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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية
 ت يياقرايماقاس

 ايكلي رايمي ي ي 

 شرت اماقرايماقاسرك

 جامع رقم  

65% 
 جامع رت  نا

 جامع راي ع 

 جامع رح او

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

ايكف بائي ايم يياقر  

 

 ايكلي رايمي ي ي 

 شراي يكات ةمكلرك

 %65 جامع رقم  

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ايم  ن رةايمكييف

 ميكات ةميكل

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 الصناعية الصادرة عنالمهنية 

 وزارة التربية

 ايم يياقرااليكم ةمي 
 

 ايكلي رايمي ي ي 

 شرايم اماقرااليكم ةمي رك

 

 جامع رحل 
 ميكات ةميكل 65%

 اتصاالق
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

طالنفالمهنية الصادرة عن وزارة  أجفزترقياورةتمك  

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 صيام رأجفزتر  ي 
 ايكلي رايمي ي ي 

 شت اماقرا جفزترايي ي ك
 %65 جامع رت  نا

 ميكات ةميكل

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم  ئ رةايم  ن اق

 ايكلي رايمي ي ي 

كرشرايم  ئ رةايمكييفرةايم  ن   

 جامع رحل 

65% 

 ايم  ن رةايمكييف

 جامع رت  نا

 جامع راي ع 

 الصناعية الصادرة عنالمهنية 

 وزارة التربية

 ايمصييعراي يكاميكت

 ايكلي رايمي ي ي 

 شرايمصييعراي يكاميكترك

 

 

 جامع رت  نا

 

 

65% 

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ايلما رةت كيلراي عاق 

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 ايي اذجرةايف اا 

طالنفالصادرة عن وزارةالمهنية   يما رةت كيلرمعاق  

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ايكلي رايمي ي ي 

 شرت اماقراالتصاالقرك

 

 

 
 جامع رت  نا

65% 

 اتصاالق

 ت يياقرايماقاس

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  ملح ربم ن  

الصادرة عن وزارة المهنية 

 النفط

 

 اف بامرصيادي 
 

 

 ايكلي رايمي ي ي 

شرايمغذن رايكف بائي ريل ي آقر

 ايصيادي رةاي   رك

 

 

 

 

ح اوكر–جامعمترشرت  نا  

 
 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ت يياقرايماقاس

 الصناعية الصادرة عنالمهنية 

 وزارة التربية

  ميكاميكرم ا اق

 ايكلي رايمي ي ي 

 شرميكاميكراي  ا اقرك
 جامع رت  نا

 آيياقرةمع اقر لادي 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
 اآلالقرايزلادي 

النقلوزارةالمهنية الصادرة عن   ميكاميكربم ي 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شرت اماقرايفي ق راي يئي رك

 %65 جامع رحل 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ت يياقرايماقاس

 ايم  ئ رةايم  ن اق

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايلما رةت كيلراي عاق 

 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شرايفي ق رايغذائي رك

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايم  ن رةايمكييف

 ايم  ئ رةايم  ن اق

 ايمصييعراي يكاميكت



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

6 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 الصادرة عنالمهنية الصناعية 

 وزارة التربية

 

 

 

 

 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية
 

 اآليياقرةاي ع اقرايزلادي 

 

 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شر ي ق راي ع اقرةاآليياقرك

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شر ي ق راي ع اقرةاآليياقرك

 

 

 

 جامع ر   او

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 جامع ر   او

 

 
 
 
 

65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 
 

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ايلما رةت كيلراي عاق 

جركايلما رةرت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقة  

 ايي اذجرةايف اا 

 ميكاميكراي  ا اق

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

 ايم  ئ رةايم  ن اق

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  ميكاميكربم ي 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
 اآلالقرايزلادي 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

المهنية الصادرة عن وزارة 

 النفط
 يما رةت كيلرمعاق 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ت يياقرايماقاس

 الي رايفي ق رايم يي 

  ي ق ا ت م رايصيادي ركشر
 جامع ر   او

 

65% 
 

 ايم يياقرايكف بائي 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ميكات ةميكل

