الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إعالن رقم ()4
أمساء الكليات التطبيقية واملعاهدالتقانيةاخلاضعة إلشراف اجمللس األعلى للتعليم التقاين واالختصاصات املوجودة فيها

اجلهة اليت يتبع

اسم

مكان

االختصاصات املوجودة يف

هلاالكلية/املعهد

الكلية/املعهد

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

جامعة دمشق

الكلية التطبيقية

دمشق

تقنيات حاسوب -ميكاترونكس

جامعة حلب

الكلية التطبيقية

حلب

تقنيات الكرتونية –التدفئة والتربيد والتكييف

جامعة تشرين

الكلية التطبيقية

الالذقية

االتصاالت  -التغذية الكهرابئية للمنشآت الصناعية و املدن-
تقنيات حاسوب -التدفئةوالتربيد والتكييف-ميكانيك املركبات-
التصنيع امليكانيكي-تقاانت األجهزة الطبية

جامعة البعث

الكلية التطبيقية

محص

تقنيات احلاسوب-التدفئة والتكييف والتربيد

جامعة محاه

الكلية التطبيقية

محاه

التغذية الكهرابئية للمنشآت الصناعية و املدن -تقنيات حاسوب

جامعة دمشق

حماسبة -مصارف -أسواق مالية

جامعة حلب

حماسبة  -مصارف

جامعة تشرين

حماسبة –مصارف –أتمني -أسواق مالية

جامعة دمشق
(درعا)

حماسبة –مصارف-أسواق مالية

جامعة الفرات
(دير الزور)

حماسبة -أسواق مالية

التقاين للعلوم

التقاين للعلوم

املالية واملصرفية
التقاين للعلوم

جامعات

(دمشق -حلب -تشرين – البعث – الفرات -محاه--طرطوس)

املالية واملصرفية

املالية واملصرفية
التقاين للعلوم

املالية واملصرفية
التقاين للعلوم

املالية واملصرفية

1

نوع

الشهادة

الشروط اخلاصة
لاللتحاق
ابلكلية/املعهد

مهين أو
علمي

مهين أو
علمي

مهين أو
علمي

مهين أو
علمي

مهين أو
علمي

علمي
أو

مهين

حيازة الطالب على
 %50يف مادة اللغة
األجنبية للفرع العلمي

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

اسم

مكان

االختصاصات املوجودة يف

الكلية/املعهد

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

التقاين إلدارة

جامعة دمشق

إدارة أعمال -تسويق  -عالقات عامة -إدارة مؤمترات ومعارض

والتسويق

جامعيت (حلب
– تشرين)

إدارة أعمال -تسويق  -عالقات عامة

األعمال

التقاين لطب
األسنان

(مساعدات)
التقاين لطب
األسنان

جامعات

(دمشق -حلب -تشرين – البعث – الفرات -محاه--طرطوس)

(تعويضات)

التقاين اهلندسي

جامعات
(دمشق-
حلب-محاه -

مساعدة صحية سنية

نوع

الشهادة

أديب أو مهين

الشروط اخلاصة
لاللتحاق
ابلكلية/املعهد
حيازة الطالب على

 %50يف مادة اللغة
األجنبية للفرع األديب

أديب

إانث فقط

تشرين)
جامعات
(دمشق-
حلب-محاه-
تشرين)

تعويضات سنية

 %50يف مادة اللغة
األجنبية

جامعة دمشق

اإلنشاءات العامة – الرسم واإلنشاء اهلندسي-املساحة -الشؤون
الفنية والبلدايت-التصميم الداخلي -اهلندسة الصحية وحمطات
املعاجلة -النقل واملواصالت

جامعة
دمشق(درعا)

اإلنشاءات العامة –املساحة -الشؤون الفنية والبلدايت

جامعة حلب

الرسم واإلنشاء اهلندسي -اهلندسة الصحية وحمطات املعاجلة -
اإلنشاءات العامة-الشؤون الفنية والبلدايت -النقل واملواصالت-
املساحة

