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                       إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

لمجلس األعلى شروط التقدم لمفاضلة الطالب العرب واألجانب للقبول في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية الخاضعة إلشراف ا

حملة الشهادة الثانوية المهنية السورية أو غير السورية المعادلة لهال 9191-9102للتعليم التقاني للعام الدراسي   

ية المهنية ل عدد من الطالب من أبناء البالد العربية أو األجنبية من حملة شهادة الدراسة الثانوعن قبو تعلن وزارة التعليم العالي

 –حلب  –ت )دمشق الكليات التطبيقية بجامعا السورية أو غير السورية التي تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية في

 9191-9102 للعام الدراسي لمجلس األعلى للتعليم التقانيالحكومية الخاضعة إلشراف ا حماه( والمعاهد التقانية-البعث -تشرين 

 بموجب مفاضلة خاصة بهم وفق اآلتي: 

أن يكوووون الطالوووب حاصوووالد علوووى شوووهادة الدراسوووة الثانويوووة المهنيوووة السوووورية أو غيووور السوووورية المعادلوووة لهوووا فوووي  حووود  دورتوووي  -0

 .9102أو 9102العامين  

 دل الطالب في الشهادة الثانوية عن المعدل المطلوب في الجدول التالي:أن ال يقل مع -9

 

 



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

2 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية
 تقنيات الحاسوب

 الكلية التطبيقية

الحاسوب ( تقانات)   

 جامعة دمشق

%57 

 

تشرينجامعة   

البعثجامعة   

حماهجامعة   

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 

 الكلية التطبيقية

 ) الميكاترونكس (
 جامعة دمشق

57 %  
 

 التقنيات االلكترونية

تكييفالتبريد وال  

 ميكاترونيكس

انيك ميك -كهرباء و لكترون المركبات

 وكهرباء المركبات

 التصنيع الميكانيكي

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التقنيات االلكترونية

 

 الكلية التطبيقية

 ) التقانات االلكترونية (

 

 جامعة حلب

 

57 %  

 

 ميكاترونيكس

 اتصاالت

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 أجهزة قياس وتحكم
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 صيانة أجهزة طبية
 الكلية التطبيقية

 )تقانات األجهزة الطبية(
 جامعة تشرين

 
 

57 %  

 ميكاترونيكس 

 المهنية الصناعية الصادرة

وزارة التربيةعن   

 التدفئة والتمديدات

 الكلية التطبيقية

يد () التدفئة والتكييف والتبر  

 جامعة حلب

57 %   

 
 التبريد والتكييف

 جامعة تشرين

 جامعة البعث

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التصنيع الميكانيكي

 الكلية التطبيقية

 ) التصنيع الميكانيكي (

 

 

 جامعة تشرين

 

 

 

 

57 %  

 

 

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

 اللحام وتشكيل المعادن

ام وتشكيل المعادن ) تعليم اللح

(مزدوج  

 النماذج والسباكة
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
 لحام وتشكيل معادن

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التقنيات االلكترونية

 الكلية التطبيقية

 ) تقانات االتصاالت (

 

 

 
  جامعة تشرين

57 %  

 اتصاالت

 تقنيات الحاسوب

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط

 

 كهرباء صناعية
 

 

 الكلية التطبيقية

ت ) التغذية الكهربائية للمنشآ

 الصناعية والمدن (

 

 

 

 

(حماه –تشرينجامعتي )   

 
 

 

57 %  المهنية الصناعية الصادرة 

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 التقنيات االلكترونية

 تقنيات الحاسوب

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

  ميكانيك مركبات

 الكلية التطبيقية

المركبات () ميكانيك   
 جامعة تشرين

 

57 %  
 آليات ومعدات زراعية
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

يك ميكان-كهرباء و لكترون المركبات

 وكهرباء المركبات

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
 اآلالت الزراعية

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري

 
 

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقنيات الكهربائية

 
 

 
 

انيكية المعهد التقاني للهندسة الميك

 والكهربائية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 جامعة دمشق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

01%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقنيات االلكترونية

 التبريد والتكييف

 االتصاالت

 ميكاترونيكس

 التدفئة والتمديدات

 نماذج وسباكة

 التصنيع الميكانيكي
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  
 

 

