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  إرشادات عامةإرشادات عامة
 

   تقوم وزارة التعليم العالي في كل عام بنشر إعالن المفاضلة ودليل تفصييلي للقبيول الميامعي بافضيافة إليش بروشيورا
  .توضيحية توزع علش مراكز التسميل كما يتم نشرها علش موقع الوزارة وموقع المفاضلة

 ضلة لمعرفة متطلبا  القبول وشروطهقبل التقدم إلش المفا ميدا  والدليل والبروشورا   يمب قراءة إعالن المفاضلة. 

  رشياد طالبيي فيي كافية المامعيا  للحصيول عليش أيية أسيالة أو استفسيارا  حيول القبيول يتم تخصيي  مراكيز تومييه واا
 .المامعي

  يتم تخصيي  مراكيز خاصية بالتقيدم للمفاضيلة موزعية عليش كافية المحاف يا  سييتم تحدييدها فيي دلييل الطاليب للقبيول
عالن   .المفاضلةالمامعي واا

  (.3الصفحة رقم )يتم التقدم للمفاضلة بشكل الكتروني وفق آلية محددة 

 تخص  الوزارة أرقام هواتف لالتصال المباشر للحصول علش أي استفسار طوال فترة المفاضلة . 

  
 

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mof.sy/
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  مالحظات هامة خاصة بالتقدم للمفاضلةمالحظات هامة خاصة بالتقدم للمفاضلة
 
  يختارها ويسملها فيي بطاقية ( انكليزي أو فرنسي)بلغة أمنبية واحدة يتقدم الطالب الحاصل علش الشهادة الثانوية السورية لهذا العام للمفاضلة

ويفاضيل الطاليب  للفرع األدبيي بعيد طيي عالمية التربيية الدينيية / 1100/للفرع العلمي و / 1400/الممموع من وبناء  عليه يحسب  المفاضلة
 .علش هذا الممموع لمميع الرغبا   وللقسم المماثل للغة التي اختارها بناء  

 عهييد المتوسييط للعلييوم الشييرعية والعربييية  والمبين فييي التقييدم إلييش كليتييي الشييريعة بمييامعتي دمشييق وحلييبتحتسييب عالميية التربييية الدينييية للييراغ 
 .بدمشق مع الممموع العام للدرما  عند التفاضل عليهما

  من األعداد المقررة للقبول في بعض الكليا  واألقسام المفتتحة في فروع المامعا  بالمحاف يا  ألبنياء هيذل المحاف يا  % 00خصص  نسبة
 .الثانويةبالمفاضلتين العامة والموازي وفق مصدر الشهادة 

   يحق للطالب التقدم للمفاضلة في مركز تسميل معتمد  وفي حال تقدم إلش أكثر من مركز تعتمد البطاقة األولش وتلغش الثانية حكما. 

 يحق للطالب االستفادة من فرصة القبول العام لمرة واحدة فقط . 

  إلش العالمة األعليش ليبعض المقيررا   فيي الشيهادة الثانويية ويقبيل إذا تساوى الممموع العام عند الحد األدنش للقبول في أي اختصا  سين ر
ذا تساو  العالمة االختصاصية و   (وفي الدليل التفصيلي للطالب المقررا  في إعالن المفاضلة يتم افعالن عن) شمن حاز علش الدرمة األعل اا

ويقبل  الممموع التفاضلي للطالب شللقبول سين ر إل الختصاصيةفي االختصاصا  التي يتم القبول فيها علش أساس العالمة اعند الحد األدنش 
 .من حاز علش الممموع األعلش

 

  تسويات األوضاع للطالب المرفوضة رغباتهمتسويات األوضاع للطالب المرفوضة رغباتهم
 
   قصد بالطالب المرفوضة مميع رغباتهي: 

عيالن المفاضيلة  عامية )الطالب الذي دون في بطاقة المفاضلة العدد المحدد للرغبا  الالزم لتسوية الوضع المعلن عنه في اليدليل التفصييلي واا
 . ولم يقبل في أي رغبة منها( عرب وأمانب –سوري غير مقيم  –موازي  –

   بتسوية األوضاعقصد ي: 

أي رغبية تحيق ليه )رغبة واحدة تحقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول والشيروط األخيرى المطلوبية فض  رغباته الختيار منح فرصة للطالب الذي ر  
  .(بعد صدور نتااج المفاضلة

