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 الجمهورية العربية السورية 
 وزارة التربية         

    ه4136التاريخ :      /    /
 م 0245ل :    /     /الموافق 

 الثانوي  تعليمات القيد والقبول في الصف األول الموضوع :                   ( 1/7)513 /         الرقم :    
  لمستولى ا الخاصة و للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية                                                          
 م.0215/0216سي عليها وما في حكمها للعام الدرا                                                           

 ة :إلى مديرية التربية في محافظ      
حكمها بدءاً ا يف ـومة واملستوىل عليها ـة واخلاصـة واملهنيـجيري القيد والقبول يف الصف األول الثانوي يف املدارس الرمسية العام

وذلك للطالب الناجحني والناجحات يف  م0215 /9 /3 يف اخلميس حىت غاية يوم 6/7/0215 يف االثنني من يوم
 . م0215لدورة عام  اإلعدادية الشرعية ةشهادة التعليم األساسي أو الشهاد

 القيد والقبول في المدارس الثانوية المهنية :  :أولا 
 :اآليت كل حمافظة وفق  منم 1025لدورة عام  التعليم األساسييقبل يف الصف األول الثانوي املهين الناجحون يف شهادة  

 .كافة من املواليد مالعاالثانوي مجيع الطالب  الراغبني من املقبولني يف التعليم  - 2
 .  مهما كان جمموع درجاهتمم 2118 - 2117 - 2116:    مجيع الطالب من مواليد - 1
ممن حصلوا على الدرجات احملددة وما دون  م1001 -1002 -1000 – 2111 :  مجيع الطالب من مواليد - 3

   : اآليتالشرعية وفق  اإلعداديةالشهادة ويف أشهادة التعليم األساسي يف 

 المحافظة

درجة القبول للناجحين في شهادة 

 1300من التعليم األساسي 

درجة القبول للناجحين في الشهادة 

  2400من  اإلعدادية الشرعية

 مركز المحافظة
مركز المحافظة  ريف المحافظة ومدنها

 ريف المحافظة ومدنها

 - 3212 - 0011 دمشق

 3322 3322 0011 0011 ريف دمشق

 3000 3000 0652 0652 القنيطرة

 3310 3250 0532 0030 درعا

 3260 3355 0031 0031 السويداء

 3506 3523 0221 0200 حمص

 3030 3030 0601 0601 حلب

 3632 3632 0053 0053 حماه

 3322 3322 0011 0011 ادلب

 3615 3533 0061 0261 طرطوس

 3605 3530 0212 0232 الالذقية

 3321 3321 0521 0521 الرقة

 0020 0200 0311 0353 الحسكة

 3300 3300 0032 0032 دير الزور
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 .حرارألتطبيق نفس الدرجة المحددة لمركز المحافظة عند تسجيل الطالب ا العتباربآخذين           
رغبتهم من خالل مفاضلة الدرجات نسوي( حسب  –جتاري  –املهين ) صناعي الثانوي يتم قبول الطالب يف التعليم  -4

مبعايري اخلريطة املدرسية . تطبق التعليمات الوزارية املتعلقة  على أن للمدارس واملهنق الطاقة االستيعابية ـجلميع املسجلني وف
%(  50) مع مراعاة حتقيق توازن بني أعداد املقبولني يف التعليم الثانوي املهين التجاري للذكور واإلناث مبا يعادل نسبة

 . قبل بدء العام الدراسي ات فرز الطالبـجاز عمليـيتم إنو  .لكل منهما دون التأثري على املهن األخرى 
, حصراً اإلعدادية الشرعية/ -يالتعليم األساس/ يسجل الطالب أو الطالبة يف احملافظة اليت حصل منها على شهادة  -5

 . باستثناء طالب حمافظيت الرقة وإدلب
املهين وفق الدرجة  الثانوييف مركز احملافظة للقبول يف التعليم  شهادة التعليم األساسياد الطالب الناجحني يف أعدد دحت -6

 احملددة ملركز احملافظة ومدهنا .
من %   30بة ـحتدد درجة القبول لنس ة ـأكثر للحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي يف قري ة أوـمدرسيف حال وجود  -7

