
1 

 

     الجمهورية العربية السورية

                                    وزارة التربية         م1025دورة  تعليمات التسجيل المتحانات الشهادات العامة

 ـه4136/       /    التاريخ:   
                                              م.1041الموافق:      /    / 

                                         (4/9) 348 /    :       الرقم   

  : إلى مديرية التربية في محافظة

   م سعطدد ا تسامدد نيي  ىطدد ا 7/21/1024يبدد ا تسجيدداليت انجت ادد ر تسدد ى ل تهىسدد  سعادد   تر تسً ندد  ت جبدد  ت  ندد
 . سطعب  تس  تي  تست ل م12/2/1025ى م سعطعب  تسام نيي ,11/2/1025تس  تي  تست ل , ىسغ ي  

  ِِ م ب سايدب  سعطد ا تسد ي  12/4/1025م ىسغ ي  21/4/1025يجأاف تسجياليت سط ا تس  تي  تست ل ت جب  ت  ن  يِ
 جينح س م م ىف م ب سجياليت في تسنى   تسنت   . سم

 أواًل : الشروط الخاصة بالتسجيل لكل شهادة :
 شهادة التعليم األساسي واإلعدادية الشرعية : -1
     الصف الثالث اإلعدادي  الشرعي  تالميذالسنة األخيرة من التعليم األساسي و تالميذ يقبل للتسجيل النظاميون : التالميذ -أ 

 الذين مضى على حيازتهم وثيقة إتمام مرحلة التعليم االبتدائي أو ما يعادلها ثالث سنوات على األقل . النظاميون
 الدراسة الحرة :تالميذ  –ب 

 يقبل التالميذ الذين تجاوزوا سن اإللزام ويتوافر لدى كّل منهم أحد الشروط التالية :              
 حصوله على وثيقة )الشهادة االبتدائية أو وثيقة إتمام المرحلة االبتدائية ( أو ما يعادلها . -

 حصوله على أية وثيقة تشعر بإتمامه الصف السادس بنجاح :   -

وثيقة سبر  –تسلسل دراسي يثبت إتمامه الصف السادس  –نجاحه بالصف السادس ))جالء مدرسي يثبت 
( 6/ 1) 313/ 192ف السادس وفق البالغ الوزاري معلومات تمنح من قبل لجان السبر تفيد بنجاحه بمستوى الص

/ الصادرة عن  وثيقة المستوى الثالث لتالميذ التعليم األساسي المنهاج المكثف فئة / ب –م 1043/ 44/  12تاريخ 
وثيقة المستوى الثالث من تعليم الكبار / مستوى التمكين/ الصادرة عن وزارة الثقافة أو وثيقة  -مديريات التربية 

 توازي هذه الوثائق تعتمد من قبل مديريات التربية .((

 نص ق  اصىا  نع جىتف  ات  تسا طي  تآلجيي :ا  ه جكى  تسىث ئق تسن كى ل  -

 الوثائق.هذه  ي ثالث سنوات على األقل على حيازة إحدىمض -4         

                                                            ()يدخل في حساب العمر عند التسجيل سنة الوالدة وسنة دورة االمتحان   / سنة43عن /التلميذ  أال يقل عمر -1

 الشرعية :  الثانويةو الشهادة الثانوية العامة      
الشرعي النظاميون الذين مضى  وأيقبل للتسجيل لالمتحان طالب الصف الثالث الثانوي العام  الطالب النظاميون :  -أ 

 .الشرعية أو ما يعادلها  ثالث سنوات على األقل  اإلعدادية  أوالتعليم األساسي على حيازتهم شهادة 
 تسط ا:قبت سعجياليت ي  ط ا تس  تي  تست ل :  -ا  
ثةالث على حيازتهم شهادة التعليم األساسي أو )اإلعداديةة العامةة ( أو اإلعداديةة الشةرعية أو مايعادلهةا الذين مضى  -2

 ىن  قبت  . م22/5/2227تسث نا   ا ل ن  نىتسي  أو تجاوزوا سنوات على األقل 

 : تآلجي  ا يط  ا  يتض  ات  تسىث ئق 
 . ينالصفين األول والثاني الثانويين العامتسلسل دراسي يثبت فيه نجاحه في  -أ 

بعةةد تطبيةةق أحكةةام  الفةةرا العلمةةي( –)الفةةرا األدبةةي إشةةعار رسةةوب فةةي امتحةةان الصةةف الثالةةث الثةةانوي العةةام  -ب 
 .م1041لعام  300م والمعدل بالمرسوم 1044لعام  433المرسوم 

 العامة أو الثانوية الشرعية .الشهادة الثانوية  مصدقة عنصورة  -ج 

 .اختبارات الترشح التي تجريها وزارة التربية بنجاح من أجل التقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة  جتيازا -د 

اختبةةار بعةةد اجتيةةازهم الحاصةةلون علةةى شةةهادة الثانويةةة الفنيةةة أو المهنيةةة أو الزراعيةةة أو البيطريةةة أو مايعادلهةةا هةةـ      
 . م 1041/ لعام 330الترشح للثانوية العامة الوارد بالمرسوم /
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 :الشهادة الثانوية المهنية     

 الطالب النظاميون :  -آ 
الةةذين مضةةى علةةى نسةةوي(  –صةةناعي  -)تجةةارييقبةةل للتسةةجيل طةةالب الصةةف الثالةةث الثةةانوي المهنةةي النظةةاميون     

 يعادلها ثالث سنوات على األقل .أو ما التعليم األساسي حيازتهم شهادة 
 طالب الدراسة الحرة : -ب         

أو  شةةهادة التعلةةيم األساسةةيالطلبةةة الحاصةةلون علةةى يقبةةل طلبةةة الشةةهادة الثانويةةة المهنيةةة ) الصةةناعية والنسةةوية ( :     
 إذا توافرت لدى الطالب الشروط اآلتية : ما يعادلها اإلعدادية الشرعية أو 

 ث سنوات بعد حصوله على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية أو ما يعادلهما .مرور ثال –أ  
أن يكون الطالب نجح فةي الصةف األول الثةانوي المهنةي الصةناعي أو النسةوي وأتةم دراسةة الصةف الثةاني الثةانوي  –ب 

