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 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن مفاضلة التعليم الموازي 

 2021لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 

 

الكليات التطبيقية  في    التعليم الموازي للثانويات المهنية للقبولعن شروط التقدم لمفاضلة  تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

)دمشق   التقنية -البعث–تشرين    –حلب    –بجامعات  الهندسة  وكليات  الجميلة    -)حلب    بجامعتي  حماه(  الفنون  وكليات  طرطوس( 

التقانية  والمعاهد  التطبيقية بجامعة حلب  الجميلة  الفنون  السويداء وكلية  الخاضعة إلشراف    بجامعتي دمشق وتشرين وفي  الحكومية 

التقانيا للتعليم  األعلى  الحائزين    للطالب   2021/2022ي  الدراسللعام    لمجلس  حكمهم  في  ومن  الدراسة  على  السوريين  شهادة 

 وفق االتي:    2021 لعام  الثانوية المهنية السورية
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 أحكام عامة 

الثانوية شهادة بنفس دورة ال  2021يتقدم جميع الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية السورية في دورة عام   -1

 .التي تقدم بها إلى المفاضلة العامة حصرا  المهنية 

غير)السوريين أو من في حكمهم( الذين درسوا مرحلة التعلييم األساسيي يسمح ألبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية، المتزوجات من  -2

الل فترة )الحلقة الثانية( والمرحلة الثانوية في سورية حتى حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية وكانت األم مقيمة في سورية خ

 لسوريين من حيث القبول الجامعي في مفاضلة الثانويات المهنية، ورسوم التسجيل.دراسة ابنها، بالتقدم لهذه المفاضلة ويعاملون معاملة الطالب ا

وما بعد، والعبرة للعام وليس للشهر  1998تقبل طلبات الراغبين من الطالب السوريين ومن في حكمهم في التقدم إلى مفاضلة المعاهد من مواليد   -3

 واليوم وفق شروط هذا اإلعالن.

 للدراسة في جميع الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية هي اللغة اإلنكليزية حصرا . اللغة األجنبية المعتمدة -4

ألبنياء المحافةية التيي توجيد بهيا الجامعية % من األعداد المقررة للقبول في كليتي الهندسة التقنية بجامعتي حلب وطرطوس 30خصصت نسبة   -5

 .لمحافةات % لباقي ا70وفق مصدر الشهادة الثانوية و

وال يشيترط أن تكيون اللغية  الشهادة الثانويية المهنيية التيي تقيدم بهيا إليى المفاضيلة العاميةبنفس دورة  يتقدم الطالب الى مفاضلة التعليم الموازي   -6

 .األجنبية نفس اللغة التي اختارها عند التقدم للمفاضلة العامة

بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم الكترونيا  إلى مديرية شؤون الطالب  يمكن للطالب الذين رفضت جميع رغباتهم بنتيجة هذه المفاضلة ويرغبون -7

باسيتثناء  لدرجات المعلنة لنتائج المفاضيلة المركزية في إحدى الجامعات لتحديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط والحدود الدنيا ل

ضيلة ضيمن الرغبيات األربعية األوليى ط فيها أن تكون الرغبة مدرجة في بطاقة المفاكليات الفنون الجميلة  والفنون الجميلة التطبيقية كونه يشتر

وتتم معالجة الطلبات االلكترونية المقدمة بالجامعيات  ،على أن يتم تقديم الطلبات خالل فترة تسجيل الطالب المستجدين المقبولين بنتيجة المفاضلة

 لي والبحث العلمي.وإصدار قوائم المقبولين من قبل وزارة التعليم العا

، ما لم يكن ناجحا  في االختبارات المطلوبة، ويستثنى من هذا الشرط الذين تيم اختبارات ال يسوى وضع الطالب في الكليات والمعاهد التي تشترط  -8

وبقيرار مين وزارة التربيية وليم تكين درجياتهم تخيولهم   ختبيارات اللمسيابقات والتعديل درجاتهم في الشهادة السورية بعد انتهاء الفتيرة المحيددة  

من قبل لجان خاصة تؤلف لهيذا الغيرف فيي هيذه الكلييات   و المسابقات و المقابالت   االختبارات االشتراك في االختبارات المطلوبة وتجرى لهم  

 والمعاهد.
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الفنية التشكيلية والتطبيقية ومعاهد التربية الرياضيية التابعية ليوزارة التربيية يتقدم الطالب الراغبون بااللتحاق بمعاهد التربية الموسيقية والتربية   -9

