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إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن    

 2018لحملة الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة دورة عام                                               

 

وكلٌات  (حماه-البعث– تشرٌن – حلب –دمشك )تعلن وزارة التعلٌم العالً عن شروط التمدم لمفاضلة الكلٌات التطبٌمٌة بجامعات    

وكلٌات الفنون الجمٌلة بجامعتً دمشك وتشرٌن وفً السوٌداء وكلٌة الفنون الجمٌلة  (طرطوس- حلب )الهندسة التمنٌة بجامعتً 

التطبٌمٌة بجامعة حلب والمعاهد التمانٌة الحكومٌة الخاضعة إلشراف المجلس األعلى للتعلٌم التمانً ومدرسة التمرٌض فً جامعة 

 للطبلب السورٌٌن ومن فً حكمهم الحائزٌن 2019-2018حلب ومفاضلتً أبناء الهٌئة التدرٌسٌة وذوي الشهداء للعام الدراسً 

:  وفك اآلت2018ًشهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة السورٌة لعام 
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 المعهد أو الكلٌة المهنة الثانوٌة
تبعٌة المعهد أو 

 الكلٌة

الحد األدنى المطلوب من 
معدل الشهادة والشروط 

 المطلوبة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تمنٌات الحاسوب 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (تمانات الحاسوب  )

جامعة دمشك 

75 % 
 

جامعة حماه 

جامعة تشرٌن 

جامعة البعث 

 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (المٌكاترونكس  )
جامعة دمشك 

75 % 
 

التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

مٌكاترونٌكس 

كهرباء وإلكترون المركبات 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (التمانات االلكترونٌة  )

 
جامعة حلب 

 
75 % 

 

مٌكاترونٌكس 

اتصاالت 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

أجهزة لٌاس وتحكم 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التدفئة والتمدٌدات 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد  )

جامعة حلب 
75   % 

 
التبرٌد والتكٌٌف 

جامعة تشرٌن 

جامعة البعث 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

 وزارة التربٌة

 التصنٌع المٌكانٌكً

 
 

الكلٌة التطبٌمٌة 
 (التصنٌع المٌكانٌكً  )

 
 

 جامعة تشرٌن

 
 
75 % 

 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

 اللحام وتشكٌل المعادن

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

 النماذج والسباكة

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

لحام وتشكٌل معادن 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

الكلٌة التطبٌمٌة 
 (تمانات االتصاالت  )

 
 

 جامعة تشرٌن

75 % 
 

اتصاالت 

تمنٌات الحاسوب 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

 مبلحة بحرٌة

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

 كهرباء صناعٌة

الكلٌة التطبٌمٌة 
التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت  )

 (الصناعٌة والمدن 

 
 –تشرٌن  )جامعتً 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن  (حماه
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

تمنٌات الحاسوب 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

مٌكانٌن مركبات 

 
الكلٌة التطبٌمٌة 

 (مٌكانٌن المركبات  )

 
 جامعة تشرٌن

75% 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مٌكانٌن بحري 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

 التمنٌات الكهربائٌة
 

 
كلٌة الهندسة التمنٌة 

 (تمانات الهندسة البٌئٌة  )

جامعة حلب 

 
 
80 %

مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60
ومفاضلة ذوي الشهداء 

 
 
 
 

التمنٌات االلكترونٌة 

تمنٌات الحاسوب 

التدفئة والتمدٌدات 

 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

 
 

كلٌة الهندسة التمنٌة 
 (الهندسة الغذائٌة  )

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التبرٌد والتكٌٌف 

التدفئة والتمدٌدات 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

اآللٌات والمعدات الزراعٌة 

كلٌة الهندسة التمنٌة 
 (هندسة المعدات واآللٌات  )

جامعة طرطوس 

 
 
