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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي    

 (2إعالن رقم )
 واالختصاصات املوجودة فيها للمجلس األعلى للتعليم التقاين املعاهد التابعةالكليات التطبيقية و أمساء 

    اجلهة اليت يتبع هلا
 املعهد الكلية/

 اسم
 كلية/املعهدال 

 الكلية/املعهدمكان 
االختصاصات املوجودة 

 املعهدالكلية/يف 

نوع 
 الشهادة

الشروط اخلاصة 
لاللتحاق 

 املعهدابلكلية/

 -تقنيات حاسوب  دمشق الكلية التطبيقية جامعة دمشق
 - علمي ميكاترونكس

التدفئة  –تقنيات الكرتونية  حلب الكلية التطبيقية جامعة حلب
  علمي التربيد و التكييفو 

 الالذقية الكلية التطبيقية تشرينجامعة 

التغذية  -االتصاالت 
الكهرابئية للمنشآت 

تقنيات  -الصناعية واملدن
التدفئة والتربيد  -احلاسوب

ميكانيك   - والتكييف
التصنيع  -املركبات

 امليكانيكي

 - علمي

 محاة الكلية التطبيقية حماهجامعة 
التغذية الكهرابئية 
للمنشآت الصناعية 

 تقنيات حاسوب -واملدن
 - علمي
ق
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) 
التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

 جامعة دمشق
 - أسواق مالية-حماسبة

 علمي مصارف
 
 أو

 
 أديب
 
 

حيازة الطالب على 
يف مادة   50%

 اللغة األجنبية 

 

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

 مصارف -حماسبة  جامعة حلب

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

–مصببببببببببببببببارف –حماسبببببببببببببببببة  جامعة تشرين
 أسواق مالية -أتمني

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

جامعة دمشق 
 )درعا(

 - أسواق مالية -حماسبة
 مصارف

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

جامعة حلب 
 أتمني -حماسبة  )إدلب(

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 

 الرقم:  
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التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

جامعة الفرات 
 )الرقة(

 مصارف-حماسبة 

التقاين للعلوم 
 املالية واملصرفية

)دير جامعة الفرات 
 أسواق مالية –حماسبة  الزور(

إلدارة  تقاينال 
 األعمال والتسويق

 جامعة دمشق 

 -تسبببببببببببويق -إدارة أعمبببببببببببا 
إدارة  -عالقببببببببببببببببات عامببببببببببببببببة

 مؤمترات ومعارض

حيازة الطالب على  أديب
يف مادة   50%

 –حلب ) جامعيت اللغة األجنبية 
 تشرين(

 -تسبببببببببببويق -إدارة أعمبببببببببببا 
 عالقات عامة

 أديب

طب التقاين ل
األسنان 
 -)مساعدات(
 إانث فقط

جامعات 
 -حلب -)دمشق

 (محاه

  أديب مساعدة صحية سنية

طب التقاين ل
األسنان 

 (تعويضات)

جامعات 
 -حلب -)دمشق

 (محاه

 علمي تعويضات سنية
حيازة الطالب على 

يف مادة   50%
 اللغة األجنبية 

 التقاين اهلندسي 

 جامعة دمشق

الرسبب   –اإلنشبباتات العامببة 
-واإلنشببببببببببببببببببببات ا ندسببببببببببببببببببببي

 الشببببببؤون الفنيببببببة -املسبببببباحة
 والبلدايت

 علمي
 

 

 جامعة حلب

  -الرسببب  واإلنشبببات ا ندسبببي
وحمطببببات ا ندسببببة الصببببحية 

اإلنشببببببببببببباتات   - املعاجلبببببببببببببة
 العامة

 جامعة تشرين

الرسبببب   -اإلنشبببباتات العامببببة
 -واإلنشببببببببببببببببببببات ا ندسببببببببببببببببببببي

