الجمهىريت العربيت السىريت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الموضوع:
تبليغ غغا غ غبال المألبغ غغوليح اة ا غ غ غ غغح مل غ غ
شهادة الدلاس الثانوي المهنيغ الاغادلة غح
زالة الغغن الثغغب ة المندني غ الغغد لة اة ل غ
لنام .0202

إلى رئاطت جاهعت
دهشك-حلب-حشزٌي-البعث-الفزاث-حواٍ-طزطْص
الظٍد هدٌز الوعِد الخماًً للٌفظ ّالغاس بحوص – الزهٍالى -باًٍاص
ع  /ط ّسارة الٌفظ ّالثزّة الوعدًٍت
ًزفققك ل ققن رب ققا ًظق ت المققزار الوخضققوي أطققواا ال ققالم الومبققْلٍي فققً االخخصاصققاث الوخواةلققت فققً جاهعققاث
ّهعاُد الجوِْرٌت العزبٍت الظْرٌت للعام الدراطً  ،0200/0202هي حولت شِادة الدراطت الثاًٌْت الوٌٍِت الصقادرة عقي ّسارة
الٌفظ ّالثزّة الوعدًٍت الدّرة األّلى لعام .0202
ٌزجى االطالع ّالعول على حظجٍل ُؤالا ال قالم اعخبقارا هقي صبقيا ٌقْم األحقد الْالقف فقً 0202/22/22
ّلغاٌت ٌْم ال وٍض الْالف فً  0202/20/02بعد الخأكد هواٌلً:
 )2أى ح ققْى الشققِادة الثاًٌْققت الخققً طٍظققجل بوْجبِققا ال الققب هوٌْحققت لققَ بالددرورة الولد لعققام ّ ،0202الخأكٍققد علققى عققدم
حظجٍل أي طالب خالفا لذلك.
 )0حٍاسة ال الم الومبْلٍي فً ال لٍاث على هعدل  %57كحد أدًى فً الشِادة الثاًٌْت بعد طً درجت هادة الخزبٍت الدٌٌٍت.
 )2أى ٌ ْى ال الم الومبْلٍي فً الوعاُد هي هْالٍد ّ /2991/هابعد ّالعبزة للعام ّلٍض للشِز.
 )4الخأكد هي جٌظٍاث ال الم الومبْلٍي ّه البخِن باألّراق الثبْحٍت الو لْبت للخظجٍل اضافت الى:
صْرة عي الب الت الش صٍت لل الب الظْري. صْرة عي المٍد فً الظجل الودًً هظخ زج حدٌثا لل القب الفلظق ًٌٍ الظقْري ال اضقف ألح قام المقاًْى رلقن /062/لعام ٌ 2976ذكز فٍَ حارٌخ اللجْا لعائلت ال الب ّالذي ٌجب أى ٌ قْى بخقارٌخ ّ 2976/5/06هقا لبقل ّال حمبقل صقْرة
ّةٍمت االلاهت الوؤلخت(الب الت الش صٍت).
 ٌخمدم ال الم العزم بْةٍمت حثبج جٌظٍخِن ّشِادة هٍالد طْرٌت ّّةٍمت حظلظل دراطً لوزحلت الخعلقٍن األطاطقً (الحلمقت الثاًٍقت)ّهزحلت الخعلٍن الثاًْي فً طْرٌت على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم باالّراق الو لْبت هٌَ.
 ٌخمدم أبٌقاا الو ْاطٌقاث الظقْرٌاث الومٍوقاث فقً طقْرٌت بْةٍمقت حثبقج جٌظقٍخِن ّّةٍمقت حظلظقل دراطقً لوزحلقت الخعلقٍناألطاطً(الحلمت الثاًٍت) ّهزحلت الخعلٍن الثاًْي فً طْرٌت ّصْرة عي الب الت الش صٍت لألم ّطٌد إلاهت لِا خالل هقدة
دراطت ابٌِا فً طْرٌت على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم باالّراق الو لْبت هٌَ.