75 % 

مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60
ومفاضلة ذوي الشهداء 

 
 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام و تشكٌل المعادن 
 (مزدوج 

النماذج والسباكة 

مٌكانٌن المركبات 

كهرباء وإلكترون المركبات 

التدفئة والتمدٌدات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مٌكانٌن بحري 

 
كلٌة الهندسة التمنٌة 

 (هندسة المعدات واآللٌات  )

 
جامعة طرطوس 

 
75 % 

مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60
ومفاضلة ذوي الشهداء 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

الثانوٌة المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

لحام وتشكٌل معادن 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تمنٌات الحاسوب 

كلٌة الهندسة التمنٌة 
 (هندسة األتمتة الصناعٌة  )

 جامعة طرطوس

 
75 % 

مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60
ومفاضلة ذوي الشهداء 

 

التمنٌات الكهربائٌة 

التمنٌات االلكترونٌة 

مٌكاترونٌكس 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

اآللٌات والمعدات الزراعٌة 

 
 

كلٌة الهندسة التمنٌة 
 (المكننة الزراعٌة  )

 
 

 جامعة طرطوس

 
 
 
 
 

 
75 % 

مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60
ومفاضلة ذوي الشهداء 

 
 
 
 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

النماذج والسباكة 

مٌكانٌن المركبات 

كهرباء وإلكترون المركبات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

لحام وتشكٌل معادن 

المهنٌة الصادرة عن  وزارة 
الزراعة 

الثانوٌة المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

كلٌة الهندسة التمنٌة 
 (تمانة األغذٌة  )

 جامعة طرطوس

75 % 
مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60

ومفاضلة ذوي الشهداء 
 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التبرٌد والتكٌٌف 

التدفئة والتمدٌدات 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 
كلٌة الهندسة التمنٌة 

 (تمانات الطالات المتجددة  )
 جامعة طرطوس

75 % 
مفاضلة الهٌئة التدرٌسٌة % 60

 ومفاضلة ذوي الشهداء

التمنٌات الكهربائٌة 

التدفئة والتمدٌدات 
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المهنٌة بمختلف اختصاصاتها 

جمٌع المهن 

للناجحٌن فً االختبار الثانً % 50 جامعة دمشك كلٌة الفنون الجمٌلة
الخاص بكلٌة الفنون الجمٌلة الوارد 
فً إعبلن المفاضلة العامة الفرع 

إدراج الرغبة ضمن  )العلمً    
 (الرغبات األربعة األولى 

 جامعة دمشك كلٌة الفنون الجمٌلة بالسوٌداء

 جامعة حلب كلٌة الفنون الجمٌلة التطبٌمٌة

 جامعة تشرٌن كلٌة الفنون الجمٌلة

 
 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

جامعة دمشك 

 
60 %
 
 

التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

االتصاالت 

مٌكاترونٌكس 

التدفئة والتمدٌدات 

نماذج وسباكة 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

كهرباء وإلكترون المركبات 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 اللحام وتشكٌل المعادن 
 

 
 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 % 60جامعة دمشك 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

مٌكانٌن مركبات 

صٌانة أجهزة طبٌة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

لحام وتشكٌل معادن 

 
المهنٌة الصادرة عن وزارة 

النقل 

مبلحة بحرٌة 

مٌكانٌن بحري 
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المهنٌة النفطٌة الصادرة عن 
وزارة النفط 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة كهرباء صناعٌة 
والكهربائٌة 

 
 حلب  –جامعتً دمشك 

 
 
 
60 %
 

أجهزة المٌاس والتحكم 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التمنٌات الكهربائٌة 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 

جامعة حلب   التمنٌات االلكترونٌة 

التبرٌد والتكٌٌف 

االتصاالت 

مٌكاترونٌكس 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التدفئة والتمدٌدات 
 
 
 
 
 

 
 

المعهد التمانً للهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة حلب  

 
 
 
 
 
 
 

 
60%  

 