ا ندسببة الصببحية  -املسبباحة
 حمطات املعاجلةو 

 جامعة البعث
الرسبببب   -اإلنشبببباتات العامببببة

 -ا ندسببببببببببببببببببببيواإلنشببببببببببببببببببببات 
 املساحة
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التقاين للهندسة  
امليكانيكية 
 والكهرابئية

 جامعة دمشق

تدفئببببببببة -آليببببببببات -كهببببببببرابت
 قياسبببات -وتكييبببف وتربيبببد

 -وضببببببببب  جببببببببودة فيزايئيببببببببة
هندسبببببببة  -جتهيبببببببزات  بيبببببببة

هندسببببببببببببببببببببببببببببة -صببببببببببببببببببببببببببببناعية
 علمي هندسة حتك -اتصاالت

 
اللغة األجنبية املعتمدة 

يف اختصاصي  للدراسة
-)هندسة اتصاالت

( اللغة حتك  هندسة
 االنكليزية حصرا  

 جامعة حلب

تدفئببببببببة  -إنتببببببببا  -كهببببببببرابت
جتهيبببزات  -وتكييبببف وتربيبببد

 - غبببببببببز  ونسبببببببببي  – بيبببببببببة
هندسبببة -هندسبببة اتصببباالت

 حتك 

التقاين للطاقة 
 الشمسية

  علمي  اقة مشسية  ر وس

 
 
 

 التقاين الزراعي

 جامعة دمشق
 – حنببب تربيبببة –إنتبببا  نببببا  

إنتببببببا   -صببببببناعات غذائيببببببة
 حيواين

 
 

 
 علمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -جامعة دمشق
 بساتني درعا( -)السويدات

جامعة دمشق 
 حن تربية -إنتا  حيواين )القنيطرة(

 علببوا األغذيببة –إنتببا  نبببا  جامعة حلب
 وقاية نبات –

جامعة حلب  
 )إدلب(

 ساتنيب

 حممية( إنتا  نبا  )زراعات  ر وس

 جامعة البعث
)محص(    

–بسبببببباتني -إنتببببببا  حيببببببواين
 زينة وتنسيق حدائق

 محاهجامعة 
 إنتا  نبا  )السقيلبية(

 جامعة الفرات 
 حماصي  حقلية )الرقة(
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جامعة الفرات 
 )احلسكة(

حماصببببببببي   -حيببببببببواينإنتببببببببا  
 حقلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جامعة الفرات
 )دير الزور(

نتبببببا  إ -صبببببناعية حماصبببببي  
 بساتني -حيواين

التقاين للزراعات 
 املتوسطية

جامعة تشرين 
 )الالذقية(

زراعببببببببات  - إنتببببببببا  حيببببببببواين 
  أشجار مثمرة  –حممية

التقاين للطب  
 البيطري

 محاهجامعة 
رعايببببببة  -خمببببببابر بيطريببببببة 

تناسبببببببببببببببببببببببلية وتلقبببببببببببببببببببببببي  
 دواجن -اصطناعي

 
 
 
 
 
 علمي
 
 
 

 جامعة الفرات
 )دير الزور(

 -وقايبة عامبة -بيطريةخمابر 
تلقي  تناسبببببببببببببببببببليةو رعايبببببببببببببببببببة 
 اصطناعي

 جامعة الفرات
 )الرقة(

رعايببة تناسببلية  -وقايببة عامببة
 وتلقي  اصطناعي

جامعة الفرات 
 خمابر -دواجن  )احلسكة(

 جامعة تشرين
 -وقايبببببببببة عامببببببببببة -دواجبببببببببن

رعايبببببببببببة تناسبببببببببببلية وتلقبببببببببببي  
 اصطناعي

جامعة حلب 
 دواجن )إدلب(

نة للمكنالتقاين 
 الزراعية

جامعة الفرات 
 آليات زراعية  )القامشلي(

اعات التقاين للصن
 الغذائية

 جامعة الفرات 
 )دير الزور(

- 

 التقاين الطيب 
 جامعة دمشق

 –أشببببعة  –ختببببدير  –خمببببابر
 ببببببببببببببببببببببببببب  –بصببببببببببببببببببببببببببرايت 