 ةال يسيييوى وضيييع الطاليييب فيييي الكلييييا  والمعاهيييد وميييدارس التميييريض التيييي تتضيييمن مسيييابقة أو مقابلييية ميييا ليييم يكييين نامحيييا  فيييي المسيييابق                  
 .المطلوبةلة أو المقاب

 

  المسابقات والمقابالت المطلوبة للقبول في بعض الكليات والمعاهدالمسابقات والمقابالت المطلوبة للقبول في بعض الكليات والمعاهد
 
 يحتاج القبول في بعض الكليا  والمعاهد إلش الخضوع إلش مسابقة أو مقابلة. 

  القبيول فيهيا  للكلييا  والمعاهيد التيي يحتياجالمسابقا  والمقابال  هذل فمراء  إعالن المفاضلة العامةيمب االلتزام التام بالمواعيد المحددة في
كليا  الفنون المميلة وبعيض المعاهيد  للقبول في الذين يرغبون بالتقدم  بمن فيهم طالب الثانويا  المهنيةولمميع أنواع المفاضال  إلش ذلك 

المهنية حيث ال يمكن للطالب القبول في أحد هذل الرغبا  إذا لم يكين نامحيا  فيي المقابلية أو المسيابقة الخاصية بهيا وال  في مفاضلة الثانويا 
 .وهي تمرى لمرة واحدة فقط  يتم إعادة هذل المقابال  أو المسابقا 

  (: قدم للمفاضلةأثناء الت)الكليا  والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلش مقابلة أو مسابقة قبل القبول 

معهييد العلييوم  -معهييد الفنييون التطبيقييية  -مدرسييتي التمييريض  -كليييا  التمييريض  -كليييا  الفنييون المميليية  -كليييا  الهندسيية المعمارييية )
 (.السياحية والمعاهد الفندقية

  (:بعد صدور نتااج المفاضلة)الكليا  والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلش مقابلة بعد القبول 

المعهيد التقياني للينفط والغياز بيالرميالن  -معهيد اثثيار والمتياحف بدمشيق  -/ رياض أطفال -إرشاد نفسي  -معلم صف /التربية اختصا  )
 .(ملتزم( ذكور فقط)المعهد التقاني للخطوط الحديدية بحلب  -ملتزم ( ذكور فقط)
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  مفاضالت القبول الجامعي مفاضالت القبول الجامعي أنواع أنواع 
  

 (األولش أو الثانية) 1024إحدى دورتي عام السوريين ومن في حكمهم  الحاصلين علش الشهادة الثانوية العامة السورية في  الطالب مميع. 
 بعد طي درما   المعادلة للشهادة الثانوية العامة السوريةالحاصلين علش الشهادة الثانوية غير السورية ومن في حكمهم  مميع الطالب السوريين

من معدل الشهادة %  20وحسم ( إن ومد  لسلوك والموا بةا - التربية الفنية والموسيقية - التربية الرياضية والعسكرية - الدينيةالتربية ) مواد
  .القبول نفسها في سنةغير السورية الثانوية 

  في سورية حتش حصولهم  الثانويةوالمرحلة ( الحلقة الثانية)العرب المقيمون في سورية الذين ولدوا فيها وأمضوا مدة مرحلة التعليم األساسي الطالب
 .  علش شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية  يعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة وفي الرسوم المامعية

 الذين درسوا مرحلة أبناء المواطنا  السوريا  المقيما  في سورية  المتزوما  من غير السوريين أو من في حكمهم الطالب العرب واألمانب من  
والمرحلة الثانوية في سورية حتش حصولهم علش شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وكان  األم مقيمة في ( الحلقة الثانية)التعليم األساسي 

 . مامعيةسورية خالل فترة دراسة ابنها   يعاملون معاملة الطالب السوريين في القبول في المفاضلة العامة وفي الرسوم ال

  

 
  ومن في حكمهم  وأبناء المواطنا  السوريا  الذين تنطبق عليهم الشروط السيابقة مين الحاصيلين عليش شيهادة الدراسية  السوريونيتقدم إليها حصرا  الطالب

