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 الجمهورية العربية السورية 
 وزارة التربية         

 ه1444/    /   التاريخ : 
 م2022ل :   /     /الموافق 
 ( 4/7)543/             الرقم :

  الصناعية نيةاالتقيف املعاهد  القيد والقبول تعليمات املوضوع :                                                                              
 .م2023-2022الدراسي للعام واالقتصاد املنزيل والتجارية

 
 إىل مديرية الرتبية يف حمافظة :

طرطوســــ الالذقية  ــــإدلب  ــــــحلب  ــــــ محاة ـــــــمحص  ـــــريف دمشق ــــ  دمشق          

 القنيطرة ـــــــ السويداء ـــــدرعا  ــــاحلسكة  ـــــدير الزور ــــ الرقة                            
 

الدراسي  امبية للعلوزارة الت  ةـابع( الت يلتصاد املنز قالا_ ة ـــــــاريــــالتج_ ةــــ) الصناعينيةاالتقجيري القيد للقبول يف املعاهد   
  يف اخلميسلغاية يوم و  م11/9/2220يفألحد اوم ـصباح يمن  بدءا   والسبت اجلمعة يومـي عدا ا  ـوميـي م2220-3220
 م.6/10/2022

 : أوال :شروط القيد
 0الصناعية  ةنياالتق م للقيد يف املعاهد2022ة عامالصناعية دور  املهنيةالدراسة الثانوية  حيازة شهادة -أ -1

 التجارية. نيةاالتقم للقيد يف املعاهد 2022التجارية دورة عام  املهنية الدراسة الثانوية حيازة شهادة -ب    
 . املنزيل دالقتصانية لاالتقعاهد املم للقيد يف 2022النسوية دورة عام  املهنية دراسة الثانويةحيازة شهادة ال -ج    
ة لــدأ أمــ  ل تصــحيحاا الســن ذال ذاا  انــت   ــ تقبـ مــا بعــد والو م  1999طالــا االنتســاب مــن مواليــد  أن يكـون -2

 0املدين حسا األصول بتاريخ ال يتجاوز بداية موعد القيدالسجل 
 0تابعة الدراسة يف املعهدمن الناحية الصحية مل أن يكون طالا االنتساب الئقا   -3
لتبيـة ا مـادةدرجـة عـد طـي ب املفاضـلة الطالا احلاصل على الشهادة الثانويـة املهنيـة ذىال ي سيتقدم بــــه  حيسا اجملموع-4

 .ويفاضل الطالا بناء  على ه ا اجملموعالدينية 
وال %30  تقل عنجز بنسبة الجرحى الع ، جرحى العجز الكلي واجلزئي، وأشقاء وأزواج الشهداء  بناء)أ/يتقدم  -5

ل عن  ي ال يقجلزئي المن العسكري  اجملندين واالحتياطي  ، أبناء جرحى العجز الكلي وا %35تزيد على 
ين استشهدوا خلي ال من الدامن العسكري  يف اجليش والقواا املسلحة وقوأ األ وأزواجهماء املفقودين أبن،70%

( جريح ديةناصر معاأو ع  قدوا بسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على أيدي عصاابا ذرهابية أو جرحوا أو
ية أو دي عصاابا ذرهابيأبسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على   ما  وق %40عجز  الوطن للمصاب  بنسبة

مرة إبو يقاتل ا وهمن أصي ل و :اجليش والقواا املسلحة وقوأ األمن الداخلي ، يمن عسكري عناصر معادية
لشهادة أو قيد اصول على ان احلاملعهد ال ي يرغبون التسجيل  يه دون النظر لتطابق مكذى /اجليش العريب السوري 

 ال ي يرغا املعهد ادية يفللمفاضلة العمنهم وخيضع الطالا النفوس مع احملا ظة املطلوب التسجيل يف معاهدها 
. رجااموع الدسا جمحمن املتقدم  للتسجيل من حيث القبول  تم معاملته معاملة أمثالهـالتسجيل  يه وي

مستخرجة  اب وثيقةالنتساعلى أن ير ق مع طلا يف حال عدم قبوله ابملفاضلة العادية،وللمفاضلة اخلاصة هبم 
و القواا  مة للجيشة العايف القيادالشهداء واجلرحى واملفقودين مديرية شؤون  من حديثا  حيصل عليها الطالا

 .أو فروعها يف احملافظات بدمشقاملسلحة 
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 .ددة آنفا  بطلباهتم ذى ذدارة املعهد ضمن املدة احملابملفاضلة أن يتقدم الطالب الراغبون ابلتسجيل  -6

 اختيار املقبولني::اثنيا  
 ر و رئيس الدروسعاون املديممدير املعهد وعضوية  برائسةتم اختيار املقبول  من املسجل  يف  ل معهد من قبل جلنة ي -1

يـق عن طر قرر ـدد املغطية العدة لتمن املتقدم  للتسجيل ضمن املدة احملد ورئيس شعبة شؤون الطالب الفنية وأم  السر
ي ( بعد ط نسويةلا –التجارية  -ناعية )الص املهنـية ة ـحسـا تسلسل جمموع الدرجـاا يف شهادة الدراسـة الثانوية ـاملفاضل

 0وال يعترب الراسبون من العدد املقرر ،الرتبية الدينية  درجة مادة
مهما  ان جمموع  م 2022هنية دورة عام على الشهادة الثانوية امل احلاصل وسام بطل اجلمهورية  حاملي أوالديقبل  -2

ظة لنفوس مع احملا اأو قيد  شهادةدون النظر لتطابق مكان احلصول على ال درجاهتم يف املعهد ال ي يرغبون التسجيل  يه
 طلوب التسجيل يف معاهدها .امل

 آليت :ايقبل العدد املقرر الوارد يف اجلداول املرا قة لكل اختصاص يف  ل معهد و ق  -3
مث يستكمل  ال  أو جلمهورية امعهد من املسجل  من أوالد حاملي وسام بطل يف  ل  عداد املقررة لكل اختصاصقبول األ -آ  

 0دم للمتق ضمن الفتة احملددة حسا تسلسل جمموع الدرجااالعدد املقرر من املتقدم  للمفاضلة 
قبولني يف من غري املختصاص اا قة لكل د املقررة ملفاضلة أبناء املعلم  و ق األعداد احملددة يف اجلداول املر قبول األعدا -ب  

