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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي    

  
  )3(إعالن رقم 

  واالختصاصات املوجودة فيهاالدولة خمتلف وزارات للجامعات واملعاهد التابعة أمساء 
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التقاين للمحاسبة  
  والتمويل

  ماليةأسواق  –حماسبة   جامعة حلب

التقاين للمحاسبة  
 والتمويل

 -مصـارف   –أسواق ماليـة   –حماسبة   جامعة تشرين
  تأمني

التقاين للمحاسبة  
  والتمويل

جامعة دمشق 
  مصارف - أسواق مالية   -حماسبة  )درعا(

التقاين للمحاسبة  
 والتمويل

  تأمني -حماسبة )إدلب(جامعة حلب 

التقاين للمحاسبة  
 يلوالتمو

جامعة الفرات 
  حماسبة   )الرقة(

التقاين للمحاسبة  
  والتمويل

    جامعة الفرات
  أسواق مالية –حماسبة   )دير الزور(

تقاين إلدارة ال 
األعمال والتسويق

 -دمشقجامعات 
 تشرين – حلب

  أديب عالقات عامة -تسويق -إدارة أعمال

طب التقاين ل 
األسنان 

 - مساعدات(
 )إناث فقط

دمشق جامعات 
  حلب

 )محاه(البعث 
  أديب مساعدة صحية سنية
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طب التقاين ل 
األسنان 

  )تعويضات(

 -دمشقجامعات 
  حلب
 )محاه( البعث

  علمي  تعويضات سنية

  التقاين اهلندسي 

  جامعة دمشق
الرسـم واإلنشـاء    –اإلنشاءات العامة

الشـؤون الفنيـة    - املسـاحة -اهلندسي
  والبلديات

  علمي
  

  حلبجامعة 
الرسـم واإلنشـاء   –تصميم داخلـي

اهلندسـة الصـحية    -املساحة -اهلندسي
  اإلنشاءات العامة  - وحمطات املعاجلة

  جامعة تشرين
الرسـم واإلنشـاء    -اإلنشاءات العامـة

اهلندسـة الصـحية    -املساحة -اهلندسي
  حمطات املعاجلةو

  جامعة البعث
الرسـم واإلنشـاء    -اإلنشاءات العامـة

  املساحة -سياهلند

التقاين للهندسة  
امليكانيكية 
  والكهربائية

  جامعة دمشق
 -تدفئة وتكييف وتربيد-آليات-كهرباء
جتهيزات  -وضبط جودة فيزيائية قياسات
  هندسة صناعية -إلكترون -طبية

  علمي

على الطالب حيازة  -
يف مقرر اللغة 50٪

   األجنبية
 ٪60حد أدىن  -

يف جمموع ماديت 
 لفيزياءالرياضيات وا

 -تدفئة وتكييف وتربيد -إنتاج -كهرباء  جامعة حلب
  غزل ونسيج – إلكترون -جتهيزات طبية

  التقاين الزراعي 

 – تربية النحل –إنتاج نبايت –إنتاج حيواين  جامعة دمشق
 صناعات غذائية

  علمي

  
حيازة 

الطالب على 
يف   50٪

مادة اللغة 
 األجنبية 

  

 جامعة دمشق
  بساتني  )درعا -ويداءسال(

جامعة دمشق
)القنيطرة(  

 حنل -إنتاج حيواين

 - علوم األغذية – بساتني-إنتاج حيواين  حلبجامعة 
  حماصيل

جامعة حلب
)إدلب(  بساتني 

زراعـات   –إنتاج نبـايت  –إنتاج حيواين   جامعة تشرين
 حممية
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جامعة تشرين
)طرطوس(  )حمميةزراعات (إنتاج نبايت  

 صناعات غذائية -بساتني -إنتاج حيواينجامعة البعث
 جامعة البعث

  )السقيلبية(
 إنتاج نبايت 

جامعة الفرات
)الرقة(   حماصيل حقلية 

جامعة الفرات
)احلسكة(  

  حماصيل حقلية - حيواينإنتاج 

جامعة الفرات
)دير الزور(  

 بساتني -نتاج حيواينإ -صناعية حماصيل 

التقاين للطب  
  البيطري

 )محاه(جامعة البعث 
رعاية تناسلية وتلقيح -خمابر بيطرية
  دواجن -اصطناعي

  علمي
  
  
  