 عالن عنها من قبل وزارة التربية.إلى المفاضالت التي يتم اإل

والثرو -10 النفط  لوزارة  التابعة  والغاز  للنفط  التقانية  بالمعاهد  بااللتحاق  الراغبون  النفطية  المهنية  الثانوية  الطالب من حملة  إلى يتقدم  المعدنية  ة 

 المفاضلة التي يتم اإلعالن عنها من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية. 
 الخاصة ببعض الكليات والمعاهد والتي جرت خالل المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة. االختبارات تعتمد نتائج الطالب الناجحين في  -11
المعاهد التي يشترط القبول فيها    التي جرت ضمن المواعيد المحددة في إعالن المفاضلة العامة في بعض الكليات أو  ات باالختبارنجاح الطالب   -12

ا بهذه  ق  الختبارات النجاح  تم  بأنه  الناجحون  ال يعني  فيها حيث يخضع  الحدود   باالختباربوله  المفاضلة وفق  بنتيجة  القبول  المفاضلة ويتم  إلى 

 .الدنيا للدرجات 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصناعية الصادرة المهنية 

 عن وزارة التربية 
 تقنيات الحاسوب 

 الكلية التطبيقية

الحاسوب (  تقانات)   

 جامعة دمشق 

%60 
تشرينجامعة   

البعث جامعة   

حماه جامعة   

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التقنيات الكهربائية

 

 الكلية التطبيقية

الميكاترونكس ( )   

 60% جامعة دمشق 

 التقنيات االلكترونية

تكييفالتبريد وال  

كسميكاترون   

 ميكانيك وكهرباء المركبات

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

االلكترونيةالتقنيات   

 

 الكلية التطبيقية

 ) التقانات االلكترونية ( 

 

 جامعة حلب 
%60 

كسميكاترون   

 اتصاالت 

الصادرة عن  المهنية 

النفط وزارة  
 أجهزة قياس وتحكم 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

طبية ال جهزة األصيانة   
 الكلية التطبيقية
الطبية( )تقانات األجهزة   

 جامعة تشرين

 
 

%60 

 ميكاترون كس

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التدفئة والتمديدات 

 الكلية التطبيقية

 ) التدفئة والتكييف والتبريد (

 جامعة حلب 

%60 

 التبريد والتكييف

 جامعة تشرين

 جامعة البعث 

المهنية الصناعية الصادرة 

التربية عن وزارة   

 التصنيع الميكانيكي 

 الكلية التطبيقية

 ) التصنيع الميكانيكي (

 

 

 جامعة تشرين

 

 

%60 

 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 اللحام وتشكيل المعادن 

ام وتشكيل المعادن ) تعليم  اللح

( مزدوج  

 النماذج والسباكة 

الصادرة عن  المهنية 

النفط وزارة  
 لحام وتشكيل معادن 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التقنيات االلكترونية

 الكلية التطبيقية

 ) تقانات االتصاالت ( 

 

 

 
 جامعة تشرين

%60 

 اتصاالت 

 تقنيات الحاسوب 

الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  
 مالحة بحرية 

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط

 

ةكهرباء صناعي    

 الكلية التطبيقية

) التغذية الكهربائية للمنشآت  

 الصناعية والمدن ( 

 

 

 

 

( حماه –تشرينجامعتي )   
 
 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التقنيات الكهربائية

 التقنيات االلكترونية

 تقنيات الحاسوب 

الصادرة المهنية الصناعية 

 عن وزارة التربية 

 آليات ومعدات زراعية 

 

 الكلية التطبيقية

 ) ميكانيك المركبات (
 جامعة تشرين

 ميكانيك وكهرباء المركبات

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة 
آلالت الزراعية ا  

الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  
 ميكانيك بحري
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصادرة المهنية الصناعية 

 عن وزارة التربية 

الكهربائيةالتقنيات   

 

نيةكلية الهندسة التق  

 ) تقانات الهندسة البيئية ( 

 جامعة حلب 

 

 

 

%65 

 

 التقنيات االلكترونية

 تقنيات الحاسوب 

 التدفئة والتمديدات 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 اللحام وتشكيل المعادن 

 

التقنيةكلية الهندسة   

الهندسة الغذائية (  تقانات)   

ام وتشكيل المعادن ) تعليم  اللح

( مزدوج  

 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 

 

 

 

