
حماسبة –  أسواق مالية  - مصارفدمشقاملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية1

حماسبة – أسواق مالية – مصارفدرعااملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية2

ادارة أعمال- تسويق - عالقات عامة – إدارة مؤمترات ومعارضدمشقاملعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق3

تعويضات سنية –  مساعدة صحية سنية ( لإلناث فقط )دمشقاملعهد التقاين لطب األسنان4

– املساحة – الشؤون الفنية والبلدياتدمشقاملعهد التقاين اهلندسي5 – الرسم واإلنشاء اهلندسي اإلنشاءات العامه

دمشقاملعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية6

الكهرباء يتضمن الشعب اآلتية : (آالت وشبكات )- آليات - تدفئة وتكييف وتربيد - 
قياسات وضبط جودة–- جتهيزات طبية -هندسة  صناعية- إلكرتون يتضمن الشعب اآلتية :/حتكم آيل 

واتصاالت/

تربية النحل – صناعات غذائيةدمشقاملعهد التقاين الزراعي7 إنتاج حيواين  – إنتاج نبايت  – 

بساتنيدرعااملعهد التقاين الزراعي8

بساتنيالسويداءاملعهد التقاين الزراعي9

تربية النحلالقنيطرةاملعهد التقاين الزراعي10 إنتاج حيواين –

خمابر- ختدير – أشعة – بصريات  – طب الطوارئدمشقاملعهد التقاين الطيب11

ختدير  –  أشعة – معاجلة فيزيائية – طب الطوارئالنبكاملعهد التقاين الطيب12

شبكات حاسوبية – هندسة برجميات – هندسة حواسيبدمشقاملعهد التقاين للحاسوب13

هندسة برجمياتدرعااملعهد التقاين للحاسوب14 هندسة حواسيب- 

حماسبة _ أسواق مالية - مصارفحلباملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية15

تأمنيادلباملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية16 حماسبة -

- عالقات عامة -حلباملعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق17 إدارة أعمال - تسويق

تعويضات سنية – مساعدة صحية سنية ( لإلناث فقط )حلباملعهد التقاين لطب األسنان18

حلباملعهد التقاين اهلندسي19
التصميم الداخلي  - الرسم واإلنشاء اهلندسي- - املساحة - اهلندسة الصحية وحمطات املعاجلة 

- اإلنشاءات العامة

حلباملعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية20
كهرباء يتضمن الشعب اآلتية : ( آالت- شبكات )- إنتاج - تدفئة وتكييف وتربيد.- 
جتهيزات طبية - إلكرتون يتضمن الشعب اآلتية : (اتصاالت _ حتكم ) - غزل ونسيج

علوم األغذية - - حماصيلحلباملعهد التقاين الزراعي21 إنتاج حيواين -  بساتني -

بساتنيادلباملعهد التقاين الزراعي22

دواجنادلباملعهد التقاين للطب البيطري23

هندسة برجمياتحلباملعهد التقاين للحاسوب24 شبكات حاسوبية –

- هندسة برجمياتادلباملعهد التقاين للحاسوب25 - شبكات حاسوبية

خمابر- ختدير - أشعة - معاجلة فيزيائية - تأهيل السمع والنطق -  طب الطوارئ -صيدلةحلباملعهد التقاين الطيب26

الرقم 
التسلسل

االختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهدجامعة دمشق (14 معهداً )

الرقم 
التسلسل

االختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهدجامعة حلب (12 معهداً )



حماسبة – أسواق مالية – مصارف – تأمنيتشريناملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية27

- عالقات عامةتشريناملعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق28 إدارة أعمال- تسويق

تشريناملعهد التقاين اهلندسي29
اإلنشاءات العامة - الرسم واإلنشاء اهلندسي- – املساحة - اهلندسة الصحية 

وحمطات املعاجلة

تشريناملعهد التقاين للزراعات املتوسطية30
زراعات حممية – الري الزراعي احلديث – أشجار مثمرة – زينة وتنسيق  – إنتاج حيواين

حدائق

إنتاج نبايت ( زراعات حممية )طرطوساملعهد التقاين الزراعي31

32/ /حديث طاقة مشسيةطرطوساملعهد التقاين للطاقة الشمسية

– وقاية عامة- رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعيتشريناملعهد التقاين للطب البيطري33 دواجن

خمابر- ختدير  – أشعة - معاجلة فيزيائية – طب الطوارئ – صيدلهتشريناملعهد التقاين الطيب34

املعهد التقاين للحاسوب35
شبكات حاسوبية – هندسة برجميات - هندسة حواسيب - حوسبة 

صناعية

تعويضات سنية – مساعده صحية سنية (لإلناث فقط )محاهاملعهد التقاين لطب األسنان36
اإلنشاءات العامة– الرسم واإلنشاء اهلندسي - املساحةمحصاملعهد التقاين اهلندسي37

إنتاج حيواين - بساتني –  صناعات غذائية – زينة وتنسيق حدائقمحصاملعهد التقاين الزراعي38
إنتاج نبايتالسقيلبيةاملعهد التقاين الزراعي39
خمابر بيطرية  – رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي –  دواجنمحاهاملعهد التقاين للطب البيطري40

شؤون البادية والتصحرتدمراملعهد التقاين لشؤون البادية والتصحر41
شبكات حاسوبية- هندسة برجميات – هندسة حواسيبمحصاملعهد التقاين للحاسوب42
هندسة برجمياتمحاهاملعهد التقاين للحاسوب43 شبكات حاسوبية-
الطارئة44 خدمات طبيةمحاهاملعهد التقاين للخدمات الطبية

حماسبةالرقةاملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية45

حماسبة – أسواق ماليةدير الزوراملعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية46

حماصيل حقليةالرقةاملعهد التقاين الزراعي47

إنتاج حيواين- حماصيل حقلية-احلسكةاملعهد التقاين الزراعي48

الرقم 
التسلسل

االختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهدجامعة تشرين (9 معاهد )

الرقم 
التسلسل

االختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهدجامعة البعث (9معاهد )

الرقم 
التسلسل

االختصاصات الموجودة في المعهدمكان المعهدجامعة الفرات (13) معهد



حماصيل صناعية – إنتاج حيواين – بساتنيدير الزوراملعهد التقاين الزراعي49

وقاية عامة - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعيالرقةاملعهد التقاين للطب البيطري50

خمابر بيطرية - وقاية عامة - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعيدير الز و راملعهد التقاين للطب البيطري51

خمابراحلسكةاملعهد التقاين للطب البيطري52 دواجن –

آليات زراعيةالقامشلياملعهد التقاين للمكننة الزراعية53

التصحر وتنمية املراعيدير الزوراملعهد التقاين للتنمية املستدامه يف املناطق اجلافة54

الري احلديثالرقةاملعهد التقاين للري احلديث55

---دير الزوراملعهد التقاين للصناعات الغذائية56

هندسة حواسيبالرقةاملعهد التقاين للحاسوب57