انيك ميك -كهرباء و لكترون المركبات

 وكهرباء المركبات

 آليات ومعدات زراعية

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 اللحام وتشكيل المعادن

انيكية المعهد التقاني للهندسة الميك

 والكهربائية
 جامعة دمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01%  

 
 
 
 
 
 

المعادن ) تعليم اللحام وتشكيل 

(مزدوج  

 ميكانيك مركبات

 صيانة أجهزة طبية

الصادرة عن وزارة لمهنية ا

 النفط
 لحام وتشكيل معادن

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  

 مالحة بحرية

 ميكانيك بحري

حلب( –دمشقجامعتي) انيكية المعهد التقاني للهندسة الميك كهرباء صناعيةالصادرة عن المهنية   
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

النفطوزارة  أجهزة القياس والتحكم 
  والكهربائية

 

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

انيكية المعهد التقاني للهندسة الميك

 والكهربائية
 جامعة حلب

01%  

 

االلكترونيةالتقنيات   

 التبريد والتكييف

 االتصاالت

 ميكاترونيكس

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

  التدفئة والتمديدات

 

 

 

 

 

 

انيكية المعهد التقاني للهندسة الميك

 والكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة حلب

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01% 

 
 
 
 
 

الميكانيكي التصنيع  

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

 اللحام وتشكيل المعادن

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم 

 مزدوج(

 نماذج وسباكة

 نسيج

 غزل
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

  صيانة أجهزة طبية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 النسيج اليدوي و البروكار

الصادرة عن المهنية 

النفطوزارة  
معادنلحام وتشكيل   

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 مالحة بحرية

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

المعهد التقاني للكهرباء  التقنيات الكهربائية

 -حلب-والميكانيك /دمشق

 الالذقية/

 

 وزارة الكهرباء

 
 

77%  التقنيات االلكترونية 

 االتصاالت

 الصادرةالمهنية الصناعية 

 عن وزارة التربية

  التقنيات الكهربائية
 
 

يةالمعهد التقاني للطاقة الشمس  

 
 

 
 
 

 جامعة طرطوس
 

 
 
 

71 %  
 التبريد والتكييف

 التدفئة والتمديدات

 التقنيات االلكترونية

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية
 المعهد التقاني للحاسوب تقنيات الحاسوب

دمشقجامعة   

01 %  

 

 جامعة دمشق )درعا(

 جامعة حلب

(  تشرين )الالذقيةجامعة   



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

9 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 جامعة البعث ) حمص(

 جامعة حماه

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 صناعة األلبسة ) تعليم مزدوج (

المعهد التقاني للصناعات -

 النسيجية بدمشق

للصناعات المعهد التقاني  -

 التطبيقية بحلب

% 01 وزارة الصناعة  

 النسيج اليدوي والبروكار

 الغزل

 النسيج

المهنية النسوية الصادرة 

 عن وزارة التربية
 خياطة المالبس

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 التقنيات الكهربائية

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب

% 01 وزارة الصناعة  

 التقنيات االلكترونية

انيك ميك -كهرباء و لكترون المركبات

 وكهرباء المركبات

 آليات ومعدات زراعية

 اللحام وتشكيل المعادن
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم 

 مزدوج(

 التصنيع الميكانيكي

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

 ميكانيك مركبات

 النماذج والسباكة

الصادرة عن وزارة المهنية 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحلب
% 01 وزارة الصناعة  

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

الكهربائيةالتقنيات   

 

 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية بحمص

 

 

 وزارة الصناعة

 

 

01 %  

 التقنيات اإللكترونية

 آليات ومعدات زراعية

 اللحام وتشكيل المعادن
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

اللحام وتشكيل المعادن ) تعليم 

 مزدوج(

 التصنيع الميكانيكي

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

باء ميكانيك وكهر -ميكانيك مركبات

 المركبات

 نماذج وسباكة

الصادرة عن المهنية 

النقلوزارة  
 ميكانيك بحري

 

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 

 
 

 التقنيات الكهربائية
 

 

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق

 

 

 

 

 

 وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

01 %  

 

 

 

