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 تدمر حماه حمص طرطىس الالذقيت إدلب حلب القنيطرة السىيداء درعا دمشق
مصيا
 ف

 السلميت
دير 
 الزور

 الرقت الحسكت

 اآلداة

  انهغخ انؼزثيخ 

      انهغخ اإلنكهيشيخ 
         انهغخ انفزنسيخ
               انهغخ األنًبنيخ 
             انهغخ انفبرسيخ
                انهغخ اإلسجبنيخ
                انهغخ انزوسيخ

        انتبريخ 
           اندغزافيخ
            انفهسفخ 

            ػهى االختًبع
             اآلثبر

              انًكتجبد وانًؼهىيبد 

               كهيخ اإلػالو 
انؼهىو انسيبسيخ 

  
               

االقتصبد 
  

       

       انؼهىو اإلداريخ 

انتزثيخ 

                (انًنبهح  )انتزثيخ 
              انتزثيخ انخبصخ 

                (ػهى نفس ) انتزثيخ 
          ( نفسيإرشبد )انتزثيخ 

 (غيز يهتشو) (يؼهى صف)انتزثيخ 
 نهذا

  

            (ريبض األطفبل )انتزثيخ 
انتزثيخ انزيبظيخ 

  
             

انحقىق 
  

      
انسيبحخ 

  
               

انشزيؼخ 
  

             

 انشراػخ
      (ػبو)انشراػخ 

                 (سيتىٌ )سراػخ 
انصيذنخ 

  
           

انطت انجشزي 
  

         
طت االسنبٌ 

  
          

انطت انجيطزي  
  

               
انتًزيط 

  
          

 انؼهىو

        (ريبظيبد)انؼهىو 

        (فيشيبء)انؼهىو 

         (كيًيبء )انؼهىو 

             (خيىنىخيب )انؼهىو 

            (إحصبء ريبظي)انؼهىو 

               انؼهىو انجيئيخ 

        /ػهى انحيبح/انؼهىو 

انؼهىو انصحيخ 
  

               
انفنىٌ اندًيهخ 

  
            

انفنىٌ اندًيهخ انتطجيقيخ 
 

            

 انهنذسخ
 انًذنيخ

           انهنذسخ انًذنيخ

انهنذسخ انًبئيخ 
 
 
 

   
 

          

               انهنذسخ اإلنشبئيخ 
                هنذسخ وإدارح انتشييذ
                انهنذسخ انديىتكنيكيخ

                 هنذسخ انًىاصالد واننقم
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 مصيافالسلميتتدمر حماه حمص طرطىس الالذقيت إدلب حلب القنيطرةالسىيداءدرعا دمشق
دير 
 الزور

الرقتالحسكت

تبثغ 
انهنذسخ 

نيخ انًذ

               انهنذسخ انجيئيخ
              انهنذسخ انطجىغزافيخ

انهنذسخ انًؼًبريخ 
 

          
انهنذسخ انًؼهىيبتيخ 

 
           

انهنذسخ 
انًيكبنيكيخ 
 وانكهزثبئيخ

هنذسخ نظى انقذرح 
انكهزثبئيخ 

 
 
 

 االنكهزثبئيخ

              
هنذسخ انقيبدح انكهزثبئيخ 

 
              

              هنذسخ انطبقخ انكهزثبئيخ
                واألتًتخهنذسخ انحىاسيت 

هنذسخ انتحكى اآلني واألتًتخ 
               انصنبػيخ

               هنذسخ انحىاسيت
                هنذسخ انحبسجبد وانتحكى اآلني

 هنذسخ انتحكى اآلني
 وانحىاسيت

              
           هنذسخ اإلنكتزونيبد واالتصبالد

            هنذسخ االتصبالد
               هنذسخ اننظى اإلنكتزونيخ

               هنذسخ انًيكبنيك انؼبو
               هنذسخ انقىي انًيكبنيكيخ

هنذسخ انطبقخ 
 (انًيكبنيكيخ)

              
هنذسخ انتصًيى 

 انًيكبنيكي
               

               هنذسخ انًؼبدٌ 
              هنذسخ انتصًيى واإلنتبج

               هنذسخ اإلنتبج
                انهنذسخ انطجيخ

هنذسخ ييكبنيك انصنبػبد 
 اننسيديخ وتقبنبتهب

             

              ييكبنيك انغشل واننسيح
                نثقيهخاهنذسخ انسيبراد واآلنيبد 

             هنذسخ انًيكبتزونيك
               انهنذسخ انجحزيخ 

               انهنذسخ انصنبػيخ
               ػهى انًىاد انهنذسيخ

              هنذسخ انطيزاٌ 
               انهنذسخ اننىويخ

                انشراػيخاآلالدهنذسخ 

انهنذسخ 
 انتقنيخ

               /تقبنخ انهنذسخ انجيئيخ/هنذسخ تقنيخ
               /األغذيختكنىنىخيب /انهنذسخ انتقنيخ 

تقبنخ /انهنذسخ انتقنيخ 

              / انهنذسخ انحيىيخ

                /انًكننخ انشراػيخ/انهنذسخ انتقنيخ
                /تقبنخ األغذيخ/انهنذسخ انتقنيخ

                / صنبػيخأتًتخ/انهنذسخ انتقنيخ
                /وآنيبديؼذاد /انهنذسخ انتقنيخ
               / انطبقبد انجذيهخ/انهنذسخ انتقنيخ 

انهنذسخ 
 انجتزوكيًيبئيخ

            انهنذسخ انجتزونيخ
             هنذسخ انصنبػبد انجتزوكيًيبئيخ

انهنذسخ 
انكيًيبئيخ 
وانجتزونيخ 

                انهنذسخ انكيًيبئيخ
                انهنذسخ انغذائيخ

                انهنذسخ انجتزونيخ
                هنذسخ انغشل واننسيح

  هنذسخ تكنىنىخيب انًؼهىيبد واالتصبالد
  

           
يذرسخ انتًزيط 

  
             

 
    يدل على افتتاح جديد             الرمز- 
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  الكلواتىالتطبوقوةىوالمعاهدىالخاضعةىللمجلسىاألعلىىللتعلومىالتقانيىوالتيىسوتمىاالعالنىللقبولىفوهاالكلواتىالتطبوقوةىوالمعاهدىالخاضعةىللمجلسىاألعلىىللتعلومىالتقانيىوالتيىسوتمىاالعالنىللقبولىفوها
   

 

    

    

    

 تتبعالجهت التي 
المعهد الكليت أولها 

 الكليت أو المعهد
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