  علمي معاجلة فيزايئية –الطوارئ
جامعة دمشق  

 )النبك(
معاجلببببببة  –أشببببببعة –ختببببببدير 
  ب الطوارئ –فيزايئية 
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 جامعة حلب

 -شببببببعةأ –ختببببببدير  -خمببببببابر
أتهيبببببببب   –معاجلببببببببة فيزايئيببببببببة
 ببببببببب  –السببببببببمع والنطببببببببق 

 صيدلة -الطوارئ

 جامعة تشرين
 -أشببببببببعة -ختببببببببدير -خمببببببببابر

 ببببببببببب  –معاجلببببببببببة فيزايئيببببببببببة
 صيدلة - الطوارئ

التقاين للخدمات 
 الطبية الطارئة

  علمي  - محاهجامعة 

التقاين للنقل 
 البحري

اللغة األجنبية املعتمدة  علمي -  ر وس
 حصرا   االنكليزية للدراسة

 التقاين للحاسوب 

)دمشق  جامعيت
 (/محص البعث–

 –شبببببببببببببببببكات حاسبببببببببببببببببوبية 
هندسببة  –هندسببة برايببات 

 حواسيب

 علمي

 
حيازة الطالب على 

يف مادة  50%
 اللغة األجنبية .

 

 جامعة تشرين

 –شبببببببببببببببببكات حاسبببببببببببببببببوبية 
هندسببة  –هندسببة برايببات 

حوسبببببببببببببببببببة  –حواسببببببببببببببببببيب 
 صناعية

جامعة دمشق 
 )درعا(

 -هندسبببببببببببببببببببة حواسبببببببببببببببببببيب 
 هندسة برايات

 جامعة حلب
 إدلب( -)حلب 

 –شبببببببببببببببببكات حاسبببببببببببببببببوبية 
 هندسة برايات

 محاهجامعة 
 

 –شبببببببببببببببببكات حاسبببببببببببببببببوبية 
 هندسة برايات

 املكتب املركزي لإلحصاء 
 

 التقاين اإلحصائي 
 

-احلاسببببببببببببببوب واإلحصببببببببببببببات دمشق
 - علمي اإلحصات التطبيقي

 الالذقية
لخدمة التقاين ل وزارة الشؤون االجتماعية 

 االجتماعية
 - أديب خدمة اجتماعية دمشق
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 وزارة الثقافة
 

 اآلاثر واملتاحف  
 

 دمشق
 متاحف –ترمي    -تنقيب

 

 
 علمي
 أو

 أديب  
 
 

حيازة الطالب على  -
يف مادة اللغة  50%

 األجنبية .
النجاح يف فحص  -

خال  املقابلة
األسبوعني األولني من 

مواعيد التسجي  
 .للطالب املقبولني

التقاين للفنون  
 التطبيقية
 

 دمشق

 الضوئي التلفزيوين التصوير
 علمي 

فحص النجاح يف  -
الرس  + فحص 

اخل  الختصاص 
 اخل  العريب

وفحبببببببص الرسببببببب  فقببببببب  
 لباقي االختصاصات

حمدد يف وفق ما هو 
 .إعالن املفاضلة العامة

خببب  عبببريب وزخرفبببة -خبببزف
 حنت  -

 علمي
 أو

 أديب 
التقاين للطباعة   وزارة اإلعالم

 والنشر
 - علمي الطباعة والنشر دمشق

 
 

 وزارة النقل
 

التقاين للخطوط 
 احلديدية 

 )ذكور فقط(
 )ملتزم(

 حلب

األدوات احملركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
إدارة احلركةةةةةة  -واملتحركةةةةةة