 اآلليات والمعدات الزراعية 
 

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) هندسة المعدات واآلليات ( 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طرطوس 

 
 
 
 
 

 

 

%65 

 
 
 
 

 

الميكانيكي التصنيع   

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 اللحام وتشكيل المعادن 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 
 

اللحام و تشكيل المعادن ) تعليم  

 مزدوج ( 

 
 
 
 
 

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) هندسة المعدات واآلليات ( 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طرطوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

%65 

 

 النماذج والسباكة 

 ميكانيك وكهرباء المركبات

 التدفئة والتمديدات 

الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  
 ميكانيك بحري

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة 
آلالت الزراعية ا  

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 تقنيات الحاسوب 

 كلية الهندسة التقنية

األتمتة الصناعية (  ) هندسة  
 جامعة طرطوس 

%65 

 

الكهربائيةالتقنيات   

 التقنيات االلكترونية

 ميكاترونكس
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 اآلليات والمعدات الزراعية 

 

 

 كلية الهندسة التقنية

 ) المكننة الزراعية ( 

 

 

 جامعة طرطوس 

%65 

 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 اللحام وتشكيل المعادن 

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم  

 مزدوج( 

 النماذج والسباكة 

 ميكانيك وكهرباء المركبات

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن 

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة 
آلالت الزراعية ا  

الصادرة المهنية الصناعية 

 عن وزارة التربية 

 اللحام وتشكيل المعادن 

 كلية الهندسة التقنية

 ) تقانة األغذية ( 
 65% جامعة طرطوس 

ام وتشكيل المعادن ) تعليم  اللح

( مزدوج  

 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 



 الجمهورية العربية السورية 

والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي   

 المجلس األعلى للتعليم التق اني 

10 
 

الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التبريد والتكييف

 كلية الهندسة التقنية

 ) تقانات الطاقات المتجددة ( 
 التقنيات الكهربائية 65% جامعة طرطوس 

 التدفئة والتمديدات 

المهنية بمختلف  

 اختصاصاتها
 جميع المهن 

 جامعة دمشق  كلية الفنون الجميلة 

للناجحين في االختبار الثاني الخاص بكلية الفنون الجميلة  % 50

الوارد في إعالن المفاضلة العامة الفرع العلمي    ) إدراج  

 الرغبة ضمن الرغبات األربعة األولى ( 

 جامعة دمشق  كلية الفنون الجميلة بالسويداء 

 جامعة حلب  كلية الفنون الجميلة التطبيقية

الجميلة كلية الفنون   جامعة تشرين 

 
 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 
 
 
 
 
 
 
 

  التقنيات الكهربائية
 

 
 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 جامعة دمشق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

%50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التقنيات االلكترونية

 التبريد والتكييف

تصاالت ا  

 ميكاترونكس

 التدفئة والتمديدات 

سباكة النماذج وال  

 التصنيع الميكانيكي 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

 
المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

الميكانيكي ) تعليم التصنيع 

 مزدوج ( 

 
 
 
 
 

 

المعهد التقاني للهندسة 

والكهربائيةالميكانيكية   

 
 
 
 
 

 
 

 جامعة دمشق 
 

 

 

 

 

 

 

 

%50 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ميكانيك وكهرباء المركبات

ليات ومعدات زراعية اآل  

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 اللحام وتشكيل المعادن 

المعادن ) تعليم  اللحام وتشكيل 

( مزدوج  

طبية ال جهزة األصيانة   

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن 

الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  

 مالحة بحرية 

 ميكانيك بحري

الصادرة عن  المهنية 

النفط وزارة  

 كهرباء صناعية
المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية
حلب(  –دمشق جامعتي)   

 أجهزة القياس والتحكم
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصادرة المهنية الصناعية 

 عن وزارة التربية 

  التقنيات الكهربائية

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جامعة حلب 
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 التقنيات االلكترونية

 التبريد والتكييف

 اتصاالت 

كسميكاترون   

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التدفئة والتمديدات 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 اللحام وتشكيل المعادن 

المعادن ) تعليم  اللحام وتشكيل 

 مزدوج( 

سباكة النماذج وال  

 نسيج 

 غزل 

طبية ال جهزة األصيانة   
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  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصادرة عن  المهنية 

النفط وزارة  
 لحام وتشكيل معادن 

 

المعهد التقاني للهندسة 

 الميكانيكية والكهربائية

 

 

