
 1 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 (3إعالن رقم )
  جمللس األعلى للتعليم التقاينالتقانية اخلاضعة إلشراف ااملعاهد الكليات التطبيقية و أمساء 

 املوجودة فيهااالختصاصات و 

    اجلهة اليت يتبع هلا
 املعهد الكلية/

 اسم
 كلية/املعهدال 

 الكلية/املعهدمكان 
االختصاصات املوجودة 

 املعهدالكلية/يف 

نوع 
 الشهادة

الشروط اخلاصة 
لاللتحاق 

 املعهدابلكلية/

 -تقنيات حاسوب  دمشق الكلية التطبيقية جامعة دمشق
 ميكاترونكس

 أو علمي

 مهين
- 

التدفئة  –تقنيات الكرتونية  حلب الكلية التطبيقية جامعة حلب
 التربيد و التكييفو 

أو  علمي
 مهين

 

 الالذقية الكلية التطبيقية تشرينجامعة 

التغذية  -االتصاالت 
الكهرابئية للمنشآت 

تقنيات  -الصناعية واملدن
التدفئة والتربيد  -احلاسوب

ميكانيك   - والتكييف
التصنيع  -املركبات

 امليكانيكي

أو  علمي
 مهين

- 

 محاة الكلية التطبيقية حماهجامعة 
التغذية الكهرابئية 
للمنشآت الصناعية 

 تقنيات حاسوب -واملدن

 أو علمي

 مهين
- 
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التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

 جامعة دمشق
 - ماليةأسواق -حماسبة

 علمي مصارف
 أو

 أديب
 أو

 مهين
 

حيازة الطالب على 
يف مادة   50%

 اللغة األجنبية 

للفرعني العلمي 
 واألديب

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

 مصارف -حماسبة  جامعة حلب

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

–مصارف –حماسبة  جامعة تشرين
 أسواق مالية -أتمني

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

جامعة دمشق 
 )درعا(

 - أسواق مالية -حماسبة
 مصارف

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
 التاريخ:
 الموافق:
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التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

جامعة حلب 
 )إدلب(

 أتمني -حماسبة 

تقاين إلدارة ال 
 األعمال والتسويق

 جامعة دمشق 

 -تساااااااااااويق -إدارة أعماااااااااااا 
إدارة  -عالقااااااااااااااااات عامااااااااااااااااة

 مؤمترات ومعارض

أو  أديب
 مهين

حيازة الطالب على 
يف مادة   50%

اللغة األجنبية 
 للفرع األديب

 –حلب ) جامعيت
 تشرين(

 -تساااااااااااويق -إدارة أعماااااااااااا 
 عالقات عامة

أو  أديب
 مهين

طب التقاين ل
األسنان 
 -)مساعدات(
 إانث فقط

جامعات 
 -حلب -)دمشق

 (محاه

  أديب مساعدة صحية سنية

طب التقاين ل
األسنان 

 (تعويضات)

جامعات 
 -حلب -)دمشق

 (محاه

 علمي تعويضات سنية
حيازة الطالب على 

يف مادة   50%
 اللغة األجنبية 

 التقاين اهلندسي 

 جامعة دمشق

الرسم  –اإلنشاءات العامة 
-واإلنشاء اهلندسي

الشؤون الفنية  -املساحة
 والبلدايت

 علمي
 

 

 جامعة حلب

  -الرسم واإلنشاء اهلندسي
وحمطات اهلندسة الصحية 

اإلنشاءات   - املعاجلة
 العامة

 جامعة تشرين

الرسم  -اإلنشاءات العامة
 -واإلنشاء اهلندسي

اهلندسة الصحية  -املساحة
 حمطات املعاجلةو 

 جامعة البعث
الرسم  -اإلنشاءات العامة

 -واإلنشاء اهلندسي
 املساحة
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التقاين للهندسة  
امليكانيكية 
 والكهرابئية