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

 اللحام وتشكٌل المعادن

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

 نماذج وسباكة

 نسٌج

 غزل

 صٌانة أجهزة طبٌة

النسٌج الٌدوي و البروكار 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النفط 

لحام وتشكٌل معادن 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مبلحة بحرٌة 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 
المعهد التمانً للكهرباء 

/ البلذلٌة-حلب-دمشك/والمٌكانٌن 
 

وزارة الكهرباء 

 
55 % التمنٌات االلكترونٌة 

االتصاالت 

 
المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

 التمنٌات الكهربائٌة 
 المعهد التمانً للطالة الشمسٌة

 
 جامعة طرطوس

 
50%  

التبرٌد والتكٌٌف 

التدفئة والتمدٌدات 

التمنٌات االلكترونٌة 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

  %60 جامعة حلب المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

% 60جامعة حماه المعهد التمانً للحاسوب تمنٌات الحاسوب 

 % 60جامعة دمشك المعهد التمانً للحاسوب تمنٌات الحاسوب 

  %60 (حمص   )جامعة البعث  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

  %60 (البلذلٌة )جامعة تشرٌن  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

 % 60 (درعا  )جامعة دمشك  المعهد التمانً للحاسوبتمنٌات الحاسوب 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

 (تعلٌم مزدوج  )صناعة األلبسة 

المعهد التمانً للصناعات -
النسٌجٌة بدمشك 

المعهد التمانً للصناعات - 
التطبٌمٌة بحلب 

 % 60وزارة الصناعة 

النسٌج الٌدوي والبروكار 

الغزل 

النسٌج 

المهنٌة النسوٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

خٌاطة المبلبس 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
المعهد التمانً للصناعات 

التطبٌمٌة بحلب 
  %60وزارة الصناعة 

التمنٌات االلكترونٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

النماذج والسباكة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 
المعهد التمانً للصناعات 

التطبٌمٌة بحلب 
  %60وزارة الصناعة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مٌكانٌن بحري 

 
 

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
 
 

المعهد التمانً للصناعات 
 التطبٌمٌة بحمص

 
 

 وزارة الصناعة

 
 
60%  

التمنٌات اإللكترونٌة 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

نماذج وسباكة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مٌكانٌن بحري 
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المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 

وزارة التربٌة 

التمنٌات الكهربائٌة 

 
المعهد التمانً للصناعات 

 التطبٌمٌة دمشك

 
 وزارة الصناعة

 
60%  

التمنٌات االلكترونٌة 

كهرباء وإلكترون المركبات 

اللحام وتشكٌل المعادن 

تعلٌم  )اللحام وتشكٌل المعادن 
 (مزدوج

التصنٌع المٌكانٌكً 

 (تعلٌم مزدوج  )التصنٌع المٌكانٌكً 

مٌكانٌن مركبات 

النماذج والسباكة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
النقل 

مٌكانٌن بحري 
المعهد التمانً للصناعات 

 التطبٌمٌة دمشك
  %60 وزارة الصناعة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

آلٌات ومعدات زراعٌة 

% 50 (المامشلً)جامعة الفرات المعهد التمانً للمكننة الزراعٌة 

كهرباء وإلكترون مركبات 

مٌكانٌن مركبات 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الزراعة 

المهنٌة لآلالت الزراعٌة 

المهنٌة الصادرة عن وزارة 
الموارد المائٌة 

ري وصرف 

المهنٌة التجارٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تجارٌة 
المعاهد التمانٌة للعلوم المالٌة 

والمصرفٌة 

جامعة دمشك 

60 %

 (درعا  )جامعة دمشك 

جامعة حلب 

جامعة تشرٌن 

دٌر )جامعة الفرات 
 (الزور
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المهنٌة التجارٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

تجارٌة 
المعاهد التمانٌة إلدارة األعمال 

والتسوٌك 

جامعة دمشك 

60 % جامعة حلب 

جامعة تشرٌن 

المهٌنة التجارٌة الصادرة عن 
 وزارة التربٌة

تجارٌة 
 

المعهد التمانً اإلحصائً 
 (البلذلٌة -دمشك  )

