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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 (3)إعالن رقم 
 للمجلس األعلى للتعليم التقاني واالختصاصات الموجودة فيها الخاضعة إلشراف التقانية المعاهدأسماء الكليات التطبيقية و

لها  تبع يالجهة التي 
 المعهد/الكلية 

 اسم 
 المعهد/الكلية

 مكان 
 لمعهدا/الكلية

 االختصاصات الموجودة في 
 لمعهدا/الكلية 

نوع 
 الشهادة

الشروط الخاصة 
 لاللتحاق

 المعهد/بالكلية

 كسميكاترون -تقنيات حاسوب دمشق الكلية التطبيقية جامعة دمشق
 أو مهني

 علمي

اللغة األجنبية المعتمدة 
 للدراسة اللغة اإلنكليزية

 حصرا  

 حلب الكلية التطبيقية جامعة حلب
              التدفئة –تقنيات الكرتونية 

 والتربيد والتكييف
مهني أو 

 علمي

 الالذقية الكلية التطبيقية جامعة تشرين

التغذية الكهربائية للمنشآت  -االتصاالت 
 -تقنيات حاسوب -الصناعية و املدن

ميكانيك  -والتربيد و التكييف التدفئة
 التصنيع امليكانيكي -املركبات

مهني أو 
 علمي

التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و  محاه الكلية التطبيقية جامعة حماه
 تقنيات حاسوب -املدن

مهني أو 
 علمي
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التقاني للعلوم المالية 
 والمصرفية

    علمي مصارف - أسواق مالية  -حماسبة جامعة دمشق
 أو

 أدبي
 أو مهني

  

%  05حيازة الطالب على 
 في مادة اللغة األجنبية

 للفرعين العلمي واألدبي

 

التقاني للعلوم المالية 
 والمصرفية

 مصارف -حماسبة  جامعة حلب

التقاني للعلوم المالية 
 والمصرفية

 أسواق مالية - تأمني –مصارف –حماسبة  جامعة تشرين

التقاني للعلوم المالية 
 والمصرفية

جامعة دمشق 
 (درعا)

 مصارف - أسواق مالية   -حماسبة  

تقاني إلدارة ال 
 األعمال والتسويق

 جامعة دمشق
 -عالقات عامة -تسويق  -إدارة أعمال

 إدارة مؤمترات ومعارض

أو  أدبي
%  05حيازة الطالب على  مهني

 في مادة اللغة األجنبية
 للفرع األدبي

 –حلب ) جامعيت
 (تشرين

 عالقات عامة -تسويق  -إدارة أعمال
أو  أدبي

 مهني
طب األسنان التقاني ل

إناث  - (مساعدات)
 فقط

 -دمشق)جامعات 
 (محاه-حلب

 

  أدبي مساعدة صحية سنية

طب األسنان التقاني ل
 (تعويضات)

 -دمشق)جامعات 
 (محاه-حلب

 

 علمي تعويضات سنية
%  05حيازة الطالب على 

 في مادة اللغة األجنبية

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 :  الرقم
 :التاريخ
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 التقاني الهندسي 

 جامعة دمشق
الرسااااااااااا  واإلنشاااااااااااا   –اإلنشاااااااااااا ات العاماااااااااااة 

الشااااااااااااؤون ال نيااااااااااااة  - املساااااااااااااحة-اهلندسااااااااااااي
 والبلديات

 علمي
  

اهلندساة الصاحية   -الرس  واإلنشا  اهلندسي جامعة حلب
 اإلنشا ات العامة  - وحمطات املعاجلة

 جامعة تشرين
الرساااااااااااا  واإلنشااااااااااااا   -اإلنشااااااااااااا ات العامااااااااااااة

اهلندساااااااااة الصاااااااااحية  -املسااااااااااحة -اهلندساااااااااي
 حمطات املعاجلةو 

 جامعة البعث
الرساااااااااااا  واإلنشااااااااااااا   -اإلنشااااااااااااا ات العامااااااااااااة

