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 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن          

 

 2015حلملة الشهادة الثانوية املهنية السورية دورة عام             

 

 

( وكليــــــا   محــــــا  –تشــــــبية  –حلــــــ   –تعلــــــة ولارة الاعلــــــيش العــــــالف عــــــة اــــــبوق الااــــــ م ملقا ــــــلة ال ليــــــا  الا  يايــــــة  ا عــــــا    د شــــــ       

الســــــوي اة وكليــــــة  تشــــــبية وي د شــــــ  و( وكليــــــا  القنــــــون ا ميلــــــة  ــــــا ع   طبطــــــو  -تشــــــبية  –اهلن ســــــة الاانيــــــة  ا عــــــا    حلــــــ  

ـــ     ــة حلـ ــة الا  يايــــة  ا عــ ــون ا ميلــ ــانف      القنــ ــ  للاعلــــيش الااــ ــا اقعلــ ــة الاالعــــة للمتلــ ــة الا ريســــية       واملعاهــــ  الااانيــ ــل  ءلنــــاة اهلييــ و قا ــ

ــاملل ـــــالو الســـــوريم و ـــــة ي ح مهـــــش احلـــــايةية اـــــهادة ال راســـــة الثانويـــــة املهنيـــــة الســـــورية     2015/2016للعـــــام ال راســـــف  وذوي الشـــــه اة  2015 لعـــ

 وف  اآلتف :  
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احل  اقدن  امل لوو  ة  ع ل  ت عية املعه  ءو ال لية ال لية املعه  ءو املهنة   الثانوية

 الشهادة والشبوق امل لولة

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 

 تانيا  احلاسوو

 ال لية الا  ياية

 احلاسوو ( تاانا   

  جا عة د ش 

 جا عة محا   % 75

 جا عة تشبية

 

 

الصادرة عة املهنية الصناعية 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 

 

 ال لية الا  ياية

   املي اتبون ا (

 

 

 جا عة د ش 

 

 

 

75 % 

 

 الاانيا  االل رتونية

  ا ييفالاربي  وال

  ي اتبون ا

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 الاصنيع املي اني ف

  ةدوج (الاصنيع املي اني ف   تعليش 

 كهبلاة وحت ش آلف املهنية الصادرة عة ولارة النال

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  االل رتونية 

 ال لية الا  ياية

 ل رتونية (اال الااانا   

 

 جا عة حل 

 

  ي اتبون ا % 75

 اتصاال 

 ءجهةة قيا  وحت ش  املهنية الصادرة عة ولارة النقط

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 ال لية الا  ياية الا فية والام ي ا 

   الا فية والا ييف والاربي  (

 % 75 (تشبية –حل   جا ع  

 الاربي  والا ييف
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املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاصنيع املي اني ف

 

 الا  يايةال لية 

   الاصنيع املي اني ف (

 

 

 جا عة تشبية

 

 

75 % 

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 اللحام وتش يل املعادن

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 النماذج والس اكة 

 حلام وتش يل  عادن  املهنية الصادرة عة ولارة النقط 

الصناعية الصادرة عة املهنية 

 ولارة الرتلية

 ال لية الا  ياية الاانيا  االل رتونية 

   تاانا  االتصاال  (

  جا عة تشبية

 

 

 

75 % 

 اتصاال  

 تانيا  احلاسوو

  الحة حببية املهنية الصادرة عة ولارة النال

 الا  يايةال لية  كهبلاة صناعية املهنية الصادرة عة ولارة النقط

  الاغذية ال هبلايية للمنشآ  

 الصناعية وامل ن (

 محا  ( –جا ع    تشبية 

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 الاانيا  ال هبلايية

 الاانيا  االل رتونية 

 تانيا  احلاسوو 

   ي انيك  بك ا  

 

 

 ال لية الا  ياية

    ي انيك املبك ا  (

 

 

 

 جا عة تشبية

 آليا  و ع ا  لراعية

 كهبلاة وإل رتون املبك ا  

 املهنية لآلال  الةراعية املهنية الصادرة عة ولارة الةراعة

 

 املهنية الصادرة عة ولارة النال

  ي انيك حببي 

 تناول لضايع

  ي انيك آليا 

 كهبلاة آليا 
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الصناعية الصادرة عة املهنية 