جامعة تشرين

اإلنشاءات العامة -الرسم واإلنشاء اهلندسي -املساحة-اهلندسة
الصحية وحمطات املعاجلة-النقل واملواصالت -الشؤون الفنية
والبلدايت

جامعة البعث

علمي

حيازة الطالب على

اإلنشاءات العامة -الرسم واإلنشاء اهلندسي -املساحة -الشؤون
الفنية والبلدايت -النقل واملواصالت-اهلندسة الصحية وحمطات
املعاجلة

جامعة الفرات
(دير الزور)

املساحة –اإلنشاءات عامة –الشؤون الفنية والبلدايت

جامعة الفرات
(احلسكة)

النقل واملواصالت -املساحة

جامعة محاه

التصميم الداخلي –املساحة -اهلندسة الصحية وحمطات املعاجلة

جامعة طرطوس

املساحة  -اهلندسة الصحية وحمطات املعاجلة  -الشؤون الفنية
والبلدايت
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علمي

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

الكلية/املعهد

الكلية/املعهد

االختصاصات املوجودة يف
الكلية /املعهد

نوع

اسم

مكان

التقاين للهندسة

جامعة دمشق

كهرابء -آليات-تدفئة وتكييف وتربيد -قياسات فيزايئية وضبط
جودة -التجهيزات طبية -هندسة صناعية -هندسة اتصاالت-
هندسة حتكم

علمي

جامعة حلب

كهرابء -إنتاج -تدفئة وتكييف وتربيد -التجهيزات طبية -غزل
ونسيج-هندسة اتصاالت-هندسة حتكم

جامعة طرطوس

طاقة مشسية

جامعة دمشق
ريف دمشق
(خرابو)

إنتاج نبايت –تربية حنل – علوم األغذية -إنتاج حيواين

جامعة
دمشق(درعا)

بساتني

جامعة
دمشق(السويداء)

بساتني -إنتاج حيواين

جامعة دمشق
(القنيطرة)

إنتاج حيواين

جامعة حلب

إنتاج نبايت -علوم األغذية -إنتاج حيواين

طرطوس

زراعات حممية

جامعة
البعث(محص)

إنتاج حيواين -بساتني– زينة وتنسيق حدائق-علوم األغذية

جامعة
محاه(السقيلبية)

إنتاج نبايت

جامعة الفرات
(احلسكة)

إنتاج حيواين -حماصيل

جامعة الفرات
(دير الزور)

حماصيل صناعية  -إنتاج حيواين

جامعة تشرين
(الالذقية)

إنتاج حيواين  -زراعات حممية – أشجار مثمرة -زينة وتنسيق
حدائق

امليكانيكية

والكهرابئية
التقاين للطاقة
الشمسية

(دمشق -حلب -تشرين – البعث – الفرات -محاه-طرطوس)

جامعات

التقاين الزراعي

التقاين للزراعات
املتوسطية
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الشهادة

الشروط اخلاصة
لاللتحاق
ابلكلية/املعهد

أو مهين

علمي

أومهين

علمي

أومهين

علمي

أومهين

الدوام حالياً يف كلية الزراعة
بدمشق

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

اسم

الكلية/املعهد

مكان

االختصاصات املوجودة يف

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

جامعة محاه

خمابر بيطرية  -رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي -دواجن

جامعة الفرات
(دير الزور)

خمابر بيطرية -وقاية عامة -رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي

جامعة الفرات
(احلسكة)

دواجن  -خمابر

جامعة تشرين

دواجن -رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي -وقاية عامة

جامعة البعث
(تدمر)

-

التقاين للمكننة

جامعة الفرات
(القامشلي)

آليات زراعية

التقاين للصناعات

جامعة الفرات
(دير الزور)

-

جامعة دمشق

خمابر– ختدير – أشعة – بصرايت – طب الطوارئ -معاجلة
فيزايئية

جامعة دمشق
(النبك)