المكتب المركزي 
 لئلحصاء

60%  

 
المهنٌة الفندقٌة الصادرة عن 

وزارة السٌاحة 

 
 

فندلٌة 

المعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة 
دٌر - حلب –دمشك  )والفندلٌة 

– طرطوس – البلذلٌة –الزور 
 ( السوٌداء –حمص 

 وزارة السٌاحة
دوام طبلب معهد دٌر 

الزور سٌكون فً 
. الحسكة

فً مادة اللغة األجنبٌة  50%

المهنٌة للفنون النسوٌة 
الصادرة عن وزارة التربٌة 

فنون نسوٌة 

المعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة 
والفندلٌة اختصاص التدبٌر 

- ةالبلذلً- حمص- حلب)الفندلً 
 (دٌر الزور- طرطوس

وزارة السٌاحة 
دوام طبلب معهد دٌر 

الزور سٌكون فً 
. الحسكة

فً مادة اللغة األجنبٌة  % 50
النجاح فً فحص الممابلة + 

المهنٌة الزراعٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

المعهد التمانً للصناعات الغذائٌة المهنٌة لآلالت الزراعٌة 
دٌر )جامعة الفرات 

 (الزور
50 %

 
 الزراعٌة

 المعاهد التمانٌة الزراعٌة

 جامعة دمشك

50 % 

 (درعا  )جامعة دمشك 

 (السوٌداء )جامعة دمشك 

 (المنٌطرة )جامعة دمشك 

 (حمص )جامعة البعث 

 (السمٌلبٌة  )جامعة حماه 

 جامعة طرطوس

دٌر  )جامعة الفرات 
 (الزور 

 (الحسكة )جامعة الفرات 

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

 % 50جامعة تشرٌن 
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المهنٌة الزراعٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

الزراعٌة 
المعهد التمانً لشإون البادٌة 

والتصحر  
 (تدمر)جامعة البعث 

الدوام حالٌاً فً حمص 
50 %

المهنٌة البٌطرٌة الصادرة عن 
وزارة الزراعة 

البٌطرة 
المعاهد التمانٌة للطب البٌطري 

دٌر  )جامعة الفرات 
 (الزور 

50 % 

 (الحسكة )جامعة الفرات 

 (البلذلٌة )جامعة تشرٌن 

جامعة حماه 

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

جامعة تشرٌن 

 
المهنٌة للري والصرف الصادرة 

عن وزارة الموارد المائٌة 

الري والصرف 
المعهد التمانً الزراعً 

-حلب–دمشك: جامعات 
 حماه –حمص -السوٌداء 

  –درعا – طرطوس –
 –الحسكة–دٌر الزور 

المنٌطرة 

50%  

المعهد التمانً للزراعات 
المتوسطٌة 

  %50 (البلذلٌة )جامعة تشرٌن 

المهنٌة للنقل البحري الصادرة 
عن وزارة النقل 

% 50طرطوس المعهد التمانً للنمل البحري مبلحة بحرٌة 

المهنٌة للفنون النسوٌة 
الصادرة عن وزارة التربٌة 

فنون نسوٌة 

المعهد التمانً للفنون التطبٌمٌة 
 

دمشك 

60% 
فحص +الرسمالنجاح فً فحص  

الخط الختصاص الخط العربً 
وفحص الرسم فمط لبالً 

االختصاصات وفك ما هو محدد 
 فً إعبلن المفاضلة العامة

المهنٌة الصناعٌة الصادرة عن 
وزارة التربٌة 

 النجارة
 

جمٌع الثانوٌات المهنٌة 
الصادرة عن مختلف الوزارات 

جامعة حلب مدرسة التمرٌض  - 

50%  
النجاح فً فحص المقابلة وفق ما 

 ورد فً إعالن المفاضلة العامة

لإلناث فقط 
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أحكام عامة 
 

 