ثةاني الثةانوي المهنةي الصةناعي المهني الصناعي أو النسوي بفصليه األول والثاني / دون شةرط النجةاح فةي الصةف ال
أو النسوي ) أو بما يماثل هذين الصةفين مةن دراسةة نظريةة وعمليةة ) تدريبيةة ( فةي مدرسةة مهنيةة حيةث تقةرر لجنةة 

 تعادل الشهادات اعتبارها معادلة لهذين الصفين (.
 . حيازة شهادة التعليم المهني ضمن الفرا الذي سيتقدمون إلى امتحاناته -
 بالتقدم إلى االمتحان   للراغبين )الصادرة عن الوزارات األخرى( حيازة الشهادة الثانوية الفنية أو المهنية -
م المعةدل  1041/ 41/8/ تاريخ 300وفق تعليمات المرسوم / ) ضمن الفرا الذي سيتقدمون إلى امتحاناته ( . 

 /منه13م والسيما المادة /41/1/1044/ تاريخ 433للمرسوم /
 م ى1022 يجق م تسط سا ببي   ىضع ن  تسال   تسجدي صد  ر  ا د  تسىثيقد  يثبدر  د م جق ند  سد ى ل ع  ا  )

 م بصف  نتّي (.1024

اإلعداديةةة الشةةرعية                       أو  شةةهادة التعلةةيم األساسةةيالطلبةة الحاصةةلون علةةى يقبةةل  طلبةة الشةةهادة الثانويةة المهنيةةة الت ا يةةة  :

 إذا توافرت لدى الطالب أحد الشروط اآلتية : ما يعادلها أو 
 مرور ثالث سنوات بعد حصوله على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية أو ما يعادلهما . –أ 

تجاوز عمره الثامنة عشةرة ولةو لةم تمةث ثةالث سةنوات بعةد حصةوله علةى شةهادة التعلةيم األساسةي أو اإلعداديةة  –ب 
 ما .الشرعية أو ما يعادله

  

       

 

 

 المطلوبة للتسجيل لجميع الشهادات : اتثانيًا : األوراق الثبوتي
 : يأتييتقدم الطالب النظامي إلى مدرسته بما   الطالب النظاميون : -2

 سم ( يكتب خلف كل منها اسم الطالب وتمهر بخاتم المدرسة  1×  3متطابقة قياس )  تانحديث تانشخصي صورتان  -أ 
صةةورة عةةن البطاقةةة الشخصةةية ) الهويةةة ( تصةةدقها إدارة المدرسةةة بعةةد مطابقتهةةا مةةم األصةةل والتأكةةد مةةن سةةالمتها  -ب 

لشةهادة وصحة معلوماتها ووضوحها وعةدم وجةود حةو أو شةطب أو تحميةل أو تحةوير فيهةا   وتقبةل مةن المسةجلين 

وفةي   علةى ورقةة واحةدة صفحتي الطالب ووالةده صورة عن البطاقة العائلية ) دفتر العائلة ( تضم التعليم األساسي 

جدداّمم تسن  يدد  قيدد  يددالت ندد اي ىجصدد ق     ت ل حةةال عةةدم وضةةوح الصةةورة المنظمةةة فةةي الةةدفتر العةةائلي 
و طةةابم الهةةالل األحمةةر قيمتةةه / ل.س  40قيمتةةه  /  وإلصةةاق طةةابم مةةالي بًدد  نط بقج دد  نددع تهصددت تسن  يدد 

 عن ذلو . ولينمسؤويعتبر مدير المدرسة وأمين السر /ل .س 40/
 يلصق على قائمة التسجيل .          / ليرات سورية       40/  طابم تعليم قيمته  - ج
 .واإلعدادية الشرعية  لشهادة التعليم األساسي          / ليرة سورية         100/       رسم االمتحان -د  

 . بفروعها كافه لشهادة الثانوية ل       ية         / ليرة سور 300/         

ل.س أو طابع مالي  055إذا زادت عن   ـ ـ إيصال مالي من مديرية المالية بمجموع الرسوم المستحقة لكل شهادة من الشهادات العامةه
 .م6/8/2552تاريخ 50/ب /222رقم انسجاما مع بالغ وزارة المالية  ل.س 055إذا كان المبلغ أقل من 

 مالحظة :  يسمح للطالب المتقدمين المتحان الشهادات العامة المذكورة سابقا  
والمحافظة التي  / دراسة حرة / بالتسجيل في المحافظة التي يرغب التقدم بها

. نجح فيها باختبار الترشح  
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 باآلتي :يتقدم طالب الدراسة الحرة   طالب الدراسة احلرة : -1    

 طلب اكتتاب يؤخذ من دائرة االمتحانات يدون عليه الطالب وعلى مسؤوليته : -أ 
 (  تس كى  تسجالاي  ) سعط ا ى قم تس  جف ىاًب المعلومات المطلوبة كافة مم عنوانه بشكل مفصل وواضح      

 :   اى تسىثيق  اى تسا   ل تسنطعىب  سعجياليت ن  تسخعف  ع  طعا تاكجج ايعصق  -ب 

 ىط بع تسنال ى  تست بي بقين  / ت.س20ىط بع تس  ت تهتن  بقين / /ت.س20ىط بع جًعيم قينج  /س / ل.40طابم مالي قيمته /  
  .تهت ت سي ل يى ي  فقط سعا   تر تسث اىي   / 50/  

 تس ى ل تهىس  .عا   ل تسث اىي  بف ى    ك ف  تهت ت  سط ا تسن   سي ل يى ي   ااف/ ث ث   2000/ييجىف   يم تسجياليت  - 

تسجًعدديم تهي يددي ىتد  ت يدد  ادد   ل س ج نيدد  تس  تيدد  تستدد لندد   سيدد ل يددى ي   اسددف ىخنيددن ئ  /  2500ييددجىف   يددم تسجيدداليت / -
 تسا  ي  .