جامعة الفرات
)دير الزور(  

رعاية تناسلية  -وقاية عامة-خمابر بيطرية
  وتلقيح اصطناعي

جامعة الفرات
)الرقة(  

 رعايـة تناسـلية وتلقـيح   -وقاية عامة
  اصطناعي

جامعة الفرات
)احلسكة(  

  خمابر -دواجن 

رعايـة تناسـلية    -وقاية عامة-دواجن جامعة تشرين
  وتلقيح اصطناعي

 دواجن)إدلب(جامعة حلب
آلليات ل التقاين

 الزراعية
جامعة الفرات 

)القامشلي(   آليات زراعية  

شؤون التقاين ل 
 البادية والتصحر

)تدمر(جامعة البعث
 جامعة الفرات 

)دير الزور(  
  التصحر شؤون البادية و 

  التقاين الطيب 

  بصريات –أشعة  –ختدير  –خمابر   جامعة دمشق

  علمي
جامعة دمشق  

  )النبك(
طب  –معاجلة فيزيائية –أشعة–ختدير

  الطوارئ

 – معاجلة فيزيائية -أشعة–ختدير-خمابر  جامعة حلب
  طب الطوارئ – والنطقتأهيل السمع 
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 – معاجلة فيزيائية -أشعة-ختدير-خمابر  جامعة تشرين
  صيدلة - طب الطوارئ

 التقاين للحاسوب 

–دمشقجامعات
  البعث – تشرين

 –هندسة برجميـات  –شبكات حاسوبية
  هندسة حواسيب

  علمي

حيازة الطالب على  -
يف مقرر اللغة  50٪

  .األجنبية 
 /40/حد أدىن  -

درجة يف مادة 
  الرياضيات 

جامعة دمشق
  هندسة برجميات -هندسة حواسيب   )درعا(

جامعة الفرات
  )الرقة(

  هندسة حواسيب

 جامعة حلب
  )إدلب -حلب (

) محاه(جامعة البعث 
  هندسة برجميات –شبكات حاسوبية 

املكتب املركزي 
  لإلحصاء 

  

 التقاين اإلحصائي 
  

-حاسبات الكترونية-قيةإحصاءات تطبي  دمشق
  -  علمي  إحصاءات سكانية

  الالذقية

وزارة الشؤون 
 االجتماعية والعمل

لخدمة التقاين ل
  االجتماعية

 
 -  أديب خدمة اجتماعية دمشق

  وزارة الثقافة
  

  ثار واملتاحفاآل  
 

 متاحف -ترميم   -تنقيب دمشق
  أديب 
  
  علمي

ى حيازة الطالب عل
يف مادة اللغة   50٪
  جنبية األ
النجاح يف فحص  -

  بعد القبول املقابلة

لفنون التقاين ل 
  التطبيقية
 

 دمشق

            الضوئي التلفزيوينالتصوير
  علمي  

النجاح يف فحص 
  الرسم

  حنت -وزخرفة  خط عريب -خزف
  أديب
  علمي

لطباعة التقاين ل   عالموزارة اإل
  والنشر

  -  علمي  الطباعة والنشر  دمشق
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  لنقلوزارة ا

  

اهلندسي للخطوط  
  احلديدية 

  )ذكور فقط(
  )ملتزم(

  حلب
إدارة احلركة  -األدوات احملركة واملتحركة

 –و االتصـاالت  اإلشـارات   -والنقل
  األعمال املدنية – التسويق

  علمي

النجاح يف الفحص  -
  أثناء التسجيل الطيب

التعيني بعد التخرج  -
حصرياً يف املناطق 

الشمالية الشرقية من 
 -حلب(رية سو
 -دير الزور - الرقة

  )القامشلي

  
ارة
وز

  
حة
لص
ا

  
  الصحي   

  دمشق

معاجلـة   -أشعة -ختدير-صيدلة-خمابر
صـيانة أجهـزة    -صحة عامة -فيزيائية
أطـراف   -إحصاء وتسجيل طيب -طبية

