الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
1441/ /ﻫ
التاريخ :
2020/ /م
الموافق ﻠ :
)7/4(543 /
الــرقـــــم :

املوضوع  :تعليمات القيد والقبول يف الصف األول الثانوي
للمدارس الثانوية الرمسية العامة واملهنية و اخلاصة واملستوىل
عليها وما يف حكمها للعام الدراسي 2021-2020م.

إىل مديرية الرتبية يف حمافظة :

جيري القيد والقبول يف الصف األول الثانوي يف املدارس الرمسية العامـة واملهنيـة واخلاصـة واملستوىل عليها ومـا يف حكمها بدءاً
من يوم األحد يف 2020 / 8 / 16م حىت غاية يوم اخلميس يف 2020 /8 /27م وذلك للطالب الناجحني
والناجحات يف شهادة التعليم األساسي أو الشهادة اإلعدادية الشرعية لدورة عام 2020م .
أولا :القيد والقبول يف املدارس الثانوية املهنية :
يقبل يف الصف األول الثانوي املهين الناجحون يف شهادة التعليم األساسي لدورة عام 2020م من كل حمافظة وفق اآليت :
 - 1مجيع الطالب الراغبني من كافة املواليد من املقبولني يف التعليم الثانوي العام .
 - 2مجيع الطالب من مواليد 2003 -2002 -2001 :م مهما كان جمموع درجاهتم .
 – 3مجيع الطالب من مواليد 2007-2006 -2005 - 2004:م ممن حصلوا على الدرجات احملددة وما دون
يف شهادة التعليم األساسي أو يف الشهادة اإلعدادية الشرعية وفق اآليت :

المحافظة

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حلب
حماه
إدلب
طرطوس
الالذقية
الرقة
الحسكة
دير الزور

درجة القبول للناجحين في شهادة التعليم
األساسي من 3100

درجة القبول للناجحين في الشهادة
اإلعدادية الشرعية من 4200

مركز احملافظة ومدهنا

ريف احملافظة

مركز احملافظة ومدهنا

ريف احملافظة

1700
1604
1518
1722
1927
1715
1609
1683
1370
1999
2000
1423
1568
1624

1572
1499
1589
1889
1590
1609
1581
1370
1780
1999
1577
1511
1535

2303
2173
2057
2333
2611
2324
2180
2280
1856
2708
2709
1928
2124
2200

2130
2031
2153
2559
2154
2180
2142
1856
2412
2708
2137
2047
2080
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آخذين ابلعتبار تطبيق نفس الدرجة احملددة ملركز احملافظة عند تسجيل الطالب األحرار.
 -4يتم قبول الطالب يف التعليم الثانوي املهين ( صناعي – جتاري – نسوي) حسب رغبتهم من خالل مفاضلة الدرجات
جلميع املسجلني وفـق الطاقة االستيعابية للمدارس واملهن على أن تطبق التعليمات الوزارية املتعلقة مبعايري اخلريطة
املدرسية  .مع مراعاة حتقيق ال توازن بني أعداد املقبولني يف التعليم الثانوي املهين التجاري للذكور واإلانث مبا يعادل نسبة
( )% 50لكل منهما دون التأثري على املهن األخرى  .ويتم إنـجاز عمليـات فرز الطالب قبل بدء العام الدراسي .
 -5يسجل الطالب أو الطالبة يف احملافظة اليت حصل منها على شهادة /التعليم األساسي -اإلعدادية الشرعية/حصراً
ابستثناء طالب حمافظيت الرقة و إدلب.
 -6حتدد أعداد الطالب الناجحني يف شهادة التعليم األساسي يف مركز احملافظة للقبول يف التعليم الثانوي املهين وفق
الدرجة احملددة ملركز احملافظة ومدهنا .
 -7يف حال وجود مدرسـة أو أكثر للحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي يف قريـة حتدد درجة القبول لنسـبة % 30
من الناجحني يف شهادة التعليم األساسي من جمموع أعداد الطالب الناجحني يف تلك املدارس مبا ال يتجاوز احلد
األعلى للدرجة احملددة لريف احملافظة أما البلدات فتعامل حسب الدرجة الواردة يف اجلدول .
اثني ا  :القيد والقبول يف املدارس الثانوية العامة الرمسية واخلاصة واملستوىل عليها وما يف حكمها :
 -1يسجل الطالب أو الطالبة يف احملافظة اليت حصل منها على شهادة  /التعليم األساسي  -اإلعدادية الشرعية /حصراً
/ابستثناء طالب حمافظيت الرقة و إدلب /حبيث يسجل يف مدارس املدينة من حصل على الشهادة من مدارس املدينة
ويسجل يف مدارس الريف من حصل على الشهادة يف مدارس الريف.
 -2يسجل الطالب أو الطالبة من حمافظيت الرقة أو إدلب احلاصلني على شهادة التعليم األساسي منها يف الصف األول
الثانوي العام يف احملافظة اليت يقطن فيها  ،وفق الدرجة احملددة للتسجيل يف حمافظته األصلية.
 -3يقبل يف الصف األول الثانـوي العام (العلمي أو األديب) وفق البالغ الوزاري رقم  )5/4(543/1760اتريخ
 2015/6/17م الطالب من مواليد2007 -2006-2005-2004 :م ممن حصلوا على الدرجات احملددة وما
فوق يف شهادة التعليم األساسي أو يف الشهادة اإلعدادية الشرعية لدورة عام 2020م وفـق اآليت:
درجة القبول للناجحين في شهادة التعليم
األساسي من 3100