ختدير – أشعة– معاجلة فيزايئية – طب الطوارئ

جامعة حلب

خمابر -ختدير – أشعة -معاجلة فيزايئية– طب الطوارئ–
صيدلة-متريض

جامعة تشرين

خمابر -ختدير -أشعة -معاجلة فيزايئية– طب الطوارئ  -صيدلة

جامعة محاه

طب الطوارئ -أطراف صناعية-ختدير

جامعة طرطوس

مالحة حبرية

التقاين للطب
البيطري

البادية والتصحر

الزراعية

جامعات

(دمشق -حلب -تشرين – البعث – الفرات -محاه--طرطوس)

التقاين لشؤون

الغذائية

التقاين الطيب

التقاين للنقل
البحري

نوع

الشهادة

الشروط اخلاصة
لاللتحاق
ابلكلية/املعهد

علمي أو
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مهين

علمي أو
مهين

علمي أو
مهين

علمي أو
مهين

علمي

علمي أو
مهين

الدوام حالياً يف محص

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

اسم

الكلية/املعهد

للحاسوب

جامعات

(دمشق -حلب -تشرين – البعث – الفرات -محاه-طرطوس)

التقاين

وزارة الشؤون

االجتماعية والعمل

التقاين اإلحصائي
التقاين للخدمة
االجتماعية

اآلاثر واملتاحف

مكان

االختصاصات املوجودة يف

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

جامعيت (دمشق
–البعث)

شبكات حاسوبية – هندسة برجميات – هندسة حواسيب

جامعة تشرين

شبكات حاسوبية – هندسة برجميات – هندسة حواسيب –
حوسبة صناعية

جامعة دمشق
(درعا)

هندسة حواسيب  -هندسة برجميات

جامعة حلب

شبكات حاسوبية – هندسة برجميات

جامعة محاه

شبكات حاسوبية – هندسة برجميات

جامعة دمشق

احلاسوب واإلحصاء-اإلحصاء التطبيقي

جامعة تشرين

احلاسوب واإلحصاء-اإلحصاء التطبيقي

دمشق

خدمة اجتماعية

دمشق

عام

نوع

الشهادة

التقاين للفنون
التطبيقية

وزارة اإلعالم

التقاين للطباعة
والنشر

دمشق

دمشق

الطباعة والنشر
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لاللتحاق
ابلكلية/املعهد

حيازة الطالب على
علمي أو
مهين

علمي أو
مهين
أديب
علمي

أوأديب

وزارة الثقافة
التصوير الضوئي و التلفزيوين-خزف -خط عريب وزخرفة  -حنت

الشروط اخلاصة

علمي أو
أديب أو مهين

علمي

 %50يف مادة اللغة

األجنبية للفرع العلمي

-

حيازة الطالب على %50يف مادة اللغة اإلنكليزيةحصراً
النجاح يف فحص املقابلةاحملدد ابإلعالن

 النجاح يف فحصالرسم+فحص اخلط
الختصاص اخلط العريب
وفحص الرسم فقط لباقي
االختصاصات وفق ما هو
حمدد يف إعالن املفاضلة
العامة
-

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

وزارة النقل

اسم

الكلية/املعهد
التقاين للخطوط

احلديدية (ملتزم)

مكان

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

حلب

األدوات احملركة واملتحركة (ذكور فقط) -األعمال املدنية(ذكور
فقط)-إدارة احلركة والنقل (ذكور وإانث)  -تسويق وأعمال
(ذكور وإانث) -االشارات واالتصاالت (ذكور وإانث)

دمشق

خمابر -صيدلة -ختدير -أشعة -معاجلة فيزايئية -صحة عامة-
أطراف صناعية

محص
دير الزور
وزارة الصحة

الكيميائية
التقاين للصناعات
التطبيقية
التقاين للصناعات
التطبيقية

التقاين للصناعات
التطبيقية
التقاين للصناعات
النسيجية

الشهادة
علمي أو
مهين

لاللتحاق
ابلكلية/املعهد
 النجاح يف الفحصالطيب أثناء التسجيل

ختدير-صيدلة -خمابر  -أشعة  -معاجلة فيزايئية -طب طوارئ -
أطراف صناعية
خمابر -أشعة -ختدير -معاجلة فيزايئية – صيدلة – صحة عامة