 صناعية

  -  علمي   

معاجلـة   -أشـعة   -خمابر-صيدلة-ختدير محص
 جهزة طبية صيانة أ -فيزيائية

 –معاجلة فيزيائية  -ختدير-أشعة-خمابر دير الزور
 .صحة عامة –صيدلة 

 -صـيدلة  -ختـدير -أشعة-صحة عامة حلب
 خمابر - معاجلة فيزيائية -نظارات طبية 

 صيانة جتهيزات طبيـة -أشعة-ختدير-خمابر طرطوس
 صيدلة -

  صيدلة – أشعة -ختدير -خمابر  احلسكة

  

عة
صنا
ة ال
زار
و

  

التقاين   
لصناعات ل

  الكيميائية
تكنولوجيا  -خمابر كيميائية -كيمياء عامة  دمشق

   علمي  الصناعات الكيميائية

التقاين الصناعي   
  

 دمشق
 – إنتـاج   -كهرباء -آليات -إلكترون

 )حبوب –عامة (غذائي عام 

  - علمي

التقاين الصناعي   
 

 حلب
 -آليـات  -نتاجإ  -إلكترون–كهرباء

كيميـاء   -غزل -نسيج -آليات زراعية
  ألبسة جاهزة -نسيجال

التقاين الصناعي   
 

 -آليـات  -إنتـاج  -إلكترون–كهرباء محص
 ) تكنولوجيا -خمابر(كيمياء عام  -غذائي

لصناعات لالتقاين 
 النسيجية

 دمشق  
ألبسـة  -كيمياء النسيج -نسيج –غزل 
 جاهزة
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  املراقبني الفنيني    

  دمشق
اهلندسـة   -الرسم والتصميم الـداخلي 

النقــل  -املعاجلــة تالصــحية وحمطــا
 واملواصالت

  -  علمي

  محص
النقل  -الشؤون الفنية والبلديات

اهلندسة الصحية وحمطات  -واملواصالت
  املعاجلة

 -املساحة –الرسم والتصميم الداخلي   محاه
  املعاجلةاهلندسة الصحية وحمطات 

  حلب
 -املساحة –الشؤون الفنية والبلديات 

  الري والصرف

  الالذقية
اهلندسة  -املساحة -النقل واملواصالت

  الصحية وحمطات املعاجلة

  دير الزور
الشـؤون   –املساحة –اإلنشاءات العامة
  الفنية والبلديات

  املساحة-اإلنشاءات العامة درعا
  املساحة-النقل واملواصالت احلسكة

اهلندسة الصـحية وحمطـات   -املساحة  طرطوس
  الشؤون الفنية والبلديات -املعاجلة 

وزارة النفط والثروة
التقاين للنفط    املعدنية

  والغاز
  )ذكور فقط(

  )ملتزم(

  محص
-األجهـزة الدقيقـة  -الكهرباء الصناعية

احملاســبة -النقــل والتخـزين -التكريـر 
  علمي  عاتواملستود

-  

  إنتاج النفط والغاز  -حفر اآلبار النفطية  الرميالن
 املقابلةالنجاح يف 

والفحص الطيب أثناء 
  التسجيل

  وزارة الكهرباء

لكهرباء التقاين ل 
  وامليكانيك

  

  )عدرا(دمشق 
 -توليد الطاقـة الكهربائيـة  -الكهرباء

األمتتـة   -الطاقات اجلديدة واملتجـددة 
  يق وحفظ الطاقةتدق -والتحكم اآليل

  علمي

  
  

  
  

  
  

  حلب
 -التوزيع الكهربـائي -املراقبة الكهربائية

تـدقيق   -تقانة املعلومات واالتصـاالت 
  وحفظ الطاقة
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  الالذقية

 -توليد الطاقـة الكهربائيـة   -الكهرباء
األمتتـة   -الطاقات اجلديدة واملتجـددة 

ــتحكم اآليل ــات  -وال ــة املعلوم تقان
  واالتصاالت

-  

  -  علمي  حماسبة نفقات  دمشق  املايل التقاين   املالية وزارة
للعلوم املتوسط   وزارة األوقاف