دة احملددة حسا امل ضمن سجل ، ويف حال عدم ا تمال العدد احملدد يستكمل مباشرة   من امل املفاضلة العادية
 .تسلسل جمموع الدرجاا 

األحد يف يوم    هدـب /  لكل اختصاص على ح –/ آ  3علن ذدارة املعهد أمساء املقبول  بنتيجة املفاضلة و ـق الفقرة ت -4
املعلم  يف  لة أبناءالن مفاض، ويتم ذع يف  ل من مديرية التبية واملعهد اوالك يف لوحة اإلعال  م2022/ 10 /9

 0جداول مستقلة 
اهد معجلامعاا أو يف ايف  منتيجة قبوهل مـن الطالب ال ين استنكفوا عـن الدراسة ابملعهـد/ ةفر ااغر املتو و يتم حصر الش -5

 ري ذدارة املعهدوجت وهلمريخ قباتمن أايم ) دوام فعلي ( مخسة بعد أصوال  أخرأ / أو اعتربوا مستنكف  لعدم تسجيلهم 
 الطالبقية عدد من بستكمل اللكل اختصاص يف املعهد و يلء الشواغر ـومحددة ـداد املـالستكمال األع تسوية عملية

لتسوية الني ضمن اء املقبو ويتم إعالن أمس درجاهتم جمموع القيد احملددة وحسا تسلسل مدةضمن لديهم املتقدم  
يلهم وقبوهلم اءاا تسجتكمال ذجر من اتريخ قبوهلم الس) دوام فعلي ( امـأي مخسةللطالب املقبول  حيدد  و، أصوال  

 .حسا األصول 
صر حبمن اثنيا  /5 البند/لواردة يفامن عملية تسجيل الطالب املقبول  ضمن التسوية  االنتهاءتقوم ذدارة  ل معهد بعد -6

 لديهم ضمن تقدم لطالب املن امة اد احملددوتقوم مبلء ه ه الشواغر الستكمال األعد جمددا   املتواجدة لديهم الشواغر
 (ملقبول  اغري  ب )ن الطالمويف حال وجد عدد ، غري املقبول  / حسا تسلسل جمموع درجاهتم  /مدة القيد احملددة

ؤالء هعن قبول  يتم اإلعالنولى الشعب م قبوهلم مجيعا  بتوزيعهم عتي  قلأ وأطالبا  /20/بعد االنتهاء من ه ا اإلجراء 
 بوهلم.قن اتريخ ملي ( ) دوام فعأيـام  مخسةخالل أصوال  و تستكمل ذجراءاا تسجيلهم  و ق ه ا البند الطالب

 وم التايلا  امل  ور أعاله يتم مباشرة   يف اليمن اثني /6بعد االنتهاء من تسجيل الطالب املقبول  ضمن التسوية و ق البند / -7
 : قمر الفا س  على تقينال و ينم املهقبل معاون مدير الرتبية لشؤون التعليموا اة مديرية التعليم املهين والتقين من 

ل اآليت بعد اجلدو  ق و ملطلوبة اابلبيا ا  ديرية التعليم املهين والتقينملأو عرب جمموعة الواتس آب  / 1104440/  
 التأ د منها:
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 اسم المعهد
اسم 

 االختصاص

 ةـــــــالمفاضلة 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

      

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

قل عن ل ي ال يالي واجلزئي من العسكري  اجملندين واالحتياطي  ، أبناء جرحى العجز الك %35وال تزيد على  30%
 قدوا  جرحوا أو شهدوا أون استالعسكري  يف اجليش والقواا املسلحة وقوأ األمن الداخلي ال ي اء املفقودينأبن،70%

عجز  ب  بنسبةطن للمصاالو  ( جريحر معاديةبسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على أيدي عصاابا ذرهابية أو عناص
 : يريمن عسك ةمعادي بسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على أيدي عصاابا ذرهابية أو عناصر ما  وق  40%

ري املقبولني غمن /سوري عريب المرة اجليش الإبمن أصيا وهو يقاتل اجليش والقواا املسلحة وقوأ األمن الداخلي ،و ل 
 وفق اآليت : العاديةابملفاضلة 

زايدة عن  صناعي / – اقتصاد منزيل –/ جتاري  :يف  ل معهد تقاين على عشرة طالبعدد ال يزيد يتم قبول   -أ
موع الدرجاا ا تسلسل جمحس ديةمن غري املقبولني يف املفاضلة العااملعهد ال ي سجلوا  يه  احملددة يف األعداد

 للمتقدم .

على  /8البند / منة /أ/سا الفقر حالعشرة الطالب  وتوزيعابلنسبة للمعاهد التقانية الصناعية يتك اختيار  -ب
 .للجنة املشكلة لقبول الطالب والك حسا تسلسل الدرجاااملوجودة لديهم  االختصاصاا

 األوراق الثبوتية املطلوبة:: اثلثا  
م وجوده  ل  حال عدالطالا يف ن يتقدم عنأ خاصة، وميكنعامة أو مبوجا و الة  أو و يله القانوين/شخصيا  يقدم الطالا 

ية راق الثبوتذى ذدارة املعهد األو /مبوجا تفويض خطي من الطالا  (زوجة-زوج–جدة -جد–أخت  -أخ–أم  –من ) أب
 اآلتية:

ر ة املعـلم  وطابع اهلالل األمحـنقابوطابـع ل.س  /50/بقيمةطلا انتساب يؤخ  من ذدارة املعهد يلصق عليه طابع مايل  -1
قبول الطالا ابلص الراغا اب اسم املعهد واالختصاسيدون على طلا االنت)س0ل/25/واحد ل   قيمـةبالعريب السوري 

حسا تسلسل  اضل عليهالتف ليتم ل بنفس احملا ظة/ثأو معهد مما  يه /يف حال وجود أ ثر من اختصاص مقابل ملهنته
 .(والدرجاا الرغبة
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 ملعهد ابلدوام له يف ا قبو : يف حال عدم التحاق الطالب الذي متيدون على طلب االنتساب ابألسفل مالحظة واضحة

د سة ابملعهد ويفقن الدراستنكفا  عيعترب م اتريخ قبولهمن أايم ) دوام فعلي (  مخسة وتسديده الرسوم املطلوبة خالل 
 . الطالب أمام املالحظةويوقع ، حقه يف القبول ويتم أخذ بديل عنه

 الشهادةيفجمموع  درجاته و نيـــة(ثــــالا ووىل أاأل) والدورة اليت اختارهاو رقم هاتفه   تابة عنوانهمن الطالا   كما يطلب  
طلا شكل واضح على الط يده وبخب رهامن وثيقة الدورة اليت اختا، طي درجة مادة التبية الدينية  الثانوية املهنية بعد

 ويتم التأ د وتدقيق البيا ا من قبل القائم  على التسجيل.

