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  بطلباهتم إىل إدارة املعهد ضمن املدة احملددة آنفاً.ابملفاضلة  أن يتقدم الطالب الراغبون ابلتسجيل   -6
 اختيار املقبولني::   اثنيا  

مدير املعهد وعضوية معاون املدير و رئيس الدروس   برائسةيتم اختيار املقبولني من املسجلني يف كل معهد من قبل جلنة    -1
عن طريـق قرر  ـ من املتقدمني للتسجيل ضمن املدة احملددة لتغطية العدد امل  ورئيس شعبة شؤون الطالب  الفنية وأمني السر

النسوية ( بعد طي   –التجارية    -)الصناعية    املهنـية ة  ـحسـب تسلسل جمموع الدرجـات يف شهادة الدراسـة الثانوية  ـاملفاضل
 0وال يعترب الراسبون من العدد املقرر  ، الرتبية الدينية    درجة مادة

الثانوية املهنية دورة عام    احلاصلني وسام بطل اجلمهورية    حاملي   أوالديقبل    -2 مهما كان جمموع   م   2021على الشهادة 
دون النظر لتطابق مكان احلصول على الشهادة أو قيد النفوس مع احملافظة   درجاهتم يف املعهد الذي يرغبون التسجيل فيه

 املطلوب التسجيل يف معاهدها . 
 يقبل العدد املقرر الوارد يف اجلداول املرافقة لكل اختصاص يف كل معهد وفق اآليت :   -3
مث يستكمل   أوال  ام بطل اجلمهورية  معهد من املسجلني من أوالد حاملي وس يف كل    قبول األعداد املقررة لكل اختصاص  -آ    

 0العدد املقرر من املتقدمني للمفاضلة ضمن الفرتة احملددة حسب تسلسل جمموع الدرجات للمتقدمني
من غري املقبولني  قبول األعداد املقررة ملفاضلة أبناء املعلمني وفق األعداد احملددة يف اجلداول املرافقة لكل اختصاص    -  ب   

العادية  املفاضلة  احملددة   يف  املدة  ضمن  املسجلني  من  مباشرةً   يستكمل  احملدد  العدد  اكتمال  عدم  حال  ويف   ،
 . حسب تسلسل جمموع الدرجات  

امل  -4 إدارة  الفقرة  تعلن  وفـق  املفاضلة  بنتيجة  املقبولني  أمساء  آ    3  عهد  ح  –/  على  اختصاص  لكل    / يوم     ه د ـ ب  يف 
  ، ويتم إعالن مفاضلة أبناء  يف كل من مديرية الرتبية واملعهد   ت وذلك يف لوحة اإلعالان  م   2021  /   10  /7  اخلميس

 0املعلمني يف جداول مستقلة 
معاهد مـن الطالب الذين استنكفوا عـن الدراسة ابملعهـد/ نتيجة قبوهلم يف اجلامعات أو يف    ةفرا اغر املتو و يتم حصر الش  -5

ري إدارة املعهد وجت  اتريخ قبوهلم من  أايم ) دوام فعلي (  مخسة  بعد    أصوالً أخرى / أو اعتربوا مستنكفني لعدم تسجيلهم  
 الطالبلكل اختصاص يف املعهد و يستكمل العدد من بقية  لء الشواغر  ـومحددة  ـداد املـ الستكمال األع  عملية تسوية

ويتم إعالن أمساء املقبولني ضمن التسوية     درجاهتم  جمموع   القيد احملددة وحسب تسلسل  مدة ضمن  لديهم  املتقدمني  
املقبولني  حيدد    و،  أصوال   قبوهلم الستكمال إجراءات تسجيلهم وقبوهلم  ) دوام فعلي (    ام ـأي  مخسةللطالب  من اتريخ 

  .حسب األصول  
/من اثنياً حبصر 5من عملية تسجيل الطالب املقبولني ضمن التسوية الواردة يف البند/   االنتهاءتقوم إدارة كل معهد بعد    -6

لديهم ضمن   ن الطالب املتقدمني موتقوم مبلء هذه الشواغر الستكمال األعداد احملددة    جمددا    املتواجدة لديهم  الشواغر
 ( غري املقبولني    ويف حال وجد عدد من الطالب )،  غري املقبولني / حسب تسلسل جمموع درجاهتم    /   مدة القيد احملددة

يتم اإلعالن عن قبول هؤالء وم قبوهلم مجيعا  بتوزيعهم على الشعب  تي  قلأ  وأطالباً  / 20/بعد االنتهاء من هذا اإلجراء  
 من اتريخ قبوهلم.) دوام فعلي (  أيـام    مخسة خالل أصواًل و تستكمل إجراءات تسجيلهم    وفق هذا البند  الطالب

من اثنياً املذكور أعاله يتم مباشرةً  يف اليوم التايل   /6بعد االنتهاء من تسجيل الطالب املقبولني ضمن التسوية وفق البند /  -7
 الفاكس رقم   على  والتقين  قبل معاون مدير الرتبية لشؤون التعليم املهينموافاة مديرية التعليم املهين والتقين من  

 وفق اجلدول اآليت بعد التأكد منها: املطلوبة / ابلبياانت    4440110/         
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 اسم المعهد 
اسم 

 االختصاص 

 ة ـــــــالمفاضلة العادي

العدد المقرر للقبول 
 حسب التعليمات 

بعد  عدد الطالب المقبولين 
االنتهاء من تسجيل  

وفق   المقبولينالطالب 
 ( من ثانيًا  6البند )

المسجلين غير  عدد الطالب
بعد    /ينالمقبولين /المتبق 

االنتهاء من تسجيل الطالب  
( من  6المقبولين وفق البند ) 

 ثانيًا  

بيان الرأي والمقترح بقبول  
الطالب /غير المقبولين /  

 المتبقين 

      

 
جرحى العجز بنسبة ال تقل عن   ،  جرحى العجز الكلي واجلزئي،  وأشقاء وأزواج الشهداء    بناءأل) /مفاضلة خاصة  جترى    -8

من العسكريني اجملندين واالحتياطيني ، أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي ال يقل عن   %35وال تزيد على  30%
املفقودين وأزواجهمأبن،70% أو   اء  استشهدوا  الذين  الداخلي  األمن  املسلحة وقوى  العسكريني يف اجليش والقوات  من 