 التقنيات االلكترونية

انيك ميك -كهرباء و لكترون المركبات

 وكهرباء المركبات

معادنالاللحام وتشكيل   

المعادن ) تعليم اللحام وتشكيل 

(مزدوج  



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

12 
 

أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 التصنيع الميكانيكي

زدوج (التصنيع الميكانيكي ) تعليم م  

 ميكانيك مركبات

 النماذج والسباكة

المهنية الصادرة عن وزارة 

 النقل
 ميكانيك بحري

المعهد التقاني للصناعات 

 التطبيقية دمشق
% 01 وزارة الصناعة  

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 آليات ومعدات زراعية

يةالمعهد التقاني للمكننة الزراع %71 جامعة الفرات )القامشلي(   

يك ميكان -كهرباء و لكترون مركبات

 وكهرباء المركبات

 ميكانيك مركبات

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الزراعة
آلالت الزراعيةا  

المهنية الصادرة عن وزارة 

 الموارد المائية
 ري وصرف

المهنية التجارية الصادرة 

 عن وزارة التربية
 تجارية

ة المعاهد التقانية للعلوم المالي

 والمصرفية

 جامعة دمشق

01 %  جامعة دمشق ) درعا ( 

 جامعة حلب
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 جامعة تشرين

 جامعة الفرات )دير الزور(

المعاهد التقانية إلدارة األعمال 

 والتسويق

 جامعة دمشق

 جامعة حلب

 جامعة تشرين

 المعهد التقاني اإلحصائي
 

 جامعة دمشق

 جامعة تشرين

عن  لصادرةا المهنية الفندقية

 وزارة السياحة
 فندقية

احية المعاهد التقانية للعلوم السي

 دير-حلب  –والفندقية ) دمشق

–طرطوس –الالذقية  –الزور 

السويداء ( –حمص   

 وزارة السياحة
دوام طالب معهد دير 

.ةالزور سيكون في الحسك  

في مادة اللغة األجنبية% 71  

المهنية للفنون النسوية 

وزارة التربيةالصادرة عن   
 فنون نسوية

احية المعاهد التقانية للعلوم السي

ر والفندقية اختصاص التدبي

 -ةالالذقي -حمص -الفندقي )حلب

(دير الزور -طرطوس  

 وزارة السياحة

دوام طالب معهد دير 

.ةالزور سيكون في الحسك  

في مادة اللغة األجنبية  71%  
في فحص المقابلة للناجحين  

الصادرة  المهنية الزراعية

 عن وزارة الزراعة

آلالت الزراعيةا ذائيةالمعهد التقاني للصناعات الغ   جامعة الفرات )دير الزور( 

71%  
 

 الزراعية
)خرابو( دمشقجامعة  المعاهد التقانية الزراعية  
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

 جامعة دمشق ) درعا (

 جامعة دمشق ) السويداء(

 جامعة دمشق ) القنيطرة(

 جامعة حلب

 جامعة البعث ) حمص(

 جامعة حماه ) السقيلبية (

 جامعة طرطوس

جامعة الفرات ) دير 

 الزور(

 جامعة الفرات ) الحسكة(

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية
 جامعة تشرين

المهنية الزراعية الصادرة 

 عن وزارة الزراعة
 الزراعية

 المعهد التقاني لشؤون البادية

 والتصحر 
 جامعة البعث )تدمر(

د في حمصالدوا م حاليا  
71%  

ريالمعاهد التقانية للطب البيط البيطرة المهنية البيطرية الصادرة  
جامعة الفرات ) دير 

 الزور(
71%  
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أوالكلية المعهد المهنة الثانوية يةالمعهدأوالكل تبعية   
 الشهادة معدل من المطلوب األدنى الحد

المطلوبة والشروط  

(جامعة الفرات ) الحسكة عن وزارة الزراعة  

(جامعة تشرين ) الالذقية  

حماه جامعة  

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية
 جامعة تشرين

 

المهنية للري والصرف 

الصادرة عن وزارة الموارد 

 المائية

 الري والصرف

 المعهد التقاني الزراعي

 –جامعةدمشق)خرابو

ة( القنيطر -السويداء -درعا

جامعة البعث  -جامعة حلب

)حمص( جامعة الفرات ) 