 ولارة الرتلية

  ال هبلاييةالاانيا  

 نيةكلية اهلن سة الاا

   تاانا  اهلن سة ال ييية (

 جا عة حل 

80 % 
 الاانيا  االل رتونية

 تانيا  احلاسوو

 الا فية والام ي ا 

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  اللحام وتش يل املعادن 

 

 الاانيةكلية اهلن سة 

   اهلن سة الغذايية (

 

 

 

 

 جا عة حل 

 

 

 

 

80 % 

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

  الاربي  والا ييف

 الا فية والام ي ا  

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  اآلليا  واملع ا  الةراعية

 

 

 كلية اهلن سة الاانية

   هن سة املع ا  واآلليا  (

 

 

 

 طبطو  
 

 

 

75 % 

 

 الاصنيع املي اني ف 

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 اللحام وتش يل املعادن 

 اللحام و تش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 والس اكة النماذج

  ي انيك املبك ا 

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 الا فية والام ي ا 
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   ي انيك حببي  املهنية الصادرة عة ولارة النال

 كلية اهلن سة الاانية 

   هن سة املع ا  واآلليا  (

 

  طبطو 

75 % 

 تناول لضايع

 الثانوية املهنية لآلال  الةراعية  ةاملهنية الصادرة عة ولارة الةراع

 حلام وتش يل  عادن املهنية الصادرة عة ولارة النقط

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  تانيا  احلاسوو 

 كلية اهلن سة الاانية

   هن سة اقمتاة الصناعية (

 

 طبطو  
 

75 % 

 الاانيا  ال هبلايية

 الاانيا  االل رتونية 

  ي اتبون ا

 كهبلاة وحت ش آلف املهنية الصادرة عة ولارة النال

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  اآلليا  واملع ا  الةراعية

 

 كلية اهلن سة الاانية 

   امل ننة الةراعية (

 

 

 طبطو   

 

 

75 % 

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 اللحام وتش يل املعادن 

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 النماذج والس اكة 

  ي انيك املبك ا  

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 حلام وتش يل  عادن املهنية الصادرة عة ولارة النقط

 الثانوية املهنية لآلال  الةراعية عة  ولارة الةراعةاملهنية الصادرة 

  ي انيك آليا  املهنية الصادرة عة ولارة النال

 كهبلاة آليا 
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املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ةولارة الرتلي

 كلية اهلن سة الاانية اللحام وتش يل املعادن 

   تاانة اقغذية (

 

 طبطو 

 

 املعادن   تعليش  ةدوج (اللحام وتش يل  % 75

  الاربي  والا ييف

 الا فية والام ي ا  

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 كلية اهلن سة الاانية الاربي  والا ييف 

   تاانا  ال اقا  املات دة (

 

 طبطو 

 

 الاانيا  ال هبلايية % 75

 الا فية والام ي ا  

 

 املهنية مبخالف اخاصاصاتها

 

 مجيع املهة

للناجحم ي االخا ار الثانف  %50 جا عة د ش  كلية القنون ا ميلة

اخلاص ل لية القنون ا ميلة الوارد 

ي إعالن املقا لة العا ة   إدراج 

 اقوىل (البغ ة  مة البغ ا  اقرلعة 

 جا عة د ش  السوي اةلكلية القنون ا ميلة 

 جا عة حل  كلية القنون ا ميلة الا  ياية

 جا عة تشبية كلية القنون ا ميلة

 

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية 

 

 

 

املعه  الااانف للهن سة 

 املي اني ية وال هبلايية

 

 

 

 

 جا عة د ش 

 

 

 

 

60 % 

 الاانيا  االل رتونية

 الاربي  والا ييف

 االتصاال 

  ي اتبون ا

 ام ي ا  الا فية وال

 مناذج وس اكة

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 لراعيةآليا  و ع ا  
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املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  اللحام وتش يل املعادن

 

 

 

املعه  الااانف للهن سة 

 املي اني ية وال هبلايية

 

 

 

 

 جا عة د ش 

 

 

 

 

60 % 

 عادن   تعليش  ةدوج (املاللحام وتش يل 

  ي انيك  بك ا 

 صيانة ءجهةة ط ية 

 حلام وتش يل  عادن  عة ولارة النقطاملهنية الصادرة 

 