أو إره  جرحوا  أيدي عصاابت  أو على  احلربية  العمليات  أو  احلرب  بسبب  معاديةفقدوا  أو عناصر  الوطن ابية  ( جريح 
بنسبة فوق    %40عجز    للمصابني  أو عناصر فما  إرهابية  أيدي عصاابت  أو على  احلربية  العمليات  أو  احلرب  بسبب 

الداخلي ،وكل    معادية األمن  املسلحة وقوى  والقوات  يقاتل  من عسكريو :اجليش  العريب إبمن أصيب وهو  مرة اجليش 
  وفق اآليت :   ابملفاضلة العادية  من غري املقبولني/السوري  

صناعي / زايدة عن   –اقتصاد منزيل    –/ جتاري    :يف كل معهد تقاين  على عشرة طالبعدد ال يزيد  يتم قبول   -أ
يف   األعداد فيه    احملددة  سجلوا  الذي  العادية املعهد  املفاضلة  يف  املقبولني  غري  جمموع   من  تسلسل  حسب 

 للمتقدمني. الدرجات  

اختيار   -ب يرتك  الصناعية  التقانية  للمعاهد  / حالعشرة  الطالب    وتوزيع ابلنسبة  الفقرة  //  أ  سب  البند  على   /8من 
 للجنة املشكلة لقبول الطالب.  وذلك حسب تسلسل الدرجاتاملوجودة لديهم    االختصاصات

 األوراق الثبوتية املطلوبة::  اثلثا  
ن يتقدم عن الطالب يف حال عدم وجوده كل أ  خاصة، وميكنعامة أو مبوجب وكالة   القانوينأو وكيله / شخصياً يقدم الطالب 

 :   إىل إدارة املعهد األوراق الثبوتية اآلتية /جدة ( مبوجب تفويض خطي من الطالب    -جد   –أخت    -أخ   –أم    –من ) أب  
مايل   -1 طابع  عليه  يلصق  املعهد  إدارة  من  يؤخذ  انتساب  األمحر  ـنقابوطابـع  / ل.س  10/ طلب  اهلالل  املعـلمني وطابع  ة 

قيمـة  السوري  منها  العريب  االنت  )  س0ل   / 25/   كل  على طلب  الراغب  سيدون  واالختصاص  املعهد  اسم  الطالب اب 
حسب   ليتم التفاضل عليه  ل بنفس احملافظة/ثأو معهد مما  ابلقبول فيه /يف حال وجود أكثر من اختصاص مقابل ملهنته

 .   ( والدرجات  تسلسل الرغبة
: يف حال عدم التحاق الطالب الذي مت قبوله يف املعهد ابلدوام  يدون على طلب االنتساب ابألسفل مالحظة واضحة •

يعترب مستنكفا  عن الدراسة ابملعهد ويفقد    اتريخ قبولهمن  أايم ) دوام فعلي (    مخسة  وتسديده الرسوم املطلوبة خالل  
 . ويوقع الطالب أمام املالحظة،  حقه يف القبول ويتم أخذ بديل عنه
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وجمموع  درجاته يف    ثــــانيـــة( ال   ووىل أاأل)    والدورة اليت اختارهاو رقم هاتفه    كتابة عنوانهمن الطالب    كما يطلب   •
خبط يده وبشكل واضح   من وثيقة الدورة اليت اختارها،  طي درجة مادة الرتبية الدينية    الثانوية املهنية بعد  الشهادة

   على الطلب ويتم التأكد وتدقيق البياانت من قبل القائمني على التسجيل.

الثانوية  للدورة اليت اختارها الطالب/  /ة النجاح األصليـة  ـصورة عن وثيق  -2  –التجارية    -)الصناعيةاملهنية    للشهادة 
عام    النسوية( أصوالً   م 2120دورة  للمطابقة مرفقة    مصدقة  األصلية  ختم  و  ابلوثيقة  من   األصلية الوثيقة    يتم 

أيضا   الرمسي  املعهد  بتاريخ ..... وخبتم  املعهد ........  للمفاضلة يف  بعبارة سجل  للطالب )  اخللف  بعد وتعاد 
الثبوتي  (السابقةالتأكد من ختمها ابخللف ابلعبارة   ة املطلوب ليتقدم هبا بعد إعالن قبوله ابملعهد مع بقية األوراق 

 .   استكماهلا
للدورة   ❖ األصلية  النجاح  وثيقة  تقدمي  الطالب  من  يطلب  خيتـــت الــكما  مل  قبل   هار ا  من  خـلفها  يكتب  حيث 

عب  التسجيـل  على  :/القـائمني  ال ـارة  وثيقة  الثـانية  دسـجل مبوجب  أو  األوىل  (   )الدورةورة  اختارها  ويــتم   اليت 
 .   وتعـــــــــــاد للطالبختمها خبتم املعهد الرمسي  

ويف حال أفاد الطالب برسوبه يف الدورة األوىل أو رسوبه أو عدم تقدمه للدورة الثانية يتم كتابة تعهد بذلك من  ❖
 قبلــه أصوال . 

نفوس ( مستخرج حديثاً أو صورة عن البطاقة الشخصية تصدق من املوظف   ) قيد  صورة عن قيد السجل املدين   -3
الثبوتية  ،  املختص ابلتسجيل   البند  وتستكمل األوراق  املفاضلة    21  و   7)  يف  نتيجة  الطالب  ( بعد إعالن  وقبول 

 . اتريخ قبولهمن بدء  )دوام فعلي(  أايم  مخسة على أن يتقدم بكافة أوراقه الثبوتية خالل مدة  هنائيا ،
 لعائلتهاتريخ اللجوء فيه   حديثاً يذكريتقدم الطالب الفلسطيين السوري بصورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج  -4

 .   لوما قب  7/1956/ 26جيب أن يكون من اتريخ  الذيو 
احلاصل  -5 العرب  الطالب  الثانوية    ونيتقدم  الشهادة  تثبت جنسيتهم  املهنية  على  بوثيقة  ابإلضافة إىل شهادة السورية 