الناجحني يف شهادة التعليم األساسي من جمموع أعداد الطالب الناجحني يف تلك املدارس مبا ال يتجاوز احلد األعلى 
 .فتعامل حسب الدرجة الواردة يف اجلدول  تأما البلداللدرجة احملددة لريف احملافظة 

 القيد والقبول في المدارس الثانوية العامة الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها :   :  ثانياا 
, اإلعدادية الشرعية/ حصراً  -التعليم األساسي  يسجل الطالب أو الطالبة يف احملافظة اليت حصل منها على شهادة / -2

ينة من حصل على الشهادة من مدارس املدينة ويسجل حبيث يسجل يف مدارس املد باستثناء طالب حمافظيت الرقة وإدلب
 يف مدارس الريف من حصل على الشهادة يف مدارس الريف .

يف احملافطة اليت يقطن فيها, وفق ي العام ـو الثانحمافظيت الرقة أو إدلب يف الصف األول  منيسجل الطالب أو الطالبة  -0
 الدرجة احملددة للتسجيل يف حمافظته األصلية.

( تاريخ 4/5)2760/543)العلمي أو األديب( وفق البالغ الوزاري رقم ي العام ـو يقبل يف الصف األول الثان -3
ممن حصلوا على الدرجات احملددة وما  م1001 -1002 -1000 – 2111من مواليد :  الطالبم 27/6/1025

  :ق اآليتـم وف1025فوق يف شهادة التعليم األساسي أو يف الشهادة اإلعدادية الشرعية لدورة عام 

 المحافظة 

درجة القبول للناجحين في شهادة 

 1300من التعليم األساسي 

درجة القبول للناجحين في الشهادة 

 2400من اإلعدادية الشرعية 

 مركز المحافظة 
مدنهاو   

مركز المحافظة  ريف المحافظة
 ريف المحافظة ومدنها

 - 3213 - 0010 دمشق

 3331 3331 0010 0010 ريف دمشق

 3002 3002 0653 0653 القنيطرة

 3310 3252 0521 0032 درعا

 3260 3350 0030 0030 السويداء

 3505 3522 0220 0200 حمص

 3033 3033 0600 0600 حلب

 3633 3633 0052 0052 حماه

 3331 3331 0010 0010 ادلب

 3610 3532 0060 0260 طرطوس

 3600 3533 0201 0261 الالذقية

 3320 3320 0520 0520 الرقة

 0020 0203 0310 0352 الحسكة

 3302 3302 0021 0021 دير الزور
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 العام  ممن تتوافر فيهم شروط القبول يف التعليم تسجيل جميع الطالب المتقدمين إليهاعلى املدارس الثانوية العامة  -4
 خخالل أسبوع من تاري حسب احلاجة بني هذه املدارسالعددية ة الرتبيـة عملية التسوية ـجتري مديري ضمن الفرتة احملددة ,و

 . مراعية سكن الطالب األقرب للمدارس اليت سيداومون فيها  انتهاء التسجيل

 تنفيذ خطة الستيعاب :  إجراءات: ثالثاا 
 : منكل تشكل في مديرية التربية لجنة برئاسة مدير التربية وعضوية         

 . معاون مدير الرتبية لشؤون التعليم املهين والتقين  -     
 .معاون مدير الرتبية لشؤون التعليم الثانوي  -     

 . والتعاون الدويلو التخطيط  التعليم اخلاصو رؤساء دوائر االمتحانات والتعليم املهين والتقين والتعليم الثانوي  -
 .أعاله  ق ماذكرـوفشهادة التعليم األساسي الناجحني يف  الطالب تيعابـالسوالقبول  دـتنفيذ تعليمات القي : مهمتها     

 أسس نقل الطالب :  :رابعاا 
 نقل الطالب المسجلين في التعليم العام : -2 

بعد م 1001 -1002-1000-2111:ميكن انتقال الطالب املسجل يف التعليم العام من حمافظة إىل أخرى من مواليد       
حصل منها على شهادة التعليم العام يف احملافظة اليت بموافقة مديري الرتبية يف احملافظتني شريطة حتقيقه الدرجات املقبولة 

  .أو اإلعدادية الشرعيةالتعليم األساسي 
 ي :المهن الثانوينقل الطالب المسجلين في التعليم  -1
لب بوثيقة املهين بعد موافقة مديري الرتبيـة يف احملافظتني على أن يزود الطا الثانويميكن انتقال الطالب املسجل يف التعليم          

قبل فيه يف حمافظته وعلى  الذي نسوي / - املهنةصناعي مع  -املهين/ جتاري نوع التعليم دد فيها حيانتقال مصدقة أصوالً  
 مسؤولية مدير الرتبية يف احملافظة املنقول منها .     