 جامعة دمشق

تدفئااااااااة -آليااااااااات -كهاااااااارابء
 قياساااات -وتكيياااف وتربياااد

 -وضااااااااب  جااااااااودة فيزايئيااااااااة
هندساااااااة  -جتهيااااااازات  بياااااااة

هندسااااااااااااااااااااااااااااة -صااااااااااااااااااااااااااااناعية
أو  علمي هندسة حتكم-اتصاالت

 مهين

 
اللغة األجنبية املعتمدة 

يف اختصاصي  للدراسة
-)هندسة اتصاالت

( اللغة هندسة حتكم
 االنكليزية حصرا  

 جامعة حلب

تدفئااااااااة  -إنتااااااااا  -كهاااااااارابء
جتهيااازات  -وتكيياااف وتربياااد

 - غاااااااااز  ونساااااااااي  – بياااااااااة
هندساااة -هندساااة اتصااااالت

 حتكم

التقاين للطاقة 
 الشمسية

  اقة مشسية  ر وس
أو  علمي

 مهين
 

 
 
 

 التقاين الزراعي

 جامعة دمشق
 – حنلتربية –إنتا  نبايت 

إنتا   -صناعات غذائية
 حيواين

 
 

 
 أو علمي

 مهين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -جامعة دمشق
 بساتني درعا( -)السويداء

جامعة دمشق 
 إنتا  حيواين )القنيطرة(

علوم  –إنتا  نبايت جامعة حلب
 وقاية نبات–األغذية

جامعة حلب  
 )إدلب(

 ساتنيب

 حممية(إنتا  نبايت )زراعات   ر وس

 جامعة البعث
)محص(    

–بساتني -إنتا  حيواين
 زينة وتنسيق حدائق

 محاهجامعة 
 إنتا  نبايت )السقيلبية(

جامعة الفرات 
 )احلسكة(

حماصيل  -حيواينإنتا  
 حقلية
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 جامعة الفرات
 )دير الزور(

نتا  إ -صناعية حماصيل 
 بساتني -حيواين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التقاين للزراعات 
 املتوسطية

جامعة تشرين 
 )الالذقية(

زراعات  - إنتا  حيواين 
 أشجار مثمرة –حممية

 أو علمي

 مهين

التقاين للطب  
 البيطري

 محاهجامعة 
رعاية  -خمابر بيطرية 

تناسلية وتلقيح 
 دواجن -اصطناعي

 
 
 
 
 
أو  علمي

 مهين
 
 
 

 جامعة الفرات
 )دير الزور(

 -وقاية عامة -خمابر بيطرية
تلقيح تناسليةو رعاية 

 اصطناعي
جامعة الفرات 

 خمابر -دواجن  )احلسكة(

 جامعة تشرين
 -وقاية عامة -دواجن

رعاية تناسلية وتلقيح 
 اصطناعي

جامعة حلب 
 )إدلب(

 دواجن

نة للمكنالتقاين 
 الزراعية

جامعة الفرات 
 آليات زراعية )القامشلي(

 التقاين الطيب 

 جامعة دمشق
 –أشااااعة  –ختاااادير  –خمااااابر

 ااااااااااااااااااااااااااب  –بصاااااااااااااااااااااااااارايت 
 معاجلة فيزايئية –الطوارئ

  علمي
جامعة دمشق  

 )النبك(
معاجلااااااة  –أشااااااعة –ختاااااادير 
  ب الطوارئ –فيزايئية 

 جامعة حلب

 -شااااااعةأ –ختاااااادير  -خمااااااابر
أتهياااااااال  –معاجلااااااااة فيزايئيااااااااة
 ااااااااب  –الساااااااامع والنطااااااااق 

 صيدلة -الطوارئ
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 جامعة تشرين
 -أشااااااااعة -ختاااااااادير -خمااااااااابر

