
الجمهورٌة العربٌة السورٌة    

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الفندقٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجتً مادة التربٌة 

الدٌنٌة ودرجة اللغة 

األجنبٌة الدنٌا

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الفندقٌة

 المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء(فندقً مطبخ)87.37امالالباسطتٌسٌرهاشم1

القنٌطرة(فندقً مطبخ)87.18هدىعٌداحمدشٌماء1

حماة(فندقً مطبخ)90.47هٌفاءوطفةحازممحمد1

حمص(فندقً مطبخ)86.45مهىعبد العظٌممحمد حسانٌاسمٌن1

حمص(فندقً مطبخ)81.08سهامعٌسىسامرٌوسف2

حمص(فندقً مطبخ)81.03كرٌمهمعماريراغبرزان3

رٌف دمشق(فندقً مطبخ)89.87انتصارالحاج خضراحمددلع1

طرطوس(فندقً مطبخ)95.47جٌنالولووسامغابرٌٌل1

طرطوس(فندقً مطبخ)86.50هدىقاسمغسانعل2ً

    /502/      قــرار رقم 

 المبلغة إلى وزارة التعلٌم العالً 2021 وعلى قوائم الناجحٌن فً شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الفندقٌة الدورة األولى لعام 

.من وزارة السٌاحة

:ٌقرر ما ٌلً

 .2006 لعام 250   وعلى الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

    وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .2019 لعام 27    بناء على أحكام القانون رقم رقم 

.2016 لعام 302 ورقم 2015 لعام 377  وعلى قراري مجلس التعلٌم العالً رقم 

 .2016لعام / 140/ ورقم 2015لعام 117 ورقم 2014 لعام 207  وعلى قرارات المجلس األعلى للتعلٌم التقانً  رقم 

  .2015 لعام 36   وعلى احكام المرسوم رقم 

ٌقبل الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه الحاصلٌن على شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الفندقٌة الصادرة عن وزارة - 1المادة 

بجامعات دمشق ـ البعث ـ طرطوس -  فً  اختصاص إدارة فنادق فً كلٌة السٌاحة 2021لعام فً الدورة األولى السٌاحة 

: وفً الجامعة  التً ٌختارها الطالب وفقاً لما ٌل2022ً-2021للعام الدراسً 

   



الجمهورٌة العربٌة السورٌة    

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الفندقٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجتً مادة التربٌة 

الدٌنٌة ودرجة اللغة 

األجنبٌة الدنٌا

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الفندقٌة

 المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء(فندقً مطعم)86.89هدىعلبهولٌدعلٌه1

القنٌطرة(فندقً مطعم)89.66رجاءالجوهريجوهرزٌنب1

الالذقٌة(فندقً مطعم)90.37تٌماءعلًأحمدسوسن1

حماة(فندقً مطعم)88.84روشانعماررامزجٌالن1

حمص(فندقً مطعم)92.37صفٌهصقرراتبامان1ً

حمص(فندقً مطعم)92.08اٌفارابعهمحمودمارٌمار2

حمص(فندقً مطعم)88.37نادٌةاسعدفائزرزان3

رٌف دمشق(فندقً مطعم)90.68جهانالسمانهشامنور الدٌن1

طرطوس(فندقً مطعم)92.92سناٌداحسٌنخالدزاهر1

طرطوس(فندقً مطعم)88.16كوثرمحمدفاضلرهام2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الفندقٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجتً مادة التربٌة 

الدٌنٌة ودرجة اللغة 

األجنبٌة الدنٌا

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الفندقٌة

 المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء(فندقً مطبخ)86.00منٌرهبدرانسلمانعمران1

الحسكة(فندقً مطبخ)78.82ٌسرىحسٌنمحمدصفا1

القنٌطرة(فندقً مطبخ)81.63لٌلىابراهٌممصطفىروهالت1

الالذقٌة(فندقً مطبخ)82.29بشرىسكٌفصالحاسماعٌل1

حماة(فندقً مطبخ)90.21رناكوسىنزاردانٌال1

حمص(فندقً مطبخ)80.29عزٌزهحٌدرزهٌرحمزه1

حمص(فندقً مطبخ)79.66مٌساءالحموٌهمصطفىشذى2

حمص(فندقً مطبخ)79.05لوديخلٌلرٌمونطون3ً

ٌقبل الطالب  المذكورة اسماؤهم أدناه الحاصلٌن على شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الفندقٌة الصادرة عن وزارة - 2المادة 

- حلب- حمص - السوٌداء - دمشق  ) فً المعاهد التقانٌة للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة فً 2021السٌاحة فً الدورة األولى لعام 

 وفً المحافظة التً ٌختارها 2022-2021للعام الدراسً  (طرطوس  - الالذقٌة - دٌر الزور- ضاحٌة قدسٌا / رٌف دمشق 

:الطالب وٌعفى الطالب من فحص المقابلة وفقاً لما ٌلً

   

تابع المقبولٌن فً  اختصاص إدارة فنادق فً كلٌة السٌاحة  بجامعات دمشق ـ البعث ـ طرطوس



الجمهورٌة العربٌة السورٌة    

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الفندقٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجتً مادة التربٌة 

الدٌنٌة ودرجة اللغة 

األجنبٌة الدنٌا

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الفندقٌة

 المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

دمشق(فندقً مطبخ)83.97ثناءالحمصًماجدعبد هللا1

رٌف دمشق(فندقً مطبخ)86.92منالمحمودعارفشٌماء1

طرطوس(فندقً مطبخ)85.26لبابقاسممازنغٌث1

طرطوس(فندقً مطبخ)84.97منالعلًمحمودلجٌن2

السوٌداء(فندقً مطعم)83.76هدىسلوماحسانلٌن1

الالذقٌة(فندقً مطعم)86.32فاطمةكٌكًعبد الرحمنرفا1

حماة(فندقً مطعم)88.55فاتنعباسعلًاٌالف2

حمص(فندقً مطعم)87.97خدٌجهعبد الرحمناحمدسلٌمان1

حمص(فندقً مطعم)87.50رٌمالحسٌاناسعدالٌسار1

حمص(فندقً مطعم)85.97حنانسرحانحسام الدٌننور الدٌن1

رٌف دمشق(فندقً مطعم)88.82لٌناالعلً العبدمحمدعاٌدفاطمه البتول1

طرطوس(فندقً مطعم)87.11رجاءعلًاٌادربٌع1

طرطوس(فندقً مطعم)86.97منالاسعدنهادرام2ً

23/09/2021

                                                                                               الدكتور بسام ابراهٌم

                                                           

على الطالب المقبولٌن فً هذا القرار إنجاز مراحل تسجٌلهم وتسدٌد الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم اعتباراً من - 3المادة 

 .2021/12/23، ولغاٌة ٌوم الخمٌس الواقع فً 2021/10/10صباح ٌوم األحد الواقع فً 

.ٌبلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه - 4المادة 

                                                                                                           وزٌـر التعلٌم العالً والبحث العلمً

- الالذقٌة- دٌر الزور- حلب- ضاحٌة قدسٌا / رٌف دمشق- تابع المقبولٌن فً المعاهد التقانٌة للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة فً دمشق

السوٌداء   وفً المحافظة التً ٌختارها الطالب- حمص- طرطوس