أحد   يتم قبول نقل الطالب احلاصل على شهادة التعليم األساسي السورية  املسجل يف الصف األول الثانوي العام يف :أ  -3
ات يف ـوع درجعلى جمم األقطار العربية أو األجنبية إىل الصف األول الثانوي العام يف املدارس السورية إذا كان حاصالً 

 لشرط السن. وله على الشهادة وحمققاً ــل يف الصف األول الثانوي العام عام حصه للتسجيـيؤهل هادة التعليم األساسيــــش
أ ( أعاله يسجل يف  الصف األول الثانوي املهين يف مدارس احملافظة اليت يرغب  الطالب الذي ال تنطبق عليه الفقرة ) :ب    

على شهادة التعليم األساسي بعد موافقة الوزارة  منها الدراسة فيها  وفق األسس املعتمدة يف مديرية الرتبية اليت حصل
 . أصوالً 

 تصحيحات السن : : خامساا 
   .الشهادة من عام احلصول على أيـار /1/ ال تقبل تصحيحات السن إال إذا كانت نافذة لدى أمانة السجل املدين قبل تاريخ

 األوراق المطلوبة : :  سادساا 
ر , وطابع نقابة املعلمني ن العمة مس وذلك ملن أمت الثامنة عشر .( ل 20يلصق عليه طابع مايل بقيمة )  طلب انتساب -2

. س أو احلصول على إيصال العمل الشعيب هلذا املبلغ ويستثىن النازحون من هذه الطوابعل.( 2وطابع العمل الشعيب بقيمة )
الثانويات املهنية واملهن املوجودة يف كل مدرسة باحملافظة )بالنسبة للتعليم  أمساءمثبت عليه  نتساباالطلب مرفق منوذج عن 

 املهين ( .
 .وثيقة النجاح األصلية  -1
ضبارة الطالب حسب األصول وتدقق على البطاقة الشخصية أو على دفرت العائلة من إصورة عن قيد السجل املدين تؤخذ من  -3

 .ويكتب امسه الصريح فوق توقيعه  صحة املعلوماتقبل املسؤول عن التسجيل ويوقع هذا املسؤول على القيد بعد تأكده من 
 . شخصيتانصورتان  -4
  شهادة صحية تقدم خالل شهر واحد من بدء العام الدراسي. -5
 الطالب معلم.أحد والدي املعلمني تثبت أن  أبناءوثيقة من فرع نقابة املعلمني للطالب املتقدمني للتعليم املهين  من  -6
يف  لحةوات املسقامة للجيش والعالقيادة ال يفوثيقة خاصة بأبناء الشهداء حيصل عليها الطالب من مكتب شؤون الشهداء  -7

 دمشق . 
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 يفوض مدير التربية صالحية البت في: :  سابعاا 
درجة القبول  كل منهم  يقشريطة حتق )العلمي أو األديب( مالثانوي العا األوليف الصف  هتسجيل الطالب القاطنني يف حمافظت -2

 . الشرعية اإلعدادية أو األساسياليت حصل منها على شهادة التعليم  احملافظة مركز يفالعام  الثانوي التعليمب
 فُيقبل شريطةالعام الثانوي التعليم بأما الطالب الحاصل على شهادته من ريف المحافظة ومقبول في ريف محافظته       

تثبت انه اليت حصل منها على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية  مصدقة من مديرية التربيةيتقدم بوثيقة  أن
  ريف محافظته .من تعداد المقبولين بالتعليم العام في 

يف احملافظة احلاصلني منها على  تعليمات الفرز حسبيف الصف األول الثانوي املهين  هسجيل الطالب القاطنني يف حمافظتت -1
 . التربية يريمد بينوذلك بالتنسيق  األساسيشهادة التعليم 