 الشرعية والعربية
  الشريعة     دمشق

   أديب
حيازة الطالب على 

 يف التربية الدينية 50٪
  -  شرعية

  
  
  
  
  
  
  

وزارة التربية 
  

التربية الفنية
التشكيلية 
  والتطبيقية

مجيع احملافظات عدا 
  -أديب   -  مشقريف د

  علمي 

النجاح يف الفحص 
 الفين
  

  التربية املوسيقية

التربية الرياضية   
)ذكور (للمعلمني 

دمشق
 حلب
 دير الزور

-  
  

   - أديب
  علمي 

النجاح يف الفحص 
 الطيب واملقابلة

التربية الرياضية  
) إناث (للمعلمات 

 

دمشق
  حلب
 دير الزور

  

-  
  -أديب 

  علمي 
الفحص النجاح يف 

 الطيب واملقابلة

التربية الرياضية   
ذكور (للمعلمني 
  )وإناث

الرقة
  -أديب   - احلسكة

  علمي 
النجاح يف الفحص 
  الطيب واملقابلة
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 مالحظات خاصة باملعاهد
 .، والعربة للعام وليس للشهر وما بعد 1986التقدم إىل مفاضلة املعاهد من مواليد عام يف تقبل طلبات الراغبني  -1
للقبول يف هذه االختصاصـات وفـق    هوجود أكثر من اختصاص يف املعهد يتم اإلعالن عن مفاضلة داخلية في حال يف -2

  .شروط توضع من قبل جملس املعهد وترسل نسخة عن هذه الشروط إىل وزارة التعليم العايل
اهلندسـي  يف الرميالن،  فط والغازالنالفنون التطبيقية، اآلثار واملتاحف، عاهد مب االلتحاق  خيضع الطالب الراغبون يف -3

، إىل املسابقات أو املقابالت ، التربية املوسيقية، التربية الرياضيةالتشكيلية والتطبيقية التربية الفنيةللخطوط احلديدية، 
 .)1(أو الفحوص الفنية والطبية وفق ما ورد يف اإلعالن رقم 

  .إدراج رغبته ضمن الرغبات العشر األوىل يف بطاقة املفاضلة يشترط للراغب يف التفاضل على معاهد التربية الرياضية  -4
،  إىل مفاضلة الطالب العرب واألجانب فقطوغري السورية يتقدم الطالب العرب واألجانب محلة الثانوية العامة السورية  -5

املولـودون يف القطـر،    ) قيون الفلسطينيون واللبنانيون والعرا(الطالب العرب   ءباستثنااملفاضلة هذه هلم التقدم إىل  وال حيق
معاملة الطالب السوريني مـن  فيعاملون املقيمون فيه، وأمتوا كامل دراستهم حىت حصوهلم على شهادة الدراسة الثانوية السورية، 

 .حيث القبول اجلامعي يف املفاضلة العامة، ودفع الرسوم اجلامعية

يف املعاهد املقابلة الختصاصاا يف كل حمافظة وذلـك   ٪3ية بنسبة يقبل الطالب األوائل من محلة الشهادة الثانوية املهن -6
 .املقبولني يف الكلياتاألوائل  احتساببعد 

 . األوائل يف املعاهد من تصدر وزارة التعليم العايل قوائم بأمساء الطالب املقبولني -7
تقانة من خالل مفاضلة خاصة جتريهـا  يتم القبول يف معهدي االتصاالت يف دمشق وحلب التابعني لوزارة االتصاالت وال -8

  . والتقانة وزارة االتصاالت
  .مراجعة مديريات التربية يف احملافظاتميكن  املتعلقة مبعاهد وزارة التربية  على كافة الشروط واألوراق املطلوبة طالعلال
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  2010-2009مراكز التسجيل االلكترونية املعتمدة ملفاضلة القبول اجلامعي للعام الدراسي 

 

 الفرع األديب الفرع العلمي احملافظة

  دمشق
  
  
 