 . يف سورية املهين  التعليم الثانوي  ةالثانية( ومرحلاحللقة  ) األساسي  تسلسل دراسي ملرحلة التعليم    ووثيقة ة  يميالد سور 
يتقدم أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم ابإلضافة إىل وثيقة تسلسل دراسي ملرحلة   -6

الثانوي    الثانية (   )احللقة التعليم األساسي   البطاقة الشخصية لألم وسند   يف سوريةاملهين  ومرحلة التعليم  وصورة عن 
  . السوريةأخرى غري  حتمل جنسية   وتتقدم األم بتعهد خطي أبهنا الة  خالل مدة دراسة ابنها يف سوري اإقامة هل 

 0سم حديثة يكتب عليها اسم الطالب   X 3  4صور شخصية قياس    ست   -7
 معلم. وثيقة رمسية من فرع نقابة املعلمني يف احملافظة تثبت أن الطالب املتقدم ملفاضلة أبناء املعلمني أحد والديه    -8
% وال   30جرحى العجز بنسبة ال تقل عن    ،  جرحى العجز الكلي واجلزئي،  وأشقاء وأزواج الشهداء    بناء)أ/وثيقة      -9

 70% من العسكريني اجملندين واالحتياطيني ، أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي الذي ال يقل عن    35تزيد على  
من العسكريني يف اجليش والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي الذين استشهدوا أو   اء املفقودين وأزواجهمأبن،%

( جريح الوطن بب احلرب أو العمليات احلربية أو على أيدي عصاابت إرهابية أو عناصر معاديةفقدوا بس  جرحوا أو
بنسبة فوق    %    40عجز    للمصابني  أو فما  إرهابية  أيدي عصاابت  على  أو  احلربية  العمليات  أو  احلرب  بسبب 

 مرة اجليش إب وهو يقاتل  من أصيب  من عسكريو :اجليش والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي ،وكل  عناصر معادية
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أو بدمشق  يف القيادة العامة للجيش و القوات املسلحة  مديرية شؤون الشهداء واجلرحى واملفقودين    من / العريب السوري  

 . فروعها يف احملافظات
ليته يتضمن أنه غري عامل يف دوائر الدولة أو مؤسساهتا أو أنه عامل و تصريح خطي موقع من الطالب لقبوله وعلى مسؤ   -10  

 أجر. يتمتع إبجازة دراسية أو حائز على إجازة بال  
قبل    -11 من  فيها  البياانت  ملء  يتم  ورقيه  بقسيمة  املفاضلة  ضمن  تسجيله  عملية  من  االنتهاء  بعد  الطالب  يزود 

 يت : آلالقائمني على التسجيل وفق ا
                                        يف اتريخ      /    /         -  -  -  يف املعهد     -  -  -  اسم األم      -  -  -اسم األب       -  -  -  الطالب  " مت تسجيل  

واستكمال   ملعرفة نتيجة املفاضلة األوىل     م 7/10/1220بتاريخ  على الطالب مراجعة املعهد       -  -  -  رقم الطلب
غري املسجل  / عن التسجيل    خذ بديل عن الطالب املقبول املستنكفأه مع العلم انه يتم  ـفي  ال  التسجيل إذا كان مقبو 

مبفاضلة اثنية وابلتايل على الطالب غري املقبولني يف املفاضلة   /  اتريخ قبولهمن بدء  أايم ) دوام فعلي (    مخسة  بعد
 "مراجعة املعهد.   والثانية  األوىل

م املعمم 1/2017/ 25تـاريخ  و    /7/ رقم  قرار وزارة التعليم العايلحسـب مضمون  مت قبوله من كل طالب الرسوم  ستوىف  ت  -12
 . م  5/2017/ 28اتريخ   ( 7/ 4)543/ 2899برقم  

  م.1/10/2017( اتريخ  4/7)543/ 5694تتم إجراءات تسجيل الطالب وفق التعميم الوزاري رقم    -13
 

 تعليمات حول التسجيل : :  رابعا    
 بغض النظر عن حمافظته األصلية.  واحد فقطحيق للطالب التسجيل يف معهد تقاين صناعي    -1
 .   بغض النظر عن حمافظته األصلية  واحد فقط لالقتصاد املنزيل    معهد تقاين التسجيل يف    حيق للطالب  - 2

املوجود فيها املعهد أو   التجارية بطالب االنتساب الذي قيد نفوسه من احملافظة  ينحصر التسجيل يف املعاهد التقانية  -  3           
   مع مراعاة ماأييت :، التجارية منها    املهنية  حاصل على الشهادة الثانوية

يف معهد تقاين  (الرقة  –)إدلب  املهنية التجارية من حمافظة:  الشهادة الثانويةاحلاصلني على  السوريني  الطالب  ينحصر تسجيل   -أ
 .    نفاً بغض النظر عن الشروط املذكورة أفقط ابلقطر    د ـــ واح   جتاري

ابلنسبة  أما    السوريني يف احملافظة احلاصلني على الشهادة الثانوية املهنية التجارية منها   ر تسجيل الطالب الفلسطينينيينحص   -ب
اتبعة من اثنوايت    الثانوية املهنية التجارية   احلاصلني على الشهادة   /الطالب السوريني  و  السوريني    الفلسطينينيالطالب    /
الثانوية املهنية  هلم التسجيل يف احملافظة احلاصلني    قــحي   يف دمشق أو ريف دمشقوموجودة  افظة القنيطرة  حمل على الشهادة 

كاملًة فيها شريطة تقدمي تسلسل  التجارية  أمتوا املرحلة الثانوية املهنية  تتواجد فيها الثانوية و الت  أو يف احملافظة    التجارية منها
 -رشيد حمي الدين–حممد منر احلسن    –الثانوايت هي :/ ) البطيحة    و   عند التسجيلهذه الثانوية  من  دراسي هلذه املرحلة  

 . /   يف حمافظة ريف دمشقوز ( جديدة عرط   –حمي الدين حممد   –/ )السيدة زينب    يف حمافظة دمشق (    إبراهيمأجمد 
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التسجيل يف املعهد التقاين دمشق وقيد نفوسهم من دمشق    حيق للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية املهنية التجارية من  -ت
شريطة أن يتقدم الطالب بسند إقامة يثبت أنه من سكان "    التجاري يف ضاحية قدسيا التابع ملديرية الرتبية يف ريف دمشق

 " . أو اهلامة  قدسيا أو ضاحيتها أو مشروع دمر  

ق التسجيل يف املعهد التقاين التجاري ريف دمشدمشق أو  حيق للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية املهنية التجارية من   -ث
 يف القنيطرة . 