 املساحة -اهلندسي

التقاني للهندسة  
الميكانيكية 
 والكهربائية

 جامعة دمشق

 -تدفئااااة وتكييااااف وتربياااااد-آليااااات -كهربااااا 
جتهياااازات  -وضاااابد جااااودة فيزيائيااااة قياسااااات

-اتصااالتهندسة  -هندسة صناعية -طبية
 علمي هندسة حتك 

 أو مهني

اللغة األجنبية املعتمدة 
 اختصاصيللدراسة يف 

هندسة -هندسة اتصاالت)
اللغة اإلنكليزية ( حتك 

 جامعة حلب حصرا  
 -تدفئااااة وتكيياااااف وتربياااااد -إنتاااااا  -كهربااااا 

هندسااااااااة -غاااااااازل ونسااااااااي  -ةجتهياااااااازات طبياااااااا
 هندسة حتك -اتصاالت

التقاني للطاقة 
 الشمسية

 طاقة مشسية طرطوس
 أو علمي

  مهني

 
 
 

 التقاني الزراعي

 جامعة دمشق
 

 -صناعات غذائية –ل حنتربية –إنتا  نبايت 
 إنتا  حيواين

   علمي
 أومهني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -جامعة دمشق
 (درعا -السويدا )

 بساتني

جامعة دمشق 
(القنيطرة)  إنتا  حيواين 

 إنتا  حيواين -األغذية علوم -إنتا  نبايت  جامعة حلب

جامعة حلب 
(إدلب)  

 بساتني

طرطوس   (زراعات حممية)إنتا  نبايت  

 جامعة البعث
(محص)  

زينة وتنسيق  –بساتني  -إنتا  حيواين
 حدائق

 محاهجامعة 
 (السقيلبية)

 إنتا  نبايت

جامعة ال رات 
(احلسكة)  

 حماصيل حقلية - حيواينإنتا  
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 جامعة ال رات
(دير الزور)  

  بساتني -حيواين نتا إ -صناعية حماصيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التقاني للزراعات 
 المتوسطية

جامعة تشرين 
(الالذقية)  

أشجار  –زراعات حممية  - إنتا  حيواين 
 مثمرة

   علمي
 أومهني

التقاني للطب 
 البيطري

 جامعة محاه
رعاية تناسلية وتلقيح  -خمابر بيطرية 

 دواجن -اصطناعي

علمي أو 
 مهني

 
 
 
 
 
 
 

 جامعة ال رات
(الزوردير )  

رعاية التناسلية  -وقاية عامة -خمابر بيطرية
 تلقيح اصطناعيو 

جامعة ال رات 
(احلسكة)  

 خمابر -دواجن 

رعاية تناسلية وتلقيح  -وقاية عامة -دواجن جامعة تشرين
 اصطناعي

للمكننة التقاني 
 الزراعية

جامعة ال رات 
(القامشلي)  آليات زراعية 

 التقاني الطبي

 جامعة دمشق
طب  –بصريات  –أشعة  –ختدير  –خمابر

 معاجلة فيزيائية -الطوارئ

  علمي

جامعة دمشق  
 (النبك)

طب  –معاجلة فيزيائية  – أشعة –ختدير 
 الطوارئ

 جامعة حلب
 –معاجلة فيزيائية -شعةأ –ختدير  -خمابر

 – طب الطوارئ –تأهيل السمع والنطق 
 متريض -صيدلة

 تشرينجامعة 
 – معاجلة فيزيائية -أشعة -ختدير -خمابر

 صيدلة - طب الطوارئ
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التقاني للخدمات 
 الطبية الطارئة

 جامعة محاه
 

  علمي -

 - جامعة طرطوس التقاني للنقل البحري
أو  علمي

 مهني
اللغة األجنبية املعتمدة 

 االنكليزية حصرا   للدراسة

 التقاني للحاسوب 

–دمشق ) جامعيت
 (البعث

 –هندسااااااة بر يااااااات  –شااااابكات حاسااااااوبية 
 هندسة حواسيب

أو  علمي
 مهني

 
% 05على حيازة الطالب 

في مادة اللغة األجنبية 
 للفرع العلمي

 

