
  الجمهورية العربية السورية                                    
                           وزارة التعليم العالي                                                                           

  المجلس األعلى للتعليم التقـاني   
  
  
 

  ه/     ٢٠٨قرار رقم /     
               

  للتعليم التقاين .وزير التعلم العايل ، رئيس اجمللس األعلى 
  .١٩٦٦/ لعام ١٤٣بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /

  . ٢٠١٣/ لعام ٤٧و على أحكام املرسوم التشريعي رقم /
  .٣/٩/٢٠١٤نعقدة بتاريخ اجمللس األعلى للتعليم التقاين جبلسته امل و على ما أقره

 يقرر ما يلي
 

  :حتدد الكليات التطبيقية املقابلة الختصاصات الثانوية املهنية وفق اآليت -١المادة

  ةالمقابل و الكلية التطبيقية المعهد        الثانوية المهنية الوزارة التي تمنحها

 وزارة التربية

  الثانوية الصناعية  :  
  كهرباء وإلكرتون مركبات -
 ميكانيك املركبات -

 اآلليات واملعدات الزراعية -

التطبيقية اختصاص ميكانيك الكلية  -
 (جامعة تشرين)مركبات 

  الثانوية الصناعية:  
 تصنيع ميكانيكي -

  مزدوج)  تعليمالتصنيع  امليكانيكي ( -
 لحام وتشكيل املعادنال -

  اللحام و تشكيل املعادن (تعليم مزدوج) -
 النماذج والسباكة -

 -تطبيقية اختصاص ميكاترونكسالكلية ال
  (جامعة دمشق)

الكلية التطبيقية اختصاص التصنيع 
 (جامعة تشرين) امليكانيكي

  الثانوية الصناعية  :  
 تربيد وتكييف -

  تدفئة ومتديدات -
 

  
اختصاص تدفئة وتكييف  -يةالكلية التطبيق

 (جامعة تشرين)وتربيد 
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  الثانوية الصناعية 
 امليكاترونكس 

  اختصاص  امليكاترونكس -طبيقيةالتالكلية 
  (جامعة دمشق)

  الثانوية الصناعية  :
 تقنيات احلاسوب -

  أنظمة التشغيل والربجمة -
 الشبكات احلاسوبية  -

 صيانة احلواسيب و التجهيزات احلاسوبية -

تقنيات احلاسوب    -الكلية التطبيقية
 البعث). –(جامعات دمشق 

  الثانوية الصناعية 
 مهنة االتصاالت 

 -قسم االتصاالت -الكلية التطبيقية  
 جامعة تشرين)(

  الثانوية الصناعية  
 تقنيات كهربائية

س ) يكالكلية التطبيقية (اختصاص ميكاترون
  (جامعة دمشق)

اص التغذية الكهربائية الكلية التطبيقية اختص
 -(جامعة تشرين -الصناعية واملنشآت 
 )البعث

  الثانوية الصناعية  
 الكرتونية مهنة  تقنيات

) يكسالكلية التطبيقية (اختصاص ميكاترون
  (جامعة دمشق)

الكلية التطبيقية اختصاص تقانات 
  (جامعة تشرين) -االتصاالت

الكلية التطبيقية اختصاص التغذية الكهربائية 
 -(جامعة تشرين -واملنشآت الصناعية

 )البعث

و  وزارة النفط
 الثروة المعدنية

الكلية التطبيقية (اختصاص التغذية  كهرباء صناعية  –الثانوية املهنية النفطية حبمص 
الكهربائية واملنشآت الصناعية واملدن ) 

 )البعث - تشرين (جامعات

 

الكلية التطبيقية (اختصاص ميكانيك  الثانوية  املهنية  لآلالت الزراعية
 (جامعة تشرين) –املركبات ) 
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  غ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . يبل -٢مادة
  
  
  

 وزير التعليم العالي

  رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور 
  

  
  وزارة النقل

 

  
 انوية  املهنية  للنقل الربيالث

يقية (اختصاص ميكانيك الكلية التطب
 (جامعة تشرين) املركبات )

وزارة االتصاالت

  الثانوية  املهنية  لالتصاالت اختصاصات:
 اتصاالت السلكية -

  اتصاالت سلكية -
 مقاسم هاتفية -

  
الكلية التطبيقية (اختصاص تقانات 

 (جامعة تشرين) -االتصاالت )