 ن سي  تسنت فم  تسنيالت في   تسط سا . ج فع تس يىم بنىالا  يص ت ن سي ن  ن ي ي 
 صورة مصدقة عن الشهادة المطلوبة للتسجيل في االمتحان . - ج
 سم ( يكتب خلف كل منها اسم الطالب .  1×  3قياس ) متطابقة ثالث صور شخصية حديثة  –د       
               قيمتةةه  الهةةالل األحمةةرطةةابم و / ل.س40صةةورة البطاقةةة الشخصةةية )للمدنيين(ملصةةق عليهةةا طةةابم مةةالي قيمتةةه / -هةةـ 
/ ل.س تصةةدق بعةةد مطابقتهةةا مةةم األصةةل والتأكةةد مةةن سةةالمتها وصةةحة معلوماتهةةا ووضةةوحها وعةةدم وجةةود حةةو أو 40/

 .شطب أو تحميل أو تحوير فيها 
و ـ  دفتر خدمة العلم للتعرف على شةعبة  التجنيةد التةي يتبعهةا المسةجل لالمتحةان أمةا إذا كةان الطالةب دون سةن التكليةف       

 خوته  .ألحد إفيقدم  دفتر خدمة العلم لوالده أو 
وحةدة علةى تنظمةه قيةادة ال (يتضةمن اسةم شةعبة التجنيةد التةي يتبعهةا الطالةب )صةورة قيةد السةجل المةدني  للعسةكريين  -ز      

وصةورة شخصةية   / ل.س 40/ قيمتةه الهةالل األحمةرطةابم و /ل.س40ختين ملصق على كل منهما طابم مالي قيمته/ سن
لتقةةدم إلةةى ( ممهةةورة بخةةاتم الوحةةدة مةةم عبةةارة صةةالحة فقةةط ل -د  –مطابقةةة للصةةور المرافقةةة لطلةةب االكتتةةاب  ) الفقةةرة 

 عسكري خدمته فيها ( ممهورة بخاتم الوحدة أيضاً ) المحافظة التي يؤدي ال ……االمتحان في محافظة 

 :(((هامة أثناء التسجيل مالحظات)))

 .يناع قبىت اي طعا بً  تاج  ء نى   تسجياليت  س نجت   -  2
على الطالب المرشح لالمتحانات العامة بصفة دراسةة حةرة التقةدم بطلبةه بالةذات وبموجةب بطاقتةه الشخصةية والتوقيةم علةى  - ً 1

 . الطلب أمام موظف االمتحانات
 على مستلم الطلب التأكد من : - 3ً

       .الشخصية  مطابقة الصور المقدمة مم طلب التسجيل لشخص الطالب والصورة الملصقة على بطاقته  -آ      
  رقم الهاتفوالعنوان على طلب التسجيل مفصالً بوضوح مم  واسم شعبة التجنيد كتابة محل ورقم القيد –ب           

ال تقبل الطلبات من غير أصحاب العالقة إال ألسباب قاهرة يقدرها رئيس دائةرة االمتحانةات ) بعةد التأكةد مةن ذاتيةة المرشةح  - ً 1
ت اسم وتوقيم مقدم الطلب وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية على طلب التسةجيل للرجةوا إليةه عنةد الحاجةة لالمتحان ( ويثبّ 

 ويوقم مستلم الطلب )بعد كتابة اسمه ( إشعاراً بالتدقيق .
 عدم تقديم أي طالب ) شرطي ( إلى االمتحان مهما كان السبب إال بموافقة الوزارة أصوالً . - 3ً
اد   ل تسجًعديم تنجتد     سد ب سجقد م  اى تد  ت يد  تساد  ي  )تد  ت يد  تسً ند (  اد   ل تسجًعديم تهي يديسعط ا تسا التي  في تانجت   تسً م س حا يين ـ   6

 .بصف  ا الح ىيًي  تهي يي اى)تد  ت ي  تسا  ي ( 
ىتسيدالا ء ىطد ا ن تكدل تسجأ يدت تسن ادي سعًد اللي   ىتسطد ا تسًد ا تسد ي    ىقىىتسنً يًف  ن   يم تانجت   ابا ء تسا  تء ىتسنكفىفى   -   7

 .يجق ضى  نات   ا  ي  ن  نىتلا  ىلت ل تسج بي  

م ىتسنً ت ب سن يىم 24/4/1022/ج  يخ 252اتك م تسن يىم /تطبيق  تعترب دوائر االمتحانات مسؤولة عن))) 

 في جياليت تسط ا (((   م1021/ سً م 200/

                

 ثالثًا : تعليمات التسجيل لالمتحانات العامة بصفة دراسة حرة لحاملي الوثائق غير السورية :
بالشةهادة  يجق م تسط ا تسيى يى  ىن  في تكن م  بطعب ر جياليع م  س   ىتئ  تانجت ا ر في تسنت فمد ر تسجدي يخج  ىا د  ن فقد  – 4

 الجمهورية العربية السورية  األصلية مصدقة حسب األصول مم صورة عنها مصدقة من وزارة الخارجية في

 بط قد   ق ند   عد  ان   تست صعى  نا م,  تئ ل تانجت ا ر في نت فم   ناق إلى  تسجيلهمبطلبات   العرب واألجانبيتقدم الطالب  – 1

 .يهاالتي يقيمون ففي المحافظات  دوائر االمتحانات تسجيلهم إلى عب ربط  ص   ل      ت ل تس ال ل ىتسالىتلتر فيجق نى

 ويلغى  امتحان الطالب المخالف 
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ترسةةل دوائةةر االمتحانةةات شةةهادة أو وثيقةةة الطالةةب األصةةلية غيةةر السةةورية مةةم صةةورتها ) مصةةدقتين أصةةوال ( إلةةى مديريةةة  - 3
 االمتحانات لمعادلتها .