 املهنية الصادرة عة ولارة النال

  الحة حببية

  ي انيك حببي

 كهبلاة وحت ش آلف

 تناول لضايع

املهنية النق ية الصادرة عة 

 ولارة النقط

املعه  الااانف للهن سة  كهبلاة صناعية 

 املي اني ية وال هبلايية

 حل   – د ش جا ع  

60 % 
 ءجهةة الايا  والاح ش 

املهنية للنال الربي الصادرة عة 

 ولارة النال

املعه  الااانف للهن سة   ي انيك آليا 

 املي اني ية وال هبلايية

 جا عة د ش 
60 % 

 كهبلاة آليا 

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 

الااانف للهن سة املعه  

 املي اني ية وال هبلايية

 

 

 % 60 جا عة حل  

 الاانيا  االل رتونية

 ا ييفالاربي  وال

 االتصاال 

  ي اتبون ا
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املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  ام ي ا الا فية وال

 

 

 

 

 

 

املعه  الااانف للهن سة 

 وال هبلاييةاملي اني ية 

 

 

 

 

 

 

 

 جا عة حل  

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

 اللحام وتش يل املعادن

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 مناذج وس اكة

 نسيج

 غةل

 صيانة ءجهةة ط ية

 الربوكارالنسيج الي وي و 

 حلام وتش يل  عادن  املهنية الصادرة عة ولارة النقط

  الحة حببية  املهنية الصادرة عة ولارة النال

 كهبلاة وحت ش آلف

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 املعه  الااانف لل اقة الشمسية

 

 طبطو 

 

 الاربي  والا ييف  % 50

 ام ي ا الا فية وال

 الاانيا  االل رتونية

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 جا عة حل  املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو
60 % 
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املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 حل    ادل  (جا عة  املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو
50 % 

 جا عة محا  املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو

 % 60 جا عة د ش  املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو

 % 60 جا عة ال عث   محص  ( املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو

 % 60 جا عة تشبية   الالذقية ( املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو

 % 60 جا عة د ش    درعا ( املعه  الااانف للحاسوو تانيا  احلاسوو

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

املعه  الااانف للصناعا  - صناعة اقل سة   تعليش  ةدوج (

 النسيتية ل  ش 

املعه  الااانف للصناعا   -

 الا  ياية حبل 

 

 

 ولارة الصناعة

 

 

60 % 

 النسيج الي وي والربوكار

 الغةل

 النسيج

 خياطة املاللا املهنية النسوية الصادرة عة ولارة الرتلية

 

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 

 

املعه  الااانف للصناعا  

 الا  ياية حبل 

 

 

 

 ولارة الصناعة

 

 

 

60 % 

 الاانيا  االل رتونية 

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 آليا  و ع ا  لراعية

 اللحام وتش يل املعادن

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

  ي انيك  بك ا 

 النماذج والس اكة
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املعه  الااانف للصناعا   املهنية لآلال  الةراعية املهنية الصادرة عة ولارة الةراعة

 الا  ياية حبل 

 

 ولارة الصناعة

 

 

60 % 
  ي انيك حببي املهنية الصادرة عة ولارة النال

 تناول لضايع

 

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 

 

املعه  الااانف للصناعا  

 الا  ياية حبمص

 

 

 

 ولارة الصناعة

  

 

 

60 % 

 الاانيا  اإلل رتونية

 آليا  و ع ا  لراعية

 اللحام وتش يل املعادن

 اللحام وتش يل املعادن   تعليش  ةدوج (

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

  بك ا  ي انيك 

 مناذج وس اكة

  ي انيك حببي املهنية الصادرة عة ولارة النال

 تناول لضايع

 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  الاانيا  ال هبلايية

 

املعه  الااانف للصناعا  

 الا  ياية د ش 

 

 

 ولارة الصناعة

 

 

60 % 

 الاانيا  االل رتونية

 كهبلاة وإل رتون املبك ا 

 عادناملاللحام وتش يل 

 عادن   تعليش  ةدوج (املاللحام وتش يل 

 الاصنيع املي اني ف

 الاصنيع املي اني ف   تعليش  ةدوج (

  ي انيك  بك ا 

 النماذج والس اكة
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املعه  الااانف للصناعا    ي انيك حببي املهنية الصادرة عة ولارة النال