 جامعة حلب 
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الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  
 مالحة بحرية 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

الكهربائيةالتقنيات   
المعهد التقاني للكهرباء  

  -حلب-والميكانيك /دمشق

لالذقية/ ا  

 

 وزارة الكهرباء 

 
 جميع المتقدمين 

 التقنيات االلكترونية

 اتصاالت 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

  التقنيات الكهربائية
 
 

 المعهد التقاني للطاقة الشمسية 

 
 

 
 
 

 جامعة طرطوس 
 

 
 

 التبريد والتكييف جميع المتقدمين 

 التدفئة والتمديدات 

 التقنيات االلكترونية

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 
 المعهد التقاني للحاسوب  تقنيات الحاسوب 

دمشق جامعة   
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 جامعة دمشق )درعا( 

 جامعة حلب 

(   تشرين )الالذقيةجامعة   

 جامعة البعث ) حمص( 

 جامعة حماه 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصادرة الصناعية المهنية 

 عن وزارة التربية 

 صناعة األلبسة ) تعليم مزدوج ( 

المعهد التقاني للصناعات -

 النسيجية بدمشق 

المعهد التقاني للصناعات  -

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة 
 جميع المتقدمين 

 

 الغزل 

 النسيج 

المهنية النسوية الصادرة  

 عن وزارة التربية 
 خياطة المالبس 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التقنيات الكهربائية

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب

 وزارة الصناعة 
 جميع المتقدمين 

 

 التقنيات االلكترونية

 ميكانيك وكهرباء المركبات

ليات ومعدات زراعية اآل  

 اللحام وتشكيل المعادن 

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم  

 مزدوج( 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 النماذج والسباكة 
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  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة 
آلالت الزراعية ا  

للصناعات المعهد التقاني 

 التطبيقية بحلب
 وزارة الصناعة 

 جميع المتقدمين 
الصادرة عن  المهنية  

النقل وزارة  
 ميكانيك بحري

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 التقنيات الكهربائية

 

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحمص

 

 

 وزارة الصناعة 

 جميع المتقدمين 
 

 

 

 التقنيات اإللكترونية

ومعدات زراعية اآلليات   

 اللحام وتشكيل المعادن 

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم  

 مزدوج( 

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 ميكانيك وكهرباء المركبات

سباكة النماذج وال  

الصادرة عن  المهنية 

النقل وزارة  
 ميكانيك بحري
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  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

 

 
 

 التقنيات الكهربائية

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق 

 

 

 

 

 

 وزارة الصناعة 

 

 

 

 

 

 

 جميع المتقدمين 
 

 
 

 

 التقنيات االلكترونية

 ميكانيك وكهرباء المركبات

معادن الاللحام وتشكيل   

المعادن ) تعليم  اللحام وتشكيل 

( مزدوج  

 التصنيع الميكانيكي 

التصنيع الميكانيكي ) تعليم 

 مزدوج ( 

 النماذج والسباكة 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 النقل
 ميكانيك بحري

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق 
الصناعة وزارة   

 جميع المتقدمين 
 

المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 

ومعدات زراعية اآلليات   

المعهد التقاني للمكننة 

 الزراعية

  جامعة الفرات )القامشلي(

الدوام في كلية العلوم  

 بالحسكة 

 جميع المتقدمين 
 

 
 

 ميكانيك وكهرباء المركبات

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة 
آلالت الزراعية ا  

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الموارد المائية 
 ري وصرف 
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  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية التجارية الصادرة 

 عن وزارة التربية 
 تجارية

المعاهد التقانية للعلوم المالية  

 والمصرفية 

 جامعة دمشق 
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 جامعة دمشق ) درعا ( 

 جامعة حلب 

 جامعة تشرين

جامعة الفرات )دير  

 الزور( 

المعاهد التقانية إلدارة األعمال  

 والتسويق 

 جامعة دمشق 

 جامعة حلب 

 جامعة تشرين

 المعهد التقاني اإلحصائي
 

 جامعة دمشق 

 جامعة تشرين

لصادرة ا المهنية الفندقية

 عن وزارة السياحة
 فندقية 

السياحية  المعاهد التقانية للعلوم 

ريف  -والفندقية ) دمشق

  –ر دير الزو -حلب   –دمشق

  –حمص –طرطوس  –الالذقية 

 السويداء ( 

 وزارة السياحة 

دوام طالب معهد دير  

. الزور سيكون في الحسكة  

 50%في مادة اللغة األجنبية

المهنية النسوية الصادرة  

 عن وزارة التربية 
 فنون نسوية 

السياحية  المعاهد التقانية للعلوم 

والفندقية اختصاص التدبير 

  وتنسيق الزهور الفندقي

  -ةالالذقي  -حمص -)حلب

( طرطوس  

 وزارة السياحة 
ي مادة اللغة األجنبية % ف 50 

االختبار+ النجاح في   
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  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة 
 