يحال قرار التعادل إلى دائرة االمتحانات في مديرية التربية المعنية السةتكمال إجةراءات التسةجيل أصةوال ويفقةد الطالةب حقةه  - 1
 .في التقدم لالمتحان في حال عدم معادلة شهادته 

 ال يسلم قرار التعادل لصاحب العالقة بأي حال . - 3

 امة :رابعًا : وثائق إثبات الشخصية في االمتحانات الع
 يسجل الطالب العرب السوريون بموجب إحدى الوثائق اآلتية : - 4  

صةةورة عةةن البطاقةةة الشخصةةية ) الهويةةة ( تصةةدقها إدارة المدرسةةة للطةةالب النظةةاميين وتصةةدقها دائةةرة االمتحانةةات  -آ 
ل.س وطابم الهالل األحمةر بقيمةة 40يلصق عليها طابم مالي بقيمة لطالب الدراسة الحرة بعد مطابقتها مم األصل 

 .ل.س  40

تضةم صةفحتي  التعلةيم األساسةيالنظةاميين فةي شةهادة  للتالميةذ صورة مصدقة عن البطاقةة العائليةة ) دفتةر العائلةة ( -ب 
م إدارة المدرسةة في حال عةدم وضةوح الصةورة المنظمةة عةن الةدفتر العةائلي تةنظعلى ورقة واحدة ووالده الطالب و

ل.س وطةابم الهةالل األحمةر 40يلصق عليها طةابم مةالي بقيمةة  قيد سجل مدني وتصدقها بعد مطابقتها على األصل
 .ل.س  40بقيمة 

 مطابقةةة للصةةور المقدمةةة للتسةةجيل و لطالةةبللطةةالب الدراسةةة الحةةرة عليةةه صةةورة  (1)عددقيةةد سةةجل مةةدني رسةةمي -ج 
لمن نظمت استمارته ولم يةتمكن مةن اسةتالم بطاقتةه  لحالية بعد التأكد من شخصيتهالدورة االمتحانية اممهورة بخاتم 

 . ل.س  40ل.س وطابم الهالل األحمر بقيمة 40يلصق عليها طابم مالي بقيمة  )الهوية( الشخصية
للطالب السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين الةذين دخلةوا سةن التكليةف  (ـ دفتر خدمة العلم ) للتعرف على شعبة التجنيد 1

 .إذا كان الطالب دون سن التكليف  األخوةأو دفتر خدمة العلم للوالد أو ألحد 
يسجل الطالب الداخلون في عداد أجانب الحسكة بموجب  قيد نفوس من أمين السجل المدني المختص ملصقة عليةه  صةورة  - 3

 القة ممهورة بالخاتم الرسمي .صاحب الع
المختةار بموجةب شةهادات تعريةف أصةولية مةن ات الشةهادات العامةة ( المتحانةشرطياً الطلبة النظاميون مكتومو القيد )يسجل  - 1

  والطلبة األحةرار بموجةب وثيقةة مصةدقة مةن مدرسةة نظاميةة درس فيهةا الطالةب تبةين آخةر صةف تصدقها اإلدارة المحلية 
وثيقة بنجاحهم ما لةم يسةتكملوا  يمنحوا أية على أاليته عليها صورة الطالب وتعتمد من دائرة االمتحانات  درسه تثبت شخص

 .تسجيلهم لدى دوائر األحوال المدنية 

يسجل الطلبة اللبنانيون بموجب تذكرة هوية نظامية أو جواز سفر أو قيد نفوس عليه صورة الطالةب ممهةورة بخةاتم الجهةات  - 3
 المختصة أصوالً .اللبنانية 

 .عليه صورة الطالب ممهورة بخاتم السفارةيسجل الطلبة العراقيون بموجب تذكرة هوية أو جواز سفر أو قيد نفوس  - 6
يسةجل الطلبةةة الفلسةةطينيون المسةةجلون فةةي دوائةةر األحةةوال المدنيةة السةةورية بموجةةب البطاقةةة الشخصةةية الصةةادرة عةةن إدارة  - 2

نفةوس بةدون صةورة ) للنظةاميين ( أو نسةختي قيةد نفةوس علةى كةل منهمةا صةورة ممهةورة بخةاتم الهجرة والجوازات أو قيد 
 أمين السجل المدني لطالب الدراسة الحرة .

بموجب جواز سفر أو نسختي قيد نفةوس ) لمةن ال يحمةل مةنهم جةواز سةفر ( من البلدان األخرى  نالفلسطينيويسجل  الطلبة  - 8
 المنظمة  . منهما صورة الطالب ممهورة بخاتم بدمشق ملصقة على كلمنظمة التحرير الفلسطينية  ممثليهصادرتين عن 

يسةةجل الطةةالب العةةرب ) غيةةر السةةوريين (واألجانةةب  ومةةن  الجنسةةيات كافةةة بموجةةب جةةوازات سةةفر   وإذا كةةان الطالةةب ال  - 9
م السةفارة مةم تصةديق وزارة الخارجيةة السةورية يحمل جواز سفر يتقدم بإخراج قيد من السفارة عليه صورته ممهةورة بخةات

 وتقبل من أبناء البالد العربية صورة الهوية المدنية .
* ي تالع تسط ا تس ي  ا يتنعى  الىتلتر يف    ت ل تس ال ل ىتسالىتلتر سنً سال  اىض   م اصدىا    ت سدم يكد  سدب   م جنثيدت 

  بعىن يي في تسقط   .
  تسنًعىند ر تسنطعىبد  سعجيداليت ك نعد   يا جتدى س ن  تسيف  ل   ت ك ادر ىثيقد   ثبد ر تساخصدي افى * يعلم تسط سا بجق يم قي 

 ) تيم تهم  ... ( 
 على دوائر االمتحانات والمدارس قبول : -40

قيةةد النفةةوس الممنةةوح ألجانةةب الحسةةكة وتصةةديقها بعةةد  أوصةةورة البطاقةةة الشخصةةية أو جةةواز السةةفر أو دفتةةر العائلةةة  -أ 
  . لصق الطابم القانوني ومطابقتها مم األصل

 النسخة األصلية من وثائق إثبات الشخصية األخرى على أن تترجم القيود األجنبية وتصدق من وزارة العدل . -ب 

 انات العامة .الوثائق المعتمدة في إجراء تصحيح قيود الطالب الناجحين في االمتح -ج 
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مم طلةب التسةجيل ( ل لجنة استكتاب أثناء االمتحةان)ـ يتقدم الطالب المعوق إعاقة دائمة أو المكفوف الذي تقتضي حالته تشكي44
 بطلب إحالة  إلى المركز الصحي مرفق بالوثائق المطلوبة  .