 (الحلمة الثانٌة)الذٌن درسوا مرحلة التعلٌم األساسً  (السورٌٌن أو من فً حكمهم)ٌسمح ألبناء المواطنات السورٌات الممٌمات فً سورٌة، المتزوجات من غٌر  -1
والمرحلة الثانوٌة فً سورٌة حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة السورٌة وكانت األم ممٌمة فً سورٌة خبلل فترة دراسة ابنها، بالتمدم لهذه 

 .المفاضلة وٌعاملون معاملة الطبلب السورٌٌن من حٌث المبول الجامعً فً مفاضلة الثانوٌات المهنٌة، ورسوم التسجٌل
 (الحلمة الثانٌة)ٌسمح للطبلب العرب الممٌمون فً سورٌة، الذٌن ولدوا فٌها، وحصلوا على الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة، وأمضوا مدة مرحلة التعلٌم األساسً  -2

 .والمرحلة الثانوٌة فً سورٌة بالتمدم لهذه المفاضلة وٌعاملون معاملة الطبلب السورٌٌن من حٌث المبول الجامعً فً مفاضلة الثانوٌات المهنٌة، ورسوم التسجٌل
ٌتمدم أبناء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وذوي الشهداء والحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة إلى الكلٌات واأللسام و المعاهد  الممابلة الختصاصاتهم فً  -3

من المعدل للتفاضل % 60الشهادة الثانوٌة دون التمٌد بالحدود الدنٌا للمعدالت المطلوبة باستثناء كلٌات الهندسة التمنٌة حٌث ٌتطلب تدوٌن الرغبة تحمٌك حد أدنى 
 .حٌث ٌمكن للطالب اختٌار االختصاص الذي ٌرغبه من خبلل لائمة الرغبات التً تظهر له خبلل تمدمه إلى المفاضلة لدى مركز التسجٌل

ٌمكن للطبلب الذٌن رفضت جمٌع رغباتهم بنتٌجة هذه المفاضلة وٌرغبون بتسوٌة أوضاعهم التمدم بطلباتهم الكترونٌاً إلى مدٌرٌة شإون الطبلب المركزٌة فً  -4
باستثناء كلٌات الفنون الجمٌلة  والفنون ، إحدى الجامعات لتحدٌد كلٌة أو معهد ٌرغبون التسجٌل فٌه وفك الشروط والحدود الدنٌا للدرجات المعلنة لنتائج المفاضلة 

الجمٌلة التطبٌمٌة كونه ٌشترط فٌها أن تكون الرغبة مدرجة فً بطالة المفاضلة ضمن الرغبات األربعة األولى ،على أن ٌتم تمدٌم الطلبات خبلل فترة تسجٌل 
 .وتتم معالجة الطلبات االلكترونٌة الممدمة بالجامعات وإصدار لوائم الممبولٌن من لبل وزارة التعلٌم العالً ، الطبلب المستجدٌن الممبولٌن بنتٌجة المفاضلة 

ال ٌسوى وضع الطالب فً الكلٌات والمعاهد التً تشترط اختبارات، ما لم ٌكن ناجحاً فً االختبارات المطلوبة، وٌستثنى من هذا الشرط الذٌن تم تعدٌل درجاتهم  -5
فً الشهادة السورٌة بعد انتهاء الفترة المحددة للمسابمات واالختبارات وبمرار من وزارة التربٌة ولم تكن درجاتهم تخولهم االشتران فً االختبارات المطلوبة 

 .وتجرى لهم االختبارات والمسابمات والمماببلت من لبل لجان خاصة تإلف لهذا الغرض فً هذه الكلٌات والمعاهد
ٌتمدم الطبلب الراغبون بااللتحاق بمعاهد التربٌة الموسٌمٌة والتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة والتطبٌمٌة التابعة لوزارة التربٌة إلى المفاضبلت التً ٌتم اإلعبلن عنها من  -6