 الزراعية

 المعاهد التقانية الزراعية 

-)خرابو(دمشق جامعة

كلية  ي الدوام حاليا ف

بدمشق  الزراعة  

 جميع المتقدمين 
 

 جامعة دمشق ) درعا ( 

 جامعة دمشق ) السويداء( 

 جامعة دمشق ) القنيطرة( 

 جامعة حلب 

 جامعة البعث ) حمص( 

 جامعة حماه ) السقيلبية ( 

 جامعة طرطوس 

جامعة الفرات ) دير  

 الزور( 

الحسكة( جامعة الفرات )   

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية 
 جامعة تشرين

المهنية الزراعية الصادرة 

 عن وزارة الزراعة 
 الزراعية

المعهد التقاني لشؤون البادية 

 والتصحر  
 جامعة البعث )تدمر( 

م حاليا  في حمص الدوا  

 جميع المتقدمين 
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الكلية  أو المعهد المهنة  الثانوية   
  أو  المعهد ة تبعي 

 الكلية
  والشروط الشهادة معدل من  المطلوب  األدنى الحد

 المطلوبة 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة 
 المعاهد التقانية للطب البيطري  البيطرية

جامعة الفرات ) دير  

 الزور( 

 
 
 

 جميع المتقدمين 

 

( جامعة الفرات ) الحسكة  

( جامعة تشرين ) الالذقية  

حماه  جامعة  

 

الصادرة عن وزارة  المهنية

 الموارد المائية 

 الري والصرف 

 المعهد التقاني الزراعي 

  الدوام/دمشق)خرابو جامعة

  في كلية الزراعة حاليا 

 -السويداء -درعا -/بدمشق

 -القنيطرة( جامعة حلب

جامعة البعث )حمص(  

دير الزور  جامعة الفرات ) 

–جامعة حماه  -الحسكة( –

 جامعة طرطوس    

 
 
 

 جميع المتقدمين 
 

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية 
( جامعة تشرين ) الالذقية  

 

 جميع المتقدمين 

الصادرة عن وزارة  المهنية

 النقل

 مالحة بحرية 
طرطوس جامعة   المعهد التقاني للنقل البحري  

 جميع المتقدمين 
 ميكانيك بحري 

المهنية النسوية الصادرة  

 عن وزارة التربية 
 فنون نسوية 

 المعهد التقاني للفنون التطبيقية
 

 دمشق 

%60 
الخط الختصاص الخط العربي   اختبار +الرسماختبارالنجاح في 

الرسم فقط لباقي االختصاصات وفق ما هو محدد في   اختبار

 إعالن المفاضلة العامة 
المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية 
 نجارة األثاث والزخرفة 
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 إجراءات التقدم إلى المفاضلة

 لالشتراك في هذه المفاضلة إلى أحد مراكز التسجيل المعتميدةعامة أو خاصة    رسمية(يتقدم الطالب شخصيا ، أو وكيله القانوني )بموجب وكالة   -1

 .( بموجب تفويض خطي من الطالب زوجة-زوج-جدة –جد  –أخت  –أخ  –أب  –كل من )أم  عنه ويمكن في حال عدم وجوده أن يتقدم

 الطالب ولرموز الرغبات التي اختارها في مسودة المفاضلة.يقوم الموظف المختص في مركز التسجيل باإلدخال االلكتروني لبيانات  -2

 يتأكد الطالب من صحة إدخال بياناته وتسلسل رغباته ثم يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة االلكترونية وطباعة نسختين أصليتين منها . -3

 يوقع الطالب على النسختين األصليتين، ويلصق الطوابع المطلوبة عليهما. -4

 .اإلدخال على النسختين األصليتينيوقع موظف  -5

 .يضع الموظف المختص في المركز األختام الرسمية على النسختين ويحتفظ بنسخة في مديرية شؤون الطالب في الجامعة -6

إلبرازهيا عنيد يسلم موظف التسيجيل الطاليب نسيخة ملصيق عليهيا الطوابيع إشيعارا  باالشيتراك فيي المفاضيلة ويحيتفظ الطاليب بهيذه النسيخة  -7

 الضرورة.