 النسوية( –لتجارية ا -صناعية)الهنية امل انويةللشهادة الث للدورة اليت اختارها الطالب/ /ة النجاح األصليـة ـصورة عن وثيق -2
عبارة سجل بن اخللف م األصليةة الوثيق يتم ختم و األصلية للمطابقةمرفقة ابلوثيقة  مصدقة أصوال   م2220دورة عام 

خللف ابتأكد من ختمها بعد الا )لطاللوتعاد  للمفاضلة يف املعهد ........ بتاريخ ..... وخبتم املعهد الرمسي أيضا  
 . اهلااستكم وباملطل ليتقدم هبا بعد ذعالن قبوله ابملعهد مع بقية األوراق الثبوتية (السابقةابلعبارة 

  ئمني على ا من قبل القـاتب خـلفهيث يكح هار ا مل خيتـــيتالــكما يطلب من الطالب تقدمي وثيقة النجاح األصلية للدورة
املعهد الرمسي  ـتم ختمها خبتما ( ويـختارهااليت  )الدورةورة األوىل أو الثـانية دسـجل مبوجب وثيقة الـارة :/التسجيـل عب

 .  للطالب وتعـــــــــــاد

  ن قبلــه مابة تعهد بذلك ة يتم كتلثانياويف حال أفاد الطالب برسوبه يف الدورة األوىل أو رسوبه أو عدم تقدمه للدورة
 أصوال .

ملختص ان املوظف مورة عن قيد السجل املدين) قيد نفوس ( مستخرج حديثا  أو صورة عن البطاقة الشخصية تصدق ص -3
تقدم يعلى أن هنائيا ،ول الطالب وقب( بعد ذعالن نتيجة املفاضلة 21و7) يف البند وتستكمل األوراق الثبوتية ، ابلتسجيل 

 اتريخ قبوله. من بدء أايم)دوام فعلي( مخسةبكافة أوراقه الثبوتية خالل مدة 
 ال يو  لعائلتهء ريخ اللجو ات يه    ي  رحديثا  يتقدم الطالا الفلسطيين السوري بصورة عن القيد يف السجل املدين مستخرج  -4

 .هلوية(ا، وال تقبل صورة البطاقة الشخصية ) صورة  لوما قب 26/7/1956جيا أن يكون من اتريخ 
ى شهادة ميالد إلضا ة ذثبت جنسيتهم ابتالسورية بوثيقة املهنية على الشهادة الثانوية  ونيتقدم الطالب العرب احلاصل -5

 ية.ية السور من  الصف السادس وحىت حصوله على الشهادة الثانوية املهنتسلسل دراسي  ووثيقةة يسور 
 من  الصفل دراسي ثيقة تسلسو املواطناا السورايا املقيماا يف سورية بوثيقة تثبت جنسيتهم ابإلضا ة ذى  يتقدم أبناء -6

الل مدة دراسة خ امة هلسند ذقاشخصية لألم و وصورة عن البطاقة الالسادس وحىت حصوله على الشهادة الثانوية املهنية 
 .السوريةأخرأ غري وتتقدم األم بتعهد خطي أبهنا الحتمل جنسية ابنها يف سورية 

 0سم حديثة يكتا عليها اسم الطالا 3 × 4صور شخصية قياس  ست-7
 معلم.حد والديه أملعلم  ابناء وثيقة رمسية من  رع نقابة املعلم  يف احملا ظة تثبت أن الطالا املتقدم ملفاضلة أ -8
% وال تزيد  30جرحى العجز بنسبة ال تقل عن  ، جرحى العجز الكلي واجلزئي، وأشقاء وأزواج الشهداء  بناء)أ/وثيقة   -9

اء أبن،% 70تياطي  ، أبناء جرحى العجز الكلي واجلزئي ال ي ال يقل عن % من العسكري  اجملندين واالح 35على 
 قدوا  من العسكري  يف اجليش والقواا املسلحة وقوأ األمن الداخلي ال ين استشهدوا أو جرحوا أو املفقودين وأزواجهم
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عجز  الوطن للمصاب  بنسبة( جريح بسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على أيدي عصاابا ذرهابية أو عناصر معادية
:اجليش يمن عسكري بسبا احلرب أو العملياا احلربية أو على أيدي عصاابا ذرهابية أو عناصر معادية ما  وق %  40

مديرية شؤون الشهداء  من/مرة اجليش العريب السوري إبمن أصيا وهو يقاتل والقواا املسلحة وقوأ األمن الداخلي ،و ل 
 .أو فروعها يف احملافظاتبدمشق يف القيادة العامة للجيش و القواا املسلحة واجلرحى واملفقودين 

ا أو أنه عامل مؤسساهت لدولة أواليته يتضمن أنه غري عامل يف دوائر و ؤ ستصريح خطي موقع من الطالا لقبوله وعلى م -10
 أجر.يتمتع إبجازة دراسية أو حائز على ذجازة بال 

يها من قبل فبياانت تم ملء المن عملية تسجيله ضمن املفاضلة بقسيمة ورقيه ي يزود الطالب بعد االنتهاء  -11
 يت :آلالقائمني على التسجيل وفق ا

 الطلا /    رقم    /   يف اتريخ     - - - يف املعهد  - - - اسم األم  - - -اسم األب    - - -" مت تسجيل الطالا 
إذا   واستكمال التسجيل نتيجة املفاضلة األوىل ملعرفة م9/01/2220بتاريخ على الطالب مراجعة املعهد   - - -

 مخسة بعدملسجل  غري ا/ لتسجيلعن ا خذ بديل عن الطالب املقبول املستنكفأه مع العلم انه يتم ـفي ال  كان مقبو 
 والثانية ىلاملفاضلة األو  ولني يفري املقبغمبفاضلة اثنية وابلتايل على الطالب اتريخ قبوله/ من بدء أايم ) دوام فعلي ( 

