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  ه/٢٠٧قرار /  
  للتعليم التقاين .وزير التعلم العايل ، رئيس اجمللس األعلى 
  .١٩٦٦/ لعام ١٤٣بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /

  . ٢٠١٣/ لعام ٤٧و على أحكام املرسوم التشريعي رقم /
  .٣/٩/٢٠١٤جبلسته املنعقدة بتاريخ  ه اجمللس األعلى للتعليم التقاينو على ما أقر 

 ر ما يلييقر 
 

للمجلس املعاهد التقانية التابعة يف من كل اختصاص يف الثانويات املهنية  % من اخلرجيني األوائل٣نسبة  قبلت -أ -١مادةال
د بعد استبعا وحتسب النسبة األعلى للتعليم التقاين املقابلة الختصاصهم وفق اجلدول املبني يف املادة الثانية

يف من اخلرجيني األوائل  %٥بالنسبة للثانوية التجارية تقبل نسبة  أما ، الطالب الذين قبلوا يف الكليات
  حتسب النسبة بعد استبعاد الطالب الذين قبلوا يف الكليات.املعاهد التقانية املقابلة و 

  يقل عدد اخلرجيني يف االختصاص عن مخسة عشر طالباً. يشرتط أن ال -ب             
  د حساب النسبة إىل الواحد.جيرب الكسر مهما بلغ عن -د   

  :اآليتحتدد املعاهد املقابلة الختصاصات الثانوية املهنية وفق  -٢المادة 

 المقابل المعهد الثانوية المهنية الوزارة التي تمنحها

  
  

  وزارة 
  
  
  

 التربية

  
  الثانوية التجارية 

 –حلب  -(دمشق جبامعات:  التقاين للعلوم املالية واملصرفية
 ).الرقة - ادلب - ويف فروع (درعا رات)الف –تشرين 

  :الثانوية الصناعية  
  كهرباء وإلكرتون مركبات -
 ميكانيك املركبات -

 اآلليات واملعدات الزراعية -

 قسم( –التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية  -
  (جامعة دمشق) )آليات

  (جامعة الفرات) التقاين للمكننة الزراعية -
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    الثانوية الصناعية:
 تصنيع ميكانيكي -

  مزدوج)  تعليمالتصنيع  امليكانيكي ( -
 لحام وتشكيل املعادنال -

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

  التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية :
  (جامعة دمشق).قسم اهلندسة الصناعية  - 
  (جامعة حلب).قسم اإلنتاج  - 

 

  ة  :  الثانوية الصناعي
 تربيد وتكييف -

  تدفئة ومتديدات -
 

  التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية: -
  يف        التدفئة والتكييف والتربيد اختصاص 

  حلب). -دمشق  :(جامعات
  (جامعة تشرين).التقاين للطاقة الشمسية -
 

  الثانوية الصناعية 
 امليكاترونكس 

  -  ة والكهربائية املعاهد التقانية للهندسة امليكانيكي
  حلب)  –دمشق  :(جامعات

  )آيلحتكم (

  الثانوية الصناعية 
 صيانة األجهزة الطبية 
 
 
 

  التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية :
  حلب)-دمشق  :(جامعاتالتجهيزات الطبية  قسم 
  
  
  

  الثانوية الصناعية  :
 النسيج -

 الغزل -

 النسيج اليدوي و الربوكار -

  ندسة امليكانيكية والكهربائية :التقاين لله
  (جامعة حلب) قسم الغزل والنسيج  
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  الثانوية الصناعية:

 نسيجال -

 غزلال -

 صناعة األلبسة (تعليم مزدوج) -

  لنسيج اليدوي والربوكارا -

  

  :لصناعات التطبيقية حبلبالتقاين ل
  قسم الصناعات النسيجية 

  التقاين للصناعات النسيجية بدمشق

  ية  :الثانوية الصناع
 تقنيات احلاسوب -

  أنظمة التشغيل والربجمة -
 الشبكات احلاسوبية  -

    املعاهد التقانية للحاسوب التابعة لوزارة التعليم العايل
هندسة  –هندسة الربجميات  -(هندسة احلواسيب

  الشبكات )
 

  :الثانوية الصناعية  
 صيانة احلواسيب و التجهيزات احلاسوبية -
 
 
 
 
 

التابعة لوزارة التعليم العايل للحاسوب  املعاهد التقانية
  هندسة احلواسيب ختصص 

 
 
 

  الثانوية الصناعية 
 االتصاالت 

قسم املعاهد التقانية للهندسة امليكانيكية والكهربائية 
  دسة االلكرتونيات شعبة االتصاالتهن
   حلب) -دمشق  :(جامعات 
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  الثانوية الصناعية  
 تقنيات كهربائية

  لتقانية للهندسة امليكانيكية والكهربائيةاملعاهد ا
  حلب)  –دمشق : (جامعات  هرباءك قسم 

 

  الثانوية الصناعية  
 تقنيات الكرتونية

  املعاهد التقانية  للهندسة امليكانيكية والكهربائية 
  حلب)  –دمشق  :(جامعات الكرتونيات قسم 
  
  