املولودونيعامل    -4 العرب  املقيمون  الطالب  القطر    و  احللقة الذين  يف  التعليم األساسي )  الثانوية   أمتوا مرحلة  الثانية ( واملرحلة 
املهنية يف سورية حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية املهنية السورية ، معاملة الطالب  السوريني من حيث التسجيل 

 الرسوم  . تسديد  والقبول يف املفاضلة العامة و 
يعامل أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية املتزوجات من غري السوريني أو من يف حكمهم الذين درسوا مرحلة التعليم   -5

األساسي ) احللقة الثانية (  واملرحلة الثانوية املهنية يف سورية حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية املهنية السورية وكانت 
س   األم يف  دراسة  مقيمة  فرتة  الطالب  ابنهاورية خالل  معاملة  العامة   ،  املفاضلة  يف  والقبول  التسجيل  حيث  من  السوريني 

 . الرسوم تسديد  و 
-4بند / ــيف ال  واردة أعاله ــروط الـعليهم الش  قال تنطبن  ـــذيـــ ة الـة السوريـهادة الثانوية املهنيـة الشــــعرب واألجانب محل ـــالطالب ال  -6

 حصراً. العرب واألجانب الطالب  يتقدمون إىل مفاضلة    /5
ويتم تسجيلهم يف قوائم   ملفاضلة وفق اجلدول اآليت اب  2021يسجل محلة الشهادة الثانوية املهنية التابعة لوزارة النقل دورة عام   -  7

 املالحظات. . جبانب االسم يف حقل  هنة ..... املدرجاهتم وكتابة  جمموع  املفاضلة حسب تسلسل 
 

 االختصاص الذي يقبل به يف املعهد  املهنـــة  تسلسل 

 التعبئة وشحن السلع  مالحة حبرية  1

 حمركات حبرية  ة حبريحمركات ميكانيك   2

 
تسجيل    -8 أو  ستة  يف حال  املعهد    اختصاص ألي  قل  أطالب  الرتبية  الصناعي التقاين  يف  لوزارة  من   التابع  االنتهاء  بعد 

وأمساء  مع كشف أبمسائهممباشرًة يتم خماطبة وزارة الرتبية من اثنياً   /6تسجيل الطالب املقبولني ضمن التسوية وفق البند /
قطر يتبع آخر يف التقاين صناعي  يف أي معهد  من أجل دراسة إمكانية استيعاهبم    اهاملعاهد الراغبني ابستمرار دراستهم في

 .يتوافر فيه الشاغر  و  وزارة الرتبية  ل
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 م 2022-2021الصناعية للعام الدراسي  نية  ا التق عداد الطالب املقرر قبوهلم يف املعاهد  أ امسا  :  خ 

 االختصاص       عهدامل               احملافظة       لتسلسل ا
            العدد املقرر    

 للمسجلني 

          العدد املقرر   
 ألبناء املعلمني

 املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية الصناعية 

1 

 دمشق   

 التقاين الصناعي األول     
 التقنيات الكهرابئية   20 156 كهرابئيةالتقنيات  ال  

 االتصاالت +  اإللكرتونية التقنيات  20 156 اإللكرتونية  التقنيات     2

2 

 الصناعي الثاين التقاين     

 ميكانيك وكهرابء املركبات  15 117 ميكانيك املركبات   

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 5 39 التصنيع امليكانيكي   4

 عادن تعليم مزدوجامل+ حلام وتشكيل  عادناملحلام وتشكيل  10 78 إنشاءات معدنية     5

 جنارة األاثث والزخرفة  10 78 تصميم داخلي      6

7 

 التقاين الصناعي الثالث   

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 5 39 قوالب معدنية     

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 5 39 صناعة قوالب بالستيك  8

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج امليكانيكي+التصنيع  5 39 أجهزة دقيقة       9

 التكييف والتربيد  10 78 تربيد وتكييف        10

 تمديدات ال تدفئة و ال 5 39 تدفئة وهتوية       11

 ميكاترونكس +  اإللكرتونية تقنيات ال+ التقنيات الكهرابئية  4+2+2 40+10+ 10 التحكم اآليل 12

 األجهزة الطبية صيانة  10 78 التجهيزات الطبية صيانة  13

 تقنيات احلاسوب  25 195 هندسة احلواسيب اسوب األول احلتقنيات     14

 تقنيات احلاسوب  20 156 هندسة احلواسيب الثاين تقنيات احلاسوب      15

16 
 املعهد التقاين الصناعي       ريف دمشق

 التقنيات الكهرابئية   10 78 كهرابئيةالتقنيات  ال

 ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 ميكانيك املركبات  17

18 

 محص   

 التقاين الصناعي األول     

 ميكانيك وكهرابء املركبات  20 156 كانيك املركبات يم

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 10 78 التصنيع امليكانيكي  19

 حلام وتشكيل املعادن + حلام وتشكيل املعادن تعليم مزدوج 10 78 إنشاءات معدنية 20

21 

 التقاين الصناعي الثاين     

 التقنيات الكهرابئية   20 156 كهرابئيةالتقنيات  ال

 االتصاالت +  اإللكرتونية التقنيات  10 78 اإللكرتونية  التقنيات   22

 التكييف والتربيد  5 39 تربيد وتكييف 23

 تمديدات ال تدفئة و ال 5 39 تدفئة وهتوية 24

 ميكاترونكس +   اإللكرتونية + التقنيات  التقنيات الكهرابئية  6+2+2 58+ 10+01 التحكم اآليل  25

 مجيع االختصاصات  10 78 كيمياء صناعية  26

 احلاسوب تقنيات  35 273 هندسة احلواسيب تقنيات احلاسوب          27
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 االختصاص  عهد امل احملافظة التسلسل
العدد املقرر  