تعتمد نتائج الطالب الناجحين في المسابقات واالختبارات الخاصة ببعض الكليات والمعاهيد والتيي جيرت خيالل المواعييد المحيددة فيي إعيالن  -8

 المفاضلة العامة.

مفاضيلة وذليك فيي المركيز الخياص خيالل فتيرة التقيدم لل  ألكثر من ميرةعند حدوث خطأ في التقدم إلى المفاضلة يمكن للطالب تعديل رغباته،   -9

 بتعديل الرغبات بالجامعة التي سبق وتقدم ببطاقة المفاضلة إليها وذلك وفق اآلتي:

يتقدم صاحب العالقة بطلب التعديل رسميا  إلى رئاسة الجامعة التي يتبع لها المركز المخصص لذلك مرفقا  به بطاقة المفاضلة الراغب  -

 تسجيل. بتعديلها والممهورة من مركز ال

  يقوم المركز المخصص بتعديل الرغبات الكترونيا  وتسلم النسخة المعدلة للطالب وفق اآللية المعتمدة ويحتفظ بالنسخة األخرى مرفقة بطلب  -

 الطالب وبطاقة المفاضلة السابقة. 
إلى أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولى  ال يحق للطالب التقدم أكثر من مرة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة وفي حال تقدم  -

 وتلغى الثانية حكما . 



 الجمهورية العربية السورية 

والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي   

 المجلس األعلى للتعليم التق اني 

21 
 

/ل.س فيي 25000على الطالب الراغب في التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي للثانويات المهنية وفق شروط هذا اإلعيالن تسيديد مبليق وقيدره /-10

ين انجاز الطالب لمراحل تسجيله فيي الكليية أو المعهيد وال تيرد أحد المصارف المعتمدة وتحتسب هذه السلفة من قيمة رسم الخدمات الجامعية ح

 السلفة للطالب في حال قبوله واستنكافه عن التسجيل وتعاد السلفة للطالب إذا كانت جميع رغباته مرفوضة.

 

 

 الوثائق المطلوبة ومواعيد التقدم للمفاضلة 

الشخصييية بالنسييبة للطييالب السييوريين أمييا الطييالب الفلسييطينيين المقيمييين فييي سييورية فيتقييدمون بصييورة عيين القيييد فييي  البطاقييةصييورة عيين  -1

وال تقبييل  ومييا قبييل 26/7/1956السييجل المييدني مسييتخرج حييديثا  يييذكر فيييه تييارية اللجييوء لعائليية الطالييب والييذي يجييب أن يكييون بتييارية 

لميين ، إضييافة إلييى صييورة عيين الوكاليية أو التفييويض وصييورة عيين البطاقيية الشخصييية للمفييوف  صييورة البطاقيية الشخصييية )صييورة الهوييية(

 .لم يتقدم شخصيا  

يتقييدم أبنيياء المواطنييات السييوريات المقيمييات فييي سييورية بوثيقيية تثبييت جنسيييتهم باإلضييافة إلييى وثيقيية تسلسييل دراسييي لمرحليية التعليييم  -2

وصييورة عيين البطاقيية الشخصييية لييام وسييند إقاميية لهييا خييالل مييدة دراسيية ابنهييا فييي األساسييي )الحلقيية الثانييية( ومرحليية التعليييم الثييانوي 

 .)وال تقبل الطلبات الشرطية( سورية

وحتييى نهاييية الييدوام الرسييمي  20/10/2021الواقييع فييي  االربعيياء يييومصييباح تقييدم الطلبييات إلييى مراكييز التسييجيل المبينيية أدنيياه اعتبييارا  ميين  -3

التاسييعة  ويييتم اسييتقبال الطييالب ضييمن فتييرة التسييجيل المحييددة أعيياله يوميييا  ميين السيياعة 27/10/2021الواقييع فييي  االربعيياءميين يييوم 

 .والسبت  الجمعة يصباحا  وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا  عدا يوم

 



 الجمهورية العربية السورية 

والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي   

 المجلس األعلى للتعليم التق اني 

22 
 

 

 رسوم الخدمات الجامعية وتسدد سنويا  

 