 "مراجعة املعهد.
 التعليماا واألنظمة النا  ة .حسـا مضمون مت قبوله من  ل طالا الرسوم ستوىف ت -12
 م.1/10/2017ريخ ات( 4/7)5694/543تتم إجراءات تسجيل الطالب وفق التعميم الوزاري رقم  -13

 

 تعليمات حول التسجيل :: رابعا  
 ة.بغض النظر عن حما ظته األصلي واحد فقطحيق للطالا التسجيل يف معهد تقاين صناعي  -1
 . صلية ظته األبغض النظر عن حما واحد فقطلالقتصاد املنزيل  معهد تقاينالتسجيل يف  حيق للطالا- 2
عهد أو ملوجود فيها املا افظةسه من احملد نفو ينحصر التسجيل يف املعاهد التقانية التجارية بطالب االنتساب الذي قي -3           

 مع مراعاة ماأييت :،التجارية منها  املهنية حاصل على الشهادة الثانوية
يف معهد تقاين (ةالرق –لاا ظة:)ذداملهنية التجارية من حم الشهادة الثانويةاحلاصل  على السوري  الطالب ينحصر تسجيل  -أ

 .  نفا  الشروط امل  ورة أبغض النظر عن فقط ابلقطر  دـــواح جتاري

ابلنسبة  أما  تجارية منهاهنية الية املالسوري  يف احملا ظة احلاصل  على الشهادة الثانو  ر تسجيل الطالب الفلسطيني ينحص -ب
اتبعة ن اثنوايا م لتجاريةملهنية االثانوية ا احلاصل  على الشهادة/الطالب السوري  و السوري   الفلسطيني الطالب  /
ية ة الثانوية املهنلى الشهادعاصل  هلم التسجيل يف احملا ظة احل قــحي يف دمشق أو ريف دمشقوموجودة ا ظة القنيطرة حمل

ة تقدمي تسلسل املة   يها شريط لتجارية  املهنية اأمتوا املرحلة الثانوية تتواجد  يها الثانوية و اليت أو يف احملا ظة  التجارية منها
 -ي الدينرشيد حم– منر احلسن حممد –والثانوايا هي :/ ) البطيحة  عند التسجيله ه الثانوية من دراسي هل ه املرحلة 

 . / دمشق حمافظة ريف يفوز ( طعر جديدة  –حمي الدين حممد  –/ )السيدة زينا  يف حمافظة دمشق(  ذبراهيمأجمد 
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  املعهد التقاينيفالتسجيل  ن دمشقدمشق وقيد نفوسهم م اصل  على الشهادة الثانوية املهنية التجارية منحيق للطالب احل -ا
بت أنه من سكان ذقامة يث ا بسندشريطة أن يتقدم الطال" التجاري يف ضاحية قدسيا التابع ملديرية التبية يف ريف دمشق

 " .أو اهلامة قدسيا أو ضاحيتها أو مشروع دمر 

لتل اب لتقاين التجاريا املعهد يفتسجيل ال القنيطرةللطالب احلاصل  على الشهادة الثانوية املهنية التجارية من دمشق أو حيق  -ث
 .التابع ملديرية التبية يف ريف دمشق

 .قنيطرة  الين التجاري يفعهد التقا املالتسجيل يف أي حما ظةحيق للطالب احلاصل  على الشهادة الثانوية املهنية التجارية من  -ج
ادس رية من  الصف السربية السو اجلمهورية الع ال ين درسوا داخل أراضييف القطر  و املقيمون الطالب العرب املولودونيعامل  -4

 سجيل والقبول يفن حيث التمري  معاملة الطالب  السو  حىت حصوهلم على الشهادة الثانوية املهنية السورية بشكل متسلسل
 الرسوم  .تسديد املفاضلة العامة و 

 يراضأداخل درسوا  كمهم ال ينحعامل أبناء املواطناا السورايا املقيماا يف سورية املتزوجاا من غري السوري  أو من يف ي -5
 ماألو انت  متسلسل ورية بشكلية السالشهادة الثانوية املهن من  الصف السادس حىت حصوهلم علىاجلمهورية العربية السورية 

تسديد العامة و  املفاضلة قبول يفالسوري  من حيث التسجيل وال ، معاملة الطالبابنهامقيمة يف سورية خالل  تة دراسة 
 .الرسوم 

      بند ــيف ال اردة أعالهو ــروط الـيهم الشعل قتنطب الن ـــ يـــال ةـة السوريـهادة الثانوية املهنيـة الشــــعرب واألجانا محلـــالطالب ال -6
 حصرا .العرب واألجانا الطالب يتقدمون ذى مفاضلة  /4-5 /

ويتم تسجيلهم يف قوائم  جلدول اآليتاملفاضلة و ق اب 2022هادة الثانوية املهنية التابعة لوزارة النقل دورة عام يسجل محلة الش -7
 املالحظاا.. جبانا االسم يف حقل هنة .....املدرجاهتم و تابة جمموع املفاضلة حسا تسلسل 

 

 االختصاص الذي يقبل به يف املعهد املهنـــة تسلسل

 التعبئة وشحن السلع مالحة حبرية 1

 حمركات حبرية ةحبريحمركات ميكانيك  2

 
ء من د االنتهابع ارة التبيةالتابع لوز  الصناعيالتقاين يف املعهد  اختصاصألي قل أطالب أو ستة يف حال تسجيل  -8

ء وأمسا ائهممع  شف أبمسمباشرة  لتبية يتم خماطبة وزارة امن اثنيا   /6تسجيل الطالب املقبول  ضمن التسوية و ق البند /
ع خر يف القطر يتبآين صناعي تقاهد يف أي معمن أجل دراسة ذمكانية استيعاهبم  اهاملعاهد الراغب  ابستمرار دراستهم  ي

 .يتوا ر  يه الشاغر و وزارة التبية ل
 م2023-2022دراسي الصناعية للعام ال نيةاالتقعداد الطالب املقرر قبوهلم يف املعاهد أامسا  :خ
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 االختصاص       عهدامل            احملافظة  لتسلسلا
   العدد املقرر  