 ااااااااااب  –معاجلااااااااااة فيزايئيااااااااااة
 صيدلة - الطوارئ

التقاين للخدمات 
 الطبية الطارئة

  علمي  - محاهجامعة 

التقاين للنقل 
 البحري

 -  ر وس
أو  علمي

 مهين
اللغة األجنبية املعتمدة 

 االنكليزية حصرا   للدراسة

 التقاين للحاسوب 

)دمشق  جامعيت
 (/محص البعث–

 –شاااااااااااااااابكات حاساااااااااااااااااوبية 
هندسااة  –هندسااة برايااات 

 حواسيب

أو  علمي
 مهين

 
حيازة الطالب على 

يف مادة  50%
 اللغة األجنبية .

 للفرع العلمي

 جامعة تشرين

 –شبكات حاسوبية 
هندسة  –هندسة برايات 

حوسبة  –حواسيب 
 صناعية

جامعة دمشق 
 )درعا(

 -هندسة حواسيب 
 هندسة برايات

 جامعة حلب
 إدلب( -)حلب 

 –شبكات حاسوبية 
 هندسة برايات

 محاهجامعة 
 

 –شبكات حاسوبية 
 هندسة برايات

 املكتب املركزي لإلحصاء 
 

 التقاين اإلحصائي 
 

-احلاسوب واإلحصاء دمشق
 اإلحصاء التطبيقي

 أو علمي

 - مهين
 الالذقية

وزارة الشؤون االجتماعية 
 والعمل

لخدمة ل التقاين
 االجتماعية

 - أديب خدمة اجتماعية دمشق
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 وزارة الثقافة
 

 اآلاثر واملتاحف  
 

 عام دمشق

 
 علمي

 أو
 أديب  

 
 

حيازة الطالب على  -
يف مادة اللغة  50%

 األجنبية .
النجاح يف فحص  -

خال  املقابلة
األسبوعني األولني من 

مواعيد التسجيل 
 .للطالب املقبولني

التقاين للفنون  
 التطبيقية
 

 دمشق

 و الضااااااااااااااااااااااوئي التصااااااااااااااااااااااوير
 التلفزيوين

 
 علمي

فحص النجاح يف  -
الرسم + فحص 

اخل  الختصاص 
 اخل  العريب

وفحاااااااص الرسااااااام فقااااااا  
 لباقي االختصاصات
وفق ما هو حمدد يف 
 .إعالن املفاضلة العامة

خ  عريب وزخرفة -خزف
 حنت  -

علمي أو 
أديب أو 

 مهين
التقاين للطباعة   وزارة اإلعالم

 والنشر
 - علمي الطباعة والنشر دمشق

 
 

 وزارة النقل
 

التقاين للخطوط 
 احلديدية 

 )ذكور فقط(
 )ملتزم(

 حلب
 

 األدوات احملركة واملتحركة 
 

 علمي

النجاح يف الفحص  -
  الطيب أثناء التسجيل

 اخلريجني يف نييتم تعي-
حمافظة حلب واملنطقة 

 الشرقية
 

 
حة

لص
رة ا

وزا
 

      
حة

لص
رة ا

وزا
 

 الصحي التقاين 

 دمشق

 -ختاااااادير -صاااااايدلة -خمااااااابر
 -يااااااةمعاجلااااااة فيزايئ -أشااااااعة

صايانة أجهازة  -صحة عامة
 علمي أ راف صناعية- بية

 - 

 محص

 - خمااااااااابر -صاااااااايدلة-ختاااااااادير
 -معاجلااااااااة فيزايئيااااااااة -أشااااااااعة 

 ااااب  –صاااايانة أجهاااازة  بيااااة 
  وارئ
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 دير الزور
 -ختاااااااادير -أشااااااااعة -خمااااااااابر