  وييتم افعيالن عنهيا بعيد صيدور اليهيا وابها للمفاضلة العامة في حال تقيدم واوبمومب دورة الشهادة الثانوية التي تقدم 1024لعام  الثانوية العامة السورية
     .نتااج المفاضلة العامة

  
  الثانويية العامية غيير الشيهادة يتقدم إليها حصرا  الطالب السوريون ومن في حكمهم الذين أنهيوا المرحلية الثانويية كاملية خيارج القطير وحصيلوا عليش

ميا  السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية من الفرع المطلوب في سينة القبيول نفسيها   وال يحسيم مين معيدلهم أي درمية  بعيد طيي در 
 .إن ومد   (لسلوك والموا بةا - التربية الفنية والموسيقية - التربية الرياضية والعسكرية - الدينيةالتربية )مواد 

 
 

 
 وفروعها من العدد المقرر قبوله في مميع كليا  مامعة الفرا % 00خصص  المحاف ا  المذكورة بي . 
  وكليية طيب األسينان وكلية الصيدلة بالرقية الطب البشري في مامعة الفرا   في كلية% 00المقاعد المخصصة بنسبة يتعهد الطالب المقبولون علش

 .23/8/2303تاريخ / 33/بعد تخرمهم مدة ال تقل عن مدة الدراسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم بخدمة هذل المحاف ا  بااللتزام بالحسكة 
  يتقدم هؤالء الطالب ببطاقة مفاضلة واحدة تشمل المفاضلتين العامة والخاصة بهم.  

 
 
 

والبحيوث العلميية   وأبنياء العلمي في مركز الدراساا   في المامعا  الحكومية وأبناء أعضاء هياة البحثأبناء أعضاء الهياة التدريسية يتقدم إليها 
الحياليين أو السيابقين اليذين قضيوا عشير سينوا  عليش األقيل فيي عضيوية  أعضاء هياة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العيالي  

فيوا وهيم عليش رأس الخدمية   ويتقيدم الطاليب ببطاقية  المفاضيلة هياة التدريس أو البحث العلمي الذين تركوا العمل ألسباب غير تأديبيية  أو اليذين تو 
 ية التي تقدم بها للمفاضلة العامة وبموجب دورة الشهادة الثانو، الخاصة به في أحد المراكز المعتمدة

 

 

 

 

 مفاضلة التعليم الموازي 

 مفاضلة السوريين غير المقيمين

 (دير الزور -الحسكة -الرقة)  الشرقية محافظا الالمفاضلة الخاصة ب

 أبناء أعضاء الهيئة التدريسيةالخاصة بالمفاضلة 

 ويتقدم إليها :العامةالمفاضلة 

 

 التسجيل المعتمدة يختار الطالب دورة الشهادة الثانوية واللغة األجنبية التي يرغب بالتفاضل بموجبهما ويدون رغباته في مسودة البطاقة ويراجع أحد مراكز

 

 إدخال بياناته ورغباته يوقع على ثالث نسخ أصلية ويلصق الطوابع المطلوبة عليهامن صحة الطالب بعد تأكد 

 

 يقوم موظف اإلدخال بتثبيت البطاقة اإللكترونية وبالتوقيع على النسخ الثالث

 

وتسلسلها وتوافقها مع صحة رغباته بياناته وللتأكد من  على الطالب دخال ويعرضهااإليطبع الموظف نسخة من البطاقة اإللكترونية بعد االنتهاء من 

 رموز الرغبا   التي اختارها

 

 يسلم الموظف المختص النسخة الثالثة للطالب إشعاراً باالشتراك في المفاضلة ويحتفظ الطالب بهذه النسخة إلبرازها عند الضرورة

 

 

 

 شخصياً أو بموجب وكالة رسميةالتقدم للمفاضلة 

 

 في المركزبنسختين ويحتفظ الثالث  النسخعلى السجل رقم و األختام الرسميةالموظف المختص بالتسجيل  يضع

 

الكترونياً ويجب على الطالاب التي اختارها الطالب للتفاضل ورموز الرغبا  التي دونها في مسودة المفاضلة  البيانا يقوم الموظف المختص بإدخال 

 .تدقيق رمز الرغبة مع اسم الرغبة 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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أبنياء مقعيدي الحيرب والعملييا  و  وهي خاصة بأبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعملييا  الحربيية  وأبنياء وأزواج شيهداء أحيداث األمين اليداخلي