 جامعة تشرين
 –هندسااااااة بر يااااااات  –شااااابكات حاسااااااوبية 

 حوسبة صناعية –هندسة حواسيب 
جامعة دمشق 

 (درعا)
 هندسة بر يات -هندسة حواسيب 

 هندسة بر يات –شبكات حاسوبية  حلب جامعة

 هندسة بر يات –شبكات حاسوبية  محاهجامعة 

 التقاني اإلحصائي المكتب المركزي لإلحصاء
 دمشق

 اإلحصا  التطبيقي-احلاسوب واإلحصا 
أو  علمي

 مهني
- 

 الالذقية
وزارة الشؤون االجتماعية 

 والعمل
التقاني الخدمة 

 االجتماعية
 - أدبي خدمة اجتماعية دمشق

 وزارة الثقافة
 

 اآلثار والمتاحف
 

 عام دمشق

 علمي
 أو 

 أدبي
 
 

% 05حيازة الطالب على  -
 .يف مادة اللغة األجنبية 

 النجاح يف فحص املقابلة -
خالل األسبوعني األولني من 
مواعيد التسجيل للطالب 

 .املقبولني

التقاني للفنون 
 التطبيقية
 

 دمشق

 الضوئي و التل زيوين التصوير
 علمي 

النجاح يف فحص  -
فحص اخلد +الرس 

الختصاص اخلد العريب 
لباقي  فقد وفحص الرس 

االختصاصات وفق ما هو 
حمدد يف إعالن امل اضلة 

 العامة

 حنت  -خد عريب وزخرفة  -خزف
 أو علمي
أو  أدبي

 مهني

التقاني للطباعة  وزارة اإلعالم
 والنشر

 - علمي والنشرالطباعة  دمشق
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 وزارة النقل
 

التقاني للخطوط 
 الحديدية 

 (ملتزم) 
 حلب

 -(ذكاااااااور فقاااااااد) األدوات احملركاااااااة واملتحركاااااااة
األعماااال  -(ذكاااور فقاااد)إدارة احلركاااة والنقااال

-ذكور)تسويق وأعمال-(ذكور فقد) املدنية
 (إناث

 علمي

النجاح يف ال حص الطيب  -
تعيني يت   أثنا  التسجيل

يف حمافظة حلب اخلرجيني 
ويف حمافظة الشرقية واملنطقة 

 دمشق وري ها
 

 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الصحة
 
 
 
 
 
 
 

 التقاني الصحي

 دمشق
معاجلة  -أشعة -ختدير -صيدلة -خمابر
 -صيانة أجهزة طبية -صحة عامة -فيزيائية

 أطراف صناعية-

 علمي
 - 

معاجلة  -أشعة  - خمابر -صيدلة -ختدير محص
 طب طوارئ –صيانة أجهزة طبية  -فيزيائية

 –معاجلة فيزيائية  -ختدير -أشعة - خمابر دير الزور
 صحة عامة –صيدلة 

معاجلة  -بصريات  -صيدلة -ختدير -أشعة حلب
 خمابر – فيزيائية

 طبية أجهزةصيانة  -شعةأ -ختدير - خمابر طرطوس
 معاجلة فيزيائية -طب طوارئ –صيدلة  –

 احلسكة
معاجلة - صيدلة – أشعة -ختدير - خمابر

 فيزيائية

 
 وزارة الصناعة

التقاني للصناعات 
 الكيميائية

 دمشق
تكنولوجيا الصناعات  -خمابر كيميائية

  علمي الكيميائية

التقاني للصناعات 
 التطبيقية

 
 دمشق

 – اإلنتا   -الكهربا  -اآلليات-اإللكرتون
 عامغذائي 

أو  علمي
 - مهني

التقاني للصناعات 
 التطبيقية

 حلب
 -آليات -نتا إ  -اإللكرتون –الكهربا  

كيميا    -غزل -نسي  -آليات زراعية
 ألبسة جاهزة -النسي 

التقاني للصناعات 
 التطبيقية

 

 -آليات -إنتا  -اإللكرتون –الكهربا   محص
 (تكنولوجيا -خمابر)كيميا  عام   -غذائي

لصناعات لالتقاني 
 النسيجية

األلبسة -كيميا  النسي   -النسي  –الغزل  دمشق
 اجلاهزة
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 وزارة  األشغال العامة