 –صيدلة  –معاجلة فيزايئية 
 صحة عامة

 حلب
 -صااااايدلة -ختااااادير -أشاااااعة

 –معاجلة فيزايئية -بصرايت
 خمابر

  ر وس

 -شااااااااااعةأ -ختاااااااااادير -خمااااااااااابر
صاايدلة  –  بيااة أجهاازةصاايانة 

معاجلاااااااااة  - اااااااااب  اااااااااوارئ –
 فيزايئية

 – أشااااااعة -ختاااااادير -خمااااااابر احلسكة
 معاجلة فيزايئية -صيدلة

 
اعة

صن
ة ال

وزار
 

التقاين للصناعات 
 الكيميائية

 تكنولوجيا -خمابر كيميائية دمشق

  علمي الصناعات الكيميائية

التقاين  
للصناعات 

 التطبيقية
 

 دمشق
 -اآللياااااااااااااااااات-اإللكااااااااااااااااارتون
 –إلنتاااااااااااااااااا ا  -الكهااااااااااااااااارابء
 غذائي عام 

أو  علمي
 - مهين

اعات التقاين للصن
 التطبيقية

 حلب

 -اإللكاااااااااارتون–الكهاااااااااارابء  
آليااااااااات  -آليااااااااات -نتااااااااا إ

  -غااااااااز  -نسااااااااي  -زراعياااااااة
ألبسااااااااة  -كيمياااااااااء النسااااااااي 

 جاهزة
التقاين  

للصناعات 
 التطبيقية

 

 محص

 -اإللكاااااااااااارتون–الكهاااااااااااارابء 
 -غاااااذائي -آلياااااات -إنتاااااا 

 -كيمياااااااااااااء عااااااااااااام )خمااااااااااااابر
 تكنولوجيا( 

لصناعات لالتقاين 
 النسيجية

كيمياااااء   -النسااااي  –الغااااز   دمشق  
 األلبسة اجلاهزة-النسي 

رة   
وزا

ال 
شغ

األ
امة

الع
كان 

الس
وا

 
 

 للمراقبني التقاين
 الفنيني

 دمشق
اهلندسة  -التصميم الداخلي

 -املعاجلااة تالصااحية وحمطااا
 النقل واملواصالت

 علمي
- 
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 حلب
الشااااااااؤون الفنيااااااااة -ساااااااااحةامل

النقاااااااااااااااااااااااال  -والبلاااااااااااااااااااااااادايت
 واملواصالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محص
 -الشاااؤون الفنياااة والبلااادايت

اهلندسااة -النقال واملواصااالت
 الصحية وحمطات املعاجلة

 محاه
–التصااااااااااااااااااميم الااااااااااااااااااداخلي 

اهلندسااة الصااحية  -املساااحة
 وحمطات املعاجلة

 الالذقية

 -النقل واملواصالت
اهلندسة الصحية -املساحة 

الشؤون  -وحمطات املعاجلة 
 الفنية والبلدايت

 دير الزور
 –اإلنشاااااااااااااااااااءات العامااااااااااااااااااة 

الشااااؤون الفنيااااة  –املساااااحة 
 والبلدايت

 درعا
–اإلنشاااااااااااااااااااءات العامااااااااااااااااااة 

الشااااااؤون الفنيااااااة  -املساااااااحة
 والبلدايت

 -النقاااااااااااااااااااال واملواصااااااااااااااااااااالت احلسكة
 املساحة

  ر وس
اهلندساااااااااااااااااااااة  -املسااااااااااااااااااااااحة 

الصاااااحية وحمطاااااات املعاجلاااااة 
 الشؤون الفنية والبلدايت -

 
وزارة النفط والثروة 

 املعدنية
 
 

التقاين للنفط 
 والغاز

 )ذكور فقط(
 )ملتزم(

 محص
 

األجهزة -الكهرابء الصناعية
تكريااااااااااار الااااااااااانف  -الدقيقاااااااااااة
-النقاااااال والت اااااازين-والغاااااااز