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 اآليياقرةاي ع اقرايزلادي 

 

 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شراي كيي رايزلادي رك

 

 

 جامع ر   او

 

65% 
 

اي يكاميكتايمصييعر  

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ايلما رةت كيلراي عاق 

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايي اذجرةايف اا 

 ميكاميكراي  ا اق

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

 يما رةت كيلرمعاق المهنية الصادرة عن وزارة 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 النفط

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
 اآلالقرايزلادي 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايلما رةت كيلراي عاق 

 الي رايفي ق رايم يي 

 شرت ام را غذن رك
 جامع ر   او

65% 
 

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايم  ن رةايمكييف

 ايم  ئ رةايم  ن اق

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم  ن رةايمكييف

 الي رايفي ق رايم يي 

 شرت اماقرايياقاقراي مج قترك
 جامع ر   او

65% 
 

 ايم يياقرايكف بائي 

ةايم  ن اقايم  ئ ر  

هاالمهنية بمختلف اختصاصات  ج يعراي فا 

 %50 جامع رقم   الي راي يا رايج يل 
خاصريلياجميار تراالخم الراياامتراير

دل ربكلي راي يا رايج يل راياالقر ترإ

اي  ا ل رايعام راي  عرايعل تررررشر

 رإقلاجراي غ  ر  اراي غ اقرا لبع

 ا ةييرك

ايج يل ربايفان امالي راي يا ر  جامع رقم   

 جامع رحل   الي راي يا رايج يل رايمي ي ي

 جامع رت  نا الي راي يا رايج يل 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 
 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

 
 
 
 
 

كي راي يكامياي عف رايم امتريلفي ق ر

 ةايكف بائي 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 

 
 
 
 
 

 جامع رقم  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 جامع رقم  
 

 
 
 
 

 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ايم  ن رةايمكييف

 االتصاالق

 ميكات ةميكل

 ايم  ئ رةايم  ن اق

ةق اا م اذجر  

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

 آيياقرةمع اقر لادي 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايلما رةت كيلراي عاق 
كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 
 جامع رقم  

 

 

 

 
كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 ميكاميكرم ا اق
 

 

 

 

50% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 صيام رأجفزتر  ي 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 النفط
 يما رةت كيلرمعاق 

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  
 ملح ربم ن 

 ميكاميكربم ي

طالنفالصادرة عن وزارةالمهنية   

 اف بامرصيادي 
كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 
حل كر–جامعمتشرقم    

 أجفزتراي ياورةايممك 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 
 %50 جامع رحل 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 ايم  ن رةايمكييف

 االتصاالق

 ميكات ةميكل

    ايم  ئ رةايم  ن اق المهنية الصناعية الصادرة عن
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 ايمصييعراي يكاميكت وزارة التربية
 

 

 

 
 

 

 

كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كي راي عف رايم امتريلفي ق راي يكامي

 ةايكف بائي 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جامع رحل 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 جامع رحل 

 
 
 
 

 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ايلما رةت كيلراي عاق 

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 م اذجرةق اا 

 مفيج

 غز 

 صيام رأجفزتر  ي 

 اييفيجرايي ةيرةراي  ةاال

طالنفالمهنية الصادرة عن وزارة  يما رةت كيلرمعاق  

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  ملح ربم ن  

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 
اميكراي عف رايم امتريلكف بامرةاي يك

ايلذقي /ر-حل -/قم    

 

ايكف بامة التر  

 
 

50% 
 ايم يياقرااليكم ةمي 

 االتصاالق
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

  ايم يياقرايكف بائي 
 
 

 اي عف رايم امتريلياق راي  في 

 
 

 
 
 

 جامع ر   او
 

 
 
 

 ج يعراي م  ميا
 ايم  ن رةايمكييف

 ايم  ئ رةايم  ن اق

 ايم يياقرااليكم ةمي 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية
 اي عف رايم امتريلماقاس ت يياقرايماقاس

قم  جامع ر  

 
 