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الركتىر رياض طيفىر
صىرة ال :
 االححاد الْطًٌ ل لبت طْرٌت – الو خب الخٌفٍذي ٌ -زجى االطالعّسارة الٌفظ ّالثزّة الوعدًٍت – ٌزجى االطالع.– الظادة هدراا شؤّى ال الم الوزكشٌت فً جاهعاث– دهشك – حلب – حشزٌي – البعث – الفزاث – حواٍ – طزطْص
-الوجلض االعلى للخعلٍن الخماًً

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــرار رقم /

405

/

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بناء على أحكام القانون رقم  72لعام . 7091
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم  740لعام .7002
وعلى الرسوم رقم  /62/لعام .7094
وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم  /622/لعام 7094و 607لعام7092
وعلى قرار المجلس األعلى للتعليم التقاني رقم  /992لعام  7094و950لعام.7092
وعلى قوائم الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية المهنية المبلغة إلينا من وزارة النفط والثروة المعدنية .

يقــرر ما يلي:
الماااااادة  -9يقباااااال الطاااااال الحاااااائزون شاااااهادة الدراساااااة الثانوياااااة المهنياااااة النفطياااااة فاااااي حمااااا
الااادورة األولااااى لعااااام  7079فاااي الساااانة ا ولااااى فاااي الكليااااات وا قسااااام المقابلاااة
 7077/7079وفقا ً مايلي:

التابعاااااة لاااااوزارة الااااانفط
تصاصاااااتهم للعااااام الدراسااااي

معدال الدرجات في
الشهادة الثانوية

الرقم

اسم الطال ونسبته

المهنية الدورة األولى
بعد طي درجة مادة

المهنة في الثانوية
النفطية بحم

الجامعة والكلية والقسم المقبوال فيه

التربية الدينية

 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة فً كلٌات الهندسةالمٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات :
دمشق – تشرٌن – البعث وفً السوٌداء.

 1عبد الكرٌم تمام الحسن

39.39

كهرباء
صناعٌة

 قسما هندسة نظم القدرة الكهربائٌة و هندسة القٌادةالكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة
بجامعة حلب.
 قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدنفً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن وحماه.
وفق ما ي تاره الطال

معدال الدرجات في
الشهادة الثانوية

الرقم

اسم الطال ونسبته

المهنية الدورة األولى
بعد طي درجة مادة

المهنة في الثانوية
النفطية بحم

الجامعة والكلية والقسم المقبوال فيه

التربية الدينية

1

رضا

محمود المعمار

35.99

أجهزة القٌاس  -قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت فً كلٌات
الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات:
والتحكم
(دمشق  -تشرٌن  -البعث).
 قسم الهندسة االلكترونٌة فً كلٌة الهندسةالكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب.

9

ٌزن

هٌثم

حمود

35.95

1

احمد

وارث محمد

63.95

9

مجد

سلٌمان

69.53

أجهزة القٌاس
والتحكم

 قسم التقانات االلكترونٌة –الكلٌة التطبٌقٌةبجامعة حلب.
وفق ما ي تاره الطال

اللحام
وتشكٌل
المعادن

 قسم هندسة التصمٌم المٌكانٌكً فً كلٌة الهندسةالمٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق
 قسم هندسة التصمٌم واالنتاج فً كلٌة الهندسةالمٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات :
تشرٌن – البعث -الفرات.
 قسم هندسة المعادن فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌةوالكهربائٌة بجامعة البعث .
 أقسام هندسة االنتاج  -علم المواد الهندسٌة –الهندسة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
بجامعة حلب.

علً

اللحام وتشكٌل  -قسما هندسة المعدات واآللٌات – المكننة الزراعٌة
فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس
المعادن
 قسم التصنٌع المٌكانٌكً -فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌنوفق ما ي تاره الطال

الماده ٌ -7قبل الطالب الحائزون شهادة الدراسة الثانوٌة المهنية النفطياة فاي حما التابعةة لةوزارة الةنفط الادورة األولاى
لعام  9291فً السنة االولى فً المعاهد المقابلة الختصاصاتهم للعام الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً:
معدال الدرجات في