درجة القبول للناجحين في الشهادة
اإلعدادية الشرعية من 4200

المحافظة

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حلب
حماه
إدلب
طرطوس
الالذقية
الرقة
الحسكة
دير الزور

مركز احملافظة ومدهنا

ريف احملافظة

مركز احملافظة ومدهنا

ريف احملافظة

1701
1605
1519
1723
1928
1716
1610
1684
1371
2000
2001
1424
1569
1625

ــ
1573
1500
1590
1890
1591
1610
1582
1371
1781
2000
1578
1512
1536

2304
2174
2058
2334
2612
2325
2181
2281
1857
2709
2710
1929
2125
2201

2131
2032
2154
2560
2155
2181
2143
1857
2413
2709
2138
2048
2081
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 -4على املدارس الثانوية العامة تسجيل مجيع الطالب املتقدمني إليها ممن تتوافر فيهم شروط القبول يف التعليم العام
ضمن الفرتة احملددة  ،وجتري مديريـة الرتبيـة عملية التسوية العددية بني هذه املدارس حسب احلاجة خالل أسبوع
من اتريخ انتهاء التسجيل مراعية سكن الطالب األقرب للمدارس اليت سيداومون فيها .
اثلثا  :إجراءات تنفيذ خطة الستيعاب :
تشكل يف مديرية الرتبية جلنة برائسة مدير الرتبية وعضوية كل من :
 معاون مدير الرتبية لشؤون التعليم املهين والتقين . معاون مدير الرتبية لشؤون التعليم الثانوي . رؤساء دوائر االمتحاانت والتعليم املهين والتقين والتعليم الثانوي والتعليم اخلاص و التخطيط والتعاون الدويل .مهمتها  :تنفيذ تعليمات القيـد والقبول السـتيعاب الطالب الناجحني يف شهادة التعليم األساسي وفـق ماذكر أعاله .
رابعا  :أسس نقل الطالب :
 -1نقل الطالب املسجلني يف التعليم العام :
ميكن انتقال الطالب املسجل يف التعليم العام من حمافظة إىل أخرى من مواليد-2006-2005 -2004 :
2007م بعد موافقة مديري الرتبية يف احملافظتني شريطة حتقيقه الدرجات املقبولة ابلتعليم العام يف احملافظة اليت حصل
منها على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية.
 -2نقل الطالب املسجلني يف التعليم الثانوي املهين :
ميكن انتقال الطالب املسجل يف التعليم الثانوي املهين بعد موافقة مديري الرتبيـة يف احملافظتني على أن يزود الطالب
بوثيقة انتقال مصدقة أصوالً حيدد فيها فرع التعليم املهين /جتاري  -صناعي مع املهنة  -نسوي  /الذي قبل فيه يف
حمافظته وعلى مسؤولية مدير الرتبية يف احملافظة املنقول منها  ،عدا الطالب املستجد املسجل يف الصف األول الثانوي
املهين يف حمافظة / :دمشق أو ريف دمشق أو القنيطرة  /يتم نقله إىل فرع التعليم املهين ومهنه يف إحدى هذه
احملافظات إذا كان حمققاً لشرط درجات القبول فـ ـيـ ـه يف احملافظة احلاصل منها على شهادة التعليم األساسي واحملافظة
الراغب ابلنتقال إليها عام حصوله على الشهادة .
 يسمح بنقل الطالب املستجد املسجل يف الصف األول الثانوي املهين بني فروع التعليم املهين ومهنه يف احملافظةاملسجل فيها خالل الشهر األول من بدء العام الدراسي إذا توافر لديه شرط جمموع درجات القبول ابلفرع واملهنة
الراغب ابالنتقال إليها والشاغر وذلك حسب درجات الفرز والقبول املعتمدة أصوالً عند تسجيله .
 -3أ  :يتم قبول نقل الطالب احلاصل على شهادة التعليم األساسي السورية املسجل يف الصف األول الثانوي العام يف
أحد األقطار العربية أو األجنبية إىل الصف األول الثانوي العام يف املدارس السورية إذا كان حاصالً على جمموع
درجـات يف ش ـ ـهادة التعليم األساسي يؤهلـه للتسجيل يف الصف األول الثانوي العام عام حص ـوله على الشهادة
وحمققاً لشرط السن.
ب :الطالب الذي ال تنطبق عليه الفقرة ( أ ) أعاله يسجل يف الصف األول الثانوي املهين يف مدارس احملافظة اليت
يرغب الدراسة فيها وفق األسس املعتمدة يف مديرية الرتبية اليت حصل منها على شهادة التعليم األساسي بعد
موافقة الوزارة أصوالً .
خامسا  :تصحيحات السن :
ال تقبل تصحيحات السن إال إذا كانت انفذة لدى أمانة السجل املدين قبل اتريخ  /1/أيـار من عام احلصول على الشهادة.