50% 

 جامع رقم  رشقلداك

 جامع رحل 

 جامع رت  نارشايلذقي ررك

 جامع راي ع رشرح صك

 جامع رح او

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 صياد را ي ف رشرتعلي رمزقةجرك

يجي راي عف رايم امتريلصياداقراييف-

 ب م  

 ي ي راي عف رايم امتريلصياداقرايمير-

 بمل 

 ج يعراي م  ميا ة الترايصياد 

 اييفيجرايي ةيرةاي  ةاال

 ايغز 

 اييفيج
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

المهنية النسوية الصادرة عن 

 وزارة التربية
 خيا  راي لبل

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

 

ي ي راي عف رايم امتريلصياداقرايمي 

 بمل 

 ج يعراي م  ميا ة الترايصياد 

 ايم يياقرااليكم ةمي 

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

 آيياقرةمع اقر لادي 

اي عاق ايلما رةت كيلر  

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ميكاميكرم ا اق

 ايي اذجرةايف اا 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
 اآلالقرايزلادي 

ي ي راي عف رايم امتريلصياداقرايمي 

 بمل 
ايصياد ة التر  ج يعراي م  ميا 

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  ميكاميكربم ي 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 ايم يياقرايكف بائي 

 

 

 

ي ي راي عف رايم امتريلصياداقرايمي 

 بم ص

 

 

 ة الترايصياد 

 ج يعراي م  ميا

 ايم يياقرافيكم ةمي 

 آيياقرةمع اقر لادي 

 ايلما رةت كيلراي عاق 

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

ميكاميكرةاف بامرر-ميكاميكرم ا اق

 اي  ا اق

 م اذجرةق اا 

النقلالمهنية الصادرة عن وزارة  ميكاميكربم ي 
يقية للصناعات التطب المعهد التقاني

 بحمص
 ة الترايصياد 

 ج يعراي م  ميا

 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

  ايم يياقرايكف بائي 

 

 

 

 

 ايم يياقرااليكم ةمي  



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

15 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 وزارة التربية

 

 
 

رميكاميكر-اف بامرةإيكم ة راي  ا اق

 ةاف بامراي  ا اق

ي ي راي عف رايم امتريلصياداقرايمي 

 قم  

 

 

 

 ة الترايصياد 

 

 

 

 

50% 

 
 ايلما رةت كيلراي عاق  

كايلما رةت كيلراي عاق رشرتعلي رمزقةج  

 ايمصييعراي يكاميكت

جركايمصييعراي يكاميكترشرتعلي رمزقة  

 ميكاميكرم ا اق

 ايي اذجرةايف اا 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 النقل
 ميكاميكربم ي

ي ي ريلصياداقرايمي اي عف رايم امتر

 قم  
 ج يعراي م  ميا ة الترايصياد 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية

 آيياقرةمع اقر لادي 

 ج يعراي م  ميا جامع راي  اقرشاي ام لتك اي عف رايم امتريل كيي رايزلادي 

 اف بامرةإيكم ة رم ا اق

 ميكاميكرم ا اق

وزارة المهنية الصادرة عن 

 الزراعة
 اآلالقرايزلادي 

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الموارد المائية
 ليرةص  

 %50 جامع رقم  اي عا  رايم امي ريلعلا راي ايي ر تجالن المهنية التجارية الصادرة عن 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 ةاي ص  ي  وزارة التربية
 جامع رقم  رشرقلدارك

 جامع رحل 

 جامع رت  نا

 جامع راي  اقرشقن رايزةلك

اي عا  رايم امي رفقالترا د ا ر

 ةايمفان 

 جامع رقم  

 جامع رحل 

 جامع رت  نا

 اي عف رايم امترافحصائت
 

 جامع رقم  

 جامع رت  نا

 المهنية الفندقية الصادرة عن

 وزارة السياحة
  ي قي 

 راي عا  رايم امي ريلعلا رايفياحي

ةلرقن رايز-حل رر–ةاي ي قي رشرقم  

ر–ح صر–   اور–ايلذقي رر–

 ايفان امرك

 ة الترايفياح 

قةا ر لسرمعف رقن رايزةلر

 قيكا ر ترايمفك .