 خامسًا : تعليمات إلدارات المدارس :
عتمةةدة لتسةةجيل الطةةالب فةةي مدارسةةهم للتأكةةد مةةن صةةحتها وسةةالمتها   وتحةةال الوثةةائق المةةدارس الوثةةائق الم يةةدقق أمنةةاء سةةر - 4

إلجراء الالزم   ويعتبر مةدير المدرسةة وأمةين )دائرة االمتحانات ( المشتبه بوجود تحوير أو تزوير فيها إلى مديرية التربية 
 عن كل تأخير أو مخالفة . ولينمسؤالسر 

الطةالب المقبةولين بموجةب كتةب مةن لجنةة الوثةائق المدرسةية  أضةابير المدارس الرسةمية وأمنةاء سةرهم بتةدقيق مدراءيكلف  - 1
للتأكةد مةةن قبةولهم النهةةائي ومتابعةة الطةةالب المقبةولين شةةرطياً السةتكمال أوراقهةةم الثبوتيةة وال يرشةةح أي مةنهم لالمتحةةان إال 

لصفة الشرطية عنةه ويعتبةر بموافقة الوزارة على أن تثبت كلمة / شرطياً / بجوار اسمه وال يسلم وثيقة النجاح إال بعد رفم ا
 عن ذلو . والً مسؤمدير المدرسة 

الطالب ويدققها مديرو هةذه المةدارس واللجةان  أضابيرتنظم المدارس الخاصة قوائم التسجيل وقوائم التسلسل الدراسي وفق   - 3
 .بموجب برنامج الحاسب المعتمد من قبل وزارة التربية  )مركز الحاسب ( المختصة 

  نمةوذج البرنةامج الحاسةوبي المرشةحين ) وفةق  بةالطالبالمدرسةة إلةى دائةرة االمتحانةات قائمةة تسةجيل مطبوعةة  يرفم مدير - 1
 :مم مراعاة ما يلي (المعتمد

 تنظم في المدارس المختلطة قوائم مستقلة للذكور وأخرى لإلناث . -أ
 : يأتيتنظم القوائم في الشهادات ذات الفروا المتعددة وفق ما  - ب

 .العلمي (  -الشهادة الثانوية العامة : كل فرا على حدة ) األدبي  -ًً  4
 تجارية ( .  – نسويه -الشهادة الثانوية المهنية : كل فرا وكل مهنة بقائمة مستقلة ) صناعية  -  1ً

  غ ق تستقىت في ا  ي  تسصفت  تهخي ل ن  قىتئم تسجياليت . - 5
 توخي الدقة والوضوح عند إجراء أي تصحيح على المعلومات الواردة في القوائم والتوقيم في حقل المالحظات. - 6
 .عتمدة الم إلصاق إيصال مالي بقيمة الرسوم المستحقة  وطوابم التعليم على نسخة المديرية من  قوائم التسجيل – 2
 : اآلتييقوم مديرو المدارس بإجراء  – 8

 ـ  التأكد من مطابقة اسم شعبة التجنيد لما ورد في القوائم المعتمدة لشعب التجنيد و دفاتر خدمة العلم . أ         
 ه إلى دائرة االمتحانات فور صدور إرسال قوائم التسجيلبعد إرسال كتاب ترقين قيد كل طالب يفصل من المدرسة  -ب 
ترشحهم إدارة المدرسة استناداً إلى أحكةام النظةام إرسال قائمة إلى دائرة االمتحانات تتضمن أسماء الطالب الذين لم  -ج 

 .في مدة أقصاها منتصف شهر نيسان للتعليم األساسي وبداية شهر أيار للشهادة الثانوية  الداخلي
اقات االكتتاب قبل تسوية أوضاعهم في دائةرة االمتحانةات عدم تسليم الطالب الذين لم ترشحهم المدرسة لالمتحان بط –د

لعةام   /13التسةجيل كطةالب دراسةة حةرة وفةق  أحكةام القةانون / رسةومواستيفاء  وتحويلهم إلى طالب دراسة حرة
 .م1041

 سادسًا : تعـليمات لمديريات التربية :
 : باآلتيتقوم دوائر االمتحانات عند انتهاء موعد التسجيل 

 بقة والتدقيق :المطا -آ 
مطابقة مضمون صور وثةائق إثبةات الشخصةية ) إضةافة إلةى التةدقيق الةذي أجرتةه المدرسةة ( للطةالب النظةاميين مةم قةوائم  - 4

 التسجيل بكل دقة ومهرها بالخاتم الرسمي .
إدارات  دها إلةةىاالحتفةةاظ بصةةور وثةةائق إثبةةات الشخصةةية لمعالجةةة اإلشةةكاالت الطارئةةة عنةةد إعةةالن النتةةائج حيةةث تسةةلم بعةة - 1

 المدارس مم قوائم النجاح لالحتفاظ بها بصورة دائمة في إضبارة خاصة يسهل الرجوا إليها عند الحاجة .
 المدرسة  على طالبطوابم التعليم وقيمة اإليصال المالي لعدد الطالب ومجموا الرسوم المستحقة  عددالتأكد من مطابقة  -3

مةن حيةث اسةتيفاؤها شةروط الترشةيح مةم مطابقةة األسةماء كاملةة كمةا وردت فةي صةور  تدقيق طلبات طالب الدراسة الحةرة - 1
 البطاقات الشخصية وقيود السجل المدني المرافقة لطلبات التسجيل .