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سادسا  :األوراق املطلوبة :
 -1طلب انتساب يلصق عليه طابع مايل بقيمة (  ) 10ل.س وذلك ملن أمت الثامنة عشرة من العمر  ،وطابع نقابة
املعلمني بقيمة ( )25ل.س وطابع العمل الشعيب بقيمة ( )1ل.س أو احلصول على إيصال العمل الشعيب هلذا
املبلغ ويستثىن النازحون من هذه الطوابع /.مرفق منوذج عن طلب االنتساب لطالب التعليم الثانوي املهين مثبت
عليه أمساء الثانوايت املهنية واملهن املوجودة يف كل مدرسة ابحملافظة،ابلنسبة حملافظة دمشق يعتمد نظام التسجيل
وطلب االنتساب مثل العام السابق. /
 -2وثيقة النجاح األصلية ويتم ختمها من اخللف بعبارة سجل ضمن املفاضلة يف الثانوية املهنية ...........
بتاريخ ...../../...م .
 -3صورة عن قيد السجل املدين تؤخذ من إ ضبارة الطالب حسب األصول وتدقق على البطاقة الشخصية أو على دفرت
العائلة من قبل املسؤول عن التسجيل ويوقع هذا املسؤول على القيد بعد أتكده من صحة املعلومات ويكتب امسه
الصريح فوق توقيعه .
 -4صوراتن شخصيتان .
 -5شهادة صحية تقدم خالل شهر واحد من بدء العام الدراسي.
 -6وثيقة من فرع نقابة املعلمني للطالب املتقدمني للتعليم املهين من أبناء املعلمني تثبت أن أحد والدي الطالب معلم.
 -7وثيقة خاصة أببناء الشهداء حيصل عليها الطالب من مكتب شؤون الشهداء يف القيادة العامة للجيش والقوات
املسلحة يف دمشق .
سابعا  :يفوض مدير الرتبية صالحية البت يف:
 -1تسجيل الطالب القاطنني يف حمافظته يف الصف األول الثانوي العام (العلمي أو األديب )شريطة حتقيق كل منهم درجة
القبول ابلتعليم الثانوي العام يف مركز احملافظة اليت حصل منها على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية .
أما الطالب احلاصل على شهادته من ريف احملافظة ومقبول يف ريف حمافظته ابلتعليم الثانوي العام فيقبل شريطة
أن يتقدم بوثيقة مصدقة من مديرية الرتبية اليت حصل منها على شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية
تثبت أنه من تعداد املقبولني ابلتعليم العام يف ريف حمافظته .
 -2تسجيل الطالب القاطنني يف حمافظته يف الصف األول الثانوي املهين حسب تعليمات الفرز يف احملافظة احلاصلني منها
على شهادة التعليم األساسي وذلك ابلتنسيق مع مديري الرتبية .
 -3تسجيل طالب كل من حمافظة / :إدلب -الرقة  /احلاصلني على شهادة التعليم األساسي منها يف الصف األول
الثانوي املهين حسب تعليمات الفرز يف احملافظة الراغبني يف التسجيل فيها .
 -4تسجيل الطالب ( املقبولني حسب جمموع درجاهتم يف الصف األول الثانوي العام ) الراغبني ابلتسجيل والقبول يف
التعليم الثانوي املهين حسب تعليمات الفرز يف احملافظة الراغبني ابلتسجيل فيها .
 -5قبول طلبات املتأخرين عن التسجيل يف الصف األول الثانوي العام واملهين حىت يوم اخلميس 2020/11/26م
ويـحدد نوع التعليم الثانوي املهين واملهن ابلنسبة لطالب التعليم الثانوي املهين حسب درجات الفرز و الشواغر
املتوافرة .
 -6قبول الطالب الراغبني يف التسجيل يف التعليم الثانوي املهين أو التعليم الثانوي العام من احلاصلني على شهادة
التعليم األساسي دورة عام  2019م و الذين مل يسجلوا يف العام الدراسي 2020 – 2019م وفـق شروط القيد
والقبول الواردة يف أوالً واثنياً أما ابلنسبة لدرجة القبول فينبغي أن حتقق الدرجة املقبولة يف نوع التعليم عام احلصول
على الشهادة يف حمافظته .
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 -7قبول الطالب الراغبني يف حتويل دراسـتهم من التعليم الثانوي العام/مامل يستنفدوا سنوات الرسوب يف التعليم الثانوي العام
 /إىل التعليم الثانـوي املهين بتسجيلهم يف الصف األول الثانوي املهين حصراً حسب (شروط السن الواردة يف أوالً
وتعليمات الفرز اخلاصة ابلتعليم الثانوي املهين عام احلصول على الشهادة ) بعد انتهاء عملية الفرز و توافر الشاغر.
"ويشرتط يف كل احلالت املذكورة أعاله أن يتقدم الطالب ابلوثيقة األصلية لشهادة التعليم األساسي عند طلب التسجيل"