  ترماقترايلغ را جي ي %ر01

ادرة المهنية للفنون النسوية الص

 عن وزارة التربية
  يا رمفان 

 راي عا  رايم امي ريلعلا رايفياحي

 ي قتراخمصاصرايم بي رايةاي ي قي ر

ر-   اور- ايلذقير-ح صر-شحل 

 قن رايزةلك

 ة الترايفياح 

قةا ر لسرمعف رقن رايزةلر

 قيكا ر ترايمفك .

  ترماقترايلغ را جي ي رر01%

 يلياجميار تر مصراي  ابل 

ي غذائاي عف رايم امتريلصياداقراي اآلالقرايزلادي المهنية الزراعية الصادرة عن   ج يعراي م  ميا جامع راي  اقرشقن رايزةلك 
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 وزارة الزراعة

 

 ايزلادي 

 اي عا  رايم امي رايزلادي 

 جامع رقم  رشخ اباك

 جامع رقم  رشرقلدارك

 جامع رقم  رشرايفان امك

 جامع رقم  رشراي ييي تك

 جامع رحل 

 جامع راي ع رشرح صك

 جامع رح اورشرايف يل ي رك

 جامع ر   او

كجامع راي  اقرشرقن رايزةل  

 جامع راي  اقرشرايمفك ك

يي اي عف رايم امتريلزلاداقراي ماق  جامع رت  نا 

المهنية الزراعية الصادرة عن 

 وزارة الزراعة
 ايزلادي 

اي عف رايم امتري ؤة راي اقن ر

 ةايمصم ر

 جامع راي ع رشت م ك

 اي ةا رحايياًر ترح ص
 ج يعراي م  ميا

كجامع راي  اقرشرقن رايزةل اي عا  رايم امي ريلي راي يي ي اي يي ت المهنية البيطرية الصادرة عن  ج يعراي م  ميا 



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

18 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية ةتبعيةالمعهدأوالكلي   
 من المطلوب األدنى الحد

 والشروط الشهادة معدل
 المطلوبة

 جامع راي  اقرشرايمفك ك وزارة الزراعة

 جامع رت  نارشرايلذقي ك

 جامع رح او

يي اي عف رايم امتريلزلاداقراي ماق ت  ناجامع ر   

 

ة المهنية للري والصرف الصادر

 عن وزارة الموارد المائية

 اي يرةايص  
 اي عف رايم امترايزلادت

ر–جامع قم  شخ ابا

تكراي ييي ر-ايفان امر-قلدا

جامع راي ع رر-جامع رحل 

شح صكرجامع راي  اقرشر

ر-ايمفك كر–قن رايزةلر

جامع ر–جامع رح اور

    اوررر

 ج يعراي م  ميا

يي ايم امتريلزلاداقراي ماقراي عف   ج يعراي م  ميا جامع رت  نارشرايلذقي ك 

ة المهنية للنقل البحري الصادر

 عن وزارة النقل
 ج يعراي م  ميا    او اي عف رايم امتريلي لراي م ي ملح ربم ن 

ادرة المهنية للفنون النسوية الص

 عن وزارة التربية
  يا رمفان 

  ي ايمي ياي عف رايم امتريل يا ر
 

 قم  

60% 
ر+ مصاي ق  تر مصرريلياجميار

ايخطرالخمصاصرايخطرايع بتر

ة مصراي ق ر  طري اقتر

االخمصاصاقرة  رمار ارمم قر تر

 إدل راي  ا ل رايعام 

 المهنية الصناعية الصادرة عن

 وزارة التربية
 اييجالت
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 أحكام عامة

ترنف حر بيامراي اا ياقرايفالناقراي  ي اقر ترقالن ،راي مزةجاقرمارغي رشايفالنيارأةرمار ترحك ف كرايذنارقلقاارم حل رايمعلي را قاق -0

ل رشايمل  راياامي كرةاي  حل راياامان ر ترقالن رحميرحصايف ردليرضنفاقتراي لاقن راياامانن راي فيين رايفنالن رةاامنمرا  رم ي ن ر نترقنالن رخن

