الموسيقية يومي األحد 

ً  5/10/2020واالثنين   .الساعة الثامنة صباحا

 

 

 التربية الرياضية معاهد

 ولغاية  20/9/2020التسجيل لالشتراك بالفحوص الفنية من تاريخ  موعد

30/9/2020. 

  27/9/2020الفحص لمعاهد التربية الرياضية من تاريخ موعد إجراء 

بما فيها يومي الجمعة والسبت اعتباراً من الساعة 6/10/2020ولغاية 

 ً  .الثامنة صباحا
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 مراكز التسجيل المعتمدة:

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 

 الدكتور بسام ابراهيم

 جامعة طرطوس جامعة حماه جامعة الفرات جامعة البعث جامعة تشرين جامعة حلب جامعة دمشق

 1كلية الهم  )دمشق( مخبر الحاسبات بناء اإلدارة ط

 ط أرضي 1المعهد التقاني الهندسي )دمشق( مخبر

 قبو -بناء المخابر 2كلية الزراعة )دمشق( مخبر

 ط أرضي 2كلية التربية الثانية )السويداء( مخبر

 1ط  1الثالثة )درعا( مخبركلية التربية 

 1ط 2المعهد التقاني للكمبيوتر/درعا/مخبر

 ط أرضي 1كلية التربية الرابعة)القنيطرة( مخبر

 ط أرضي 1المعهد التقاني الطبي )النب ( مخبر

مركز كلية الهندسة 

 التقنية.

مراكز تصحيح 

 البيانات:

مركز الحاسب 

 اإللكتروني

 / معلوماتية1مركز /-

 معلوماتية/ 2مركز /-

/هندسة 25مركز /

 معلوماتية

 مراكز تصحيح البيانات:

 / مركز الحاسب1مركز/

كلية الهندسة -

بر االمعمارية)مخ

 االنترنت (

 

دير -كلية الزراعة-

 الزور

الحقوق كلية -

 بالحسكة

 معهد الحاسوب

 /1مخبر /

مراكز تصحيح 

 البيانات:

جامعة حماه /اإلدارة 

 المركزية

 /1/ كلية التربية مخبر  

 مراكز تصحيح البيانات:

 /2مخبر / الحاضنةمركز 

السدددب  الجامعدددات اعتبدددارا  مدددن صدددباح يدددوم  فدددي مدددديريات لددد ون الطدددالم المركزيدددة فدددي  بطلبددداتهم يددددويا   يتقددددم الطدددالم مدددن حملدددة الشدددهادات الثانويدددة  يدددر السدددورية -

ويدددتم امدددتقباب الطدددالم ضدددمن فتدددرة التسدددجيل المحدددددة أعددداله يوميدددا   13/10/2020الواقدددع فدددي  الثالثددداءوحتدددى نهايدددة الددددوام الرمدددمي مدددن يدددوم  26/9/2020الواقدددع فدددي 

 من الساعة التامعة صباحا  وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا  ما عدا يوم الجمعة.

 تقوم مديريات ل ون الطالم بتدقيق الوثائق وإرمالها إلى الوزارة بعد انتهاء فترة التقدم للمفاضلة .  -
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 صورة إلى:

يرجى االطالع –رئاسة مجلس الوزراء -  

يرجى االطالع                                                                                                             –مكتب التربية والتعليم العالي –المركزيةالقيادة -  

م. السيد الوزير -  

م. السيد معاون الوزير لشؤون الطالب والمعاهد -  

المجلس األعلى للتعليم التقاني -  

يرجى االطالع.حماه (–طرطوس -الفرات–لبعث ا–تشرين –حلب –دمشق )جامعة رئاسة –وزارة-  

يرجى االطالع.–المكتب التنفيذي  –االتحاد الوطني لطلبة سورية -  

يرجى االطالع. –المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين -  

مديرية اإلعالم -  

المعهد ............................ التابع لوزارة .........................-  

 

 

 


