
لجمهورٌة العربٌة السورٌة    ا

   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم
معدل الدرجات فً الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الزراعٌة فً الدورة األولى 

بعد طً درجة مادة التربٌة الدٌنٌة

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء80.55غادهمرشدرزقسٌماء1

الالذقٌة95.68ثناءصاحًعباسشهد1

الالذقٌة94.80انتصار منافٌخًبركاويحسناسماء2

الالذقٌة90.45سمٌره سلٌمانسلطانهٌثمراما3

الالذقٌة88.73نجوىعٌسهزهٌرٌحٌى4

الحسكة84.86روضهسٌد عٌسىخلٌللٌلوز1

الحسكة82.05انجٌالمحمددارالوسٌن2

حماة90.57خدٌجهالحدادكمالمرٌم1

حماة87.43منالبركاتعاطفهبا2

حماة86.20تمامصالحأٌمنأغٌد3

حمص87.93حمٌدهالسوٌعًحساممحمد1

دمشق81.43غزالهالبخٌتحسٌنمٌساء1

دمشق80.64لبنى كرزيقره جللًعمارسدٌل2

دٌر الزور85.82لبىمجٌد اغامحمدمرٌم1

طرطوس92.25ٌسرىعلًٌاسرماٌا1

طرطوس90.98غصون غانمحٌدرنبٌلحٌدر2

طرطوس86.25دعدعٌزوقًسعد الدٌنٌارا3

:ٌقــرر ما ٌلً

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

      /505/     قــرار رقم 

 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .2019 لعام 27 بناء على أحكام القانون رقم 

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

 .2015 لعام 36 وعلى المرسوم رقم 

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

 المبلغة إلٌنا من وزارة الزراعة2021وعلى قوائم الناجحٌن فً شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الزراعٌة والبٌطرٌة الدورة األولى لعام 

ٌقبل الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الزراعٌة فً الدورة األولى  لعام   -1المادة 

– البعث - تشرٌن – حلب – دمشق  ) فً السنة األولى فً كلٌات الزراعة بجامعات الجمهورٌة العربٌة السورٌة 2021

  وفً الجامعة أو الفرع الذي ٌختاره الطالب وفقاً 2022/2021للعام الدراسً  (الحسكة - السلمٌة - الفرات وفً السوٌداء 

:لما ٌلً
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لجمهورٌة العربٌة السورٌة    ا

   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم

معدل الدرجات فً الشهادة 

الثانوٌة المهنٌة الزراعٌة 

الدورة األولى بعد طً درجة 

مادة التربٌة الدٌنٌة

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكة78.48اسٌهالمكنًعزٌزنور1

الحسكة76.64ابتسامالٌونسمحمدناٌا2

السوٌداء79.55روٌدهابو مرهعلًغزل1

الالذقٌة85.98نٌروزعٌسىمحسنآٌه1

الالذقٌة84.68نجٌبه منصورسلطانغٌاثهدٌل2

الالذقٌة84.05رودٌنهقادوسعمادحنٌن3

حماة85.20لمٌسبصوحازمعبٌر1

حماة84.93روضه الكناصعبدالكرٌمخالدصفا2

حماة83.59بسٌمه القدورالعبٌدانسامًفاطمه3

حمص82.09خدٌجهقاروطمحمد الخالدهٌام1

درعا76.59زٌنبالعمٌاننعمانامجد1

دمشق76.23سمٌره البغداديالطوخًخلٌلرسمٌه1

دٌر الزور78.52فضٌلهرباحعبد الصمدصبا1

طرطوس82.27امل حمودنعمانفراسفرح1

طرطوس82.05خدٌجه صالحدٌبصالحرٌتا2

طرطوس81.93نادٌا صالححمودمنصورمنال3

 2021ٌقبل  الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شهادة الدراسة الثانوٌة الزراعٌة فً الدورة األولى لعام  -2المادة 

- طرطوس - حمص - السوٌداء - حلب  - دمشق  )فً السنة األولى من المعاهد التقانٌة الزراعٌة التابعة للجامعات فً 

دٌر الزور  والمعهد التقانً للزراعات المتوسطٌة بالالذقٌة والمعهد التقانً - درعا  - (السقٌلبٌة)حماه - القنٌطرة - الحسكة 

  وفً المعهد والمحافظة التً ٌختارها 2022/2021للعام الدراسً    (الدوام بجامعة البعث)لشؤون البادٌة والتصحر بتدمر 

:لطالب وفقاً لما ٌلً
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم

معدل الدرجات فً الشهادة 

الثانوٌة المهنٌة البٌطرٌة 

الدورة األولى  بعد طً درجة 

مادة التربٌة الدٌنٌة

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌة82.11مٌساءعبودمعروفلٌث1

حماة92.72سماح فخريتعلوبمحمد هشامبالل1

حماة92.67نوره السخريالمالشعبداللطٌفأحمد2

حماة90.43سحر البكريالحفٌانزٌادمحمد3

حماة88.13سمٌره تلٌتًادرٌسمحمدسعٌدمحمد نصر4

حمص90.39غانٌاالضحٌكاٌمنعبد الكرٌم1

دمشق92.35رانٌهعالويمحمودٌوسف1

دمشق91.61رناالخطٌبمحمدنور الدٌن2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم

معدل الدرجات فً الشهادة 

الثانوٌة المهنٌة البٌطرٌة 

الدورة األولى بعد طً درجة 

مادة التربٌة الدٌنٌة

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌة77.72زٌنهازهريعلًرام1ً

حماة87.80الهام كربجهاالكلكلصبحًاٌمان1

حماة86.02اخالص البوشًدوٌكعبد الرزاقدانٌا2

حماة84.48فضه الحلبًالباشااحمدعبد الهادي3

حماة84.28لطف كٌالنًقاسم اغاحسامرام4ً

حمص80.02تغرٌدالمكحلمصطفىحذٌفه1

دمشق82.61سمٌرهطنطاهنادىمحمد نور الدٌن1

دمشق82.02سكنةالكرمعبد هللامرهف2

طرطوس75.33منال برشٌنًرحالحمزهأب1ً

                                                           

.ٌبلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه - 6المادة 

                                                                                               وزٌـر التعلٌم العالً والبحث العلمً

                                                                                              الدكتور بسام ابراهٌم

 فً السنة 2021ٌقبل الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شـهادة الدراسة الثانوٌة البٌطرٌة لدورة عام - 4المادة 

دٌر الزور  وفً قسم االنتاج الحٌوانً فً المعاهد - الحسكة - الالذقٌة - األولى من المعاهد التقانٌة البٌطرٌة فً حماه  

-2021التقانٌة الزراعٌة وفً قسم االنتاج الحٌوانً فً المعهد التقانً للزراعات المتوسطٌة فً الالذقٌة للعام الدراسً 

:  وفً المعهد والمحافظة التً ٌختارها الطالب2022

على الطالب المقبولٌن فً هذا القرار إنجاز مراحل تسجٌلهم وتسدٌد الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم اعتباراً من - 5المادة 

 .2021/12/23 وحتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم الخمٌس الواقع فً 2021/10/10صباح ٌوم األحد الواقع فً  

 فً 2021ٌقبل  الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شهادة الدراسة الثانوٌة البٌطرٌة  الدورة األولى لعام - 3المادة 

 وفً 2022/2021وفً درعا للعام الدراسً  (دٌر الزور)السنة األولى فً كلٌات الطب البٌطري فً جامعتً حماه والفرات 

:الجامعة والفرع الذي ٌختاره الطالب

23/09/2021
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