قنا ر م ترقلاق رابيفا،ربايم   ريفذوراي  ا ل رةنعاملا رمعامل راييلسرايفنالنيارمنارحين راي  نا رايجنامعتر نترم ا نل راياامانناقراي فيين ،رةل

 ايمفجيل.
ؤة راييلسرن كاريليلسرايذنارل ضمرج يعرلغ اتف ربيميج ر ذوراي  ا ل رةن غ ا ربمفان رأة ادف رايم   ربيل اتف رايكم ةمياًرإييرم ن ن رض -9

باقمايامراي  ازن ر ترإح ىرايجامعاقريمم ن رالي رأةرمعف رن غ ا رايمفجيلر يهرة  راي  ة رةايم ةقراي مياريل لجاقراي علي رييمائجراي  ا ل ر,ر

ر ناقرا لبعن را ةينياي غالياقراي يا رايج يل ررةاي يا رايج يل رايمي ي ي راامهرن م  ر يفارأ رتكا راي غ  رم لج ر تربياقن راي  ا نل ر ن ار

 ر،دلننيرأ رنننم رت نن ن راييل نناقرخننل ر منن ترتفننجيلراييننلسراي فننمج ناراي   ننايياربيميجنن راي  ا ننل ر,رةتننم رمعايجنن راييل نناقرااليكم ةمينن راي   منن

 بايجامعاقرةإص الرقاائ راي   اييارمارق لرة الترايمعلي رايعايتر.
  راخم الاق،رماري رنكارماجماًر تراالخم الاقراي يلاب ،رةنفماييرمار ذاراي   رايذنارت رالرنفاىرة عرايياي ر ترايكلياقرةاي عا  رايمترت م -3

ف رتع نلرقلجناتف ر نتراي نفاقترايفنالن ربعن راممفنامراي من تراي من قتريل فناب اقرةاالخم نالاقرةب ن الرمنارة الترايم بين رةين رتكنارقلجناتف رتخناي

خم الاقرةاي فاب اقرةاي  نابلقرمنارق نلريجنا رخاصن رتؤينفريفنذارايغن ار نتر نذورايكليناقراالضم اكر تراالخم الاقراي يلاب رةتج ىريف راال

 ةاي عا  .
ا نلقرايمنترننم رنم   راييلسراي اغ ا ربااليمماقرب عا  رايم بي راي اقي ي رةايم بي راي يي رايم كيلي رةايمي ي ي رايمابعن رينا الترايم بين رإينيراي   -4

 .يم بي افدل رديفارمارق لرة الترا
ع مي رإييراي  ا نل رنم   راييلسرح ل راياامان راي فيي رايي يي راي اغ ا ربااليمماقرباي عا  رايم امي ريلي طرةايغا رايمابع ريا الترايي طرةايا ةتراي  -0

 ايمترنم رافدل رديفارمارق لرة الترايي طرةايا ةتراي ع مي .ر
ةمناربعن ،رةايع ن تريلعنا رةينيلرر0226ترحك فن ر نترايم ن  رإينيرم ا نل راي عا ن رمنارماايين رت  لر ل اقراي اغ يارماراييلسرايفالنيارةمار  -6

 يل ف رةاييا رة  رض ة ر ذارافدل .
تعم  رممائجراييلسراييناجميار نتراي فناب اقرةاالخم نالاقرايخاصن ربن عيرايكليناقرةاي عا ن رةايمنترجن قرخنل راي اادين راي من قتر نترإدنل ر -7

 اي  ا ل رايعام .
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اي  ا رمجاحرايياي رباي فاب  رأةراي  ابل رايمترج قر  اراي اادي راي م قتر ترإدل راي  ا ل رايعام ر تربعيرايكلياقرأةاي عا  رايمترن م  ر -8

ميج راي  ا نل ر ر تراي فاب  رأةراي  ابل رإييراي  ا ل رةنم راي  ا ربيهرت رق ايهر يفارحي رنخضعرايياجما يفاراييجاحربفذوراالخم الاقرالرنعيتربأم