وأبناء مقعدي أحداث األمن الداخلي لمين كيان عميزل كلييا  وييتم إثبيا  الحالية بوثيقية صيادرة عين مكتيب شيؤون الشيهداء فيي القييادة العامية الحربية 
وبمومب دورة الشهادة الثانوية   ويتقدمون بطلباتهم إلش أحد المراكز المعتمدة. الوثااق الصادرة عن الفروع لوال تقب للميش والقوا  المسلحة حصرا  

 .التي تقدموا بها للمفاضلة العامة في حال تقدمهم اليها
 

 
  يتقدم إليها الطالب المعاقون من السوريين ومن في حكمهم للتفاضل عليش المقاعيد المخصصية لهيم فيي الكلييا  التيي سيتحدد فيي إعيالن المفاضيلة 

 .وبموجب دورة الشهادة الثانوية التي تقدموا بها للمفاضلة العامة في حال تقدمهم اليها
 يتم افعالن عن هذل المفاضلة والتقدم إليها ضمن إعالن المفاضلة العامة وبذا  المواعيد. 
 الطالب المكفوفون يتقدمون إلش المفاضلة الخاصة بالطالب المعاقين إضافة للمفاضلة العامة. 
  مميع الطالب المعاقين والمكفوفين الراغبين بالتقدم لهذل المفاضلة إمراء الفحي  الطبيي الخيا  بهيم ضيمن المواعييد المحيددة لهيم فيي إعيالن علش

 .المفاضلة العامة
  في البنيد الخيا   ضمن إعالن المفاضلة العامةواألماكن المخصصة له ومواعيدل علش هؤالء الطالب االطالع علش آلية التقدم فمراء الفح  الطبي

 .بمفاضلة الطالب المعاقين مسميا  
 

 
 

 

شهادة ثانوية معادلة لها في سنة القبول نفسها  أو راسة الثانوية العامة السورية أو يتقدم إليها الطالب العرب واألمانب الذين حصلوا علش شهادة الد -
إن ومد   (السلوك والموا بة -التربية الفنية والموسيقية -التربية الرياضية والعسكرية -لتربية الدينيةا)طي درما  موادالتي سبقتها  بعد في السنة 

 .المعتمد في كل مامعة  وذلك وفق الشروط المبينة في افعالن الخا  بهم  ويتقدمون بطلباتهم إلش مركز التسميل وال يحسم من معدلهم أي درمة
مفاضيلة العيرب واألمانيب بموميب دورة  إليشالذي يحق له التقدم للمفاضلة العامة يتقدم  1024الطالب الحاصل علش الشهادة الثانوية السورية لعام  -

 .الشهادة الثانوية التي تقدم بها للمفاضلة العامة في حال تقدمه إليها
عليش أسياس أنيه سيوري مين ممييع الوميول وال يحيق ليه التقيدم لهيذل المفاضيلة  كل طالب يحمل أكثر من منسية ومن بينها المنسيية السيورية يعاميل -

 .وعلش مسؤوليته
 
 

حصلوا عليش الشيهادة الثانويية منهيا  ليم يميض عليهيا أكثير عشر سنوا  علش األقل و  افيهأقاموا تخ  السوريين المقيمين في بالد االغتراب الذين 
 ميين سيينتين  مميين غييادروا الييوطن إلييش بلييد أمنبييي وأقيياموا فيييه إقاميية دااميية وهييم ميين أصييول سييورية وولييدوا فييي بلييدان االغتييراب واكتسييبوا منسيييتها 

 .  في المامعا  والمعاهد السورية الحكومية يتقدمون بوثااقهم إلش سفارا  الممهورية العربية السورية في بلدان االغتراب للدراسة
 

 
 

 
فيي  خاصة بالطالب السوريين ومن في حكمهم والطالب العرب المقيمين في سورية وأبناء المواطنا  السوريا  الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة -

قيية بالكلييا  التطبياليراغبين فيي االلتحياق  1024عيام  إحيدى دورتييبند المفاضلة العامة  الحاصلين علش الشهادة الثانوية المهنية السيورية  فيي 
 .العامة بعد إعالن المفاضلةإعالن الثانويا  المهنية الذي يصدر التي سيتضمنها المعاهد و 