ثـامنـا  :تعليمات متفرقة :
 -1ختصيص / 4 /مقاعد لكل شعبة يف كل مهنة لقبول أبناء املعلمني الذين مل يقبلوا ابملهنة يف الفرز العادي وفق رغباهتم
على أن جترى بينهم مفاضلة ابلدرجات على املقاعد املخصصة لكل مهنة يف اليوم التايل لعملية الفرز وتعد مجيع
مهن التعليم الثانوي املهين بفروعه الثالثة مشمولة بذلك .
 -6ختصيص / 3 /مقاعد لكل شعبة يف كل مهنة لقبول أبناء الشهداء الذين مل يقبلوا ابملهنة يف الفرز العادي وفق
رغباهتم على أن جترى بينهم مفاضلة ابلدرجات على املقاعد املخصصة لكل مهنة يف اليوم التايل لعملية الفرز
وتعد مجيع مهن التعليم الثانوي املهين بفروعه الثالثة مشمولة بذلك .
 -3يسمح بتسجيل مـن يرغب من الطالب الناجحني يف شهادة التعليم األساسي من النظاميني واألحرار من حمافظات
دمشق وريف دمشق و القنيطرة خالل فرتة التسجيل احملددة آنفا فقط يف الصف األول الثانوي املهين يف الثانوايت
املهنية القريبة من مناطق سكنهم التابعة ألي من هذه احملافظات على أن تطبـق عليهم تعليمات القيد والقبول من
حيث السن والدرجات وجهة القبول يف احملافظة اليت يرغبون التسجيل فيها .
 -4تشرف جلنة التعليم املهين املشكلة مبوجب قراران رقم  943/ 1164اتريخ 1994/7/16م على توزيع الطالب على
مدارس التعليم الثانوي املهين يف وزارة الرتبية والوزارات األخرى آخذين ابالعتبار استيعاب املدارس املهنية احملددة من
قبل الوزارة .
 -5تواىف وزارة الرتبية (مديرية التعليم املهين والتقين ) بنموذج عن طلب االنتساب مثبت عليه أمساء الثانوايت املهنية واملهن
املوجودة ودرجة القبول فيها يف كل اثنوية ابحملافظة على الفاكس رقم  / 4440110/فور النتهاء من عملية فرز
الطالب وابلسرعة القصوى .
 -6تواىف وزارة الرتبية (مديرية التعليم املهين والتقين ومديرية التعليم الثانوي ) حبصيلة أعـداد املقبولني ضمن جداول حسب
النموذج املرفق خالل مدة أقصاها يف 2020/10 /8م.
 -7تضع اللجنة بنتيجة عملها أمساء الطالب املقبولني لكل مدرسة يف جداول على النحو اآليت :
التسلسل
..........