 

المعهد التقاني 
 للمراقبين الفنيين

 دمشق
اهلندسة الصحية  -التصمي  الداخلي

 النقل واملواصالت -املعاجلة توحمطا

 - علمي

 حلب
النقل  -الشؤون ال نية والبلديات 

 واملواصالت

 محص
النقل  -الشؤون ال نية والبلديات

اهلندسة الصحية وحمطات -واملواصالت
 املعاجلة

 محاه
اهلندسة  -املساحة –التصمي  الداخلي 

 الصحية وحمطات املعاجلة

 الالذقية
اهلندسة -املساحة  -النقل واملواصالت

الشؤون ال نية  -الصحية وحمطات املعاجلة 
 والبلديات

الشؤون  -املساحة –اإلنشا ات العامة  درعا
 ال نية والبلديات

 املساحة -النقل واملواصالت احلسكة

 طرطوس
اهلندسة الصحية وحمطات  -املساحة 
 الشؤون ال نية والبلديات -املعاجلة 

 وزارة النفط والثروة المعدنية
 التقاني للنفط والغاز

 (ذكور فقط)
 (ملتزم)

 محص
 

تكرير -األجهزة الدقيقة-الكهربا  الصناعية
احملاسبة -النقل والتخزين-الن د والغاز
إنتا   -ح ر اآلبار الن طية -واملستودعات

أو  علمي  الن د والغاز
 مهني

- 

 إنتا  الن د والغاز  -ح ر اآلبار الن طية الرميالن

النجاح يف املقابلة وال حص 
– الطيب أثنا  التسجيل 

بتقدمي  ملتزم املعهد غري
 اإلقامة واإلطعام

 بانياس
نقل و ختزين الن د  –تكرير الن د و الغاز 

 أجهزة دقيقة -والغاز

أو  علمي
 مهني
 

 

 وزارة الكهرباء

 
التقاني للكهرباء 

 والميكانيك
 

األمتتة  -الطاقات املتجددة -الكهربا  دمشق
 تدقيق وح ظ الطاقة -والتحك  اآليل

 علمي
 أو مهني

 
 
 

تقانة املعلومات  -املراقبة الكهربائية حلب -
 واالتصاالت

 الالذقية
 -توليد الطاقة الكهربائية  -الكهربا 

تقانة املعلومات  -الطاقات املتجددة
 واالتصاالت

 - علمي حماسبة ضرائب ورسوم –حماسبة ن قات  دمشق التقاني المالي وزارة المالية
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 وزارة السياحة
للعلوم التقاني 

 السياحية والفندقية

 دمشق
مطبخ  – مكاتب سياحة وس رإدارة 

 منهلو مطع  -وحلويات

 أدبي 
 أو

علمي أو 
 مهني

شريطة النجاح يف فحص -
املقابلة حلملة الثانوية 

ومحلة ( أديب-علمي)العامة
 الثانوية املهنية لل نون النسوية

يف % 05احلصول على 
 اللغة األجنبية

 

 

 السويدا 

 
داللة املناطق -سياحة وس رمكاتب إدارة 

 السياحية واألثرية

 محص
عمليات -مطبخ وحلويات -منهلو مطع  

 التدبري ال ندقي-مكاتب أمامية

 حلب

منهل و مطع   -مكاتب سياحة وس رإدارة 
-عمليات مكاتب أمامية -مطبخ وحلويات

 التدبري ال ندقي

 طرطوس-الالذقية 

داللة املناطق -مكاتب سياحة وس رإدارة 
مطبخ  -منهلو مطع  -السياحية واألثرية 

التدبري -عمليات مكاتب أمامية-وحلويات
 ال ندقي

 دير الزور
عمليات  -مطبخ وحلويات -منهلو مطع  

 مقره الحالي الحسكة التدبري ال ندقي-مكاتب أمامية

 وزارة األوقاف
للعلوم المتوسط 

 الشرعية والعربية
 العلوم الشرعية دمشق

 علمي
 أدبي
 

٪ في 05حيازة معدل 
 مادة التربية الدينية

الصادر عن عالن اإلوفق  شرعية
 وزارة األوقاف

 وزارة العدل
المعهد التقاني 

 القانوني
 - دمشق

 علمي
 أدبي
 

- 

 
 المعاهد الكليات التطبيقية وبمالحظات خاصة 

 .واليوم وما بعد، والعربة للعام وليس للشهر 4991التقدم إىل م اضلة املعاهد من مواليد عام يف تقبل طلبات الراغبني  -1