 للمسجلني

         العدد املقرر    
 املعلمني ألبناء

 صناعيةال نيةاملهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية امله

1 

 دمشق

 التقاين الصناعي األول 
 التقنيات الكهرابئية  20 156 كهرابئيةالتقنيات ال 

 االتصاالت+ اإللكرتونية التقنيات  20 156 اإللكرتونيةالتقنيات   2

2 

 التقاين الصناعي الثاين 

 ميكانيك وكهرابء املركبات 15 117 ميكانيك املركبات 

 جزدو التصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعليم م 5 39 التصنيع امليكانيكي   4

 زدوجمعادن تعليم امل+ حلام وتشكيل  عادناملحلام وتشكيل  10 78 إنشاءات معدنية    5

 جنارة األاثث والزخرفة 10 78 تصميم داخلي     6

7 

 التقاين الصناعي الثالث 

 جزدو التصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعليم م 5 39 قوالب معدنية    

 جزدو التصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعليم م 5 39 صناعة قوالب بالستيك 8

 جزدو التصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعليم م 5 39 أجهزة دقيقة     9

 التكييف والتربيد 10 78 تربيد وتكييف      10

 تمديداتالتدفئة و ال 5 39 تدفئة وهتوية       11

 زدوج( +م)مهيننكسميكاترو + اإللكرتونية تقنيات ال+ التقنيات الكهرابئية  4+2+2 50+5+5 التحكم اآليل 12

 األجهزة الطبيةصيانة  10 78 صيانة التجهيزات الطبية 13

 تقنيات احلاسوب 25 195 هندسة احلواسيب اسوب األولاحلتقنيات    14

 تقنيات احلاسوب 20 156 هندسة احلواسيب الثاينتقنيات 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 املركباتيم

 جزدو التصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعليم م 10 78 التصنيع امليكانيكي 19

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

21 

 التقاين الصناعي الثاين  

 التقنيات الكهرابئية  20 156 كهرابئيةالتقنيات ال

 االتصاالت+ اإللكرتونية التقنيات  10 78 اإللكرتونيةالتقنيات  22

 التكييف والتربيد 10 78 تربيد وتكييف 23

 تمديداتالتدفئة و ال 5 39 تدفئة وهتوية 24

 مزدوج(+مهين كس)التقنيات الكهرابئية + التقنيات اإللكرتونية+ميكاترون 6+2+2 68+5+5 التحكم اآليل 25

 مجيع االختصاصات 10 78 كيمياء صناعية 26

 تقنيات احلاسوب 35 273 هندسة احلواسيب تقنيات احلاسوب      27

 

 

 

 

 االختصاص عهد امل احملافظة التسلسل
العدد املقرر 

 للمسجلني
العدد املقرر 

 ألبناء املعلمني
 يةصناعال املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية
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28 

 محاه

 التقاين الصناعي األول
 ميكانيك وكهرابء املركبات 25 195 كانيك املركباتيم

  زراعيةالعدات املليات و ميكانيك اآل 10 78 جرارات وآليات زراعية 29

30 

 التقاين الصناعي الثاين

 التقنيات الكهرابئية  15 117 التقنيات الكهرابئية

 م مزدوجحلام وتشكيل املعادن + حلام وتشكيل املعادن تعلي     5 39 إنشاءات معدنية 31

 التكييف والتربيد 10 78 تربيد وتكييف 32

 االتصاالت+ اإللكرتونية التقنيات  15 117 اإللكرتونية التقنيات  33

 م مزدوجالتصنيع امليكانيكي+التصنيع امليكانيكي تعلي         5 39 يكانيكياملتصنيع ال 34

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

37 

 تقنيات احلاسوب
 تقنيات احلاسوب 10 78 شبكات حاسوبية

 تقنيات احلاسوب 10 78 هندسة الربجميات 38

 تقنيات احلاسوب 10 78 هندسة احلواسيب 39

40 

 حلب

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

 سباكةالماذج و الن 10 78 مناذج و سباكة      41

42 

 التقاين الصناعي الثاين

 ميكانيك وكهرابء املركبات 20 156 ميكانيك املركبات    

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

 تمديداتالتدفئة و ال 10 78 تدفئة وهتوية 44

45 

 تقنيات احلاسوب
 تقنيات احلاسوب 10 78 شبكات حاسوبية

 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

 مزدوج(+هين التقنيات الكهرابئية + التقنيات اإللكرتونية+ميكاترونكس)م 6+2+2 68+5+5   اآليلالتحكم  50

 االتصاالت+اإللكرتونية التقنيات  10 78 اإللكرتونية التقنيات  51

 التكييف والتربيد 10 78 تربيد وتكييف اخلامس التقاين الصناعي 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص عهدامل احملافظة التسلسل
العدد املقرر 
 للمسجلني

العدد املقرر ألبناء 
 املعلمني

ة ملهنيا يةاملهنة املطلوبة يف الشهادة الثانو 
 الصناعية

إدلبيف  التقاين الصناعي إدلب 53 كهرابئيةالتقنيات ال   التقنيات الكهرابئية 5 39 
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كانيك املركباتيم 54  ميكانيك وكهرابء املركبات  - - 

 حلام وتشكيل املعادن  - - إنشاءات معدنية 55

 آليات ومعدات زراعية - - جرارات وآليات زراعية 56

اإللكرتونيةتقنيات 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  10 78   

 ميكانيك وكهرابء املركبات 10 78 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     

حاسوبية شبكات  تقنيات احلاسوب 5 39 

 تقنيات احلاسوب 5 39 هندسة الربجميات 69

 تقنيات احلاسوب 5 39 هندسة احلواسيب 70

71 

ةـلرقا ةـالرق التقاين الصناعي يف   

كهرابئيةالتقنيات ال  التقنيات الكهرابئية - - 

كانيك املركباتيم 72  ميكانيك وكهرابء املركبات - - 

73 
وهتوية تدفئة  التدفئة والتمديدات - - 

عادن املحلام وتشكيل  - - إنشاءات معدنية 74  

اإللكرتونيةالتقنيات  75 اإللكرتونية التقنيات  - -   

 تقنيات احلاسوب - - هندسة احلواسيب 76

77 

 احلسكة
التقاين الصناعي يف 

 احلسكة

كهرابئيةالتقنيات ال  التقنيات الكهرابئية 15 117 

كانيك املركباتيم 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

هنية الصناعيةاملهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية امل  

82 

 الالذقية

األولالتقاين الصناعي   

  