 الا  ياية د ش 

 ولارة الصناعة
60 % 

 تناول لضايع

   ي انيك آليا   املهنية الصادرة عة ولارة النال

 

 

 املعه  الااانف للم ننة الةراعية

 

 

 

 

 جا عة القبا    الاا شلف (
 

 

 

50 % 

 كهبلاة آليا 

املهنية الصناعية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 آليا  و ع ا  لراعية

 كهبلاة وإل رتون  بك ا 

  ي انيك  بك ا 

 املهنية لآلال  الةراعية املهنية الصادرة عة ولارة الةراعة

املهنية الصادرة عة ولارة املوارد 

 املايية

 ري وصبف

 

 

املهنية الاتارية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

  

 

 

 جتارية

 

 

الااانية للعلوم املالية املعاه  

 واملصبفية

  جا عة د ش 

 

 

60% 

 جا عة د ش    درعا (

 جا عة حل 

 جا عة حل    ادل  (

 جا عة القبا    ديب الةور (

 جا عة القبا    البقة (

 جا عة تشبية

 ت نولوجيا النال املهنية الصادرة عة ولارة النال
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الاتارية الصادرة عة املهنية 

 ولارة الرتلية

املعاه  الااانية إلدارة اقعمال  جتارية

 والاسوي 

 جا عة د ش 

 جا عة حل  60%

 جا عة تشبية

املهينة الاتارية الصادرة عة 

 ولارة الرتلية

 جتارية

 

 املعه  الااانف اإلحصايف

 الالذقية (-د ش    

 امل ا  املبكةي لإلحصاة
60 % 

 

لصادرة عة ااملهنية القن قية 

 ولارة السياحة

 

 

 فن قية

املعاه  الااانية للعلوم السياحية 

-حل   –والقن قية   د ش  

طبطو   –الالذقية  –ديب الةور 

 السوي اة ( –محص –

 ولارة السياحة

ســي ون ي دوام طــالو  عهــ  ديــب الــةور 

 احلس ة.

 النتاح ي فحص املااللة-

ــة % 60- ــادة اللغـ ــة ويـــاش ي  ـ اقجن يـ

الا ــول وفــ  تبتيــ  درجــا  النتــاح ي   

 ـــــــادة اللغـــــــة اقجن يـــــــة ي الشـــــــهادة  

 الثانوية

 

 

 

 

املهنية الةراعية الصادرة عة ولارة 

 الةراعة

 

 

 

 

 

 

 % 50 جا عة القبا    ديب الةور ( املعه  الااانف للصناعا  الغذايية املهنية لآلال  الةراعية

 

 

 

 

 

 

 الةراعية

 

 

 

 

 

 

 املعاه  الااانية الةراعية

 جا عة د ش 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 جا عة د ش    درعا (

 جا عة د ش    السوي اة (

 جا عة د ش    الاني بة (

 جا عة حل 

 جا عة حل    ادل  (

 جا عة ال عث   محص (

   السايل ية ( محا جا عة 

 طبطو  

 البقة ( جا عة القبا    

 جا عة القبا    ديب الةور (

 جا عة القبا    احلس ة (

 % 50 جا عة تشبية املعه  الااانف للةراعا  املاوس ية
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املهنية ال ي بية الصادرة عة 

 ولارة الةراعة

 

 

 

 ال ي بة

 

 

 املعاه  الااانية لل   ال ي بي

 جا عة القبا    البقة (

 

 

 

50 % 

 القبا    ديب الةور (جا عة 

 جا عة القبا    احلس ة (

 جا عة تشبية   الالذقية (

 جا عة حل    ادل  (

 محا  جا عة

 جا عة تشبية املعه  الااانف للةراعا  املاوس ية

 

املهنية للبي والصبف الصادرة 

 عة ولارة املوارد املايية

 

 

 البي والصبف

 

 الةراعفاملعه  الااانف 

السوي اة -حل –جا عا  : د ش 

–طبطو   –محا   –محص -

–ديب الةور  –ادل   –درعا 

 الاني بة –البقة  -احلس ة

50 % 

 % 50 جا عة تشبية   الالذقية ( املعه  الااانف للةراعا  املاوس ية

املهنية للنال ال حبي الصادرة 

 عة ولارة النال

  % 50 طبطو   املعه  الااانف للنال ال حبي   الحة حببية

اللغة اللغة املعام ة لل راسة 

 االن ليةية حصبًا
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 ءح ام عا ة               