التقاين الصحي

التقاين للصناعات

وزارة الصناعة

االختصاصات املوجودة يف

نوع

الشروط اخلاصة

علمي
حلب

أشعة -ختدير -صيدلة -بصرايت  -معاجلة فيزايئية– خمابر

طرطوس

خمابر -ختدير -أشعة -صيدلة – طب طوارئ -معاجلة فيزايئية -
أطراف صناعية

احلسكة

خمابر -ختدير -أشعة – صيدلة-معاجلة فيزايئية

دمشق

خمابر كيميائية -تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

دمشق

اإللكرتون-اآلليات -الكهرابء -اإلنتاج– غذائي عام

حلب

الكهرابء –اإللكرتون -إنتاج -آليات -آليات زراعية -نسيج-
غزل -كيمياء النسيج -ألبسة جاهزة

محص

الكهرابء –اإللكرتون -إنتاج -آليات -غذائي
كيمياء عام (خمابر -تكنولوجيا)

دمشق

الغزل – النسيج -كيمياء النسيج-األلبسة اجلاهزة

6

-

علمي

علمي أو
مهين

-

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

وزارة النفط والثروة
املعدنية

اسم

الكلية/املعهد

وزارة السياحة

الكلية /املعهد

محص

الكهرابء الصناعية-األجهزة الدقيقة-تكرير النفط والغاز-النقل
والتخزين-احملاسبة واملستودعات -حفر اآلابر النفطية -إنتاج

علمي أو

النفط والغاز-حلام وتشكيل املعادن

الشهادة

مهين

والغاز

(ذكور فقط)

التقاين للكهرابء

وزارة املالية

مكان

التقاين للنفط

(ملتزم)

وزارة الكهرابء

الكلية/املعهد

االختصاصات املوجودة يف

نوع

وامليكانيك

التقاين املايل

التقاين للعلوم
السياحية

الرميالن

حفر اآلابر النفطية -إنتاج النفط والغاز

ابنياس

تكرير النفط و الغاز – نقل و ختزين النفط والغاز-أجهزة دقيقة

دمشق

الكهرابء -الطاقات املتجددة -األمتتة والتحكم اآليل

حلب

املراقبة الكهرابئية -تقانة املعلومات واالتصاالت

الالذقية

الكهرابء -توليد الطاقة الكهرابئية -الطاقات املتجددة -تقانة
املعلومات واالتصاالت

دمشق

حماسبة نفقات – حماسبة ضرائب ورسوم

دمشق

القس م م م ممم الس م م م م ممياحي إدارة مكات م م م م ممب سم م م ممياحة وسم م م ممفر -داللم م م ممة
املناطق السياحية واألثرية
القسم الفندقي مطعم ومنهل -مطبخ وحلوايت

ريف
دمشق(ضاحية
قدسيا)

القسم ممم الفنم ممدقي مطعم ممم ومنه م ممل -مطم ممبخ وحلم مموايت -عمليم ممات
مكاتب أمامية

السويداء

القسم ممم السم ممياحي إدارة مكاتم ممب سم ممياحة وسم ممفر-داللم ممة املنم مماطق
السياحية واألثرية
القسم الفندقي مطعم ومنهل -مطبخ وحلوايت

محص

القس م م م ممم الس م م م م ممياحي إدارة مكات م م م م ممب سم م م ممياحة وسم م م ممفر-داللم م م ممة
املناطق السياحية واألثرية
القسم ممم الفن م ممدقي مطعم ممم ومنه م ممل -مطم ممبخ وحلم مموايت-عمليم ممات
مكاتب أمامية-التدبري الفندقي وتنسيق الزهور

حلب

القسم السياحي إدارة مكاتب سياحة وسفر
القسم م ممم الفن م م ممدقي مطعم ومنه م م ممل-مطم م ممبخ وحلم م مموايت -عمليم م ممات
مكاتب أمامية-التدبري الفندقي وتنسيق الزهور