 -احملاسااااااااابة  واملساااااااااتودعات
إنتا    -حفر اآلابر النفطية

 النف  والغاز

 أو علمي

 مهين
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إنتا    -حفر اآلابر النفطية الرميالن
 النف  والغاز

النجاح يف املقابلة 
والفحص الطيب أثناء 

 –التسجيل
بتقدمي  غري ملتزم املعهد

 اإلقامة واإل عام

 ابنياس
نقال  –تكرير النف  و الغااز
 و ختزين النف  والغاز

أو  علمي
 مهين
 

 

 
 
 

 وزارة الكهرابء
 

التقاين للكهرابء 
 وامليكانيك

 

 دمشق 
الطاقااااااااااااااااااااات  -الكهاااااااااااااااااااارابء

األمتتااة والااتحكم  -املتجااددة
 تدقيق وحفظ الطاقة -اآليل

 علمي

 
 
 
 
 

- 
 حلب

التوزيااااع  -املراقباااة الكهرابئياااة
تقاناااااااااااااااااااااااااة  -الكهرابئاااااااااااااااااااااااااي

 املعلومات واالتصاالت 

 الالذقية

توليااااااد الطاقااااااة   -الكهاااااارابء
الطاقااااااااااااااااات  -الكهرابئيااااااااااااااااة

تقانااة املعلومااات  -املتجااددة
 واالتصاالت

 دمشق التقاين املايل وزارة املالية
حماسااااابة  –حماسااااابة نفقاااااات 

 علمي ضرائب ورسوم

 
 
- 

 
 

 السياحةوزارة 
 

 التقاين للعلوم
 السياحية
 والفندقية

 دمشق
ة مكاتب سياحإدارة 

 –مطبخ وحلوايت -وسفر
 مطعم ومنهل

 أديب
 أو

 علمي

 أو مهين 

شريطة النجاح يف -
 .فحص املقابلة 

احلصو  على  -
يف اللغة  60%

 األجنبية 
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 وزارة السياحة

 السويداء

ة مكاتب سياحإدارة 
داللة املنا ق -وسفر

 السياحية واألثرية
 

 علمي 
 أو
أو  أديب

 مهين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوام طالب معهد 
سيكون يف  دير الزور
 احلسكة.

 

 التقاين للعلوم
 السياحية
 والفندقية

 

 محص
 
 

مطبخ -مطعم ومنهل
عمليات  -وحلوايت 

 التدبري-مكاتب أمامية
 الفندقي

 حلب

إدارة مكاتب سياحة 
 -ومنهلمطعم  -وسفر

ات عملي -مطبخ وحلوايت
 التدبري -مكاتب أمامية

 الفندقي

  ر وس-الالذقية

إدارة مكاتب سياحة 
داللة املنا ق  -وسفر

عم مط -السياحية واألثرية
 -مطبخ وحلوايت-ومنهل

-عمليات مكاتب أمامية
 التدبري الفندقي 

 دير الزور 

مطبخ  -مطعم ومنهل
عمليات -وحلوايت

 التدبري -أماميةمكاتب 
 الفندقي

 
 
 

 وزارة األوقاف

للعلوم املتوسط 
 الشرعية والعربية

 العلوم الشرعية دمشق

 علمي 
 أو

 أديب

يف  %60حيازة معد  
 مادة الرتبية الدينية

التساااااجيل وفاااااق إعاااااالن  شرعية
 املباشر للفرع األديب

 وزارة العدل
املعهد التقاين 

 القانوين
 - دمشق

 علمي
 أو

 أديب
- 
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 مالحظات
 .واليوم وما بعد، والعربة للعام وليس للشهر 1993التقدم إىل مفاضلة املعاهد من مواليد عام يف  لبات الراغبني  تقبل -1