الـذية درسـوا  بحلـة الاعلـيش اقساسـف   احللاـة الثانيـة ( واملبحلـة          (السـوريم ءو  ـة ي ح مهـش     يسمح قلناة املواطنا  السوريا  املايما  ي سورية , املاةوجا   ـة غـ    -1

دراسـة النهـا , لالااـ م هلـذ  املقا ـلة ويعـا لون  عا لـة         نت اقم  ايمة ي سورية خـالل فـرتة  ة الثانوية املهنية السورية وكارية حا  حصوهلش عل  اهادة ال راسالثانوية ي سو

 , ورسوم الاستيل . الثانويا  املهنية  قا لةا ا عف ي   ة حيث الا ول ال الو السوريم 

يش اقساسـف   احللاـة الثانيـة (    يسمح لل الو العبو املايمـون ي سـورية , الـذية ولـ وا فيهـا , وحصـلوا علـ  الشـهادة الثانويـة املهنيـة السـورية , وء ضـوا  ـ ة  بحلـة الاعلـ               -2

 ا لة ويعا لون  عا لة ال الو السوريم  ة حيث الا ول ا ا عف ي  قا لة الثانويا  املهنية , ورسوم الاستيل .واملبحلة الثانوية ي سورية لالاا م هلذ  املق

الشـهادة  الخاصاصـاتهش ي  املااللـة   إىل ال ليـا  واققسـام واملعاهـ     ياا م ءلناة ءعضاة اهلييـة الا ريسـية وذوي الشـه اة واحلاصـلم علـ  الشـهادة الثانويـة املهنيـة السـورية         -3

إىل املقا ـلة  هـب لـه خـالل تا  ـه     الثانوية دون الااي  لاحل ود ال نيا للمع ال  امل لولة حيث مي ة لل ال  اخايار االخاصاص الذي يبغ ه  ة خالل قايمة البغ ـا  الـ  ت   

 ل ى  بكة الاستيل.

لنايتـة هـذ  املقا ـلة ويبغ ـون لاسـوية ءو ـاعهش الااـ م ل ل ـاتهش ال رتونيـًا إىل   يبيـة اـملون ال ـالو املبكةيـة ي إحـ ى               مي ة لل الو الذية رفضت مجيـع رغ ـاتهش   -4

والقنـون ا ميلـة    كلية ءو  عه  يبغ ون الاستيل فيه وف  الشبوق واحل ود ال نيا لل رجا  املعلنـة لناـايج املقا ـلة , لاسـاثناة كليـا  القنـون ا ميلـة        ا ا عا  لاح ي  

ال ـالو املسـات ية   كونه يشرتق فيها ءن ت ون البغ ة   رجة ي ل اقة املقا لة  مة البغ ـا  اقرلعـة اقوىل , علـ  ءن يـاش تاـ يش ال ل ـا  خـالل فـرتة تسـتيل          الا  ياية 

 ايش املا ولم  ة ق ل ولارة الاعليش العالف .املا ولم لنايتة املقا لة , وتاش  عا ة ال ل ا  االل رتونية املا  ة لا ا عا  وإص ار قو

 ــا ي ي ــة ناجحــًا ي االخا ــارا  امل لولــة , ويســاثن   ــة هــذا الشــبق الــذية   تعــ يل درجــاتهش ي  ال يســوى و ــع ال الــ  ي ال ليــا  واملعاهــ  الــ  تشــرتق اخا ــارا  ,  -5

را  ولابار  ة ولارة الرتلية وي ت ة درجاتهش ختوهلش االارتاك ي االخا ارا  امل لولة , وجتبى هلش االخا ـارا   الشهادة السورية لع  اناهاة القرتة احمل دة للمسالاا  واالخا ا

  ة ق ل  ان خاصة تمللف هلذا الغبض ي هذ  ال ليا  واملعاه  .واملسالاا  واملاالال  

لقنية الاش يلية والا  ياية الاالعـة لـولارة الرتليـة إىل املقا ـال  الـ  يـاش اإلعـالن عنهـا  ـة ق ـل           ياا م ال الو الباغ ون لااللاحاق مبعاه  الرتلية املوسياية والرتلية ا-6

 ولارة الرتلية , وال يسمح لل ال  املا ول ي هذ  املقا لة لالا ول ي  عاه  ولارة الرتلية .