الموارد وزارة 
 المائية

  :لري الثانوية املهنية ل
 ي وصرف)(ر  

 –حلب  –التقاين الزراعي يف ريف دمشق (خرابو)  -
ادلب  –درعا  –طرطوس  –محاة  –محص  – السويداء

  القنيطرة -احلسكة  –الرقة  –دير الزور  –
 (جامعة الفرات) بالرقة املعهد التقاين للري احلديث -

و  وزارة النفط
 الثروة المعدنية

  الثانوية املهنية النفطية حبمص 
 باء صناعيةكهر   –

   املعهد التقاين للنفط والغاز يف محص
  املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية

  حلب) –دمشق  :جامعات( قسم كهرباء 

  الثانوية  املهنية  النفطية حبمص 
 أجهزة قياس وحتكم –

  مصحباملعهد التقاين للنفط والغاز  -
قسم  -املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية -

   حلب) –دمشق  :جامعات(التحكم  شعبة-إلكرتون

  الثانوية  املهنية  النفطية حبمص
 لحام وتشكيل املعادنال – 

التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية :قسم اهلندسة  -
  (جامعة دمشق)الصناعية 

  (جامعة حلب)قسم اإلنتاج 
 مصحب املعهد التقاين للنفط والغاز  -

  الثانوية  املهنية  النفطية بالرميالن 
 إنتاج نفط وغاز –

 معهد املهن النفطية بالرميالن
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  الثانوية  املهنية  النفطية بالرميالن
 حفر آبار 

 معهد املهن النفطية بالرميالن

  الثانوية املهنية النفطية يف بانياس
 والغازنقل وختزين النفط  

 بانياس) -املعهد التقاين للنفط والغاز يف (محص

  الثانوية املهنية النفطية يف بانياس 
 كرير النفط والغازت

تكرير  - ) بانياس -محص(املعهد التقاين للنفط والغاز يف 
 النفط والغاز

  الثانوية املهنية النفطية يف دير الزور
 ميكانيك آالت دوارة 

ميكانيك آالت  -والغاز يف دير الزورلتقاين للنفط املعهد ا
 دوارة

  الثانوية املهنية النفطية يف دير الزور
 إنتاجتشغيل حمطات  

 إنتاج النفط - املعهد التقاين للنفط والغاز يف الرميالن

  الثانوية املهنية النفطية يف دير الزور 
 إنتاجصيانة حمطات 

زة القيــاس أجهــ -املعهــد التقــاين للــنفط والغــاز يف ديــر الــزور
  والتحكم

 األجهزة الدقيقة -عهد التقاين للنفط والغاز يف محصامل

  الثانوية املهنية النفطية يف اجلبسة
 وإنتاجكهرباء حفر   -

 كهرباء صناعية  -املعهد التقاين للنفط والغاز يف محص

  الثانوية املهنية النفطية يف اجلبسة
 وإنتاجميكانيك حفر  -

ميكانيـك آالت  -والغـاز يف ديـر الـزوراملعهد التقاين للنفط 
 دوارة

الثانويــة املهنيــة للمنــاجم والتعــدين يف منــاجم الفوســفات 
  الشرقية

 ميكانيك آالت منجمية -

ميكانيـك آالت  -املعهد التقاين للنفط والغـاز يف ديـر الـزور
 دوارة

الثانويــة املهنيــة للمنــاجم والتعــدين يف منــاجم الفوســفات 
  الشرقية
 تعدين

 حفر آبار النفط -عهد التقاين للنفط والغاز يف الرميالنامل

  وزارة الزراعة
 

  جلامعات وفروعهاا يف الزراعيالتقاين  - الثانوية  املهنية  الزراعية
  )جامعة تشرين(املعهد التقاين للزراعات املتوسطية -
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  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .  -٢مادة

  
  
  

 وزير التعليم العالي

  رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني
  

  ماردينيالمحمد عامر الدكتور 

   هاو فروع يف اجلامعات للطب البيطري التقاين-  الثانوية  املهنية  البيطرية
    اجلامعات و فروعها  يف التقانية الزراعية -
 حليواين ) ا اإلنتاج(قسم -التقاين للزراعات املتوسطية  -

  تشرين) (جامعة

  (جامعة الفرات)التقاين للمكننة الزراعية  الثانوية  املهنية  لآلالت الزراعية

  
  وزارة النقل

 

  
 الثانوية  املهنية  للنقل الربي

 قسم آليات –امليكانيكية والكهربائية  لهندسةالتقاين ل
   (جامعة دمشق)

 (جامعة الفرات) –التقاين للمكننة الزراعية 

  املهنية  للنقل البحري  الثانوية
 مالحة حبرية

        اختصاص مالحة حبرية معهد النقل البحري
 (جامعة تشرين)

وزارة 
  االتصاالت

  الثانوية  املهنية  لالتصاالت اختصاصات:
 االت السلكيةاتص -

  اتصاالت سلكية -
 مقاسم هاتفية -

  يف املعهد التقاين للهندسة امليكانيكية والكهربائية
 )    قسم هندسة اإللكرتون شعبة االتصاالت (

  حلب) -دمشق  :(جامعات