 .لبل وزارة التربٌة، وال ٌسمح للطالب الممبول فً هذه المفاضلة بالمبول فً معاهد وزارة التربٌة
ٌتمدم الطبلب الراغبٌن بتدوٌن رغبة كلٌات الفنون الجمٌلة والفنون الجمٌلة التطبٌمٌة والمعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة والفندلٌة والمعهد التمانً للفنون التطبٌمٌة  -7

بدمشك والمعهد التمانً للنفط والغاز فً الرمٌبلن ومدرسة التمرٌض بحلب إلى المسابمات واالختبارات، التً ستجري ضمن المواعٌد المحددة ضمن إعبلن 
 .المفاضلة العامة و ٌعفى الطبلب من حملة الثانوٌة الفندلٌة المتمدمٌن إلى المعاهد التمانٌة للعلوم السٌاحٌة والفندلٌة من فحص الممابلة

نجاح الطالب بالمسابمة أو الممابلة فً بعض الكلٌات أو المعاهد التً ٌشترط المبول فٌها النجاح بهذه االختبارات ال ٌعنً بؤنه تم لبوله فٌها حٌث ٌخضع الناجحٌن  -8
 .فً المسابمة أو الممابلة إلى المفاضلة وٌتم المبول بنتٌجة المفاضلة وفك الحدود الدنٌا للدرجات
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ٌتمدم الطبلب حملة الثانوٌة المهنٌة النفطٌة الراغبون بااللتحاق بالمعاهد التمانٌة للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنٌة إلى المفاضلة التً ٌتم اإلعبلن  -9

 .عنها من لبل وزارة النفط والثروة المعدنٌة
تمبل طلبات الراغبٌن من الطبلب السورٌٌن ومن فً حكمهم فً التمدم إلى مفاضلة الكلٌات التطبٌمٌة والكلٌات التمنٌة وكلٌات الفنون الجمٌلة والفنون الجمٌلة  -10

 .التطبٌمٌة وفك الشروط الواردة فً هذا اإلعبلن وفً إعبلن المفاضلة العامة
 وما بعد، والعبرة للعام ولٌس للشهر والٌوم وفك 1995تمبل طلبات الراغبٌن من الطبلب السورٌٌن ومن فً حكمهم فً التمدم إلى مفاضلة المعاهد من موالٌد  -11

 .شروط هذا اإلعبلن
وما بعد وبعد النجاح فً  1996تمبل طلبات الراغبات من اإلناث من حملة الجنسٌة السورٌة فمط فً التمدم إلى مدرسة التمرٌض فً جامعة حلب من موالٌد  -12

 .فحص الممابلة الذي سٌجري ضمن المواعٌد المحددة فً إعبلن المفاضلة العامة 
 .2019-2018ال ٌوجد استضافة للطبلب المستجدٌن الممبولٌن للعام الدراسً  -13
. اللغة األجنبٌة المعتمدة فً جمٌع الكلٌات التطبٌمٌة والمعاهد التمانٌة هً اللغة اإلنكلٌزٌة حصراً  -14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجمهىرية العربية السىرية                                 

وزارة التعليم العالي                                     

 المجلس األعلى للتعليم التقاني

16 

 

 