 ة  رايم ةقراي مياريل لجاق.رر
 .9191-9102الرناج راقمضا  ريليلسراي فمج ناراي   ايياريلعا راي لاقتر -2

ر ترج يعرايكلياقرايمي ي ي رةاي عا  رايم امي ر ترايلغ رافمكليزن رحص اً.يل لاق رراي عم  ترايلغ را جي ي  -01

ر

ر

 إجراءات التقدم إلى المفاضلة

ر–أخمرر–أخرر–أسرر–دام رأةرخاص رةن كار ترحا رد  رةجاقورأ رنم   رالرمارشأ ررضخصياً،رأةرةايلهراي امامترشب اج رةااي رلق ي كرنم   رايياي  -0

ريلضم اكر تر ذوراي  ا ل رإييرأح رم اازرايمفجيلراي عم  ت.رج تكرب اج رت انيرخيترمارايياي ر–ج ر

م لرايلغ رايمتررايلغ را جي ي رنم   رايياي رإييرم ا ل رايمعلي راي اا يربي لرقةلتراي فاقتراياامان رايمترت   ربفارإييراي  ا ل رايعام رةالرن م  رأ رتكا  -9

راخمال اردي رايم   ريل  ا ل رايعام .

ري ما راي غ اقرايمتراخمال ار ترمفاقتراي  ا ل .ن ا راي اظفراي خمصر ترم ازرايمفجيلربافقخا رااليكم ةمتري ياماقرايياي رة -3

رنمأا رايياي رمارصم رإقخا ربياماتهرةتفلفلرلغ اتهرث رن ا رماظفرافقخا ربما يمراي ياق رااليكم ةمي رة  اد رمفخميارأصليميارميفار. -4

رناقعرايياي ردليراييفخميارا صليميا،رةنلص رايياابعراي يلاب ردليف ا. -0

ر.دليراييفخميارا صليمياناقعرماظفرافقخا ر -6

ر.نضعراي اظفراي خمصر تراي  ازرا خما راي ق ي ردليراييفخميارةنمم ظربيفخ ر ترم ن ن رضؤة راييلسر ترايجامع  -7

 .نفل رماظفرايمفجيلرايياي رمفخ رملص ردليفارايياابعرإضعالاًرباالضم اكر تراي  ا ل رةنمم ظرايياي ربفذوراييفخ رفب ا  اردي رايض ةلت -8
تعم  رممائجراييلسرايياجميار تراي فناب اقرةاالخم نالاقرايخاصن ربن عيرايكليناقرةاي عا ن رةايمنترجن قرخنل راي اادين راي من قتر نترإدنل ر -2

 اي  ا ل رايعام .
ايخاصربمع نلرخل ر م ترايم   ريل  ا ل رةذيكر تراي  ازراا رمارم تردي رح ةثرخيأر ترايم   رإييراي  ا ل رن كاريلياي رتع نلرلغ اته،ر  -01

راي غ اقربايجامع ررايمترق  رةت   رب ياق راي  ا ل رإييفارةذيكرة  راآلتت:
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 نلفارةاي  فالترنم   رصاح رايعلق ربيل رايمع نلرلق ياًرإييرلئاق رايجامع رايمترنم عريفاراي  ازراي خصصريذيكرم   اًربهربياق راي  ا ل راي اغ ربمع-

 مارم ازرايمفجيل.

ي خصصربمع نلراي غ اقرايكم ةمياًرةتفل راييفخ راي ع ي ريلياي رة  راآليي راي عم  ترةنمم ظرباييفخ را خ ىرم    ربيل رايياي رن ا راي  ازرا -

 ةبياق راي  ا ل رايفاب  .
 ت قلراي ياقاقراي ع ي رإييرايا التر  ارمغلفرخاصرم    رب ائ  راق ي . -
أيرمارم اازرايمفجيلراي م قترة ترحا رت   رإييرأاا رمارم ازرتعم  راي ياق را ةييرةتلغيراياامي ررالرنم ريلياي رايم   رأاا رمارم تريل  ا ل ر ت -

 حك اً.