 التأكد من صحة وثائق النجاح المرافقة لطلبات طالب الدراسة الحرة بمطابقتها مم جداول الدرجات . - 3
 .التي ينتسبون إليها أو المعاهد حرة من  أمناء السر في المدارس التي ألغت ترشيحهم  ـ عدم قبول طلبات الدراسة ال6
 التأكد من صحة نجاح الطالب النظاميين في الشهادة : -2

 للمسجلين المتحانات الشهادة الثانوية . الشرعية  ةالتعليم األساسي أو اإلعدادي –آ       
 ./200 سن يىم/تسنً ت بى /252تسجًعين ر تسجافي ي  سعن يىم /ىفق  نجت ا ر ستسث اىي  سعنيالعي   -ب

 مطابقة صورة كل طالب دراسة حرة مم صورته على البطاقة الشخصية . - 8
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 ـ التأكد من مطابقة اسم شعبة التجنيد لدفتر خدمة العلم والقوائم المعتمدة ألسماء شعب التجنيد.9
تسةجيل طةالب الدراسةة الحةرة بحيةث يسةهل الرجةوا إليهةا اضةبارة و االحتفاظ بمغلفات الصور الشخصية )النسخة الثالثةة( - 40

 .عند الحاجة 
 . وإجراء التعديل المطلوببأسماء مدارس المحافظة لتدقيقها  امتحانيهقبل بدء كل دورة  مركز الحاسب موافاة   - 44
طةالب صةفوف  أضابيرالثانوي لزيارة المدارس الخاصة لدراسة  األساسي و تحانات والتعليمتشكيل لجان من موظفي االم - 41

الثانويةةة بغيةةة التأكةةد مةةن صةةحة التسلسةةل الدراسةةي للمسةةجلين لالمتحةةان وتحقةةيقهم شةةروط شةةهادة التعلةةيم األساسةةي والشةةهادة 
القبول في المرحلة التي ينتسبون إليها وترفم هةذه اللجةان قةوائم بأسةماء الطةالب الةذين اسةتكملوا شةروط التسةجيل إلةى دائةرة 

 في هذه القوائم  االمتحانات لتكون أساساً لقبولهم النهائي وال يقبل أي طالب لم يرد اسمه
)وال يقبةةل تغييةةر فةةرا فةةرا الشةةهادة  تغييةةر أو يفةةوث السةةادة مةةديرو التربيةةة بالبةةت فةةي طلبةةات إلغةةاء التسةةجيل لالمتحةةان – 43

م الخاصةة 13/44/1041تةاريخ  3318انسةجاماً مةم التعليمةات الوزاريةة رقةم  الطالب الناجح فةي اختبةار الترشةح للثانويةة
 .( ختبار الترشيحبالتسجيل ال

صورة عن البطاقة الشخصةية إلةى دائةرة االمتحانةات لرفعهةا إلةى مرفقة بـ يتقدم الراغبون بإلغاء تسجيلهم لالمتحان بطلباتهم  41
 سد   بأيدن ئ م قائمةة  ترسةل والسيد مدير التربية للموافقة عليها حسب األصول وال تقبةل الطلبةات إال مةن أصةحابها بالةذات 

 تصىس م  ع  تسنىتفق  ىجتفم طعب ر تايجاك ف ى ن فق ج   نع طعب ر تسجياليت.  بً  ن ي ي  تانجت ا ر 

ـ يراعى /عند توزيم الطالب على مراكز االمتحان / وضم الطالب المعوق فةي الطةابق األرضةي إذا كانةت حالتةه ال تسةاعده 43
 على صعود الدرج و ال يحتاج إلى لجنة استكتاب أثناء االمتحان .

  صت  تسج قيق . ىا  ؤنيتسا   ل في  تئ ل تانجت ا ر   تئ ل ىنيؤىتتس يًجب   ئيس    

  اك    سك في نت فم  ىتت ل اى في   ل نت فم ر جق م بطعبي تكجج ا اى اكث  يىتء)   تي  ت ل( يعغ  جياليت  كت ط سا. 

   تستد ل فدي تد ت تيدجيف ئ  ساد ىط تسج اديح ىفي تد ت جقد م تسط سدا تسامد ني بطعبدي تكججد ا يًجند  تسطعدا تسامد ني ىيعغد  طعدا تس  تيد
  تسام ني .

 يوضةةم إعةةالن فةةي مديريةةة التربيةةة ودائةةرة االمتحانةةات يوضةةح ذلةةو ويعمةةم علةةى مةةدارس المحافظةةة لنشةةره فةةي لوحةةات          
 .إعالناتها 

   ج قيم قىتئم تسجياليت : –ا 
نا د ج  تستد ل ف س  تي تسنا  ج تست يث ثم تسط ا تسام نيي  تسنا  ج تسق يم  يب ا ج قيم قىتئم تسجياليت ب سط ا تسام نيي  - 4

 . ىييص   جًنيم اتق تىت آسي  تسج قيم  يث ثم   تي  ت ل نا  ج ق يم ت
 . أو المنهاجين القديم والحديث ال تترو أرقام فارغة بين األسماء في المدرسة الواحدة أو بين طالب مدرستين متتاليتين - 1

 تترو أرقام فارغة في القوائم بين أسماء الطالب النظاميين وأسماء طالب الدراسة الحرة وبين الذكور واإلناث . - 3
 دعت الضرورة لذلو . إذاتنظم قوائم مستقلة لطالب الدراسة الحرة حسب جنسياتهم  - 1
دة ورئةيس دائةرة االمتحانةات وتخةتم بالخةاتم تعطى قوائم التسجيل أرقاماً متسلسلة يوقم صفحاتها كل مةن رئةيس شةعبة الشةها - 3

 .الرسمي 
 الشهادة الثانوية العامة : -4ً
 فةةالفرا العلمةةي  المنهةةاج الحةةديث ثةةم الفةةرا األدبةةي المنهةةاج القةةديم  / بةةالفرا األدبةةي 4تةةرقم األسةةماء بةةدءاً مةةن الةةرقم/  -

 . القديم والحديث والمنهاجين  احتياطية بين الفرعينتترو أرقام و( اإلسالميةحديث ثم قديم )لمادة التربية الدينية 
 )لمةادة التربيةة الدينيةةوالقةديم  الفصل بةين المنهةاج الحةديثويراعى  ترقم قوائم الدراسة الحرة كتلة واحدة -

 .(اإلسالمية 

 :الشهادة الثانوية المهنية  -1ً

 .   / لكل فرا من فروا الشهادة الثانوية المهنية الصناعية والنسوية والتجارية 4ـ ترقم األسماء بدءاً من الرقم/         