 ميكانيك وكهرابء املركبات 10 78 ميكانيك املركبات

 التصنيع امليكانيكي 5 39 يكانيكياملتصنيع ال 83
زدوجوتشكيل معادن تعليم م موتشكيل معادن + حلاحلام  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 

 التقاين الصناعي  يف طرطوس طرطوس

 التقنيات الكهرابئية 20 156 كهرابئيةالتقنيات ال
 ميكانيك وكهرابء املركبات 15 117 كانيك املركباتيم 94
زدوجوتشكيل معادن تعليم م 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 

 التقاين الصناعي  يف درعا 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 

 التقاين الصناعي  يف السويداء السويداء

 التقنيات الكهرابئية 15 117 كهرابئيةالتقنيات ال

 ميكانيك وكهرابء املركبات 10 78 املركباتميكانيك  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 

 التقاين الصناعي يف القنيطرة 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
زراعيةالعدات املليات و ميكانيك اآل 5 39 جرارات وآليات زراعية 116  
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 م2023-2022اسيالدر ام للعنية لالقتصاد املنزيل االتقعاهد امليف  ااملقرر قبوهل تلباطاال عدادأسادسا  :
 

 احملافظة التسلسل

املعهد التقاين 
 لالقتصاد املنزيل
 يفللذكور و اإلانث 

 االختصاص
العدد املقرر 
 للمسجالت

العدد املقرر 
 ألبناء

 املعلمني

ة ويلشهادة الثانيف ااملهنة املطلوبة 
 املهنية النسوية

 نظام قدمي + نظام حديث

1 
 دمشق

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  25 195 خياطة املالبس ملزةاألول اب

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

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس النبك ريف دمشق 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 +  20 156 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 +  20 156 خياطة املالبس الالذقية الالذقية 11

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  20 156 خياطة املالبس طرطوس طرطوس 12

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  - - خياطة املالبس الرقة الرقة 13

 صناعة األلبسةخياطة املالبس +  10 78 خياطة املالبس دير الزور 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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 م2023-2022اسي التجارية للعام الدر  نيةاالتقعداد الطالب املقرر قبوهلم يف املعاهد :أسابعا  
 

 اسم املعهد احملافظة التسلسل
العدد املقرر 

 للمسجلني

العدد املقرر ألبناء 
 املعلمني

1 

 دمشق

 يف التجاري األولالتقاين املعهد 
 الربامكة

702 90 

2 
 يف التجاري الثاينالتقاين املعهد 

 مساكن برزة مسبقة الصنع
468 60 

3 

 ريف دمشق

 25 195 التقاين التجاري يف التل املعهد

4 
املعهد التقاين التجاري يف   

 35 273 ضاحية قدسيا

 15 117 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

 30 234 التجاري  التقاين املعهد  محاة 9

10 
 حلب

 20 156 التجاري األول التقاين املعهد 

 10 78 التجاري الثاينالتقاين 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  الزوردير  15

 20 156 التجاري  التقاين املعهد احلسكة 16

 - - التجاري  التقاين املعهد  الرقة 17
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 تعليمات متفرقة: :منا  اـث
د ريطة التقيـشلقطرخرأ يف اد األالكلياا أو املعاه الطالب ال ين تقدموا لالنتساب ذى ابملفاضـلـةيقبل للتسجيل  -1

 . من رابعا   /3–2 -1والبند / من اثلثا   /2/لبند اب

 وفق اآليت : االختصاصات احلاسوبيةيتم قبول تسجيل الطالب يف  -2

ضمن /بيهندسة احلواس/واحدفيها اختصاص  يف املعاهد اليت يتواجداحلاسوب مهنة تقنياا تسجيل طالب يقبل  -أ
  . اصالختصاهل ا  ةاملتقدم  من ه ه املهناملفاضلة ويتم القبول  يه حسا تسلسل جمموع درجاا 

يف  أو الثةالثسوبية تواجد  يها االختصاصاا احلاي تقنياا احلاسوب يف املعاهد اليتيقبل تسجيل طالب مهنة  -ب
بعد توزيعهم م اهتم ،ويتلرغب و قا  الثالثة تواجد  يها أ ثر من اختصاص من االختصاصاا احلاسوبية تاملعاهد اليت 

غطية تهتم مبا حيقق موع درجاسل جملرغباهتم وتسل وفقا  املتوا رة  احلاسوبية تة التسجيل على االختصاصااانتهاء  
 . االستيعاب املقرر لكل اختصاص من هذه االختصاصات

  للمفاضلة و ق اآليت :الصناعية بدمشق بتسجيل مجيع الطالب املتقدم  نيةاالتقتقوم املعاهد  -3
 .لتحكم اآليلا - اإللكتونية ياا التقن -ئيةالصناعي األول الختصاصاا: التقنياا الكهراب التقاين املعهد -آ

-اإلنشـــاءاا املعدنيـــة  –ميكانيـــك املر بـــاا -كيالتصـــنيع امليكـــاني الختصاصـــاا:الصـــناعي الثـــاين التقـــاين املعهـــد  -ب
 0قيقة دأجهزة  -والا بالستيكق -قوالا معدنية–التصميم الداخلي 

 0جهيزاا الطبيةصيانة الت –لتهوية التد ئة وا  -: التربيد والتكييف الصناعي الثالث الختصاصااالتقاين املعهد  -ج
 .لثالثهد التقاين الصناعي ااملعيف  يف معهد تقنياا احلاسوب األول بدمشق املتواجد هندسة احلواسيب اختصاص -د 
التســـجيل  تهـــاء  ـــتةوســـيتم بعـــد ان،ممهنتهمـــع وا قـــة تيف االختصاصـــاا امل مغبـــاهتب بتســـجيل تسلســـل ر اليقـــوم الطـــ -هــــ 

اص ملقـرر لكـل اختصـالسـتيعاب االرغبـاهتم وجممـوع درجـاهتم مبـا حيقـق تغطيـة  و قا  توزيعهم على االختصاصاا املتوا رة 
عاهــد تقــين ومــديري املالملهــين و مــدير التبيــة لشــؤون التعلــيم ا ادة معــاونوالــك مــن قبــل جلنــة تشــكل هلــ ه الغايــة مــن الســ