/ .ور نترأحن ر90111دليرايياي راي اغ ر ترايم   رإييرم ا ل رايمعلي راي اا يريلااماناقراي فيي رة  رض ة ر ذارافدل رتفن ن رم لنورةقن لور/-00

 ذورايفل  رمارقي  رلق رايخ ماقرايجامعي رحيارامجا رايياي ري  احلرتفجيلهر ترايكلي رأةراي عف رةالرت قرايفل  ريلياين رراي صال راي عم  ترةتممف 

  ترحا رق ايهرةاقميكا هردارايمفجيلرةتعاقرايفل  ريلياي رإذارااممرج يعرلغ اتهرم  ا  .

ر

 الوثائق المطلوبة ومواعيد التقدم للمفاضلة

اي خصي رباييف  ريليلسرايفالنيارأماراييلسراي لفييييياراي  ي يار ترقالن ر يم  ما ربصالترداراي ي ر ترايفجلراي  مترصالتردارايفان ر -0

ةالرت  لرصالتراي ياق راي خصي ررةمارق لر96/7/0206مفمخ جرح نااًرنذا ر يهرتالنخرايلجامريعائل رايياي رةايذيرنج رأ رنكا ربمالنخر

 .شصالترايفان ك

أبيامراي اا ياقرايفالناقراي  ي اقر ترقالن رباثي  رتا مرجيفيمف رباف ا  رإييرةثي  رتفلفلرقلاقتري  حل رايمعلي را قاقترشايمل  ررنم    -9

ر.ي كشةالرت  لراييل اقراي   راياامي كرةم حل رايمعلي راياامايرةصالترداراي ياق راي خصي ريأل رةقي رإقام ريفارخل رم ترقلاق رابيفار ترقالن 

دليراي فاقتراياامان راي فيي رايفالن رباثي  رتا مرجيفيمف رباف ا  رإييرضفاقترميلقرقالن رةةثي  رتفلفلرنم   راييلسرايع سرايماصلا ر -3

 .شةالرت  لراييل اقراي   ي كرقلاقتري  حل رايمعلي را قاقترشايمل  راياامي كرةم حل رايمعلي رايااماي
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ايااقعررايخ يلةحميرمفان راي ةا راي ق ترمارنا رر3/01/9102ريخ يلات   راييل اقرإييرم اازرايمفجيلراي  يي رأقماورادم الاًرمارص احرنا رر -4

يصفرايماقع رص احارةحميرايفاد راياامي رةايرةنم راقم  ا راييلسرنامياًر  ار م ترايمفجيلراي م قترأدلورنامياًرمارايفاد ر01/01/9102 تر