والقنــون ا ميلــة  وكليــا  القنــون ا ميلــةوال ليــا  الاانيــة  ال ليــا  الا  يايــة  تا ــل طل ــا  الــباغ م  ــة ال ــالو الســوريم و ــة ي ح مهــش ي الااــ م إىل  قا ــلة -7

 وف  الشبوق الواردة ي هذا اإلعالن وي إعالن املقا لة العا ة . الا  ياية

 م ولـيا للشـهب واليـوم وفـ  اـبوق هـذا      والعـربة للعـا   و ا لع  , 1992تا ل طل ا  الباغ م  ة ال الو السوريم و ة ي ح مهش ي الاا م إىل  قا لة املعاه   ة  والي  -8

 اإلعالن .
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 إجباةا  الاا م إىل املقا لة 

 ياا م ال ال  اخصيًا , ءو وكيله الاانونف   مبوج  وكالة رمسية ( لالارتاك ي هذ  املقا لة إىل ءح   باكة الاستيل املعام ة .-1

 واللغة اقجن ية ال  يبغ  لالاقا ل مبوج ها , وي ونها  ع رغ اته ي  سودة ل اقة املقا لة . 2015الثانية ( لعام  خياار ال ال  دورة الشهادة الثانوية   اقوىل ءو-2

 ي  سودة املقا لة . اخاارهاال ال  ولب ول البغ ا  ال  ل يانا  ياوم املوظف املخاص ي  بكة الاستيل لاإلدخال االل رتونف -3

 ل لياناته وتسلسل رغ اته ثش ياوم  وظف اإلدخال لاث يت ال  اقة االل رتونية وط اعة ثالث نسخ ءصلية .ياأك  ال ال   ة صحة إدخا-4

 ي ا ا عة .يوقع ال ال  عل  النسخ الثالث اقصلية , ويلص  ال والع امل لولة عل  نسخام  نها عل  ءن ت ا  النسخة االحاياطية ل ون طوالع -5

 النسخ الثالث اقصلية .يوقع  وظف اإلدخال عل  -6

 . إلرساهلا إىل الولارة ي املبكةخ الثالث اقصلية وحياقظ لنسخة يضع املوظف املخاص ي املبكة اقخاام البمسية عل  النس-7

 عن  الضبورة .يسلش  وظف الاستيل ال ال  نسخة  لص  عليها ال والع إاعارًا لاالارتاك ي املقا لة وحياقظ ال ال  لهذ  النسخة إللبالها -8

واملعاه  الااانية للعلوم السياحية والقن قية إىل املسالاا  واالخا ـارا  ,  الـ     والقنون ا ميلة الا  ياية ياا م ال الو الباغ م لا وية رغ ة كليا  القنون ا ميلة-9

 ساتبي  مة املواعي  احمل دة  مة إعالن املقا لة العا ة .

وذلــك ي املبكــة اخلــاص لاعــ يل البغ ــا    إىل املقا ــلة مي ــة لل الــ  تعــ يل  رغ اتــه , ملــبة واحــ ة فاــط خــالل فــرتة الااــ م للمقا ــلة      عنــ  حــ وث خ ــأ ي الااــ م  -10

 املقا لة إليها وذلك وف  اآلتف : لا ا عة ال  س   وتا م ل  اقة

كة املخصص لذلك  بفاًا له ل اقة املقا لة الباغ  لاع يلها واملمهورة  ة  بكة ياا م صاح  العالقة ل ل  الاع يل رمسيًا إىل رياسة ا ا عة ال  يا ع هلا املب -

 الاستيل .

ال الــ  ول اقــة  ياــوم املبكــة املخصــص لاعــ يل البغ ــا  ال رتونيــًا وتســلش النســخة املع لــة لل الــ  وفــ  اآلليــة املعامــ ة وحيــاقظ لالنســخة اقخــبى  بفاــة ل لــ        -

 املقا لة السالاة .