 0 ةاخلمس الصناعية
 التقـاين املعهـد الطالب يف لتسجيل أكثر من مركز /ريف دمشق-القنيطرة -دمشق ة /مديرية التبية يف حما ظ حتدد-4

يقـــوم الطالـــا  اين / بدمشـــقالثـــ وأجـــاري /األول ، وابلنســـبة للمعهـــد التقـــاين الت مـــا يرونـــه مناســـبا   حســـالـــديهم التجـــاري 
زيـع الطـالب علـى لتسـجيل تو ويـتم بعـد انتهـاء  ـتة ابتسجيل رغبتـه علـى طلـا االنتسـاب ابملعهـد الـ ي يرغـا القبـول  يـه 

  . ملعهدينمبا حيقق تغطية االستيعاب املقرر لكال ا وجمموع درجاهتماملعهدين و قا  لرغباهتم 
دة من جداول ــنسخة واح م17/10/2022 بتاريخ يف الوزارة والتقين التعليم املهينمديرية  ذى مديرية التبيةترسل -5

بية عد طي مادة الت لدرجاا باموع جمة حسا تسلسل ـــــد والطالب املقبول  مرتبــــللقي تتضمن أمساء مجيع املتقدم 
 و ق اجلدول اآليت: هحد اختصاص علىالدينية لكل 
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 0000000000000 00000واملقبولني بنتيجة املفاضلة يف املعهد جدول الطالب املتقدمني 
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رقم 

 التسلسل
 اسم األب االسم والنسبة

مكان وتاريخ   

 الوالدة 

مكان الحصول 

 على الشهادة

مجموع الدرجات بعد 

التربية طي درجة 

 الدينية

 مالحظات

       

       

 
 لـ ين لـديهم نفـساملتقـدم  امـع مراعـاة قبـول مجيـع  خبـط أمحـروحتدد الدرجة الدنيا اليت قبـل  يهـا الطـالب لكـل اختصـاص

 يم املهـــينشـــؤون التعلـــليـــدقق مـــن قبـــل معـــاون مـــدير الرتبيـــة  /ويرفـــق معهـــم جـــدول كـــاآليتالدرجـــة مهمـــا بلـــ  عـــددهم 
 :مع التقيد بشكل اجلدول /والتقين

 

 الختصاصا اسم املعهد

 
عدد 

 الشعب

 مفاضلــة عاديــة
العدد املستكمل عند عدم 

 اكتمال أبناء املعلمني
 مفاضلة أبناء املعلمني

 عدد املقبولني عدد املتقدمني
أعلى 
 درجة

أدىن 
 درجة

عدد 
 االستكمال

أدىن درجة 
 لالستكمال

 عدد املقبولني عدد املتقدمني
أعلى 
 درجة

أدىن 
 درجة

             

 
 األمن الداخلي. الشهداء ومقعدي احلرب وأحداثبناء لطالب املقبولني ضمن املفاضلة اخلاصة أبكما ترسل نسخة من أمساء ا  -

 مفاضلة الطالب العرب و األجانب : : اتسعا  
النظــر  دون/هنيــة الســوريةثانويــة املشــهادة الدراســة اليــتم قبــول عــدد مــن الطــالب مــن أبنــاء الــبالد العربيــة واألجنبيــة مــن محلــة  -1

روعهــا / هنيــة السـورية بفانويـة املأو غـري الســورية الـيت تعـد معادلــة لشـهادة الدراســة الث/ لتطـابق مكـان حصــوهلم علـى الشــهادة
/ العـــدد املقــرر لــــ :  بــوهلمقاملقـــرر عـــدد الطــالب % مــن  5نيــة بنســـبة االنســـوية / يف معاهــد  التق–التجاريــة  –الصــناعية 

 .يف  ل  اختصاص من  ل معهد زايدة على العدد املعلم  /أبناء املسجل  + 

يف الشـهادة  جـاا النجـاحدر ترتيـا يكون القبول مبوجا مفاضلة خاصة جترأ ب  املتقـدم  يف هـ ه املفاضـلة علـى أسـاس  -2
 –بيـة الدينيــة جـة مــواد : /الت ورية وطــي در الثانويـة املهنيــة السـابلنسـبة للشــهادة  الدينيــةالثانويـة املهنيـة بعــد طـي درجــة التبيـة 

بة ابلنسـ %50يقـل عـن  ن وجـدا / ومعـدل الذلسلوك واملواظبة ا -التبية الفنية واملوسيقية   -التبية الرايضية والعسكرية 
 . سوريةالللشهادة الثانوية املهنية غري 

 طلوب ا من الفرع اململعادلة هلأن يكون الطالا حاصال  على شهادة الدراسة الثانوية املهنية السورية أو غري السورية ا -3

 .2022و أ 2021يف ذحدأ دوريت العام  بعد معادلتها أصوال  الصناعية أو التجارية أو النسوية/  / -4
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لتقـدم ذى هـ ه االسورية يعامل علـى أسـاس أنـه سـوري وال حيـق لـه ل طالا حيمل أ ثر من جنسية ومن بينها اجلنسية     -4
 املفاضلة .

 بعد.وما  9919ملفاضلة من مواليد الراغب  ابلتقدم ذى ه ه االطالب تقبل طلباا    -5

دوالر  ئةامخسـم /500تسـديد مبلـ  قـدره / فقـطلعـرب واألجانـا الـراغب  يف التقـدم ذى هـ ه املفاضـلة على الطالب ا   -6
ل تسـجيله لطالا ملراحـح  ذجناز ا اخلدماامن قيمة رسوم  ةه ه السلف حتتساو  على رسوم التسجيل هسلفأمريكي 

كا ه معاهـد  واسـتن  ـق رغبتـه يفو للطالـا يف حـال قبولـه  ةالسـلفترد ه ه  املفاضلة والل  يه بنتيجة بيف املعهد ال ي ق
 .السلفةويف حال عدم قبوله تعاد ذليه  التسجيل،عن 

 املفاضلة:األوراق املطلوبة للتقدم إىل هذه -7
ة لشــهادة الثانويــذاا  انــت ا والســورية عــن الوثيقــة األصــلية للنجــاح يف شــهادة الدراســة الثانويــة املهنيــة مصــدقة صــورة  -أ