ـ ترقم األسماء في الشهادة الثانوية المهنية  الصناعية والنسوية حسب  المهن )وليس حسب المةدارس ( حيةث تشةكل كةل 
 .مهنة كتلة واحدة على مستوى المحافظة 

 ترتب المهن عند الترقيم وفق الجدول المرافق و تترو أرقام فارغة احتياطية بين  مهنة وأخرى . -  
المهنيةة الصةناعية  تقوم دوائر االمتحانات بتهيئة قوائم اسمية) وفق قوائم التسجيل( بالمسةجلين المتحةان الشةهادة الثانويةة -        

ثةم قةوائم الةذين  ين وقوائم للدراسةة الحةرةيلكل مهنة قائمة مستقلة يبين فيها رقم اكتتاب الطالب ) قوائم للنظام سويةالن و
وفق النماذج المعتمدة لتسجيل درجات االمتحانات العملية وتسلم هذه القوائم إلةى لجةان يحق لهم التقدم لدورة أولى فقط( 

ندع ن ت د ل تسفصدت بدي  طد ا تسنا د ج تستد يث  الطةالب عليهةا أصةوالً االمتحانات العمليةة فةي حينةه لتسةجيل درجةات 
تسناد    سي د  ىطد ا تسنا د ج تسقد يم ىتستد يث سعندىت  تاخجص صدي   س يايد  (تىط ا تسنا  ج تسقد يم )سند  ل تسج بيد  
 . بب غ ن ي ي  تسجًعيم تسن اي ىتسجقاي 
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 جىتف  تسىلت ل ىفق تسان  ج تسنًجن ل بـ : -6 

 اإلحصاء العام للطالب المسجلين لالمتحانات العامة خالل أسبوعين من نهاية التسجيل . -آ  
 أسبوعين من نهاية التسجيل .قوائم مراكز االمتحان خالل  -ب 

 ثالث نسخ إلى مديرية االمتحانات ونسخة واحدة إلى مديرية التعليم المهني والتقني .. 
عنهةةا إلةةى مديريةةة  نسةةخة مطبوعةةةلتسةةجيل وترقمهةةا وتحةةتفظ بالنسةةخة األصةةلية وترسةةل تةةدقق دائةةرة االمتحانةةات قةةوائم ا - 2

مركز إعةداد النتةائج   وصةورة إلةى مركةز التصةحيح كمةا ترسةل صةورة إلةى إدارة المدرسةة لتحةتفظ بهةا  إلى االمتحانات أو
  . بشكل دائم

 ى قوائم التسجيل .بعد مطابقتها عل قسائمها ترقم دوائر االمتحانات بطاقات االكتتاب و -8
 على دوائر االمتحانات وأمناء سر المدارس التأكد بشكل دقيق من مطابقة أرقام البطاقات لألرقام المثبتة في قوائم التسجيل  -9

إلةى مديريةة االمتحانةات أو تسةلم و يطبم مركز الحاسب المكلف بإعداد النتائج قائمة بأسةماء الطةالب المسةجلين لالمتحةان  – 40
المحافظة األصلية لتدقيقها واعتمادها علةى أن يةتم التةدقيق علةى قةوائم التسةجيل األصةلية وصةور في إلى دائرة االمتحانات 
 البطاقات الشخصية .

 اقت ن كل تانجت   : -الـ 
 ججبع تدال تءتر تآلجي   ا  اقت ن كل تنجت   تسط سا تسام ني ن  نت فم   س  اخ ى : 

الطلبةة فةي صةفوف الشةهادات العامةة بمختلةف  مركز امتحان اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام يخضم انتقال - 4

   بي  تسنت فم ر سنىتفق  تسىلت ل تسخطي  تص ت .ىتسخ ص  ىتسنيجىس   عي   ىن  في تكن الرسمية أنواعها من المدارس 

 توافى مديرية االمتحانات بمعامالت نقل مراكز امتحاناتهم مرفقة بالثبوتيات اآلتية : -1
    ايددخ   دد  كجدد ا تساقددت تسصدد     دد  تسيددي  ندد ي  تسج بيدد  تسنًايدد  يتدد   فيدد  تسن  يدد  تسجددي يددياجقت نا دد  تسط سددا ى تسن  يدد  تسجددي  –آ         

 .  يياجقت  سي 

 وثيقة دوام مدرسية من مديرية التربية التي نقل إليها الطالب . -ب       
 على مديريات التربية متابعة : – 3

 عدم استمرار دوام الطالب في مدرسته بعد صدور الموافقة على نقله . -آ        
  س نجت   ب ين   ى  م ج ايت القديمة أصوالً في مدرسته  التحاق الطالب المنقول بمدرسته الجديدة وترقين قيده -ب        

 يستمر رفم طلبات النقل حتى األسبوا األول من الشهر الرابم من كل عام. -جـ        
 ـ تزود دائرة الرقابة الداخلية بأسماء الطلبة المنقولين للتأكد من تنفيذ كتب النقل والتحقيق مم المخالفين أصوالً  د         

 .يناع اقت ن تكل تنجت ا ر ط ا تس  تي  تست ل -1

 تسجق م  س  تانجت   :  -  
/ شورر نياوان بهنروا  11/ يوم  تتوم مودة أهاوا ا /11يخطر الطالب النظامي الذي يتجاوز غيابه أو انقطاعه بدون عذر لمدة / -1

 ق المطلمبة للتقد  لالمتحان.تقديمه عن طريق المدرسة ليتحمل إلم طالب تر و ترفق ورهة اإلخطار مع األورا

لطلبة غير المرشحين لالمتحان  بعد تحميلرم من الافة النظامية إلم صوفة الدراسوة لتالم  دائرة االمتحانات بطاهات االكتتاب  -2

 .  2112/ لعا  21ومراعاة تطبيق القانمن / الحرة بممجب طلبات تاجيل يتقدممن برا أصمالا 

 كز إعداد النتائج :مديرية االمتحانات أو إلم مر مترسل دوائر االمتحانات إل -3

بقائموة تاووجيل جديودة باسوم المدرسووة التوي نقول إليرووا الطالوب ويعطووم  كتوب نقول الطووالب مون مدرسوة إلووم مدرسوة أخور  مرفقووة -