 للمسجلني 
العدد املقرر  

 ألبناء املعلمني
 املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية الصناعية 

28 

 محاه

 التقاين الصناعي األول 
 ميكانيك وكهرابء املركبات  25 195 كانيك املركبات يم

 آليات ومعدات زراعية  10 78 زراعية جرارات وآليات   29

30 

 التقاين الصناعي الثاين 

 التقنيات الكهرابئية   15 117 التقنيات الكهرابئية

 حلام وتشكيل املعادن + حلام وتشكيل املعادن تعليم مزدوج 5 39 إنشاءات معدنية 31

 التكييف والتربيد  10 78 تربيد وتكييف 32

 االتصاالت +  اإللكرتونية التقنيات  15 117 اإللكرتونية  التقنيات   33

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 5 39 يكانيكي املتصنيع  ال 34

 تمديدات التدفئة و ال 5 39 تدفئة وهتوية 35
 جنارة األاثث والزخرفة 5 39 تصميم داخلي 36

   37 

 تقنيات احلاسوب 
 تقنيات احلاسوب  10 78 حاسوبية شبكات  

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة الربجميات  38

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب 39

40 

 حلب

 التقاين الصناعي األول 
 حلام وتشكيل املعادن + حلام وتشكيل املعادن تعليم مزدوج 10 78 إنشاءات معدنية     

 سباكة الماذج و  الن 10 78 مناذج و سباكة      41

42 

 التقاين الصناعي الثاين 

 ميكانيك وكهرابء املركبات  20 156 ميكانيك املركبات    

 التصنيع امليكانيكي تعليم مزدوج التصنيع امليكانيكي+ 15 117 يكانيكياملتصنيع  ال    43

 تمديدات التدفئة و ال 10 78 تدفئة وهتوية 44

45 

 تقنيات احلاسوب 
 تقنيات احلاسوب  10 78 حاسوبية شبكات  

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة الربجميات  46

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب 47

 جنارة األاثث والزخرفة 10 78 تصميم داخلي التقاين الصناعي الثالث  48

49 

 التقاين الصناعي الرابع 

 التقنيات الكهرابئية   10 78 التقنيات الكهرابئية

 ميكاترونكس +  اإللكرتونية  + التقنيات  التقنيات الكهرابئية  6+2+2 58+10+10 التحكم اآليل 50

 االتصاالت +  اإللكرتونية التقنيات  10 78 اإللكرتونية  التقنيات  51

 التكييف والتربيد  10 78 تربيد وتكييف  اخلامس  التقاين الصناعي 52
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 االختصاص  عهدامل احملافظة التسلسل
العدد املقرر  
 للمسجلني 

العدد املقرر ألبناء  
 املعلمني 

املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية 
 الصناعية 

53 

 إدلب 

يف    التقاين الصناعي   
 إدلب

كهرابئيةالتقنيات  ال   التقنيات الكهرابئية 5 39 

كانيك املركبات يم 54  ميكانيك وكهرابء املركبات   - - 

    حلام وتشكيل املعادن   - - إنشاءات معدنية 55

جرارات وآليات زراعية   56   آليات ومعدات زراعية - - 

اإللكرتونية تقنيات  ال 57    اإللكرتونية  التقنيات   5 39  

58 

تقنيات احلاسوب      
 تقنيات احلاسوب            - - شبكات حاسوبية  

 تقنيات احلاسوب            - - هندسة الربجميات   59

 تقنيات احلاسوب            - - هندسة احلواسيب    60

61  
 
 
 
 

دير الزور     

 
 

األول  التقاين الصناعي     حلام وتشكيل املعادن  5 39 إنشاءات معدنية 

62 

الثاين   التقاين الصناعي     

كهرابئيةالتقنيات  ال     التقنيات الكهرابئية 10 78   
اإللكرتونيةالتقنيات     63    اإللكرتونية  التقنيات   5 39  

 ميكانيك وكهرابء املركبات  5 39 ميكانيك املركبات  64

 التكييف والتربيد  5 39 تربيد وتكييف 65

 التصنيع امليكانيكي  5 39 التصنيع امليكانيكي  66
 جنارة األاثث والزخرفة 5 39 تصميم داخلي 67

68 
تقنيات احلاسوب       

 تقنيات احلاسوب  5 39 شبكات حاسوبية 

 تقنيات احلاسوب  5 39 هندسة الربجميات  69

 تقنيات احلاسوب  5 39 هندسة احلواسيب 70

71 

ةـلرقا  
  التقاين الصناعي يف   

ةـالرق  

كهرابئيةالتقنيات  ال   التقنيات الكهرابئية - - 

كانيك املركبات يم 72  ميكانيك وكهرابء املركبات  - - 

73 
 التدفئة والتمديدات  - - تدفئة وهتوية

عادن املحلام وتشكيل   - - إنشاءات معدنية 74  

اإللكرتونية التقنيات   75    اإللكرتونية  التقنيات   - -  

احلاسوب تقنيات   - - هندسة احلواسيب  76  

77 

التقاين الصناعي يف      احلسكة 
 احلسكة 

كهرابئيةالتقنيات  ال   التقنيات الكهرابئية 15 117 

كانيك املركبات يم 78  ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 

79 
 حلام وتشكيل املعادن  5 39 إنشاءات معدنية

80 
اإللكرتونيةتقنيات ال    اإللكرتونية  التقنيات   10 78  

81 
 تقنيات احلاسوب  20 156 هندسة احلواسيب 
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 االختصاص  املعهد  احملافظة التسلسل
العدد املقرر  

 للمسجلني 
العدد املقرر  
 ألبناء املعلمني

 املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية الصناعية 

82 

 الالذقية 

األول التقاين الصناعي    

  

 ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 املركبات ميكانيك  

 التصنيع امليكانيكي  5 39 يكانيكي املتصنيع  ال 83
وتشكيل معادن تعليم مزدوج محلام وتشكيل معادن + حلا 5 39 إنشاءات معدنية 84  

 تربيد وتكييف 10 78 تربيد وتكييف 85

86 

 التقاين الصناعي الثاين 

  التقنيات الكهرابئية 25 195 كهرابئيةالتقنيات  ال

+ االتصاالت   اإللكرتونية  التقنيات   20 156 اإللكرتونية  تقنيات  ال 87  

 ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 حمركات حبرية  88
 ميكانيك وكهرابء املركبات  5 39 تعبئة ونقل وختزين 89
90 