 الرسم الكلية/المعهد 

 225.000ل.س كليات الفنون الجميلة 

 120.000ل.س الكليات التطبيقية 

ل.س  225.000 كليات الهندسة التقنية   

المعهد التقاني للطاقة  –المعاهد التقانية للهندسة الميكانيكية والكهربائية  

المعهد التقاني للمكننة  -المعهد التقاني للصناعات التطبيقية - الشمسية

المعهد  -المعاهد التقانية الزراعية -المعهد التقاني اإلحصائي-الزراعية

المعهد التقاني   –المعاهد التقانية البيطرية   –التقاني للزراعات المتوسطية 

  المعاهد التقانية  -التقانية للعلوم السياحية والفندقية المعاهد  -للنقل البحري

 للحاسوب 

سل.000.90  

التقانية للعلوم المالية   المعاهد  -المعاهد التقانية إلدارة األعمال والتسويق

 والمصرفية 
ل.س000.75  
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 المصارف المعتمدة لتسديد السلفة

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة  الجامعة 

 دمشق 
 كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم 

ck1-10169193 

 حلب 

 ck1-10344100كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة حلب رقم  

 وفروع مصارف التسليف الشعبي بحلب حساب جامعة حلب 

 ck1-10344100رقم 

 تشرين

التعليم  -تشرين/ بالالذقية )جامعة 4في جميع فروع المصارف التجارية بسورية لصالح المصرف التجاري السوري فرع/

 الموازي( رقم الحساب 

0304-093912-001 

 البعث

 رقم  جميع فروع المصارف العقارية بسورية باسم حساب جامعة البعث -
ck1-10170174 

 رقم جميع فروع المصرف التجاري السوري حساب جامعة البعث  -
0403-030332-001 

 حماه

 رقم  جميع فروع المصرف التجاري السوري حساب جامعة حماه -
0501-024384-001 

 ck1-10991333جميع فروع المصرف العقاري في حماه  -

 الفرات 
 رقم  المصرف التجاري السوري وفروعه حساب جامعة الفرات -

762208-006 

/لحساب جامعة طرطوس/تعليم موازي/ رقم الحساب  1المصرف التجاري السوري فرع طرطوس رقم / - طرطوس 

0601085111-011 
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 مراكز التسجيل المعتمدة: 

 

 والبحث العلمي  وزير التعليم العالي

 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني 

 

 الدكتور بسام ابراهيم 

 

 

 

 جامعة طرطوس  جامعة حماه  جامعة الفرات  جامعة البعث  جامعة تشرين جامعة حلب  جامعة دمشق 

 كلية الطب البشري /مدرجات 

 1الحاسبات بناء اإلدارة طكلية الهمك )دمشق( مخبر 

 ط أرضي  1المعهد التقاني الهندسي )دمشق( مخبر

 قبو -بناء المخابر 2كلية الزراعة )دمشق( مخبر

 ط أرضي  2كلية التربية الثانية )السويداء( مخبر

 1ط   1كلية التربية الثالثة )درعا( مخبر

 1ط 2المعهد التقاني للكمبيوتر/درعا/مخبر 

 ط أرضي  1لقنيطرة( مخبر كلية التربية الرابعة)ا

 ط أرضي  1المعهد التقاني الطبي )النبك( مخبر

 مركز كلية الهندسة التقنية. 

 مراكز تصحيح البيانات: 

 مركز الحاسب  

الكيميائية  كلية الهندسة - كلية الهندسة المعلوماتية --

 و البترولية 

 

المعهد التقاني للعلوم -

 المالية والمصرفية 

الحقوق  كلية -

 بالحسكة 

   لحاسوبلالمعهد التقاني -

 

 كلية التربية 
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 صورة إلى: 

يرجى االطالع –رئاسة مجلس الوزراء -  

يرجى االطالع                                                                                                              –مكتب التربية والتعليم العالي –المركزيةالقيادة -  

م. السيد الوزير  -  

م. السيد معاون الوزير لشؤون الطالب والمعاهد  -  

المجلس األعلى للتعليم التقاني  -  

يرجى االطالع.حماه (–طرطوس -الفرات–لبعث ا–تشرين –حلب –دمشق )جامعة ئاسة ر–وزارة-  

يرجى االطالع.–المكتب التنفيذي  –االتحاد الوطني لطلبة سورية -  

يرجى االطالع.  –المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين -  

مديرية اإلعالم  -  

.................. المعهد ............................ التابع لوزارة .......-  

 

 