حسب تعليمات الفرز يف احملافظة الراغبني يف يف الصف األول الثانوي املهين الرقة /  -إدلب  /كل من حمافظة طالب   تسجيل -3
 .التسجيل فيها

تسجيل الطالب ) املقبولني حسب جمموع درجاهتم يف الصف األول الثانوي العام ( الراغبني بالتسجيل والقبول يف التعليم  -4
 سجيل فيها .الثانوي املهين حسب تعليمات الفرز يف احملافظة الراغبني بالت

حدد ـيو   م 5102/ 21/ 09 اخلميس حىت يوم الثانوي العام واملهين األوليف الصف  قبول طلبات املتأخرين عن التسجيل -5
 .حسب الشواغر املتوافرة بالنسبة لطالب التعليم الثانوي املهين  واملهنالثانوي املهين نوع التعليم 

شهادة التعليم الثانوي العام من  احلاصلني على التعليم  أو املهين الثانويبول الطالب الراغبني يف التسجيل يف التعليم ق -6
وفق شروط القيد والقبول  1025/  1024و الذين مل يسجلوا يف العام الدراسي م  1024 أو 1023دورة عام  األساسي

ة القبول فينبغي أن تحقق الدرجة المقبولة في نوع التعليم عام الحصول على أما بالنسبة لدرج الواردة يف أواًل وثانياً 
 . في محافظتهالشهادة 

العام /  الثانوي وا سنوات الرسوب يف التعليمدتهم من التعليم الثانوي العام/مامل يستنفـاغبني يف حتويل دراسالطالب الر  قبول -7
شروط السن الواردة يف أواًل و تعليمات )إىل التعليم الثانـوي املهين بتسجيلهم يف الصف األول الثانوي املهين حصرًا حسب 

 .وحسب توافر الشاغر (الفرز اخلاصة بالتعليم الثانوي املهين عام احلصول على الشهادة 
 "عند طلب التسجيل بالوثيقة األصلية لشهادة التعليم األساسي أن يتقدم الطالبويشرتط يف كل احلاالت املذكورة أعاله "
 تعليمات متفرقة ::  ثـامنـاا   

وفق رغباهتم على أن  الذين مل يقبلوا باملهنة يف الفرز العادي املعلمني أبناءمقاعد لكل شعبة يف كل مهنة لقبول /  4 /ختصيص -2
مجيع مهن التعليم  دوتع يف اليوم التايل لعملية الفرز جترى بينهم مفاضلة بالدرجات على املقاعد املخصصة لكل مهنة 

 بفروعه الثالثة مشمولة بذلك . املهين الثانوي
وفق رغباهتم على أن  يف الفرز العاديالذين مل يقبلوا باملهنة  الشهداء أبناءمقاعد لكل شعبة يف كل مهنة لقبول /  3 /ختصيص -1

مجيع مهن التعليم  دوتع يف اليوم التايل لعملية الفرز جترى بينهم مفاضلة بالدرجات على املقاعد املخصصة لكل مهنة 
 بفروعه الثالثة مشمولة بذلك . املهين الثانوي

حمافظات دمشق  النظاميني واألحرار من منشهادة التعليم األساسي ن يرغب من الطالب الناجحني يف ـتسجيل ميسمح ب -3
وريف دمشق و القنيطرة خالل فرتة التسجيل احملددة آنفًا يف الصف األول يف الثانويات  املهنية القريبة من مناطق سكنهم 
التابعة ألي من هذه احملافظات على أن تطبـق عليهم تعليمات القيد والقبول من حيث السن والدرجات وجهة القبول يف 

 احملافظة اليت يرغبون التسجيل فيها. 
م على توزيع الطالب على مدارس 26/7/2114تاريخ  143/ 2264تشرف جلنة التعليم املهين املشكلة مبوجب قرارنا رقم  -4

 لوزارة .املدارس املهنية احملددة من قبل ا استيعاباالعتبار بالتعليم الثانوي املهين يف وزارة الرتبية والوزارات األخرى آخذين 
 وجودةاملالثانويات املهنية واملهن  أمساءمثبت عليه  نتساباالطلب ( بنموذج عن  )مديرية التعليم املهين والتقين الرتبية تواىف وزارة -5

