
 
 
 
 
 
 

فيي  0267-0261طالب الصف األول الثانوي لمعام الدراسي لالمفاضمة التسجيل في بدء قبول وزارة النقل عن تعمن   
م، عمميا  بي ن الخطية 61/1/0261ةولغايي 61/7/0261خيالل الفتيرة مين وطرطيوس  النقل البحري فيي الالققييةثانويتي 

 هي وفق مايمي: ةلممهن البحري 0267-0261االستيعابية لمثانويتين لمعام الدراسي 
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أو اإلعداديية الشيرعية م، لمحاصمين عمى شهادة التعميم األساسيي 2117-2116الدراسي عام متقبل طمبات التقدم لممفاضمة ل
         يالدراسييييييفييييييي العييييييام أو اإلعدادييييييية الشييييييرعية م، ولمطييييييالص الحاصييييييمين عمييييييى شييييييهادة التعميييييييم األساسييييييي 2116دورة عييييييام 

 م، في أي ثانوية، مع مراعاة شرط العمر.2116-2115م، والذين لم يسجموا سابقًا في العام الدراسي 2115- 2114



مهنية معتمدة من وزارة النقل إضافة إلى شهادة أهمية بحرية معتميدة دولييا  حسيب االتفاقيية  ةخريج شهادة ثانويتمنح لم
ل وميينح الشييهادات وتعييديالتها، وشييروط ميينح الشييهادات الصييادرة عيين السييمطة لمعييايير التييدريب والت هييي STCWالدولييية 

 حرية، بإشراف كادر تدريبي متخصص.بال
 األوراق الثبوتية الالزمة لمتسجيل:

 إضبارة الطالص فارغة. -1
 وثيقة النجاح األصمية. -2
 صورة عن قيد السجل المدني تؤخذ من إضبارة الطالص وتدقق عمى البطاقة الشخصية أو دفاتر العائمة. -3
 /.4صورة شخصية عدد/ -4
 1 عميييل شيييعبيطيييابع  –ل.س  11طيييابع نقابييية معمميييين بقيمييية  -ل.س 25الطوابيييع المطموبييية مطيييابع ميييالي بقيمييية  -5

 11طابع إعيادة إعميار  -ل.س5طابع إدارة محمية  –ل.س  51طابع مجهود حربي  –ل.س  25طابع الشهيد  -ل.س
 ل.س(.

 .كشف طبي مصدق من المديرية العامة لمموانئ -6
 

أبنياء بالنسبة ألبناء الشهداء وأبنياء العياممين فيي وزارة النقيل وأبنياء المنتسيبين لغرفية المالحية البحريية و  :-6-مالحظة
 ، يمزم تقديم وثيقة تثبت قلك.و اإلعدادية الشرعيةأجزيرة أرواد والحاصمين عمى شهادة التعميم األساسي 

 



 
يخصص مقعدان لقوي االحتياجات الخاصة باختصاص تكنولوجيا النقل البحري حصرا  وفق المفاضيمة فيي : -0-مالحظة

 ثانوية النقل البحري بالالققية فقط.
 STCWي االتفاقيييية الدوليييية لمدراسييية المعيييايير الصييحية المعتميييدة فيي يجيييب أن يحقييق الطاليييب المقبييول :-3-مالحظيية

م، المتضييمن معييايير إصييدار الشييهادة الطبييية 0263/ لعييام 020والمعتمييدة محميييا  بقييرار المديرييية العاميية لممييوان  رقييم /
 الدولية لممالحين، باستثناء اختصاص تكنولوجيا النقل.
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 اليييرقم:د عميييال الالذقيييية أو االتصيييال عميييى مقابيييل اتحيييا -: شيييارع الكيييورنيش الغربييييثانويييية النقيييل البحيييري بالالققيييية -

575513-256 
 أو االتصيييال عمييييى الييييرقم: -: شيييارع المينييييا بنيييياء التيييوكيالت المالحييييية طييييابق أولثانوييييية النقييييل البحييييري بطرطييييوس -

365126-143 
 

 
 