 تقنيات احلاسوب 
تقنيات احلاسوب    10 78 شبكات حاسوبية   

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة الربجميات  91
 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب 92

93 

 طرطوس 
التقاين الصناعي  يف  

 طرطوس

  التقنيات الكهرابئية 20 156 كهرابئيةالتقنيات  ال
 ميكانيك وكهرابء املركبات  15 117 كانيك املركبات يم 94
وتشكيل معادن تعليم مزدوج محلام وتشكيل معادن + حلا 10 78 إنشاءات معدنية 95  

+ االتصاالت   اإللكرتونية  التقنيات   10 78 اإللكرتونية  تقنيات  ال 96  

 تقنيات احلاسوب  20 156  هندسة احلواسيب 97

98 

 درعا 
التقاين الصناعي  يف  

 درعا 

  التقنيات الكهرابئية 20 156 كهرابئيةالتقنيات  ال
 ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 ميكانيك املركبات  99
   اإللكرتونية  التقنيات   5 39 اإللكرتونية  تقنيات  ال 100

 حلام وتشكيل معادن  5 39 إنشاءات معدنية 101

تقنيات احلاسوب    5 39 شبكات حاسوبية  102  
 تقنيات احلاسوب  5 39 هندسة الربجميات  103
 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب 104

105 

 السويداء 
التقاين الصناعي  يف  

 السويداء 

  التقنيات الكهرابئية 15 117 كهرابئيةالتقنيات  ال
 ميكانيك وكهرابء املركبات  10 78 ميكانيك املركبات  106
 حلام وتشكيل معادن  5 39 إنشاءات معدنية 107

 تربيد وتكييف 10 78 تربيد وتكييف 108
   اإللكرتونية  التقنيات   10 78 اإللكرتونية  التقنيات   109

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة الربجميات  110
 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب  111

112 

 القنيطرة 
التقاين الصناعي يف  

 القنيطرة 

  التقنيات الكهرابئية 10 78 التقنيات الكهرابئية 

113 
 ميكانيك وكهرابء املركبات  5 39 ميكانيك املركبات 

 حلام وتشكيل معادن  5 39 إنشاءات معدنية 114

 تقنيات احلاسوب  10 78 هندسة احلواسيب  115
  آليات ومعدات زراعية 5 39 جرارات وآليات زراعية 116
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 م 2022-2021  الدراسيللعام  نية لالقتصاد املنزيل  االتقعاهد  امليف    ا املقرر قبوهل  تلباطاالعداد  أسادسا  :

 

 احملافظة  التسلسل

املعهد التقاين 
   لالقتصاد املنزيل

  للذكور و اإلانث 
 يف

 االختصاص 
العدد املقرر 
 للمسجالت 

العدد املقرر 
  ألبناء

 املعلمني 

لشهادة الثانوية  يف ااملهنة املطلوبة 
 املهنية النسوية 

 نظام قدمي + نظام حديث

1 
 دمشق 

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  25 195 خياطة املالبس  ملزة األول اب

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  20 156 خياطة املالبس  ساكن برزةالثاين مب 2

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس    النبك دمشق ريف  3

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس  ابلزاهرة  القنيطرة  4

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10    78 خياطة املالبس  درعا  درعا  5

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس  السويداء  السويداء  6

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  25 195 خياطة املالبس  محص محص 7

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  25 195 خياطة املالبس  محاة محاة 8

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  25 195 خياطة املالبس  حلب حلب 9

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  5 39 خياطة املالبس  إدلب  إدلب  10

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  20 195 خياطة املالبس  الالذقية  الالذقية  11

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  20 195 خياطة املالبس  طرطوس  طرطوس  12

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  - - خياطة املالبس  الرقة  الرقة  13

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس  الزور دير  دير الزور  14

15 
 احلسكة 

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  5 39 خياطة املالبس  القامشلي 

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  5 39 خياطة املالبس  احلسكة  16
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 م 2022-2021التجارية للعام الدراسي  نية  االتقالطالب املقرر قبوهلم يف املعاهد    عداد:أسابعا   

 

 اسم املعهد  احملافظة  التسلسل
العدد املقرر  

 للمسجلني 

العدد املقرر ألبناء  
 املعلمني 

1 

 دمشق 

يف    التجاري األولالتقاين املعهد 
 الربامكة 

702 90 

2 
يف   التجاري الثاين التقاين املعهد 

 مساكن برزة مسبقة الصنع 
390 50 

3 

 ريف دمشق 

 35 273          التقاين التجاري يف التل  املعهد 

4 
املعهد التقاين التجاري يف    

     ضاحية قدسيا
312 40 

 20 156 التجاري  التقاين  املعهد  القنيطرة  5

 20 156 التجاري   التقاين  املعهد  درعا  6

 25 195 التجاري  التقاين املعهد  السويداء  7

 30 234 التجاري   التقاين  املعهد  محص 8

 35 273 التجاري  التقاين    املعهد  محاة 9

10 
 حلب

 20 156 التجاري األول  التقاين املعهد 

 10 78 التجاري الثاين التقاين املعهد  11

 - - التجاري  التقاين    املعهد  إدلب  12

 25 195 التجاري  التقاين    املعهد  الالذقية  13

 25 195 التجاري   التقاين  املعهد  طرطوس  14

 10 78 التجاري    التقاين    املعهد  دير الزور  15

 20 156 التجاري   التقاين  املعهد  احلسكة  16

 - - التجاري  التقاين    املعهد  الرقة  17
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 :  تعليمات متفرقة : منا  اـ ث

ريطة التقيد ـ ش   الكليات أو املعاهد األخرى يف القطر  الطالب الذين تقدموا لالنتساب إىل   ابملفاضـلـة يقبل للتسجيل   -1
 .   من رابعاً   / 3  –  2 -1والبند /  / من اثلثاً  2/لبند  اب