 األعمال املدنية -والنقل
 التسويق -

 علمي
النجاح يف الفحص  -

 الطيب أثناء التسجيل
 

 
حة

لص
رة ا

وزا
 

      
حة

لص
رة ا

وزا
 

 الصحي التقاين 

 دمشق

 -ختببببببدير -صببببببيدلة -خمببببببابر
 -يببببببةمعاجلببببببة فيزايئ -أشببببببعة

صبيانة أجهبزة  -صحة عامة
 أ راف صناعية- بية

 علمي
 محص - 

 - خمببببببببابر -صببببببببيدلة-ختببببببببدير
 -معاجلببببببببة فيزايئيببببببببة -أشببببببببعة 

 ببببب  –صببببيانة أجهببببزة  بيببببة 
  وارئ

 دير الزور
 -ختببببببببدير -أشببببببببعة -خمببببببببابر

 –صيدلة  –معاجلة فيزايئية 
 صحة عامة
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 حلب
 -صبببببيدلة -ختبببببدير -أشبببببعة

 –معاجلة فيزايئية -بصرايت
 خمابر

  ر وس

 -شببببببببببعةأ -ختببببببببببدير -خمببببببببببابر
صببيدلة  –  بيببة أجهببزةصببيانة 

معاجلبببببببببة  - بببببببببب  بببببببببوارئ –
 فيزايئية

 احلسكة
 – أشببببببعة -ختببببببدير -خمببببببابر
 معاجلة فيزايئية -صيدلة

 
اعة

صن
ة ال

وزار
 

التقاين للصناعات 
 الكيميائية

 دمشق
 -خمببببببببببببببببببببببببببببببابر كيميائيببببببببببببببببببببببببببببببة

الصببببببببببببببببببببببببببببببببببببناعات تكنولوجيا
 الكيميائية

  علمي

التقاين  
للصناعات 

 التطبيقية
 

 دمشق
 -اآلليبببببببببببببببببات-اإللكبببببببببببببببببرتون
 –إلنتبببببببببببببببببا ا  -الكهبببببببببببببببببرابت
 غذائي عاا 

 - علمي

اعات التقاين للصن
 التطبيقية

 حلب

 -اإللكببببببببببرتون–الكهببببببببببرابت  
آليببببببببات  -آليببببببببات -نتببببببببا إ

  -غببببببببز  -نسببببببببي  -زراعيبببببببة
ألبسببببببببة  -كيميببببببببات النسببببببببي 

 جاهزة
التقاين  

للصناعات 
 التطبيقية

 

 محص

 -اإللكببببببببببببرتون–الكهببببببببببببرابت 
 -غبببببذائي -آليبببببات -إنتبببببا 

 -كيميببببببببببببات عبببببببببببباا )خمببببببببببببابر
 تكنولوجيا( 

لصناعات لالتقاين 
 النسيجية

كيميببببات   -النسببببي  –الغببببز   دمشق  
 األلبسة اجلاهزة-النسي 

 
رة  

وزا
امة

 الع
غال

ألش
ا

 
 

 للمراقبني التقاين
 الفنيني

 دمشق
ا ندسة  -التصمي  الداخلي

 -املعاجلببة تالصببحية وحمطببا
 النق  واملواصالت

 علمي

- 
 
 
 

 حلب
الشببببببببؤون الفنيببببببببة -سبببببببباحةامل

النقبببببببببببببببببببببببب   -والبلببببببببببببببببببببببببدايت
 واملواصالت
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 محص
 -الشبببؤون الفنيبببة والبلبببدايت

ا ندسببة -النقب  واملواصببالت
 الصحية وحمطات املعاجلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 محاه
–التصببببببببببببببببببمي  الببببببببببببببببببداخلي 