 
إجراءات التقدم إلى المفاضلة 

 
. لبلشتران فً هذه المفاضلة إلى أحد مراكز التسجٌل المعتمدة (بموجب وكالة رسمٌة)ٌتمدم الطالب شخصٌاً، أو وكٌله المانونً -1
.  واللغة األجنبٌة التً ٌرغب بالتفاضل بموجبها، وٌدونها مع رغباته فً مسودة بطالة المفاضلة2018لعام  (األولى أو الثانٌة)ٌختار الطالب دورة الشهادة الثانوٌة -2
. ٌموم الموظف المختص فً مركز التسجٌل باإلدخال االلكترونً لبٌانات الطالب ولرموز الرغبات التً اختارها فً مسودة المفاضلة-3
. ٌتؤكد الطالب من صحة إدخال بٌاناته وتسلسل رغباته ثم ٌموم موظف اإلدخال بتثبٌت البطالة االلكترونٌة وطباعة نسختٌن أصلٌتٌن منها -4
. ٌولع الطالب على النسختٌن األصلٌتٌن، وٌلصك الطوابع المطلوبة علٌهما-5
ٌولع موظف اإلدخال على النسختٌن األصلٌتٌن -6
ٌضع الموظف المختص فً المركز األختام الرسمٌة على النسختٌن وٌحتفظ بنسخة فً مدٌرٌة شإون الطبلب فً الجامعة -7
. ٌسلم موظف التسجٌل الطالب نسخة ملصك علٌها الطوابع إشعاراً باالشتران فً المفاضلة وٌحتفظ الطالب بهذه النسخة إلبرازها عند الضرورة-8
عند حدوث خطؤ فً التمدم إلى المفاضلة ٌمكن للطالب تعدٌل رغباته، لمرة واحدة فمط خبلل فترة التمدم للمفاضلة وذلن فً المركز الخاص بتعدٌل الرغبات بالجامعة  -9

: التً سبك وتمدم ببطالة المفاضلة إلٌها وذلن وفك اآلتً
ٌتمدم صاحب العبللة بطلب التعدٌل رسمٌاً إلى رئاسة الجامعة التً ٌتبع لها المركز المخصص لذلن مرفماً به بطالة المفاضلة الراغب بتعدٌلها والممهورة من -

 .مركز التسجٌل
ٌموم المركز المخصص بتعدٌل الرغبات الكترونٌاً وتسلم النسخة المعدلة للطالب وفك اآللٌة المعتمدة وٌحتفظ بالنسخة األخرى مرفمة بطلب الطالب وبطالة  -

 .المفاضلة السابمة
 .ترسل البطالات المعدلة إلى الوزارة ضمن مغلف خاص مرفمة بمائمة اسمٌة -
-  ً . ال ٌحك للطالب التمدم أكثر من مرة للمفاضلة فً أي من مراكز التسجٌل المحددة وفً حال تمدم إلى أكثر من مركز تعتمد البطالة األولى وتلغى الثانٌة حكما
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الوثائق المطلوبة ومواعٌد التقدم للمفاضلة 

 

صورة عن الهوٌة الشخصٌة بالنسبة للطبلب السورٌٌن أما الطبلب الفلسطٌنٌٌن الممٌمٌن فً سورٌة فٌتمدمون بصورة عن المٌد فً السجل المدنً مستخرج حدٌثاً  -1

 . وما لبل26/7/1956ٌذكر فٌه تارٌخ اللجوء لعائلة الطالب والذي ٌجب أن ٌكون بتارٌخ 

 (الحلمة الثانٌة)ٌتمدم أبناء المواطنات السورٌات الممٌمات فً سورٌة بوثٌمة تثبت جنسٌتهم باإلضافة إلى وثٌمة تسلسل دراسً لمرحلة التعلٌم األساسً  -2

.       ومرحلة التعلٌم الثانوي وصورة عن البطالة الشخصٌة لؤلم وسند إلامة لها خبلل مدة دراسة ابنها فً سورٌة

ٌتمدم الطبلب العرب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة المهنٌة السورٌة بوثٌمة تثبت جنسٌتهم باإلضافة إلى شهادة مٌبلد سورٌة ووثٌمة تسلسل دراسً لمرحلة التعلٌم  -3

 .ومرحلة التعلٌم الثانوي (الحلمة الثانٌة)األساسً 

 وحتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم األربعاء الوالع فً 8/9/2018تمدم الطلبات إلى مراكز التسجٌل المبٌنة أدناه اعتباراً من صباح ٌوم السبت الوالع فً  -4