الرقم

اسم الطال ونسبته

الشهادة الثانوية المهنية
الدورة األولى بعد طي

المهنة في الثانوية
النفطية بحم

المعهد المقبوال فيه

درجة مادة التربية الدينية

1

ٌوسف اكثم

القاسم

39.33

أجهزة القٌاس
والتحكم

9

سلٌمان مؤمون المزنه

39.31

أجهزة القٌاس
والتحكم

العٌسى

69.56

اللحام وتشكٌل
العادن

قاسم

39.59

كهرباء صناعٌة

 المعهد التقانً للنفط والغاز بحمص قسم هندسة الةتحكم فةً المعهةد التقةانً للهندسةةالمٌكانٌكٌةةةة والكهربائٌةةةة فةةةً جةةةامعتً دمشةةةق
وحلب
وفق ما ي تاره الطال

 -المعهد التقانً للنفط والغاز  -حمص

 1عٌسى هٌثم

 قسم الهندسةة الصةناعٌة فةً المعهةد التقةانً فةًكلٌة الهندسة المٌكانٌكة والكهربائٌة بدمشق
 قسةةةةم االنتةةةةاج فةةةةً المعهةةةةد التقةةةةانً للهندسةةةةةالمٌكانٌكٌة والكهربائٌة بحلب.
وفق ما ي تاره الطال
 -المعهد التقانً للنفط والغاز بحمص

1

دانٌال فادي

 قسةةةم الكهربةةةاء فةةةً المعهةةةد التقةةةانً للهندسةةةةالمٌكانٌكٌةةةةةةةةة والكهربائٌةةةةةةةةة فةةةةةةةةً جةةةةةةةةامعتً
(دمشق  -حلب)
وفق ما ي تاره الطال

المادة ٌ -6قبةل الطةالب المةذكورة اسةماإهم أدنةاه الحةائزٌن شةهادة الدراسةة الثانوٌةة المهنياة النفطياة فاي بانيااس الادورة
األولااى التابعةةة لةةوزارة الةةنفط لعةةام  9291فةةً السةةنة االولةةى فةةً الكلٌةةة والقسةةم المقابةةل الختصاصةةاتهم للعةةام
الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً:
معدال الدرجات في
الشهادة الثانوية المهنية

الرقم

اسم الطال ونسبته

الدورة األولى بعد طي
درجة مادة التربية

المهنة في الثانوية النفطية
في بانياس

الجامعة والكلية المقبوال فيه

الدينية

9

عالء سٌف الركاد

39.31

نقل وتخزٌن النفط  -قسم الهندسة البترولٌة فً كلٌة الهندسة
والغاز
البترولٌة والكٌمٌائٌة بجامعة البعث.

7

علً زهٌرحسون

35.13

 قسم هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة فً كلٌةالهندسة البتروكٌمٌائٌة بجامعة الفرات
نقل وتخزٌن النفط
والغاز
وفق ما ي تاره الطال

9

محمد نصراحمد

39.13

7

حسٌن سعد محمود

39.95

تكرٌرالنفط والغاز  -قسم الهندسة الكٌمٌائٌة فً كلٌة الهندسة
البترولٌة والكٌمٌائٌة بجامعة البعث.
 قسم هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة فً كلٌةالهندسة البتروكٌمٌائٌة بجامعة الفرات
تكرٌرالنفط والغاز
وفق ما ي تاره الطال

المادة ٌ - 5قبةل الطةالب المةذكورة اسةماإهم أدنةاه الحةائزٌن شةهادة الدراسةة الثانوٌةة المهنياة النفطياة فاي بانيااس الادورة
األولى التابعة لوزارة النفط لعام  9291فً السنة االولى فً المعاهد المقابلة الختصاصاتهم للعةام الدراسةً 9299/9291
وفقا ً ماٌلً :
معدال الدرجات في

الشهادة الثانوية المهنية المهنة في الثانوية النفطية

الرقم

اسم الطال ونسبته

9

لٌث عبد الكرٌم سلٌمان

39.99

7

ٌحٌى علً شبانه

39.91

الدورة األولى بعد طي

في بانياس

المعهد المقبوال فيه

درجة مادة التربية الدينية

نقل وتخزٌن النفط
والغاز
نقل وتخزٌن النفط
والغاز

المعهد التقانً للنفط والغاز فً حمص – بانٌاس

9

علً ٌونس نوٌره

31.29

تكرٌرالنفط والغاز

وفق ما ي تاره الطال

7

حٌان اٌمن اسعد

32.59

تكرٌرالنفط والغاز

الماده  -4تقبل الطالبةة المةذكور اسةمها أدنةاه الحةائزة شةهادة الدراسةة الثانوٌةة المهنياة النفطياة مان الارميالن فاي محافظاة
الحسكة الدورة األولى التابعة لوزارة النفط لعام  9291فً السنة االولى فً الكلٌة والقسم المقابل الختصاصها
للعام الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً:
معدال الدرجات في الشهادة