 وفق اآليت :   االختصاصات احلاسوبية يتم قبول تسجيل الطالب يف   -2

تقنيات  تسجيل طالب  يقبل   -أ يتواجديف  احلاسوب  مهنة  الت  اختصاص    املعاهد  احلواسيب  /واحدفيها   /هندسة 
 هلذا االختصاص .   ة ضمن املفاضلة ويتم القبول فيه حسب تسلسل جمموع درجات املتقدمني من هذه املهن

الت  يقبل تسجيل طالب مهنة    -ب املعاهد  فيها االختصاصات احلاسوبية  يتقنيات احلاسوب يف  يف   أو  الثالثةتواجد 
بعد توزيعهم  ويتم    لرغباهتم ،  وفقاً الثالثة  تواجد فيها أكثر من اختصاص من االختصاصات احلاسوبية  تلت  املعاهد ا

لرغباهتم وتسلسل جمموع درجاهتم مبا حيقق تغطية   وفقا  املتوافرة    احلاسوبية  انتهاء فرتة التسجيل على االختصاصات 
 . االستيعاب املقرر لكل اختصاص من هذه االختصاصات

 الصناعية بدمشق بتسجيل مجيع الطالب املتقدمني للمفاضلة وفق اآليت :نية  االتقتقوم املعاهد   -3 
 . التحكم اآليل  - اإللكرتونية  ات  التقني  -الصناعي األول الختصاصات: التقنيات الكهرابئية  التقاين   املعهد   -آ  

  -اإلنشـــاءات املعدنيـــة    –ميكانيـــك املركبـــات  -التصـــنيع امليكـــانيكي  الختصاصـــات:الصـــناعي الثـــاين  التقـــاين  املعهـــد    -  ب
 0دقيقة  أجهزة    -قوالب بالستيك  -قوالب معدنية  –التصميم الداخلي  

 0صيانة التجهيزات الطبية  –التدفئة والتهوية     -: التربيد والتكييف  الصناعي الثالث الختصاصاتالتقاين املعهد   - ج
 .املعهد التقاين الصناعي الثالثيف  يف معهد تقنيات احلاسوب األول بدمشق املتواجد هندسة احلواسيب اختصاص  -د  
وســيتم بعــد انتهــاء فــرتة التســجيل  ،    ممهنــتهمــع  وافقــة  تيف االختصاصــات امل  مغبــاهتب بتســجيل تسلســل ر اليقــوم الطــ  -هـــ  

لرغبـاهتم وجممـوع درجـاهتم مبـا حيقـق تغطيـة االسـتيعاب املقـرر لكـل اختصـاص   وفقاً توزيعهم على االختصاصات املتوافرة 
مــدير الرتبيــة لشــؤون التعلــيم املهــين والتقــين ومــديري املعاهــد    ادة معــاون وذلــك مــن قبــل جلنــة تشــكل هلــذه الغايــة مــن الســ

 0 ةساخلم الصناعية
  الطـالب يف املعهــد   أكثــر مــن مركــز لتســجيل  /  ريــف دمشــق - القنيطــرة -دمشــق   ة /مديريـة الرتبيــة يف حمافظـ  حتــدد-4

ــاين   ــاري  التقـ ــديهم  التجـ ــباً   حســـبلـ ــه مناسـ ــا يرونـ ــاين الت  مـ ــد التقـ ــبة للمعهـ ــاري /األول  ، وابلنسـ ــوم    وأجـ ــق يقـ ــاين / بدمشـ الثـ
ويتم بعد انتهاء فرتة التسجيل توزيـع الطـالب  الطالب بتسجيل رغبته على طلب االنتساب ابملعهد الذي يرغب القبول فيه  

 . مبا حيقق تغطية االستيعاب املقرر لكال املعهدين  وجمموع درجاهتمعلى املعهدين وفقاً لرغباهتم 
دة من جداول ــ نسخة واح  م17/10/2021  بتاريخ   يف الوزارة  والتقين   مديرية التعليم املهين  إىل   مديرية الرتبيةترسل    -5

ة حسب تسلسل جمموع الدرجات بعد طي مادة الرتبية ـــــ د والطالب املقبولني مرتبــــ للقي  تتضمن أمساء مجيع املتقدمني 
 وفق اجلدول اآليت:   ه حد  اختصاص علىالدينية لكل  
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 0000000000000  00000جدول الطالب املتقدمني واملقبولني بنتيجة املفاضلة يف املعهد  

                  00000000000000000اختصاص                                                                 
 

رقم    

 التسلسل 
 اسم األب  االسم والنسبة 

مكان وتاريخ    

 الوالدة 

مكان   

الحصول على  

 الشهادة 

مجموع الدرجات بعد  

طي درجة التربية  

 الدينية

 مالحظات 

       

       

 
مـع مراعـاة قبـول مجيـع املتقـدمني الـذين لـديهم نفـس    خبــط أمحــر  وحتدد الدرجة الدنيا الت قبل فيها الطالب لكل اختصاص

   والتقــين  يدقق من قبل معاون مدير الرتبيــة لشــؤون التعلــيم املهــين/  ويرفق معهم جدول كاآليتالدرجة مهما بلغ عددهم 
 :   مع التقيد بشكل اجلدول /

 

اسم  
 املعهد 

 الختصاص ا

 
عدد    

 الشعب 

 مفاضلــة عاديــة            
العدد املستكمل عند عدم  

 اكتمال أبناء املعلمني
 مفاضلة أبناء املعلمني 

عدد     
 املتقدمني 

عدد    
 املقبولني

أعلى  
 درجة 

أدىن  
 درجة 

عدد      
 االستكمال 

 أدىن درجة     
 لالستكمال

عدد     
 املتقدمني 

عدد    
 املقبولني

أعلى  
 درجة 

أدىن    
 درجة 

             

 
 الشهداء ومقعدي احلرب وأحداث األمن الداخلي.بناء كما ترسل نسخة من أمساء الطالب املقبولني ضمن املفاضلة اخلاصة أب  -

 مفاضلة الطالب العرب و األجانب : : اتسعا  
دون النظــر  /  محلــة شــهادة الدراســة الثانويــة املهنيــة الســوريةيــتم قبــول عــدد مــن الطــالب مــن أبنــاء الــبالد العربيــة واألجنبيــة مــن   -1