 -الحسكة( –دير الزور 

جامعة –جامعة حماه 

 طرطوس   

71%  

المعهد التقاني للزراعات 

 المتوسطية
(جامعة تشرين ) الالذقية  71%  

المهنية للنقل البحري 

 الصادرة عن وزارة النقل
طرطوسجامعة  المعهد التقاني للنقل البحري مالحة بحرية  71%  

المهنية للفنون النسوية 

 الصادرة عن وزارة التربية
 فنون نسوية

يقيةالمعهد التقاني للفنون التطب  
 

 دمشق

01%  
صاص +فحص الخط الختالرسمفي فحص  للناجحين

الخط العربي وفحص الرسم فقط لباقي 

لة االختصاصات وفق ما هو محدد في  عالن المفاض

 العامة

 المهنية الصناعية الصادرة

 عن وزارة التربية

 النجارة
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 أحكام عامة

 

ال يحمووول أكثوور مووون جنسوووية ومووون بينهووا الجنسوووية السوووورية يعاموول علوووى أسووواس أنووو  سوووري مووون جميوووع الوجووووه و كوول طالوووب-0 

  لى هذه المفاضلة.يحق ل  التقدم 

الطوووالب العووورب المقيموووون فوووي سووووورية وأبنووواء األمهوووات السووووريات الحوووائزين علووووى الشوووهادة الثانويوووة المهنيوووة السووووورية -9

 الطالب السوريين بالقبول الجامعي يحق لهم التقدم لهذه المفاضلة.والذين يعاملون معاملة  9102لعام 

 في جميع الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية هي اللغة اإلنكليزية حصراد.للتدريس  المعتمدة اللغة األجنبية-3

 من وزارة التربية.المهنية بعد معادلتها  يتم قبول الطالب بموجب هذه المفاضلة وفق معدالتهم بالشهادة الثانوية-4

 وما بعد.0223 تقبل طلبات الراغبين في تدوين رغبة أحد المعاهد أن يكونوا من مواليد -7 

  عوووووالنالفحوصوووووات والمقوووووابالت واالختبوووووارات الخاصوووووة بوووووبعم المعاهووووود خوووووالل المواعيووووود المحوووووددة فوووووي  توووووم اجوووووراء-0 

 . المفاضلة العامة

بطاقوووة المفاضووولة فوووي  معهووود يحتووواج القبوووول فيووو   لوووى النجوووا  فوووي فحص اختبوووار   يرغوووب بتووودوين رغبوووة فوووي كووول طالوووب-5

 .يجب أن يكون قد اجتازها بنجا مقابلة 



 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 

17 
 

علوووى الطالوووب الراغوووب فوووي التقووودم  لوووى مفاضووولة الطوووالب العووورب واألجانوووب وفوووق شوووروط هوووذا االعوووالن تسوووديد سووولفة ماليوووة -2

فوووي هوووذا اإلعوووالن   وتحتسوووب هوووذه السووولفة مووون قيموووة رسوووم  ( دوالر أمريكوووي فوووي أحووود المصوووارف الموووذكورة711وقيمتهوووا )

الخوودمات الجامعيووة حووين  نجوواز الطالووب لمراحوول تسووجيل  فووي الكليووة او المعهوود الووذي قفبوول فيوو  بنتيجووة هووذه المفاضوولة  وال تفوورد 

الل الفتوورة هووذه السوولفة للطالووب فووي حووال قبولوو  وفووق تسلسوول رغباتوو  المسووجلة فووي بطاقووة المفاضوولة السووتنكاف  عوون التسووجيل خوو

 التي ستحدد للتسجيل النهائي  وتعاد هذه السلفة للطالب  ذا كانت جميع رغبات  مرفوضة.