ر.ظف ا

ر

ًر  لقا رايخ ماقرايجامعي رةتف قرقيانا

 اي ق  ايكلي /اي عف 

  .و001111 الياقراي يا رايج يل 

  .ور81111 ايكلياقرايمي ي ي 

  .ور001111 الياقرايفي ق رايم يي 

امتريلياق راي عف رايم –اي عا  رايم امي ريلفي ق راي يكاميكي رةايكف بائي ر

ياداقراي عف رايم امتريلصر-اي عف رايم امتريلصياداقرايغذائي -اي  في 

ر-صائتاي عف رايم امترافح-اي عف رايم امتريل كيي رايزلادي -ايمي ي ي 

اي عا  رر–اي عف رايم امتريلزلاداقراي ماقيي رر-اي عا  رايم امي رايزلادي 

  امتريلي لراي م ياي عف رايمر–ايم امي راي يي ن ر

  .ور61111



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

23 
 

ي ايي راي عا  ايم امي ريلعلا رار-اي عا  رايم امي رفقالترا د ا رةايمفان 

 ةاي ص  ي 
  .ور01111

ي قي اي عا  ايم امي ريلعلا رايفياحي رةاي ر-اي عا  رايم امي يلماقاس   .ور61111 

 المصارف المعتمدة لتسديد السلفة

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة الجامعة

 قم  
ص  رايع اليرحفاسرجامع رقم  رلق اا  ر  ةعراي   

ck1-10169193ر

 ck1-10344100اا  ر  ةعراي ص  رايع اليرحفاسرجامع رحل رلق ر حل 

 ت  نا

الير ترج يعر  ةعراي صال رايمجالن ربفالن ريصايحراي ص  رايمجاليرايف

لق رايمفاسراي اا يكايمعلي ر-/ربايلذقي رشجامع رت  نا4  ع/  

0304-093912-001 

 اي ع 

 لق رج يعر  ةعراي صال رايع الن ربفالن رباق رحفاسرجامع راي ع  -

ck1-10170174 

 لق رج يعر  ةعراي ص  رايمجاليرايفاليرحفاسرجامع راي ع  -

0403-030332-001 



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

24 
 

 ح او

 لق رج يعر  ةعراي ص  رايمجاليرايفاليرحفاسرجامع رح او -

0501-024384-001 

رck1-10991333ج يعر  ةعراي ص  رايع الير ترح اور -

 اي  اق
 لق راي ص  رايمجاليرايفاليرة  ةدهرحفاسرجامع راي  اق -

762208-006 

    او
/يمفاسرجامع ر0اي ص  رايمجاليرايفالير  عر   اورلق ر/ -

ر011-0601085111   او/تعلي رماا ي/رلق رايمفاسر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر

 التسجيل المعتمدة:مراكز 

 

 وزير التعليم العالي

 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 

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

ر0الي رايف كرشقم  كرمخ  رايماق اقربيامرافقالتر 

ر رأل تر0اي عف رايم امترايفي قترشقم  كرمخ  

رق ار-بيامراي خاب ر9الي رايزلاد رشقم  كرمخ  

ر رأل تر9شايفان امكرمخ  الي رايم بي راياامي ر

ر0 رر0الي رايم بي راياايا رشقلداكرمخ  

ر0 ر0اي عف رايم امتريلك  يات ر/قلدا/مخ  

ر0 ر9اي عف رايم امتريلك  يات /قلدا/مخ  

ر رأل تر0الي رايم بي راي ابع شاي ييي تكرمخ  

ر رأل تر0اي عف رايم امترايي ترشايي ككرمخ  

م ازرالي رايفي ق ر

رايم يي .

مراكز تصحيح 

 البيانات:

م ازرايماق ر

رافيكم ةمت

ر/رمعلاماتي 0م ازر/-

ر/رمعلاماتي 9م ازر/-

 مراكز تصحيح البيانات:

ر/رم ازرايماق 0م از/

الي رايفي ق ر-

اي ع الن شمخ  ر

 االمم ممرك

مراكز تصحيح 

 البيانات:

رم ازرإقالتراي  ك 

قن ر-الي رايزلاد 

رايزةل

-الي رايم اق-

رايمفك 

رايمي ي ي رايكلي 

ر/0مخ  /

مراكز تصحيح 

 البيانات:

جامع رح اور/افقالتر

راي  ازن 

ر/0الي رايم بي رمخ  رر/ر

 مراكز تصحيح البيانات:

ر/0م ازرايماق رمخ  ر/
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 الدكتور بسام ابراهيم

 

 

 

 صورة إلى:

ن جيراال لعر–لئاق رمجللرايا لامر-  

ن جيراال لعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر–مكم رايم بي رةايمعلي رايعايتر–اي  ازن اي ياقتر-  

  .رايفي رايا ن ر-

  .رايفي رمعاة رايا ن ري ؤة راييلسرةاي عا  ر-

اي جللرا دليريلمعلي رايم امتر-  

ن جيراال لع.ح اورك–   اور-اي  اق–ي ع را–ت  نار–حل ر–قم  رشجامع رلئاق ر–ة الت-  

ن جيراال لع.–اي كم رايمي يذيرر–االتماقرايا يترييل  رقالن ر-  

ن جيراال لع.ر–اي كم رايمي يذيريي اب راي عل يار-  

م ن ن رافدل ر-  

..................رايمابعريا التر.........................اي عف ر..........-  

 

 

 