 . ويشار فيها إلى رقمه القديم إللغائهجديداا إذا تم النقل بعد ترهيم همائم التاجيل  رهماالطالب 

 الفال من المدرسة أو عد  الترشيح باسمرا .كتب  -

         موع ناوخة مون  ( ) في نهاية شهر نيسان من كل  الا هائمة بأسما  الطلبة المكفمفين والطلبة الذين يعاملمن معاملة المكفمفين  -

 .أصولا  معاملة المكفمفين المركز الصحي ومعاملتهم إلى إحالتهم تإجرا اهمائم التاجيل بأسمائرم ومتابعة 

  بعد ترهيم همائم التاجيل إذا تم ترهين القيدو لغترم األجنبية وفرعرم  يحتفظ الطالب الذين لم ترشحرم مدارسرم بأرها  اكتتابرم -2

ين بابب سم  سلمكرم أو الطلبة الذين لم يحققما درجة الالمك المطلمبة للترشيح يعاملمن وفق الوبال  الومزاري المفامل الطلبة -

 .  31/8/2112( تاريخ 1/)2243/123رهم 

 يقم   مركز الحاسب المكلف بهعداد النتائج بـ : -1

 إلغا  هيد الطالب المنقمل من مدرسته األصلية وإعداد نتيجته مع مدرسته الجديدة . -

 لنتائج .ترهين هيد الطالب الذي لم ترشحه مدرسته دون تذف سجله ليعامل معاملة طالب الدراسة الحرة عند إعداد ا -

يتقد  الطالب النظاميمن و األترار المتحوان الهورادة النانميوة العاموة بفرعيروا األدبوي و العلموي والنانميوة الهورعية   وشورادة  - 6

 .باللغتين )النكليزية و الفرنسية( معاا  واإلعدادية الهرعية   التعليم األساسي

 التجارية / بإحدى اللغتين النكليزية  –النسوية  –نوية المهنية /الصنااية يتقد  الطالب النظاميين واألحرار في الشهادة الثا -2

 الفرنسية ويكون للطالب حرية الختيار . أو
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    لطالب الذي لم ترشحه المدرسة لالمتحان العوا  لهورادة التعلويم األساسوي والهورادة النانميوة باوبب عود  تومافر شورطي يمكن ل – 8

 بعد أن يتقد  بطلبه لدائرة االمتحانات أصمالا . لالمتحان العا  كطالب دراسة ترةالدوا  والمعدل أن يتقد  

يعامل الطالب المرشح لالمتحانات العامة الذي يرهن هيده في مدرسته معاملوة الطالوب الوذي لوم ترشوحه مدرسوته محتفظواا بورهم  -4

 رهن هيده /.                                علم أن يذكر بجانب اسمه علم همائم التاجيل عبارة /، االكتتاب وفرعه 

أو النالو  النوانمي فوي مدرسوته تتوم نرايوة التاوجيل  الاونة األخيورة مون التعلويم األساسوييعتبر الطالب النظامي الموداو  فوي  -11

ال يمونح بطاهوة تضمن همائم الترشيح اسمه وإن لم يتقد  بالنبمتيوات لتاوجيله وتو ضمن فرعهمرشحاا تكماا المتحان الهرادة 

 االكتتاب إذا لم ياتكمل تاجيله لالمتحان .

تووواريخ  3321يتقووود  الطوووالب فوووي الهووورادة النانميوووة العاموووة والمرنيوووة لموووادة التربيوووة الدينيوووة وفوووق الوووبال  الووومزاري رهوووم  -11

22/11/2112.   

توووواريخ  3116  الووومزاري رهوووم يتقووود  الطوووالب فوووي الهوووورادة النانميوووة المرنيوووة الناوووومية لموووادة الرياضووويات  وفوووق الووووبال -12

12/11/2112.   

   .4/4/2112تاريخ  2212وفق البال  المزاري رهم  التجارية  المرنيةطالب في الهرادة النانمية يتقد  ال -13

   .24/4/2112تاريخ  2622وفق البال  المزاري رهم الاناعية يتقد  الطالب في الهرادة النانمية المرنية  -12
 –يقب  في الدورة الثانية لمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرايها العلمي واألدبي والثانوية المهنية بفرواها /صنااية  -11

 تجارية / والثانوية الشراية : –نسويه 
 . الطلبة الراسبون في ثالث مواد الى األكثر في الدورة األولى 
 تحسين ثالث مواد الى األكثر الطلبة الناجحون في الدورة األولى ويرغبون ب 

 وستصدر تعليمات وزارية خاصة بالدورة الثانية .
 الطالع و التقيد مبضمونه وتعمميه عىل مدارس حمافظتمكل

 وزير الرتبية                                                                  

 الدكتور هزوان الوز                                                               

                                           

  صو ة إلى :
 .القطري  والطالئم مكتب التربية -القيادة القطرية  -

 مكتب السيد الوزير  -

 .مكاتب السادة معاوني الوزير -

 ./ تسجاميم / مديرية االمتحانات  -

 . المكتب الصحفي -مديريات اإلدارة المركزية   -

 .المركزية  اإلدارةنتائج االمتحانات العامة /  إلعدادـ مركز الحاسب 

   ـ المهني والتقني  ـ التعليم الخاص ـ التعليم األساسي / االمتحانات ـ التعليم الثانوي للتعميم على دوائركم                 مديرية التربية في محافظة :-

 .الداخلية   -الدفاا  / وزارة : األوقاف / مديرية التعليم الشرعي  -

 . المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين - مديرية التربية في وكالة الغوث -

 . رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش -

الةنفط  -السةياحة  -النقةل  - لمةوارد المائيةةا –الكهربةاء  -الزراعة واإلصالح الزراعي  -الصحة  -سكان والتنمية العمرانية اإل –وزارة : / الصناعة -
 / العدل   –االتصاالت و التقانة  –والثروة المعدنية 

 م .13/8/1001تاريخ  11211/344وزارة الثقافة/إشارة إلى كتابكم رقم  -

     /  63/عددالتخطيط والتعاون الدوليا/ط مديرية           /        /      السورية في:السيد الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية العربية  -
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