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 إلى رئاطت جاهعت

 طزطْص - حواٍ – الفزاث – البعث – حشزٌي – حلب – دهشك

 

فققً جاهعققاث  االخخصاصققاث الوخواةلققت  أطققواا ال ققلم الومبققْلٍي فققًالوخضققوي  المققزارًظقق ت ًزفققك ل ققن ر  ققا   

عقي ّسارة  الصقادرةحولت شِادة الدراطت الثاًٌْت الوٌٍِت هي  ،0202/0200للعام الدراطً ّهعاُد الجوِْرٌت العز ٍت الظْرٌت 

 .0202 عامل األولىلدورة ا الوْارد الوائٍت 

 22/22/0202ٌزجى االطلع ّالعول على حظجٍل ُؤالا ال قلم اعخبقارا  هقي صبقيام ٌقْم الحقد الْالق  فقً   

  عد الخأكد هواٌلً:   02/20/0202ّلغاٌت ٌْم ال وٍض الْال  فً 

، ّالخأكٍققد علققى عققدم 0202عققام ل بالدددورة األولددىأى ح ققْى الشققِادة الثاًٌْققت الخققً طٍظققجل  وْجبِققا ال الققب هوٌْحققت لققَ  (2

 حظجٍل أي طالب خلفا  لذلك.

 % كحد أدًى فً الشِادة الثاًٌْت  عد طً درجت هادة الخز ٍت الدٌٌٍت.57حٍاسة ال لم الومبْلٍي فً ال لٍاث على هعدل  (0

 / ّها عد ّالعبزة للعام ّلٍض للشِز.2991أى ٌ ْى ال لم الومبْلٍي فً الوعاُد هي هْالٍد / (2

 هي جٌظٍاث ال لم الومبْلٍي ّه البخِن  الّراق الثبْحٍت الو لْ ت للخظجٍل اضافت الى:  الخأكد (4

 صْرة عي الب الت الش صٍت لل الب الظْري. -

/ 062صْرة عي المٍد فً الظجل الودًً  هظخ زج حدٌثا  لل القب الفلظق ًٌٍ الظقْري ال اضق  لح قام المقاًْى رلقن / -

ّال حمبقل صقْرة ّهقا لبقل  06/5/2976لجْا لعائلت ال الب ّالذي ٌجب أى ٌ قْى  خقارٌخ ٌذكز فٍَ حارٌخ ال 2976لعام 

  )الب الت الش صٍت(. ّةٍمت االلاهت الوؤلخت

ن الطاطًق )الحلمقت الثاًٍقت(  - ٌخمدم ال لم العزم  ْةٍمت حثبج جٌظٍخِن ّشِادة هٍلد طْرٌت ّّةٍمت حظلظل دراطً لوزحلت الخعلٍق

 على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم  االّراق الو لْ ت هٌَ.ًْي فً طْرٌت ّهزحلت الخعلٍن الثا

ٌخمدم أ ٌقاا الوْاطٌقاث الظقْرٌاث الومٍوقاث فقً طقْرٌت  ْةٍمقت حثبقج جٌظقٍخِن ّّةٍمقت حظلظقل دراطقً لوزحلقت الخعلقٍن  -

ٍت لألم ّطٌد إلاهت لِا خلل هقدة الطاطً)الحلمت الثاًٍت( ّهزحلت الخعلٍن الثاًْي فً طْرٌت ّصْرة عي الب الت الش ص

 على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم  االّراق الو لْ ت هٌَ.دراطت ا ٌِا فً طْرٌت 

 

 والبحث العلمي معاون وزير التعليم العالي

 طيفىر رياضالدكتىر                                                                                           

                                                                                                                                                      

 صىرة الى: 

 ٌزجى االطلع  -الو خب الخٌفٍذي  –االححاد الْطًٌ ل لبت طْرٌت  -

 ٌزجى االطلع. – الوْارد الوائٍتّسارة -

 طزطْص –حواٍ  –الفزاث  –البعث  –حشزٌي  –حلب  –دهشك   الظادة هدراا شؤّى ال لم الوزكشٌت  فً جاهعاث –

 للخعلٍن الخماًً االعلىالوجلض -

 

 :الموضوع
بليغ قرار المقبولين األوائل  نلن لملله دل     ت

الدراسلللله الي  وللللله الم ديلللله الرلللل  ر   للللن و ار  
 .0202لع م  الدور  األولى  الموار  الم ئيه



 لجمهورية العربية السورية ا       

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي    

 

 

 /         305قــرار رقم /      

 

 والبحث العلميير التعليم العالي وز 

 . 7002لعام  72رقم  القانون بناء على أحكام 

 .7002لعام  730وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

 .7003/ لعام 52رقم /وعلى الرسوم 

 7002لعام 507و7003 لعام /522/مجلس التعليم العالي رقم  قراروعلى 

 .7002لعام040و 7003لعام  /002رار المجلس األعلى للتعليم التقاني رقم وعلى ق

 . المواردالمائيةوعلى قوائم الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية المهنية المبلغة إلينا من وزارة 

 :يقــرر ما يلي

 

الصرادرة عرن وزارة المروارد نويرة المهنيرة الحاصرلة علرى الشرهادة الثا عائشرةالردتها يمامه مرروان العطيره تقبل الطالبة  -0المادة 

( بعرد طري درجرة مرادة التربيرة الدينيرة 53.42بمعدل وقردر   و الحسكةمن محافظة  7070لعام  الدورة األولىالمائية 

حما  السرلمية( –البعرث –حلر  تشررين -قسرم الهندسرة الريفيرة بجامعرات دمشر –في السرنة األولرى مرن كليرة الزراعرة 

 .  7070/7077الحسكة وفي الجامعة التي تختارها الطالبة للعام الدراسي  -السويداء -الفرات 

 

الصررادرة عررن وزارة الحاصررلة علررى الشررهادة الثانويررة المهنيررة  غيثرراءالرردتها يمامرره أحمررد حجرري محمررود   ةالطالبرر تقبررل  -7المرراد  

( بعرد طري درجرة مرادة التربيرة 54.25بمعدل وقدر   ومن محافظة الالذقية  7070لعام  الدورة األولىالموارد المائية 

 : الدينية في السنة األولى من

 المعاهد التقانية الزراعية التابعة للجامعات . -                    

 المعهد التقاني للزراعات المتوسطية في الالذقية.  -                     

 القامشلي . المعهد التقاني للمكننة الزراعية في -                     

        7070/7077للعام الدراسي  ةالطالب تختار ما  وف                                              

 

 اعتباراً من اوتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منهما هذا القرار إنجاز مراحل تسجيلهم في تينالمقبول الطالبتينعلى  -5المادة 

 .02/00/0100  فينهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع ، وحتى 01/01/0100 الواقع في  حداأل صباح يوم             
 

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . -4المادة  
 

75/2/7070 
 
 

 والبحث العلمي ليوزير التعليم العا                                                                                            

 
 

    بسام ابراهيمالدكتور                                                                                                         