العربيـة مهوريـة مـن سـفارة اجلو مـن وزارة اخلارجيـة يف الدولـة الـيت صـدرا عنهـا الوثيقـة  ) تصـدقاملهنية غري سـورية 
ارة صـــدقة عنهـــا مـــن وز ترمجـــة م الســـورية يف هـــ ه الدولـــة ومـــن وزارة اخلارجيـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية (وتر ـــق

 العدل ذاا  انت ابللغة األجنبية .
ذاا   اللغـة العربيـة تمجـة ذىصورة عـن جـواز السـفر مصـدقة مـن سـفارة الدولـة الـيت يتبـع هلـا الطالـا يف دمشـق مر قـة ب -ب

 للغة األجنبية أو شهادة ميالد أو ذخراج قيد. انت اب

لكتـاب املفتـوح مبوجـا ا ،معهـدرقـم حسـاب  ـل يف  ةالسـلفيـتم تسـديد  )املـ  ورة  ةالسـلفاإليصال املشعر بتسديد  -ت
 (.22/9/2011( اتريخ 4/14)3280/543رقم 

ـــة ( لالشـــتاك يف هـــ ه  -ث ـــه القـــانوين ) مبوجـــا و الـــة رمسي ا الشـــروط فاضـــلة حســـامليتقـــدم الطالـــا شخصـــيا  أو و يل
 والقواعد املنصوص عليها أعاله .

 نية .االتقدم للتسجيل يف ه ه املفاضلة أل ثر من معهد من معاهد  التق جيوزال  -ج

يريــة ســخة منهــا ذى مدوترســل ن نيــة أمســاء املقبــول  بنتيجــة هــ ه املفاضــلة ضــمن جــداول مســتقلةااملعاهــد التق ااتعلــن ذدار 
عشـرة أايم ل طلوبة وذلـك خـاللرسوم املاوال يعترب الطالب مسجال  إال بعد تسديد  يف وزارة التبيـة التعليم املهين والتقين

 .إعالن أمساء املقبولني من اتريخ  دوام فعلي
 دوالر أمريكي . /1000رسوم اخلدماا املطلوبة من الطالب األجانا ومن العرب /  -
 أمريكي. دوالر /700/ دة  قط وقدرهحتسجيل ملرة وا رسماملعهد يف  عند التسجيل للمرة األوى الطالايسدد  -

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

الثانوية املهنيـة الصـناعية و ـق األعـداد احملـددة ( الطالب محلة الشهادة املعدنيةصناعة القوالا  -) التحكم اآليل  
ويشـــرتط يف حـــال تـــوفر شـــرط ، تكـــون هـــ ه األعـــداد ذضـــا ة ذى األعـــداد املقـــررة يف خامســـا  و   يف اجلـــدول اآليت

 . التعليم املزدوجمن قبل شركة مسامهة يف نظام الشهادة واملهنة املطلوبة تنظيم عقد تدريب للطالب 
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 عيةصناال املهنة املطلوبة يف الشهادة الثانوية املهنية احملددالعدد  االختصاص

 / تعليم مزدوج /التصنيع امليكانيكي 20 املعدنية صناعة القوالا

 (زدوجميكاترونكس)مهين +م التقنيات الكهرابئية + التقنيات اإللكرتونية+ 14+3+3 التحكم اآليل

صـناعي الالتقـاين عهـد   ورين يف امليف االختصاصـ  املـ التعليم املزدوجيف نظام  املقبولني من املسجلنييتم اختيار  -2
 ا يف الشــهادةالــدرجاجممــوع حســا تسلســل بيــنهم  عــن طريــق  املفاضــلة مــن قبــل الشــركاتالثالــث يف دمشــق 

 . خصصيةملهنية التااملواد وحسا درجاا  الثانوية املهنية الصناعية بعد طي درجة مادة التبية الدينية

 .ملزدوجالتعليم انظام  قبول  يفتواىف وزارة التبية / مديرية التعليم املهين والتقين / بقوائم امسية للطالب امل -3

ــــتعلـــن هـــذه التعليمـــات يف لوحـــة إعالن - ــــنيالتقاكم د ـمعاهـــتعمـــم علـــى و ،ة الرتبيـــةـمديريـــ اتـــ و اريـــة ة والتجـــــلصناعيا /ةـ
 .دا  ـــــــديــــحت اإلعال ا لديهملنشرها يف لوحة / االقتصاد املنزيل

 المرردة المحررددة تسررجيل  ط طالررد بعررد التهررا  ة يحظررر علررى ةدارة المعالررد الت/اليررة ةالصررناعية  والتجاريررة واالقتصرراد المن لرري -

  لفـــاً .المذكورة للتسجيل 
 .مجيع املقبول  واملقبوالا غري ملزم  خبدمة الدولة  -

 .م11/10/2022 الثالاثء يف يوميبدأ دوام طالب السنة األوىل املستجدين مالحظة: 
 وزيـر التربيـة                                                                                  
 الدكتور دارم طباع                                                      

 
 صورة إىل :

 . /املر زي مكتا التعليم العايل -والطالئع املر زيمكتا التبية /املر زيةالقيادة  -
 .مكتا السيد الوزير -
 . مكاتا السادة معاوين الوزير -
 .مديرية التعليم املهين والتقين -
 الرايضيـة. التبيـة –االمتحانـاا  –تـدريا ـاإلعـداد وال –ة : التوجيـه ـــــــــــــــريـــديـم-

 بية .مديرية املعلوماتية للنشر على موقع وزارة الت  -
 .تعليم املهين والتقيناالمتحا ا يف مديرية ال –التوجيه واملناهج –دراساا  - /2عدد /شؤون الطالب  -
 .الرمسية والتلفزيونيف الصحف لنشره كخرب  /املكتا الصحفي  -
 0ابلوزارة ارائسة الديوان العام / لنشره يف لوحة اإلعال  -
 .رائسة اهليئة املر زية للرقابة والتفتيش -
 ./لتعليم التقاين وزارة التعليم العايل / اجمللس األعلى ل -
 .: النقل وزارة -
 .االحتاد الوطين لطلبة سوراي -
 .ة املعلم ـنقاب -
 رجى املتابعة وذجراء الالزم .ي/طرطوس -محاه -حلا -محص -ها ريف ودمشق :/غر ة الصناعة يف حما ظة -