 
-  

  
 : أقسام اللغا  األمنبية -
  أمنبيية التسيميل فيي  اليذي درس أكثير مين نصيف ميواد تليك الشيهادة بلغيةيحق للطالب السوري وغير السوري الحاصل علش الشهادة الثانوية العامة غير السيورية

الطاليب السيوري عليش أقسام اللغا  األمنبية للغة التي منح  فيها تلك الشهادة تسميال  مباشرا  ضمن مواعيد تسميل الطالب المقبولين بالمفاضيلة شيريطة حصيول 
 .%50لسنة التي سبقتها علش أال يقل المعدل عن الشهادة الثانوية في سنة القبول والطالب غير السوري الحاصل علش الشهادة الثانوية في سنة القبول وا

  العامةيطالب الطالب السوري برسوم التعليم الموازي ما لم تكن درماته في الثانوية تخوله االلتحاق بنفس االختصا  وفق شروط ونتيمة المفاضلة. 

 مانبيطالب الطالب العرب واألمانب بالرسوم المماثلة للطالب المقبولين بمفاضلة العرب واأل. 

 : أوالد حاملي وسام بطل الممهورية العربية السورية -
 وفي سنة القبول نفسها يحق لهم القبول في الكلية أو القسم أو المعهد الذي يرغبون في االلتحاق به حسب نوع الشهادة الثانوية . 

 :األواال من حملة الشهادة الثانوية المهنية  -
  علييش أال يقيل عييدد % 3ختصاصيياتهم بنسيبة فيي الكليييا  المنيا رة ال 1024لعييام يقبيل السييوريون ومين فييي حكمهيم ميين حملية الشييهادة الثانويية المهنييية السيورية

الختصاصياتهم بعيد اسيتبعاد فيي المعاهيد المنيا رة % 3كما يقبيل نسيبة   %05نماح عن الوأال يقل معدل طالب  /25/عن  في كل محاف ة النامحين باالختصا 
 .طالب /25/الطالب األواال المقبولين بالكليا  علش أال يقل عدد النامحين باالختصا  في كل محاف ة عن 

 وتصيدر أسيماء المقبيولين درمة اللغية األمنبيية اليدنيا و بعد طي درمة مادة التربية الدينية  معا   يعتمد تحديد ترتيب الطالب األواال وفق نتااج الدورتين األولش والثانية
 .وزير التعليم العالي  صادر من بقرار

 : حملة الشهادة الثانوية الشرعية  -
 بالتسيميل المباشير يحيق ليه  يسيملوكيل مين ليم . اليذي تصيدرل المهية المعنيية افعيالنوفق شيروط ليتي الشريعة بمامعتي دمشق وحلب يقبلون قبوال  مباشرا  في ك

لش باقي ال المفاضال باقي التقدم إلش  المواد الدينيية مين الثانويية الشيرعية  هذل الثانويا  وذلك بعد طي درما ووفق أسس قبول  رغبا  المتاحة للثانويا  األدبيةواا
. 

   في المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية أو بمومب مفاضلة خاصة وفق ما يقررل مملس المعهد يقبلون قبوال  مباشرا. 
 لطالب المقبولين في كليتي الشريعة والمعهد المتوسط العلوم الشرعية والعربية بالتقدم للمفاضلة العامةال يحق ل. 

 

 

 

 

 

 والعمليا  الحربية وأحداث األمن الداخليء ومقعدي الحرب مفاضلة ذوي الشهدا

 مفاضلة الخاصة بالمعاقين جسمياً ال

 مفاضلة الطلبة العرب واألجانب

 مفاضلة المغتربين 

 (موازي –عامة ) فاضلة الخاصة بالثانويا  المهنيةالم

  القبول المباشرالقبول المباشر
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41024102//41024102لكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسيلكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسياا  

 الفرات البعث تشرين حلب دمشق القسم الكلية
 السلمية تدمر حماه حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرة السويداء درعا دمشق

دير 
 الزور

 الرقة الحسكة

 اآلداب

  اللغة العربية

      اللغة اإلنكليزية
        اللغة الفرنسية
               اللغة األلمانية

            اللغة الفارسية
               اللغة اإلسبانية

        التاريخ

          الجغرافية
           الفلسفة 

           علم االجتماع
            اآلثار

              المكتبات والمعلومات

               كلية اإلعالم
 العلوم السياسية

  
              