ا ندسببة الصببحية  -املسبباحة
 وحمطات املعاجلة

 الالذقية

 -النق  واملواصالت
ا ندسة الصحية -املساحة 

الشؤون  -وحمطات املعاجلة 
 الفنية والبلدايت

 دير الزور
 –اإلنشبببببببببببببببببباتات العامببببببببببببببببببة 

الشببببؤون الفنيببببة  –املسبببباحة 
 والبلدايت

 درعا
–اإلنشبببببببببببببببببباتات العامببببببببببببببببببة 

الشببببببؤون الفنيببببببة  -املسبببببباحة
 والبلدايت

 -النقبببببببببببببببببببب  واملواصببببببببببببببببببببالت احلسكة
 املساحة

  ر وس
ا ندسبببببببببببببببببببببة  -املسببببببببببببببببببببباحة 

الصبببببحية وحمطبببببات املعاجلبببببة 
 الفنية والبلدايتالشؤون  -

 
وزارة النفط والثروة 

 املعدنية
 
 
 
 

التقاين للنفط 
 والغاز

 )ذكور فقط(
 )ملتزم(

 محص
 

األجهزة -الكهرابت الصناعية
تكريبببببببببببر البببببببببببنف  -الدقيقبببببببببببة
-النقبببببب  والت ببببببزين-والغبببببباز

 -احملاسببببببببببة  واملسبببببببببتودعات
إنتا    -حفر اآلابر النفطية

 علمي النف  والغاز

 

إنتا    -اآلابر النفطيةحفر  الرميالن
 النف  والغاز

النجاح يف املقابلة 
والفحص الطيب أثنات 

 –التسجي 
بتقدمي  املعهد غري ملتزا
 اإلقامة واإل عاا
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نقب   –تكرير النف  و الغباز ابنياس
 و ختزين النف  والغاز

 علمي
 

 

 
 
 

 وزارة الكهرابء

 
التقاين للكهرابء 

 وامليكانيك
 

 دمشق 
الطاقببببببببببببببببببببات  -الكهببببببببببببببببببببرابت

األمتتببة والببتحك   -املتجببددة
 تدقيق وحفظ الطاقة -اآليل

 علمي

 
 
 
 
 

 حلب -

التوزيببببع  -املراقببببة الكهرابئيبببة
تقانبببببببببببببببببببببببببة  -الكهرابئبببببببببببببببببببببببببي

 -املعلومبببببببات واالتصببببببباالت
 تدقيق وحفظ الطاقة

 الالذقية

توليببببببد الطاقببببببة   -الكهببببببرابت
الطاقببببببببببببببببات  -الكهرابئيببببببببببببببببة

تقانببة املعلومببات  -املتجببددة
 واالتصاالت

حماسببببببة  –حماسببببببة نفقبببببات  دمشق التقاين املايل وزارة املالية
 علمي ضرائب ورسوا

 
 
- 

 
 
 
 
 

 التقاين للعلوم
 السياحية
 والفندقية

 السويدات -دمشق
إرشببببببببببببباد  –إدارة سببببببببببببياحية 

 وإعالا

 أديب
 أو

 علمي

شريطة النجاح يف -
 .فحص املقابلة 

احلصو  على  -
يف اللغة  60%

األجنبية ويت  القبو  
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 وزارة السياحة

 التقاين للعلوم
 السياحية
 والفندقية

محص  -حلب
 -الالذقية
  - ر وس

 دير الزور

 -فببببببببن الطهببببببببي واحللببببببببوايت
 -االسبتقبا -واملنهب املطع  
الفنبببببببدقي وتنسبببببببيق  التبببببببدبري
 الزهور

 
 

 علمي 
 أو

 أديب
 

وفق ترتيب درجات 
النجاح يف مادة اللغة 
األجنبية يف الشهادة 

 الثانوية
دوام طالب معهد -

سيكون يف دير الزور 
 احلسكة.