 إجراءات التقدم إلى المفاضلة

 

د  أو وكيلووو  القوووانوني )بموجوووب وكالوووة رسووومية( لالشوووترا  فوووي هوووذه المفاضووولة  زارة التعلووويم العوووالي المجلوووس األعلوووى وفوووي يتقووودم الطالوووب شخصووويا

 التقاني .للتعليم 

 

 

 الوثائق المطلوبة ومواعيد التقدم للمفاضلة

  و ذا كانووووت الشووووهادة الثانويووووة غيوووور سووووورية لدراسووووة الثانويووووة المهنيووووة السوووووريةصووووورة مصوووودقة عوووون الوليقووووة األصوووولية للنجووووا  فووووي شووووهادة ا -0

العربيوووة السوووورية فوووي هوووذه الدولوووة ومووون )تصووودذ هوووذه الوليقوووة مووون وزارة الخارجيوووة فوووي الدولوووة التوووي صووودرت عنهوووا ومووون سوووفارة الجمهوريوووة 

 وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية في دمشق وترفق ترجمة مصدقة من وزارة العدل  ذا كانت باللغة األجنبية (

 صورة عن جواز السفر مرفقة بترجمة  لى اللغة العربية  ذا كانت باللغة األجنبية أو شهادة ميالد أو  خراج قيد. -9
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 ( دوالر أمريكي في المصارف المذكورة في هذا اإلعالن.711بتسديد سلفة مالية وقيمتها )  شعار مصرفي -3

 

 رسوم الخدمات الجامعية السنوية المطلوبة:

 /9111دوالر أمريكي للكليات التطبيقية  / 

 /0911دوالر أمريكي للمعاهد التقانية للحاسوب  / 

 /0911 دوالر أمريكي للمعاهد الفندقية / 

 /0111ر أمريكي لباقي المعاهد/ دوال 

  دوالر أمريكي511رسم تسجيل لمرة واحدة فقط وقدره / الكليةعند التسجيل للمرة األولى في  الطالبيسدد/ 

  دوالر أمريكي711عند التسجيل للمرة األولى في المعهد رسم تسجيل لمرة واحدة فقط وقدره / الطالبيسدد/ 

  مون قيموة الرسووم المقوررة  %71المحتلة الحاصل على الشهادة الثانوية من أراضي الدولة الفلسطينية نسوبة يسدد الطالب الفلسطيني القادم من األراضي

 أعاله في الكليات والمعاهد المماللة.

 مالحظة:

حسب نشرة أسعار يمكن للطالب المقبول على أساس الشهادة الثانوية السورية الخيار بين التسديد بالقطع األجنبي أو ما يعادل  بالليرة السورية  -

 الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجيل.
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 :المصارف المعتمدة

 المصرف المعتمد لتسديد السلفة الجامعة

 دمشق
 كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة دمشق رقم

ck1-10169193 

 ck1-10344100كافة فروع المصرف العقاري حساب جامعة حلب رقم  حلب

 تشرين

وري في جميع فروع المصارف التجارية بسورية لصالح المصرف التجاري الس

التعليم الموازي( رقم الحساب-/ بالالذقية )جامعة تشرين4فرع/  

0304-093912-001 

 البعث

 رقم جميع فروع المصارف العقارية بسورية باسم حساب جامعة البعث -

ck1-10170174 

 رقمجميع فروع المصرف التجاري السوري حساب جامعة البعث  -

0403-030332-001 
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 حماه

 رقم جميع فروع المصرف التجاري السوري حساب جامعة حماه -

0501-024384-001 

 ck1-10991333جميع فروع المصرف العقاري في حماه  -

 الفرات
 رقم المصرف التجاري السوري وفروع  حساب جامعة الفرات -

762208-006 

 طرطوس
/لحساب جامعة 0المصرف التجاري السوري فرع طرطوس رقم / -

 011-0601085111طرطوس/تعليم موازي/ رقم الحساب 

 

 مكان ومواعيد تقديم الطلبات:

وحتى نهاية  3/01/9102الواقع في الخميس اعتباراد من صبا  يوم في وزارة التعليم العالي المجلس األعلى للتعليم التقاني يتم تقديم طلبات المفاضلة 

د  01/01/9102الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في  د من الساعة التاسعة صباحا ويتم استقبال الطالب ضمن فترة التسجيل المحددة أعاله يوميا

 وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراد 

 وزير التعليم العالي

 تعليم التقانيرئيس المجلس األعلى لل

 

 الدكتور بسام ابراهيم
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م. السيد الوزير -  
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يرجى االطالع. –المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين -  

مديرية اإلعالم -  

المعهد ............................ التابع لوزارة .........................-  

 

 

 