 االقتصاد
  

      

       العلوم اإلدارية

 التربية

             (  المناهج ) التربية 
              التربية الخاصة

               (علم نفس )التربية  
         (نفسي إرشاد) التربية 

 (غير ملتزم) (معلم صف)التربية 
 لهذا

 

           (رياض األطفال) التربية 
 التربية الرياضية

  
            

 الحقوق
  

     
 السياحة

  
              

 الشريعة
  

            

 الزراعة
      (عام)الزراعة 

               ( زيتون )زراعة 
 الصيدلة

  
          

 الطب البشري
  

        
 طب االسنان

  
         

 الطب البيطري 
  

              
 التمريض

  
         

 العلوم

       (رياضيات)العلوم 

       (فيزياء)العلوم 

        (كيمياء) العلوم 

            (جيولوجيا )العلوم 

           (إحصاء رياضي)العلوم 

               العلوم البيئية

       /علم الحياة/العلوم 

 العلوم الصحية
  

              
 الفنون الجميلة

  
           

 الفنون الجميلة التطبيقية
 

           

 الهندسة
 المدنية

          الهندسة المدنية

 الهندسة المائية
 
 
 

   
 

         

               الهندسة اإلنشائية
               هندسة وإدارة التشييد
               الهندسة الجيوتكنيكية

                هندسة المواصالت والنقل
 

 .(زيادة أو نقصاناً وفق خطة الوزارة) وهي قابلة للتعديل ،2312-2310الكليات واألقسام واالختصاصات المذكورة مفتتحة في العام الدراسي  -: مالحظة
       .للوقوف على التعديالت 2312- 2312متابعة إعالن مفاضلة  يرجى -           
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41024102//41024102الكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسيالكليات واألقسام المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعها للعام الدراسي    

 الفرات البعث تشرين حلب دمشق القسم الكلية
السلميةتدمر حماه حمص طرطوس الالذقية إدلب حلب القنيطرةالسويداءدرعا دمشق

دير 
 الزور

الرقةالحسكة

تابع 
الهندسة 

 نيةالمد

              الهندسة البيئية
             الهندسة الطبوغرافية

 الهندسة المعمارية
 

         
 الهندسة المعلوماتية

 
          

الهندسة 
الميكانيكية 
 والكهربائية

 هندسة نظم القدرة الكهربائية
 
 
 

 االلكهربائية

             
 هندسة القيادة الكهربائية

 
             

             هندسة الطاقة الكهربائية
               واألتمتةهندسة الحواسيب 

              هندسة التحكم اآللي واألتمتة الصناعية
              هندسة الحواسيب

               هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
              والحواسيب هندسة التحكم اآللي

          هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
           هندسة االتصاالت

              هندسة النظم اإللكترونية
              هندسة الميكانيك العام

              هندسة القوى الميكانيكية
              (الميكانيكية)هندسة الطاقة 

               هندسة التصميم الميكانيكي
               هندسة المعادن

              هندسة التصميم واإلنتاج
              هندسة اإلنتاج

               الهندسة الطبية
هندسةةة ميكانيةةك الصةةناعات 

             النسيجية وتقاناتها

             ميكانيك الغزل والنسيج
               لثقيلةاهندسة السيارات واآلليات 

            هندسة الميكاترونيك
               الهندسة البحرية

              الهندسة الصناعية
              علم المواد الهندسية

              هندسة الطيران
              الهندسة النووية

              الزراعية اآلالتهندسة 

الهندسة 
 التقنية

              /تقانة الهندسة البيئية/هندسة تقنية
              /األغذيةتكنولوجيا /الهندسة التقنية 

تقانةة الهندسةة /الهندسة التقنيةة 

              /الحيوية

               /المكننة الزراعية/الهندسة التقنية
               /تقانة األغذية/الهندسة التقنية
               /صناعية أتمتة/الهندسة التقنية
               /وآلياتمعدات /الهندسة التقنية
               /الطاقات البديلة/الهندسة التقنية 

 الهندسة
 البتروكيميائية

            الهندسة البترولية
             هندسة الصناعات البتروكيميائية

الهندسة 
الكيميائية 
 والبترولية

               الهندسة الكيميائية
               الهندسة الغذائية

               الهندسة البترولية
               هندسة الغزل والنسيج

  هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

          
 مدرسة التمريض

  
            

