
  الجمهورية العربية السورية        

       وزارة التعليم العالي

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الزراعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها الشهادة

دمشق79.16رضيهقطربعادلزكيه1
محاة94.55منتهىزريفهمروانرهف1
محاة90.45فوزيه عبد الرمحنعبد الرمحنسليمابراهيم2
محاة87.73ليلىموسىعالء الدينملى3
محاة87.16نوالهابيلحممد سالمماجده4
السويداء86.84ماجدهاحلليبعفيفثراء1
درعا87.59وهيبهالنصرياتمالكعبد الرمحن1
طرطوس97.61اهلام عيسىديبوعيسىرزان1
طرطوس95.11منال برشيينرحالمحزهبالل2
طرطوس93.02بشرى حمفوضحمفوضموفقفريا3
الالذقيه89.5مساهركوساخضوركمالسكينه1
الالذقيه83.82تغريداصالنعجيبميثمرمي2

:يقــرر ما يلي

 .2006 لعام 250وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

/           /قــرار رقم 

وزير التعليم العالي 
 .1966 لعام 143بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

.وعلى قوائم الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية  المبلغة إلينا من وزارة الزراعة 

2016لعام / 302/ ورقم 2015لعام / 377/ وعلى قراري مجلس التعليم العالي رقم 
 .2016لعام  /140/   ورقم 2015لعام / 117/ ورقم 2014لعام / 207/  وعلى قرارات المجلس األعلى للمعاهد رقم 

الفرات – البعث - تشرين – حلب – دمشق  )يقبل في السنة األولى في كليات الزراعة بجامعات الجمهورية العربية السورية - 1المادة 
 من حملة شهادة الدراسة الثانوية المهنية الزراعية في دورة 2019/2018للعام الدراسي  (الحسكة - السلمية - السويداء - وفي ادلب 

: الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه وفي الجامعة أو الفرع الذي يختاره الطالب وفقاً لما يلي2018عام 
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  الجمهورية العربية السورية        

       وزارة التعليم العالي

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الزراعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

اسم المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق78.98انتصارجعفر الشردوبعمارغنوة1
محاة85.61منالالشمايلعزامهديل1
محاة84.68مشسه اخلالدحج حممدموسىنبال2
محاة84.66رنا اخلطاباخلالدامحدزينه3
محاة83.3منتهىابراهيمعبد املعنيعبد احلليم4
طرطوس92.5آماره صاحليوسفمدينآيه1
طرطوس90.05عائده زيدانحسنسهيلسالفه2
طرطوس84.57سنيه محدانمعالعالء الدينزينه3
الالذقيه83.23بدريه شروفتنزكاامساعيلبتول1
الالذقيه82.34ذكرىحممدعادلجعفر2
السويداء84.84زهرهالقنطارباديخلود1
درعا79.89هناءالسعديحسنبيان1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية البيطرية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

اسم المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق92.39صباحالرحياويماجدحممد حتسني1
الالذقية85.28بديعه عرييقشرشيمقدادطالل1
محاة88.5ثريا جوخدارجوخدارفايزحسني1
محاة87.76حياهاحملمدمزيدهيا2
محاة87.04طله الشيخ عليالعلواينمهامساره3
دير الزور93.37مىن العزاوياحلسني الكور ناصرحممدفرح1

 من حملة 2019/2018وفي درعا للعام الدراسي  (دير الزور)يقبل في السنة األولى في كليات الطب البيطري في جامعتي حماه والفرات - 3المادة 
: الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه وفي الجامعة والفرع الذي يختاره الطالب2018شهادة الدراسة الثانوية البيطرية  لدورة عام 

-طرطوس - حمص - السويداء - حلب  - دمشق  )يقبل في السنة األولى من المعاهد التقانية الزراعية التابعة للجامعات في - 2المادة 
 2018دير الزور  والمعهد التقاني للزراعات المتوسطية بالالذقية للعام الدراسي  - درعا  - (السقيلبية)حماه - القنيطرة -  الحسكة 

 الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه وفي المحافظة التي يختارها 2018 من حملة شهادة الدراسة الثانوية الزراعية في دورة عام 2019/
:الطالب وفقاً لما يلي
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  الجمهورية العربية السورية        

       وزارة التعليم العالي

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبالرقم

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
البيطرية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها الشهادة

دمشق91.48مسرعزيزمدينحممد زياد1
احلسكة75.63ملعهمال خالدطاللفرات1

دير الزور92.72مياده الدرويشاحملمدمعنيعهد
الالذقية84.02رضوىسبورعادلحبيب

طرطوس83.28مسريه وسوفعبدومشهورأريج1
محاة84.41روضهياغيرائدخملص1
محاة83.91سلوىاجلنديمجالوالء2
محاة83.89براءهاخلطابعليرمال3

                                                                                                             وزيـر التعليم العالي                                                            

                                                                                                            الدكتور عاطف النداف

دير الزور  وفي قسم االنتاج - الحسكة - الالذقية - يقبل في السنة األولى من المعاهد التقانية البيطرية في حماه  - 4المادة 
الحيواني في المعاهد التقانية الزراعية وفي قسم االنتاج الحيواني في المعهد التقاني للزراعات المتوسطية في الالذقية للعام الدراسي 

 الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه وفي المعهد 2018 من حملة شـهادة الدراسة الثانوية البيطرية لدورة عام 2018-2019
:والمحافظة التي يختارها الطالب

على الطالب المقبولين في هذا القرار إنجاز مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منهم اعتبارًا من صباح يوم  -5المادة 
 .2018/12/13 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2018 /9/ 23األحد الواقع في 

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - 6المادة 
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