 وٌتم استمبال الطبلب ٌومٌاً ضمن فترة التسجٌل المحددة أعبله ٌومٌاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانٌة والنصف ظهراً ما عدا ٌوم الجمعة 19/9/2018

. وعطلة عٌد رأس السنة الهجرٌة 
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: مراكز التسجٌل المعتمدة

 
 
 

وزٌر التعلٌم العالً 
رئٌس المجلس األعلى للتعلٌم التقانً 

 
الدكتور عاطف النداف 

 

جامعة طرطوس جامعة حماه جامعة الفرات جامعة البعث جامعة تشرٌن جامعة حلب جامعة دمشق 

 1مخبر الحاسبات بناء اإلدارة ط (دمشك)كلٌة الهمن 
 ط أرضً 1مخبر (دمشك)المعهد التمانً الهندسً 

 ط أرضً 2مخبر (السوٌداء)كلٌة التربٌة الثانٌة 
 1 ط 1مخبر (درعا)كلٌة التربٌة الثالثة 
 ط أرضً 1مخبر (المنٌطرة)كلٌة التربٌة الرابعة

 ط أرضً 1مخبر (النبن)المعهد التمانً الطبً 
 1 ط 1مخبر (دمشك)معهد الرصد الزلزالً 

لبو -  بناء المخابر2مخبر (دمشك)كلٌة الزراعة 
 1 ط1مخبر/درعا/المعهد التمانً للكمبٌوتر 
 1 ط2مخبر/درعا/المعهد التمانً للكمبٌوتر
  :مراكز تصحٌح البٌانات

 ط أرضً 1مخبر(دمشك)كلٌة السٌاحة -
 1 ط 1مخبر (درعا)كلٌة التربٌة الثالثة -
 ط أرضً 1مخبر (المنٌطرة)كلٌة التربٌة الرابعة -
 ط أرضً 2مخبر (السوٌداء)كلٌة التربٌة الثانٌة -

مركز كلٌة الهندسة 
. التمنٌة

مراكز تصحٌح 
: البٌانات

مركز الحاسب 
اإللكترونً 

هندسة /1/مركز -
معلوماتٌة 

هندسة /2/مركز -
معلوماتٌة  

: مراكز تصحٌح البٌانات
مركز الحاسب / 1/مركز

كلٌة الهندسة -
 )المعمارٌة  

مخابر 
 (االنترنت 

 

دٌر -كلٌة الزراعة-
الزور 

-كلٌة الحموق-
الحسكة  

الكلٌة التطبٌمٌة 
/ 1/مخبر

مراكز تصحٌح 
: البٌانات

جامعة حماه 
اإلدارة المركزٌة /

/ 1/ كلٌة التربٌة مخبر  
 .

مراكز تصحٌح 
: البٌانات

مركز رئاسة الجامعة 
/ 1/مخبر 
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:                                                                                                                                                          صورة إلى
ٌرجى االطبلع                                                                                                                                                                –رئاسة مجلس الوزراء -
ٌرجى االطبلع                                                                                                              –مكتب التربٌة والتعلٌم العالً –المٌادة المطرٌة -
السٌد الوزٌر  . م-
السٌد معاون الوزٌر لشإون الطبلب والمعاهد  . م-
المجلس األعلى للتعلٌم التمانً  -
. ٌرجى االطبلع( حماه –طرطوس -الفرات–البعث –تشرٌن –حلب –دمشك ) رئاسة جامعة –وزارة                                -
. ٌرجى االطبلع– المكتب التنفٌذي –االتحاد الوطنً لطلبة سورٌة -
.  ٌرجى االطبلع–المكتب التنفٌذي لنمابة المعلمٌن -
مدٌرٌة اإلعبلم  -
......................... التابع لوزارة ............................ المعهد -

 
 