الرقم

اسم الطال ونسبته

الثانوية المهنية الدورة

المهنة في الثانوية

األولى بعد طي درجة مادة

النفطية بالرميالن

الجامعة والكلية المقبوال فيه

التربية الدينية

 1جودي فرٌد العبدهللا

65.13

 قسم الهندسة البترولٌة فً كلٌة الهندسة البترولٌةوالكٌمٌائٌة بجامعة البعث.
انتاج نفط وغاز  -قسم الهندسة البترولٌة فً كلٌة الهندسة البتروكٌمٌائٌة
بجامعة الفرات
وفق ما ي تاره الطال

المادة ٌ - 2قبل الطالبٌن المذكور اسماهما أدناه الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة المهنية النفطية من الرميالن في محافظة
الحسكة الدورة األولى التابعة لوزارة النفط لعام  9291فً السنة االولى فً المعاهد المقابلة الختصاصاتهم
للعام الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً :
معدال الدرجات في الشهادة

الرقم

اسم الطال ونسبته

الثانوية المهنية الدورة األولى المهنة في الثانوية النفطية
بعد طي درجة مادة التربية

بالرميالن

المعهد المقبوال فيه

الدينية

9

بشار هلوش الهنٌش

69.95

انتاج نفط وغاز

7

أحمد جاسم الحسٌن

61.99

حفر آبار

المعهد التقانً للنفط والغاز فً حمص أو الرمٌالن
وفق ما ي تاره الطال

الماده ٌ -2قبل الطالب المذكور اسمه أدناه الحائز شةهادة الدراسةة الثانوٌةة المهنياة للمنااجم والتعادين فاي محافظاة حما
الدورة األولى التابعة لوزارة النفط لعام  9291فً السنة االولى فةً الكلٌةة والقسةم المقابةل الختصاصةه للعةام
الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً:
معدال الدرجات في الشهادة

الرقم

اسم الطال ونسبته

الثانوية المهنية الدورة األولى

المهنة في الثانوية

بعد طي درجة مادة التربية

للمناجم والتعدين

الجامعة والكلية المقبوال فيه

الدينية

 قسم الهندسة البترولٌة فً كلٌة الهندسة البترولٌةوالكٌمٌائٌة بجامعة البعث.
 1سلمان سامر السعود

66.95

التعدٌن

 قسم الهندسة البترولٌة فً كلٌة الهندسةالبتروكٌمٌائٌة بجامعة الفرات
وفق ما ي تاره الطال

المادة ٌ - 8قبل الطالبٌن المذكور اسماهما أدناه الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة المهنية للمناجم والتعدين في محافظة
الدورة األولى التابعة لوزارة النفط لعام  9291فً السنة االولى فً المعاهد المقابلة الختصاصاتهم
حم
للعام الدراسً  9299/9291وفقا ً ماٌلً :
معدال الدرجات في الشهادة

الرقم

اسم الطال ونسبته

الثانوية المهنية الدورة األولى المهنة في الثانوية النفطية
بعد طي درجة مادة التربية

بالرميالن

المعهد المقبوال فيه

الدينية

9

ٌحٌى علً الرستم

63.15

التعدٌن

علً حسٌن الهمه

61.69

مٌكانٌك االت
منجمٌة

المعهد التقانً للنفط والغاز فً حمص – بانٌاس
وفق ما ٌختاره الطالب

المادة  -1على الطالب المقبولٌن فً هذا القرار إنجاز مراحل تسجٌلهم وتسدٌد الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم اعتباراً من
صباح ٌوم األحد الواقع فً  ،9291/12/12وحتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم الخمٌس الواقع فً .9291/19/99
المادة ٌ -90بلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه .
7079/1/76

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور بسام ابراهيم