والفندقية
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علمي أو
مهين

علمي أو
مهين

الشروط اخلاصة
لاللتحاق
ابلكلية/املعهد

النجاح يف املقابلة والفحص
الطيب أثناء التسجيل –
الدوام حصراً يف مقر املعهد
ابلرميالن
-

علميأو مهين

علمي

اديب او
علمي او
مهين

-

احلصول على  %50يفاللغة األجنبية
شريطة النجاح يف فحصاملقابلة حلملة الثانوية
العامة(علمي-أديب) ومحلة
الثانوية املهنية للفنون
النسوية

اجلهة اليت يتبع

هلاالكلية/املعهد

وزارة السياحة

اسم

الكلية/املعهد

مكان

االختصاصات املوجودة يف

الكلية/املعهد

الكلية /املعهد

الالذقية -
طرطوس

القس م م م ممم الس م م م م ممياحي إدارة مكات م م م م ممب سم م م ممياحة وسم م م ممفر -داللم م م ممة
املناطق السياحية واألثرية
القسم ممم الفنم ممدقي مطعم ممم ومنه م ممل -مطم ممبخ وحلم مموايت-عمليم ممات
مكاتب أمامية-التدبري الفندقي وتنسيق الزهور

التقاين للعلوم

نوع

وزارة األوقاف

وزارة العدل

-1

املعهد التقاين
القانوين

احلصول على  %50يفاللغة األجنبية
شريطة النجاح يف فحصاملقابلة حلملة الثانوية
العامة(علمي-أديب) ومحلة
الثانوية املهنية للفنون
النسوية

دير الزور

القسم ممم الفنم ممدقي مطعم ممم ومنه م ممل -مطم ممبخ وحلم مموايت -عمليم ممات
مكاتب أمامية-التدبري الفندقي وتنسيق الزهور

دمشق

العلوم الشرعية

دمشق

-

مهين
مقره احلايل يف احلسكة
علمي

الشرعية والعربية

ابلكلية/املعهد

علمي او

والفندقية

املتوسط للعلوم

لاللتحاق

الشهادة

اديب او

السياحية

الشروط اخلاصة

أو

حيازة معدل  ٪60يف

أديب

مادة الرتبية الدينية

شرعية

وفق اإلعالن الصادر عن
وزارة األوقاف

علمي
أو

أديب

-

مالحظات خاصة ابلكليات التطبيقية واملعاهد

تقبل طلبات الراغبني يف التقدم إىل مفاضلة املعاهد من مواليد عام  1997وما بعد ،والعربة للعام وليس للشهرواليوم.