 
 
 

 وزارة األوقاف
للعلوم املتوسط 

 الشرعية والعربية
 العلوا الشرعية    دمشق

 علمي 
 أو

 أديب
 

يف  ٪60حيازة معد  
 مادة الرتبية الدينية

التسبببببجي  وفبببببق إعبببببالن  شرعية
 املباشر للفرع األديب

املعهد التقاين  وزارة العدل
 القانوين

 - دمشق
 علمي
 أو

 أديب
- 

 مالحظات 
 .واليوا وما بعد، والعربة للعاا وليس للشهر 1992التقدا إىل مفاضلة املعاهد من مواليد عاا يف  لبات الراغبني  تقب  -1

االختصاصببات وفببق يف حببا  وجببود أكثببر مببن اختصبباص يف املعهببد يببت  اإلعببالن عببن مفاضببلة داخليببة فيبب  للقبببو  يف هببذه  -2
 شروط توضع من قب  الس املعهد وترس  نس ة عن هذه الشروط إىل وزارة التعلي  العايل.

،العلببوا  يف الةةرميالناث الةةنفط والغةةازالفنةةون التطبيقيةةةاث اآلاثر واملتةةاحفاث عاهببدخيضببع الطببالب الراغبببون يف االلتحبباق  م -3
 .يف إعالن املفاضلة العامةوص الفنية والطبية وفق ما ورد إىل املسابقات أو املقابالت أو الفح و الفندقية السياحية

يعامببب  أبنبببات املوا نبببات السبببورايت املقيمبببات يف سبببورية، املتزوجبببات مبببن غبببري السبببوريني أو مبببن يف حكمهببب ، البببذين درسبببوا  -4
رية حبببص حصبببو   علبببى شبببهادة الدراسبببة الثانويبببة العامبببة مرحلبببة التعلبببي  األساسبببي )احللقبببة الثانيبببة( واملرحلبببة الثانويبببة يف سبببو 

مبببن حيبببث القببببو  اجلبببامعي يف السبببورية وكانبببت األا مقيمبببة يف سبببورية خبببال  فبببرتة دراسبببة ابنهبببا، معاملبببة الطبببالب السبببوريني 
 . املفاضلة العامة، ودفع الرسوا اجلامعية

مرحلبة التعلبي  األساسبي )احللقبة الثانيبة( واملرحلبة الثانويبة يف سبوراي يُعام  الطالب العرب املولبودون يف القطبر، املقيمبون فيب ، وأمتبوا  -5
حص حصو   على شهادة الدراسة الثانوية السورية، معاملة الطالب السوريني من حيث القبو  اجلامعي يف املفاضلة العامة، ودفع 

 الرسوا اجلامعية.
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محلببة الثانويببة العامببة غببري وطبببق علببيه  الشببروط الببواردة أعبباله ال تن الببذينمحلببة الثانويببة العامببة السببورية الطبالب العببرب واألجانببب  -6
 يتقدمون إىل مفاضلة الطلبة العرب واألجانب حصرا . السورية 

إعببالن التسببجي  املباشببر يببت  قبببو  محلببة الثانويببة الشببرعية السببورية يف املعهببد املتوسبب  للعلببوا الشببرعية والعربيببة بدمشببق وفببق  -7
 للفرع األديب.

التابعببة للمجلببس األعلببى للتعلببي  املعاهببد الكليببات التطبيقيببة و الطببالب مببن محلببة الثانويببة املهنيببة بنسببب حمببددة يف يببت  قبببو   -8
 .يف االختصاصات املقابلة من خال  مفاضلة الثانوايت املهنية  والكليات التقنية التقاين

الرتبيبة الرايضبية التابعبة لبوزارة الفنية التشكيلية والتطبيقية و تحاق معاهد الرتبية املوسيقية والرتبية يتقدا الطالب الراغبون ابالل -9
وال يسببم  للطالببب املقبببو  يف املفاضببلة العامببة ابلقبببو   الرتبيببة إىل املفاضببالت الببيت يببت  اإلعببالن عنهببا مببن قببب  وزارة الرتبيببة

 .العاا يف معاهد وزارة الرتبية وحيق ل  التقدا لباقي املفاضالت  ذه املعاهد
 

 التعليم العايل وزير
 

 ارديياملحممد عامر الدكتور 
 

 
 