 
 (.زيادة أو نقصاناً وفق خطة الوزارة)، وهي قابلة للتعديل 2312-2310الكليات واألقسام واالختصاصات المذكورة مفتتحة في العام الدراسي  -: مالحظة

   .    للوقوف على التعديالت 2312- 2312يرجى متابعة إعالن مفاضلة  -           
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  الكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة للمجلس األعلى للتعليم التقاني والتي سيتم االعالن للقبول فيهاالكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة للمجلس األعلى للتعليم التقاني والتي سيتم االعالن للقبول فيها
   ويقبيل فيهيا حملية الشيهادة الثانويية العلميية والمهنيية الصيناعية وميدة الدراسية فيهيا أربيع ( حمياة)أحدث  فيي مامعيا  دمشيق وتشيرين والبعيث   :الكليا  التطبيقية

 .سنوا  وتمنح إمازة في العلوم التطبيقية
   مدة الدراسة في المعاهد سنتان دراسيتان. 
    لعبرة لشرط السن تكون للعام وليس لليوموما بعد وا 2332يقبل في المعاهد الطالب من مواليد عام. 
    (بانياس/ طرطوس  -بحم  – بالرميالنالنفط والغاز  –الخطوط الحديدية بحلب ) مميع المعاهد غير ملتزمة بخدمة الدولة باستثناء معاهد 

الجهة التي 
لها  تتبع

الكلية 
 المعهدأو

 الكلية أو المعهد

ق
ش

دم
ق 
ش

دم
ف 

ري
 

عا
در

اء 
يد

سو
ال

 

رة
ط
ني
لق

ا
 

ب
حل

 

ب
دل

إ
ي 

شل
ام

لق
ا

 

ية
ذق

ال
ال

س 
طو

طر
 

ن
ال
مي

لر
ا

 

ص
حم

 

اة
حم

 

مر
تد

 

ور
لز

 ا
ير

د
 

كة
س

ح
ال

 

قة
لر

ا
 

شق
 دم

ات
امع

ج
- 

لب
ح

- 
ين،

شر
ت

-  
عث

الب
- 

ات
لفر

ا
 

         الكلية التطبيقية

         التقاني الهندسي
التقاني للهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
            

               التقاني لطب األسنان 

        التقاني للعلوم المالية والمصرفية

            التقاني إلدارة األعمال والتسويق

         التقاني الزراعي

             التقاني للزراعات المتوسطية

             التقاني الطبي

           التقاني للطب البيطري

             التقاني للحاسوب

               التقاني للمكننة الزراعية

              التقاني لشؤون البادية والتصحر

             التقاني للصناعات الغذائية

             التقاني للخدمات الطبية الطارئة

            التقاني للطاقة الشمسية

           التقاني للنقل البحري

            التقاني للري الحديث

وزارة األشغال 
 العامة

              المراقبين الفنيين

                 لطباعة والنشرالتقاني ل وزارة اإلعالم

 وزارة الصناعة

                  التقاني للصناعات الكيميائية

             التقاني للصناعات التطبيقية

                التقاني للصناعات النسيجية

            الصحيالتقاني  وزارة الصحة

               /ذكور/التقاني للخطوط الحديدية وزارة النقل

                 / ذكور/التقاني للنفط والغاز  وزارة النفط

 وزارة الثقافة
                 للفنون التطبيقيةالتقاني 

                اآلثار والمتاحف

                التقاني للكهرباء والميكانيك وزارة الكهرباء

وزارة الشؤون 
 االجتماعية

                 االجتماعية التقاني للخدمة

                المتوسط للعلوم الشرعية والعربية وزارة األوقاف

                 التقاني المالي وزارة المالية

                 التقاني القانوني وزارة العدل

       التقاني الفندقي وزارة السياحة

       السياحية التقاني للعلوم

المكتب المركزي 
             التقاني اإلحصائي لإلحصاء

 
 
 
 

 
 (.زيادة أو نقصاناً وفق خطة الوزارة)، وهي قابلة للتعديل 2312-2310الكليات واألقسام واالختصاصات المذكورة مفتتحة في العام الدراسي  -: مالحظة

   .    للوقوف على التعديالت 2312- 2312يرجى متابعة إعالن مفاضلة  -           
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