 . بالسرعة الممكنة 1/1/1025يف  /1112112/رقم باحملافظة على الفاكس  ثانويةكل  يف ودرجة القبول فيها
تواىف وزارة الرتبية  )مديرية التعليم املهين والتقين ومديرية التعليم الثانوي ( حبصيلة أعـداد املقبولني ضمن جداول حسب  -6

 .م22/1025 /5 يفخالل مدة أقصاها  قافالنموذج املر 
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 : اآليتنتيجة عملها أمساء الطالب املقبولني لكل مدرسة يف جداول على النحو بضع اللجنة ت -7
  منطقة القبول         نوع التعليم المقبول فيه        مجموع الدرجات            السم الثالثي       التسلسل     

.............        .......................        ..................        ..............          .......... 
 : التعليم المزدوجالتسجيل في نظام تعليمات :  تاسعاا 
: احملافظاتيف  التعليم املزدوج/ نظام حلام وتشكيل املعادن-صناعة األلبسة -التصنيع امليكانيكي يف مهنة/يقبل للتسجيل  -2

 ق اآليت :ـوف تعليم املزدوجمكتب الطريق عن  / طرطوس -محـاه  -حـمص –حـلب  -ريف دمشق  –ق ـدمش/
 م  . 1026-1025الطالب املقبولني يف التعليم العام للعام الدراسي الراغبون من  -أ
 م  .1026-1025الراغبون من الطالب املقبولني يف التعليم املهين للعام الدراسي  -ب             
فاضلة وفق جمموع املعن طريق  من المسجلين المرشحينيتم اختيار و )ب( أفر أحد الشرطني ) أ ( اتو  بعد

 . درجات الطالب يف شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية 
نظام بالشركات املسامهة  إحدىالطالب الذي مت تنظيم عقد تدريب له من قبل  التعليم املزدوجيقبل يف نظام  -1

 ( بذلك . لتعليم املزدوجا مكتب –مديرية الرتبية )دائرة التعليم املهين والتقين  إعالمويتم  التعليم  املزدوج 
في المدارس خالل الفترة المحددة في هذه التعليمات وعلى عدا أيام العطل الرسمية  اا ــيومييجري التسجيل 

 .مسؤوليتكم 
                                                                                وزيـر الـتربيـة                               

                                                              هزوان الوزالدكتور                     
    

 صورة إلى :
 .القطري باب القيادة القطرية ـ مكتب الرتبية القطري ـ مكتب الش -
 .مكتب السيد رئيس جملس الوزراء  -
 . مكتب السيد الوزير -
 .الوزير  ينمكاتب السادة معاو  -
 .مديرية التعليم املهين والتقين  -
 . مديرية  التعليم الثانوي -
 .مديرية  االمتحانات  -
للجان الطبية الفرعيـة بفحـج جميـع الطـالب المتقـدمين بطلبـات  واإليعاز/إلجراء ما يلزم مديرية الصحة املدرسـية/  -

 .خالل المدة المحددة /
 .مجيع مديريات اإلدارة املركزية -

 .مكتب الرتبية والبحث العلمي  -قيادة احتاد شبيبة الثورة   -
 .نقابة املعلمني -
 .املائيةاملوارد  – ـ  النفط ـ النقل ةـ الصحالسياحة ـ الزراعة ـ : ةوزار  _

واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بالتنســيق مــع مــديريات التربيــة مــن خــالل ممــثلكم فــي لجنــة التعلــيم اإلطــالع  يرجــى    
  .المهنيالثانوي 

وزارة األوقاف / يرجى قبول الراغبني من الطالب لديكم ممن تنطبق عليهم تعليمات القيد والقبـول يف األول الثـانوي العـام  -   
 . السن وجمموع الدرجات  يشرطتوافر من حيث 1026-1025الدراسي للعام 

 .رئاسة اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش  -
 .طرطوس -محاه  -محص –حلب  -ريف دمشق  –غرفة  الصناعة يف حمافظة : دمشق  -
 ر في الصحف الرسمية والتلفزيون .المكتب الصحفي لنشره كخب -
 . /0عدد / التعليم المهني والتقنيشؤون الطالب في مديرية  -
   السيد امللحق الثقايف يف : -