 املع لة إىل الولارة  مة  غلف خاص  بفاة لاايمة امسية . تبسل ال  اقا  -

 .اقة اقوىل وتلغ  الثانية ح مًا ءكثب  ة  بكة تعام  ال   إىل الاا م ءكثب  ة  بة للمقا لة ي ءي  ة  باكة الاستيل احمل دة وي حال تا مال حي  لل ال   -
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 الوثاي  امل لولة و واعي  الاا م للمقا لة 

 

ي الستل امل نف  ساخبج ح يثًا يذكب صورة عة اهلوية الشخصية لالنس ة لل الو السوريم ء ا ال الو القلس ينيم املايمم ي سورية فياا  ون لصورة عة الاي  -1

 و ا ق ل . 26/7/1956فيه تاريخ اللتوة لعايلة ال ال  والذي جي  ءن ي ون لااريخ 

   املايما  ي سورية لوثياة تث ت جنسياهش لاإل افة إىل وثياة تسلسل دراسف ملبحلة الاعليش اقساسف   احللاة الثانية (ياا م ءلناة املواطنا  السوريا-2

 و بحلة الاعليش الثانوي وصورة عة ال  اقة الشخصية لألم وسن  إقا ة هلا خالل   ة دراسة النها ي سورية .

لثانوية املهنية السورية لوثياة تث ت جنسياهش لاإل افة إىل اهادة  يالد سورية ووثياة تسلسل دراسف ملبحلة الاعليش ياا م ال الو العبو احلاصلم عل  الشهادة ا-3

 . لثانية ( و بحلة الاعليش الثانوياقساسف   احللاة ا

 بفاة  2015/ 17/9 وحا  نهاية ال وام البمسف  ة يوم اخلميا ي  2015/ 9  / 6 تا م ال ل ا  إىل  باكة الاستيل امل ينة ءدنا  اعا ارًا  ة ص اح يوم اقح  الواقع ي -4

 لالوثاي  امل لولة , وياش اساا ال ال ل ا  يو يًا لاساثناة يو ف ا معة والس ت .
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  باكة الاستيل املعام ة :

 جا عة القبا  جا عة ال عث جا عة محا  طبطو  جا عة تشبية جا عة حل  جا عة د ش 

 املعه  الااانف اهلن سف -

 امل نية(  جان  كلية اهلن سة 

 كلية ط  اقسنان املمب(-

املي اني ية  كلية اهلن سة-

 ( .وال هبلايية  لناةاحلاس ا 

كلية الرتلية -

 السوي اة ( الثانية

   املعه  الااانف للحاسوو-

 درعا (

 كلية الرتلية البالعة-

 الاني بة ( 

 

   باكة تصحيح ال يانا  :

 كلية اهلن سة امل نية -

 

 كلية

اهلن سة 

 املي اني ية

ــة /- ــة 1 بكـــــــــــ /هن ســـــــــــ

 املعلو اتية

ــة /- ــة 2 بكـــــــــــ /هن ســـــــــــ

 املعلو اتية  

/هن سة 3 بكة /

 املعلو اتية

 

 

 

 

  باكة تصحيح ال يانا   -

   بكة احلاس /1 بكة /

الرتليــــــــة /1 بكــــــــة /-

 الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

  باكة تصحيح ال يانا  

كليــــــــــــــة / 3 بكــــــــــــــة /

 السياحة

 املعه  الااانف-

ال لية -للحاسوو

 الا  ياية.

 

 

   

 

 

 

 

  باكة تصحيح ال يانا  

ــا  جا عـــــــة رة اإلدا-محـــــ

 املبكةية

كلية اهلن سة -

خمالب -املعمارية

 اإلنرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

  : باكة تصحيح ال يانا 

ــا      بكــة تصــحيح ال يان

 إدارة الش  ة

ثانويـــــــــــة إليـــــــــــا  -

 ديب الةور.-حبو

ثانويـــــــــــة ءلـــــــــــف ذر -

 احلس ة.–الغقاري 

ــة - ــة ال با ـ -ثانويـ

 الاا شلف.

 وليب الاعليش العالف                                                                                                                                                      

 الااانفرييا اجمللا اقعل  للاعليش 

 ال كاور حمم  عا ب املارديين            
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