 كلية التربية 
 كلية االقتصاد كلية اهلندسة املعلوماتية             

 كلية العلوم كلية اهلندسة املعمارية
 كلية اآلداب كلية اهلندسة املدنية
 الربامكة–املكتب اإلداري الحتاد الطلبة  كلية الفنون اجلميلة
 مكتبة اجلامعة املركزية كلية الطب البشري

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية
 كلية الزراعة كلية الزراعة

)         ادات غري السوريةللشه(كلية طب األسنان  - املعاقني-ذوي الشهداء-أبناء أعضاء اهليئة التدريسية(ملفاضالت املعهد العايل لرصد الزالزل
 مركز استعالم وإرشاد طاليب يف مديرية شؤون الطالب املركزية

 كليات فرع درعا كليات فرع درعا درعا 
 كليات فرع السويداء كليات فرع السويداء السويداء 

  حلب
  
 

  كلية اهلندسة املعلوماتية كلية اهلندسة املعلوماتية 

 كلية الزراعة ية الصيدلة كل

 املكتبة املركزية كلية طب األسنان  

 كلية اهلندسة الكهربائية كلية اهلندسة الكهربائية

 كلية اهلندسة امليكانيكية طب بشريكلية ال

 كلية اهلندسة املدنية كلية اهلندسة املدنية 

 كلية العلوم -

 )مفاضلة املعاقني -مفاضلة ذوي الشهداء - مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية-غري سوريةالشهادات(مديرية شؤون الطالب املركزية

 مركز استعالم وإرشاد طاليب يف مديرية شؤون الطالب املركزية

 إدلب  

 كلية التربية الثانية كلية الزراعة الثانية

 كلية اآلداب الثانية كلية احلقوق الثانية

 لمحاسبة والتمويلاملعهد التقاين ل -

  الالذقية
  
 

 املكتبة املركزية كلية اهلندسة املدنية

 االقتصاد جملس اجلامعة القدمي

 - كلية اهلندسة املعلوماتية

 )شهادات غري سورية -مفاضلة املعاقني  -مفاضلة ذوي الشهداء-مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية(مركز الباسل للحاسبات

 م وإرشاد طاليب يف مديرية شؤون الطالب املركزية ويف املكتبة املركزيةمركز استعال

 طرطوس 
كلية اآلداب الثانية كلية االقتصاد الثانية

كلية اهلندسة التقنية القدمية كلية اهلندسة التقنية اجلديدة
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  محص
  
 

 كلية اهلندسة املدنية 
 ) جسمياًأديب ومعاقني(كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية 

 كلية العلوم 

  ) الشهادات غري السورية/ (1/خمرب االنترنت-كلية اهلندسة املعمارية
 )ذوي الشهداء -أبناء أعضاء اهليئة التدريسية/ (2/خمرب االنترنت - كلية اهلندسة املعمارية

 مركز استعالم وإرشاد طاليب يف كلية اهلندسة املعمارية 

 محاه   
 كلية االقتصاد 

 كلية الطب البيطري 
 كلية التربية الثانية 

 دير الزور  

 كلية اهلندسة البتر وكيميائية 
 درجة وما فوق/ 151/كلية الزراعة 

 درجة وما دون/150/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 )شهادات غري سورية -مفاضلة املعاقني -اءمفاضلة ذوي الشهد-مفاضلة أبناء أعضاء اهليئة التدريسية(كلية اهلندسة البتر وكيميائية

 مركز استعالم وإرشاد طاليب يف مديرية شؤون الطالب املركزية

 كلية احلقوق  احلسكة  
 درجة وما فوق ذكور   / 171/كلية اآلداب 
 درجة وما فوق إناث / 171/كلية التربية

 درجة وما دون ذكور وإناث/ 170/كلية الزراعة 
 كلية العلوم كلية اآلداب  الرقة 

 كلية اهلندسة املدنية –برا مكة  -املعهد التقاين اهلندسي بدمشق  مركز مفاضلة الطالب العرب واألجانب

  
  وزير التعليم العايل

  

  غياث بركات الدكتور 