يف حااا  وجااود أكثاار ماان اختصاااص يف املعهااد يااتم اإلعااالن عاان مفاضاالة داخليااة فياا  للقبااو  يف هااذه االختصاصااات وفااق  -2
 نس ة عن هذه الشروط إىل وزارة التعليم العايل.شروط توضع من قبل الس املعهد وترسل 

اخلطاااوط ،يف الااارميالن الااانف  والغاااازاآلاثر واملتااااحف، ، التطبيقياااة نالفناااو  مبعاهااادخيضاااع الطاااالب الراغباااون يف االلتحااااق   -3
يف وص الفنيااة والطبيااة وفااق مااا ورد إىل املسااابقات أو املقااابالت أو الفحاا و الفندقيااة ،العلوم السااياحيةاحلديديااة يف حلااب

 .إعالن املفاضلة العامة

يعامااال أبنااااء املوا ناااات الساااورايت املقيماااات يف ساااورية، املتزوجاااات مااان غاااري الساااوريني أو مااان يف حكمهااام، الاااذين درساااوا  -4
مرحلاااة التعلااايم األساساااي )احللقاااة الثانياااة( واملرحلاااة الثانوياااة يف ساااورية حااال حصاااوهلم علاااى شاااهادة الدراساااة الثانوياااة العاماااة 

مااان حياااث القباااو  اجلاااامعي يف ة دراساااة ابنهاااا، معاملاااة الطاااالب الساااوريني الساااورية وكانااات األم مقيماااة يف ساااورية خاااال  فااارت 
 . املفاضلة العامة، ودفع الرسوم اجلامعية

 يُعامل الطالب العرب املولاودون يف القطار، املقيماون فيا ، وأمتاوا مرحلاة التعلايم األساساي )احللقاة الثانياة( واملرحلاة الثانوياة يف ساوراي -5
اسة الثانوية السورية، معاملة الطالب السوريني من حيث القبو  اجلامعي يف املفاضلة العامة، ودفع حل حصوهلم على شهادة الدر 

 الرسوم اجلامعية.

محلااة الثانويااة العامااة غااري وطبااق علاايهم الشااروط الااواردة أعاااله الااذين ال تنمحلااة الثانويااة العامااة السااورية الطاالب العاارب واألجانااب  -6
 لطلبة العرب واألجانب حصرا . يتقدمون إىل مفاضلة االسورية 

إعااالن التسااجيل املباشاار يااتم قبااو  محلااة الثانويااة الشاارعية السااورية يف املعهااد املتوساا  للعلااوم الشاارعية والعربيااة بدمشااق وفااق  -7
 للفرع األديب.

 إلشاراف اللاساخلاضاعة  التقانياةاملعاهاد الكلياات التطبيقياة و يتم قبو  الطاالب مان محلاة الثانوياة املهنياة بنساب حماددة يف  -8
 .يف االختصاصات املقابلة من خال  مفاضلة الثانوايت املهنية  والكليات التقنية األعلى للتعليم التقاين

الرتبياة الرايضاية التابعاة لاوزارة تحاق مبعاهد الرتبية املوسيقية والرتبية الفنية التشكيلية والتطبيقية و يتقدم الطالب الراغبون ابالل -9
وال يساامح للطالااب املقبااو  يف املفاضاالة العامااة ابلقبااو   ضااالت الاايت يااتم اإلعااالن عنهااا ماان قباال وزارة الرتبيااةالرتبيااة إىل املفا

 .العام يف معاهد وزارة الرتبية وحيق ل  التقدم لباقي املفاضالت هلذه املعاهد

علومات املتعلقة بشروط ميكن للطالب االطالع على إعالانت مفاضلة القبول اجلامعي بكافة أنواعـها ومعرفة كافة امل
 :عن طريق التقدم إليها ومعلومات أخرى

                                    املفاضلةموقع                         موقع وزارة التعليم العايل
     .gov.syohewww.m                    www.mof.sy                                                     

 وزير التعليم العايل                 
 عاطف الندافالدكتور 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mof.sy/