السم الثالثي
..............

جمموع الدرجات
..................

نوع التعليم املقبول فيه
.......................

منطقة القبول
.............

اتسعا  :تعليمات التسجيل يف نظام التعليم املزدوج :
 -1يقبل للتسجيل يف مهنة/التصنيع امليكانيكي -صناعة األلبسة -حلام وتشكيل املعادن  -ميكاترونكس  /نظام التعليم املزدوج يف
احملافظات/:دمشـق– ريف دمشق -حـلب– حـمص -محـاه -طرطوس/عن طريق مكتب التعليم املزدوج وفـق اآليت :
أ -الراغبون من الطالب املقبولني يف التعليم العام للعام الدراسي 2021-2020م .
ب -الراغبون من الطالب املقبولني يف التعليم املهين للعام الدراسي 2021-2020م .
بعد توافر أحد الشرطني ( أ ) أو (ب) يتم اختيار املرشحني من املسجلني عن طريق املفاضلة وفق جمموع
درجات الطالب يف شهادة التعليم األساسي أو اإلعدادية الشرعية .
 -2يقبل يف نظام التعليم املزدوج الطالب الذي مت تنظيم عقد تدريب له من قبل إحدى الشركات املسامهة بنظام
التعليم املزدوج ويتم إعالم مديرية الرتبية (دائرة التعليم املهين والتقين – مكتب التعليم املزدوج ) بذلك .
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عاشرا  :حيظر على إدارة الثانوايت املهنية  /الصناعية والتجارية و النسوية  /إعطاء الوثيقة األصلية لشهادة التعليم األساسي
أو شهادة اإلعدادية الشرعية ألي طالب سجل لديهم دون احلصول على موافقة السيد مدير الرتبية أصوالً.
جيري التسجيل يومي ـا عدا أايم العطل الرمسية يف املدارس خالل الفرتة احملددة يف هذه التعليمات وعلى مسؤوليتكم
.
وزيـر الـرتبيـة
عماد موفق العزب

صورة إىل :
 القيادة القطرية ـ مكتب الرتبية القطري ـ مكتب الشباب القطري . مكتب السيد رئيس جملس الوزراء . مكتب السيد الوزير . مكاتب السادة معاوين الوزير . مديرية التعليم املهين والتقين . -مديرية التعليم الثانوي .

 مديرية االمتحاانت . مديرية الصحة املدرسية /إلجراء ما يلزم /واإليعاز للجان الطبية الفرعية بفحص مجيع الطالب املتقدمني بطلبات خالل املدة احملددة ./ مجيع مديرايت اإلدارة املركزية. قيادة احتاد شبيبة الثورة  -مكتب الرتبية والبحث العلمي . نقابة املعلمني._ وزارة  :السياحة  -الزراعة – الصحة -النفط  -النقل  -الري.
يرجى اإلطالع واختاذ اإلجراءات الالزمة ابلتنسيق مع مديرايت الرتبية من خالل ممثلكم يف جلنة التعليم الثانوي املهين.
 وزارة األوقــاف/يرجى قبــول الـراغبني مــن الطــالب لــديكم ممــن تنطبــق علــيهم تعليمــات القيــد والقبــول يف األول الثــانوي العــام للعــام الدراســي  2021-2020ممن حيث توافر شرطي السن وجمموع الدرجات . /
 رائسة اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش . -غرفة الصناعة يف حمافظة  :دمشق – ريف دمشق  -حلب – محص -محاه  -طرطوس.
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