 -2يف حممال وجممود أكثممر مممن اختصمماص يف املعهممد يممتم اإلعممالن عممن مفاضمملة داخليممة فيم للقبممول يف هممذه االختصاصممات وفممق شممرو
توضع من قبل جملس املعهد وترسل نسخة عن هذه الشرو إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 -3خيضع الطالب الراغبون يف االلتحماق معاهمدالفنوون التطبيقيوةا اآلاثر واملتواحفا الونفط والغواز يف الرميالنااخلطووط احلديديوة
يف حلووب،العلوووم السووياحية والفندقيووة إىل املسممابقات أو املقممابالت أو الفحمموص الفنيممة والطبيممة وفممق ممما ورد يف إعووالن املفاضوولة
العامة
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 -4يعامل أبناء املواطنات السورايت املقيمات يف سورية ،املتزوجات من غري السوريني أو من يف حكمهم ،الذين درسموا مرحلمة التعلميم
األساسي (احللقة الثانية) واملرحلة الثانوية يف سورية حىت حصموهلم علمى شمهادة الدراسمة الثانويمة العاممة السمورية وكانمت األم مقيممة
يف سورية خالل فرتة دراسة ابنها ،معاملة الطالب السوريني من حيث القبول اجلامعي يف املفاضلة العامة  ،ودفع الرسوم اجلامعية.
 -5يُعامل الطالب العرب املولمودون يف القطمر ،املقيممون فيم  ،وأمتموا مرحلمة التعلميم األساسمي (احللقمة الثانيمة) واملرحلمة الثانويمة يف سموراي
حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية السورية ،معاملة الطالب السوريني من حيث القبول اجلامعي يف املفاضلة العامة ،ودفع
الرسوم اجلامعية.
 -6الطالب السوريني من محلة الثانوية املهنية غري السورية واملعادلة للثانوية املهنية السورية يتقدمون وفق إعالن مفاضليت الثانوية املهنية
السورية للقبول العام أو مفاضلة السوري غري مقيم.
 -7الطالب العرب واألجانب محلة الثانوية العامة أواملهنية السمورية المذين ال تنطبمق علميهم الشمرو المواردة أعماله ومحلمة الثانويمةا العاممة
أواملهنية غري السورية يتقدمون إىل مفاضلة الطلبة العرب واألجانب حصراً.
 -8يتم قبول محلة الثانوية الشرعية السورية يف املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية بدمشق وفق اإلعالن الصادر عن وزارة األوقاف.
 -9يتم قبول الطالب من محلمة الثانويمة املهنيمة بنسمب حممددة يف الكليمات التطبيقيمة واملعاهمد التقانيمة اخلاضمعة إلشمراف اجمللمس األعلمى
للتعليم التقاين والكليات التقنية يف االختصاصات املقابلة من خالل مفاضلة الثانوايت املهنية .
 -10يتقدم الطالب الراغبون اباللتحاق معاهد الرتبية املوسيقية والرتبيمة الفنيمة التشمكيلية والتطبيقيمة والرتبيمة الرايضمية التابعمة لموزارة الرتبيمة
إىل املفاضالت اليت يتم اإلعالن عنها من قبل وزارة الرتبيمة وال يسممح للطالمب املقبمول يف املفاضملة العاممة ابلقبمول العمام يف معاهمد
وزارة الرتبية وحيق ل التقدم لباقي املفاضالت هلذه املعاهد.
 -11اللغة األجنبية املعتمدة للدراسة يف مجيع الكليات التطبيقية واملعاهد التقانية هي اللغة اإلنكليزية حصراً.
 -12التقممدم اىل مفاضمملة قبممول الثممانوايت املهنيممة النفطيممة يف معاهممد وزارة الممنفط و الثممروة املعدنيممة يممتم وفممق اإلعممالن الصممادر عممن وزارة
النفط و الثروة املعدنية.
 -13جتري املقابلة يف املعهمد التقماين لم ور واملتماحف خمالل املمدة احملمددة يف إعمالن التسمجيل املباشمر (األديب) ،املمدة احملمددة يف إعمالن
مفاضلة العلمي (عام-موازي) .
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مواعيد التسجيل والتقدم لالختبارات للمعاهد التابعة لوزارة التربية  ،التي تجري مفاضالتها في وزارة التربية (تقديم
الطلبات يتم في مراكز المعاهد في المحافظات):
 موعد التسجيل لالشتراك بالفحوص الفنية من تاريخ
 2020/9/20ولغاية 2020/9/30
 موعد إجراء الفحص لمعاهد التربية الفنية التشكيلية
معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية ومعاهد
التربية الموسيقية

والتطبيقية يوم السبت  2020/10/3الساعة العاشرة صباحا
 موعد إجراء الفحص لمعاهد التربية الموسيقية يومي
األحد  2020/10/4واالثنين  2020/10/5الساعة الثامنة
صباحا
 موعد التسجيل لالشتراك بالفحوص الفنية من تاريخ

معاهدالتربية الرياضية

 2020/9/20ولغاية 2020/9/30
 موعد إجراء الفحص لمعاهد التربية الرياضية من تاريخ
 2020/9/27ولغاية  2020/10/6بما فيها يومي الجمعة
والسبت اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا

وزير التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم
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