أو غري السورية الت تعـد معادلـة لشـهادة الدراسـة الثانويـة املهنيـة السـورية بفروعهـا /    /    لتطابق مكان حصوهلم على الشهادة
ــوهلماملقــرر  عــدد الطــالب  % مــن    5نيــة بنســبة  االنســوية / يف معاهــدان التق  –التجاريــة    –الصــناعية   ـــ :    قب / العــدد املقــرر ل

 .يف كل  اختصاص من كل معهد زايدة على العدد املعلمني /أبناء املسجلني + 

درجـات النجـاح يف الشـهادة  ترتيـب  يكون القبول مبوجب مفاضلة خاصة جترى بني املتقـدمني يف هـذه املفاضـلة علـى أسـاس   -2
  –شــهادة الثانويـة املهنيــة الســورية وطـي درجــة مـواد : /الرتبيــة الدينيــة  ابلنسـبة لل  الدينيــةالثانويـة املهنيــة بعـد طــي درجـة الرتبيــة  

ابلنسـبة    %50ن وجـدت / ومعـدل ال يقـل عـن  إالسـلوك واملواظبـة    -الرتبيـة الفنيـة واملوسـيقية     -الرتبية الرايضية والعسـكرية  
  .  سوريةالللشهادة الثانوية املهنية غري  

أو غــري الســورية املعادلــة هلــا مــن    2021ام  دورة عــأن يكــون الطالــب حاصــالً علــى شــهادة الدراســة الثانويــة املهنيــة الســورية   -3
 .2021أو   2020  يف إحدى دوريت العامني  بعد معادلتها أصوال    / الفرع املطلوب / الصناعية أو التجارية أو النسوية
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طالب حيمل أكثر من جنسية ومن بينها اجلنسية السورية يعامـل علـى أسـاس أنـه سـوري وال حيـق لـه التقـدم إىل هـذه   كل   -4
 املفاضلة .

 بعد.وما    8919الراغبني ابلتقدم إىل هذه املفاضلة من مواليد الطالب  تقبل طلبات     -5

دوالر    ئةا/ مخسـم500تسـديد مبلـغ قـدره /  فقــطعلى الطالب العرب واألجانب الراغبني يف التقدم إىل هـذه املفاضـلة      -6  
حني إجناز الطالب ملراحـل تسـجيله    اخلدماتمن قيمة رسوم    ةهذه السلف حتتسبو  على رسوم التسجيل هسلفأمريكي 

للطالـب يف حـال قبولـه وفـق رغبتـه يف معاهـدان واسـتنكافه    ةالسـلفترد هذه    املفاضلة والل فيه بنتيجة  بيف املعهد الذي ق
 .السلفةويف حال عدم قبوله تعاد إليه   التسجيل،عن 

 املفاضلة:األوراق املطلوبة للتقدم إىل هذه    -7
و إذا كانــت الشــهادة الثانويــة  الســورية  عــن الوثيقــة األصــلية للنجــاح يف شــهادة الدراســة الثانويــة املهنيــة  مصــدقة  صــورة   -أ

مـن وزارة اخلارجيـة يف الدولـة الـت صـدرت عنهـا ومـن سـفارة اجلمهوريـة العربيـة  الوثيقـة  ) تصـدق  املهنية غـري سـورية  
وترفــق ترمجــة مصــدقة عنهــا مــن وزارة    عربيــة الســورية (الســورية يف هــذه الدولــة ومــن وزارة اخلارجيــة يف اجلمهوريــة ال

 العدل إذا كانت ابللغة األجنبية .
صورة عـن جـواز السـفر مصـدقة مـن سـفارة الدولـة الـت يتبـع هلـا الطالـب يف دمشـق مرفقـة برتمجـة إىل اللغـة العربيـة إذا   -ب

 كانت ابللغة األجنبية أو شهادة ميالد أو إخراج قيد.

املفتـوح مبوجـب الكتـاب    ،معهـد رقـم حسـاب كـل  يف    ةالسـلفيـتم تسـديد   )املـذكورة  ةالسـلفد اإليصال املشعر بتسدي -ت
 (.22/9/2011( اتريخ 14/ 4)3280/543رقم  

ــانوين ) مبوجـــب -ث ــه القـ ــياً أو وكيلـ ــدم الطالـــب شخصـ ــروط    يتقـ ــلة حســـب الشـ ــذه املفاضـ ــة ( لالشـــرتاك يف هـ ــة رمسيـ وكالـ
 والقواعد املنصوص عليها أعاله .

 نية .االتقدم للتسجيل يف هذه املفاضلة ألكثر من معهد من معاهدان التق  جيوزال  -ج

وترســل نســخة منهــا إىل مديريــة    أمســاء املقبــولني بنتيجــة هــذه املفاضــلة ضــمن جــداول مســتقلة  نيــةااملعاهــد التق  اتتعلــن إدار 
عشــرة أايم  وال يعترب الطالب مسجال  إال بعد تسديد الرسوم املطلوبة وذلــك خــالل  التعليم املهين والتقين يف وزارة الرتبية 

 .إعالن أمساء املقبولني من اتريخ    دوام فعلي
 / دوالر أمريكي .1000وبة من الطالب األجانب ومن العرب /  رسوم اخلدمات املطل -
 / دوالر أمريكي.500دة فقط وقدره /حتسجيل ملرة وا املعهد رسميف   عند التسجيل للمرة األوىل الطالبيسدد  -

 :التعليم املزدوجتعليمات التسجيل يف نظام   : عاشرا  
 الصناعي الثالث يف دمشق يف اختصاصي التقاين يف املعهد   التعليم املزدوجيقبل للتسجيل يف نظام  -1

ــب    -) الـــتحكم اآليل    ــةصـــناعة القوالـ ــة الصـــناعية وفـــق األعــــداد    املعدنيـ ــة املهنيـ ــهادة الثانويـ ــة الشـ ( الطـــالب محلـ
ويشـــرت  يف حـــال تـــوفر  ،  تكــون هــذه األعــداد إضــافة إىل األعــداد املقــررة يف خامســاً  و    احملــددة يف اجلــدول اآليت

 . التعليم املزدوجمن قبل شركة مسامهة يف نظام  شر  الشهادة واملهنة املطلوبة تنظيم عقد تدريب للطالب  
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