يف حااال وجااود أكثاار ماان اختصاااص يف املعهااد ياات  اإلعااالن عاان م اضاالة داخليااة فياا  للقبااول يف هااذه االختصاصااات وفااق  -2
 .التعلي  العايلشروط توضع من قبل  لس املعهد وترسل نسخة عن هذه الشروط إىل وزارة 

الخطاوط فاي الرميالن، النفط والغاازالفنون التطبيقية، اآلثار والمتاحف، عاهد خيضع الطالب الراغبون يف االلتحاق  مب -3
إىل املسااابقات أو املقااابالت أو ال حااوص ال نيااة والطبيااة وفااق مااا ورد يف  وال ندقيااة  ،العلااوم السااياحيةالحديديااة فااي حلااب

 المفاضلة العامة إعالن
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يعامااال أبناااا  املواطناااات الساااوريات املقيماااات يف ساااورية، املتزوجاااات مااان غاااري الساااوريني أو مااان يف حكمهااا ، الاااذين درساااوا  -4
واملرحلاااة الثانوياااة يف ساااورية حاااش حصاااوهل  علاااى شاااهادة الدراساااة الثانوياااة العاماااة ( احللقاااة الثانياااة)مرحلاااة التعلاااي  األساساااي 

مااان حياااث القباااول اجلاااامعي يف ة دراساااة ابنهاااا، معاملاااة الطاااالب الساااوريني الساااورية وكانااات األم مقيماااة يف ساااورية خاااالل فااارت 
 . امل اضلة العامة ، ودفع الرسوم اجلامعية

واملرحلاة الثانوياة يف ساوريا ( احللقاة الثانياة)يُعامل الطالب العرب املولودون يف القطار، املقيماون فيا ، وأمتاوا مرحلاة التعلاي  األساساي  -0
راسة الثانوية السورية، معاملة الطالب السوريني من حيث القبول اجلامعي يف امل اضلة العامة، ودفع حش حصوهل  على شهادة الد

 .الرسوم اجلامعية

محلاة الثانوياة العاماة غاري الذين ال تنطباق علايه  الشاروط الاواردة أعااله  و محلة الثانوية العامة السورية الطالب العرب واألجانب  -6
 . ة الطلبة العرب واألجانب حصرا  يتقدمون إىل م اضلالسورية 

الصاادر عان وزارة عاالن اإلوفاق  يات  قباول محلاة الثانوياة الشارعية الساورية يف املعهاد املتوساد للعلاوم الشارعية والعربياة بدمشاق -7
 .األوقاف

جمللاس ا اخلاضاعة إلشاراف التقانياة املعاهادالكلياات التطبيقياة و يت  قبول الطالب مان محلاة الثانوياة املهنياة بنساب حماددة يف  -8
 .يف االختصاصات املقابلة من خالل م اضلة الثانويات املهنية  والكليات التقنية األعلى للتعلي  التقاين

يتقدم الطاالب الراغباون بااللتحااق مبعاهاد الرتبياة املوسايقية و الرتبياة ال نياة التشاكيلية و التطبيقياة و الرتبياة الرياضاية التابعاة  -9
وال يساامح للطالااب املقبااول يف امل اضاالة العامااة  الاايت ياات  اإلعااالن عنهااا ماان قباال وزارة الرتبيااة امل اضااالتيااة إىل لااوزارة الرتب

 .يف معاهد وزارة الرتبية وحيق ل  التقدم لباقي امل اضالت هلذه املعاهد بالقبول العام

 .ال يوجد استضافة للطالب املستجدين املقبولني يف حمافظة مدينة حلب -15
 تعليم العاليوزير ال

 
 عاطف الندافالدكتور 


