
 الجمهىريت العربيت السىريت           

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

  
 

 

 

 إلى رئاطت جاهعت

 طزطْص-ٍحوا-الفزاث-البعث-حشزٌي-حلب-دهشك

 حوص -حلب  –إلى الوعِد الخماًً للصٌاعاث الخطبٍمٍت بدهشك 

 إلى الوعِد الخماًً للٌمل البحزي فً طزطْص
فققً جاهعققاث  االخخصاصققاث الوخواةلققت  أطققواا الطققلم الومبققْلٍي فققًالوخضققوي  المققزارًظقق ت ًزفققك ل ققن ربطققا   

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

 .0202 عامل األولىلدورة ا الٌمل

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

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

، ّالخأكٍققد علققى عققدم 0202لعققام  بالدددورة األولددىة الثاًٌْققت الخققً طٍظققجل بوْجبِققا الطالققب هوٌْحققت لققَ أى ح ققْى الشققِاد (2

 حظجٍل أي طالب خلفا  لذلك.

 % كحد أدًى فً الشِادة الثاًٌْت بعد طً درجت هادة الخزبٍت الدٌٌٍت.57حٍاسة الطلم الومبْلٍي فً ال لٍاث على هعدل  (0

 / ّهابعد ّالعبزة للعام ّلٍض للشِز.2991لوعاُد هي هْالٍد /أى ٌ ْى الطلم الومبْلٍي فً ا (2

 الخأكد هي جٌظٍاث الطلم الومبْلٍي ّهطالبخِن بالّراق الثبْحٍت الوطلْبت للخظجٍل اضافت الى:  (4

 صْرة عي البطالت الش صٍت للطالب الظْري.-

/ 062ري ال اضق  لح قام المقاًْى رلقن /صْرة عي المٍد فً الظجل الودًً  هظخ زج حدٌثا  للطالقب الفلظقطًٌٍ الظقْ -

ّهقا لبقل ّال حمبقل صقْرة  06/5/2976ٌذكز فٍَ حارٌخ اللجْا لعائلت الطالب ّالذي ٌجب أى ٌ قْى بخقارٌخ  2976لعام 

 ّةٍمت االلاهت الوؤلخت)البطالت الش صٍت(. 

ن الطاطًق )الحلمقت الثاًٍقت( ٌخمدم الطلم العزم بْةٍمت حثبج جٌظٍخِن ّشِادة هٍلد طْرٌت ّّةٍمت حظلظل دراط - ً لوزحلت الخعلٍق

 على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم باالّراق الوطلْبت هٌَ.ّهزحلت الخعلٍن الثاًْي فً طْرٌت 

ٌخمدم أبٌقاا الوْاطٌقاث الظقْرٌاث الومٍوقاث فقً طقْرٌت بْةٍمقت حثبقج جٌظقٍخِن ّّةٍمقت حظلظقل دراطقً لوزحلقت الخعلقٍن  -

ثاًٍت( ّهزحلت الخعلٍن الثاًْي فً طْرٌت ّصْرة عي البطالت الش صٍت لألم ّطٌد إلاهت لِا خلل هقدة الطاطً)الحلمت ال

 على أى ال ٌخن حظجٍل أي طالب لن ٌخمدم باالّراق الوطلْبت هٌَ.دراطت ابٌِا فً طْرٌت 

 

 والبحث العلمي معاون وزير التعليم العالي

 رياض طيفىرالدكتىر                                                                                                       

                                                                                                                                                      

 صىرة الى: 

 ٌزجى االطلع  -الو خب الخٌفٍذي  –ً لطلبت طْرٌت االححاد الْطٌ -

 ٌزجى االطلع. – الٌملّسارة -

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

 للخعلٍن الخماًً العلىالوجلض -

 

 :الموضوع
بليغغغغا  غغغغبال المألبغغغغوليح اة ا غغغغ   غغغغح  ملغغغغ  ت

شهادة الدلاس  الثانوي  المهنيغ  الاغادلة  غح 
 .0202لعام  الد لة اة لى النأل   زالة 



 لجمهورٌة العربٌة السورٌة ا       

 والبحث العلمًلٌم العالً وزارة التع   

 

 

 

 /       605قــرار رقم /        

 

 والبحث العلمًوزٌر التعلٌم العالً  

 . 7002لعام  72رقم  القانون بناء على أحكام 

 .7005لعام  760وعلى الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

 .7006/ لعام 65رقم /وعلى الرسوم 

 7005لعام 607و7006 لعام /622/مجلس التعلٌم العالً رقم  قراروعلى 

 .7005لعام040و 7006لعام  /002وعلى قرار المجلس األعلى للتعلٌم التقانً رقم 

 . النقلوعلى قوائم الناجحٌن فً شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة المبلغة إلٌنا من وزارة 

 :ٌقــرر ما ٌلً

 

الصةادرة عةن وزارة   -مالحة بحرٌةة  –المهنٌة للنقل البحري اختصاص حائزون شهادة الدراسة الثانوٌة ٌقبل الطالب ال -0المادة 

فةةً السةةنة ا ولةةى فةةً الكلٌةةات وا قسةةام المقابلةةة  7070عةةام األولةةى للةةدورة ا محةةافظتً الالذقٌةةة وطرطةةوس –النقةةل 

 ماٌلً:لوفقاً  7070/7077 ختصاصاتهم للعام الدراسً 

 

 طالب ونسبتهاسم ال الرقم

 ً معدل الدرجات ف

الشهادة الثانوٌة 

الدورة األولى المهنٌة 

ً درجة مادة  بعد ط

ٌة ٌن ٌة الد  الترب

المحافظة 

الصادرة عنها 

ٌة    الثانو

ٌه ٌة والقسم  المقبول ف  الجامعة والكل

 الالذقٌة 41.14  العٌسى العسكرعبد القادر مصطفى 1
 ً كلٌات قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت ف  -

    :   الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات  

 البعث  . –تشرٌن  –دمشق            

 الكهربائٌةهندسة االتصاالت فً كلٌة الهندسةقسم  -

 وااللكترونٌة بجامعة حلب.  

 قسم الهندسة البحرٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة  -

 والكهربائٌة بجامعة تشرٌن .  

 كلٌة هندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  -

 بجامعة طرطوس.  

 قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة  -

 بجامعة تشرٌن     

 

 وفق ما ٌختاره الطالب                 

 الالذقٌة 44.44  دمٌاطً أحمد زٌن العابدٌن 2

 الالذقٌة 44.14  عٌسى جورج شادي 3

 الالذقٌة 46.64  ورٌهح بسام مصطفى 4

  عٌاش زٌاد ناصر الدٌن 1
45.44 

 
 طرطوس

 طرطوس 45.46  مرجانً عبد الرحمن علً 2

 طرطوس 43.49  الجندلً احمد نجٌب 3

 



الصادرة عن وزارة النقةل   -مالحة بحرٌة  –للنقل البحري اختصاص ٌقبل الطالب الحائزون شهادة الدراسة الثانوٌة  -7الماده 

فً السنة االولىى فىً المعاهىد المقابلىة الصتصاصىاتهم   7070عام األولى للدورة ا افظتً الالذقٌة وطرطوسمح من
 ماٌلً:لوفقاً  2221/2222للعام الدراسً 

 

 اسم الطالب ونسبته الرقم

 ً معدل الدرجات ف

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الدورة األولى 

ً درجة مادة  بعد ط

ٌة ٌن ٌة الد  الترب

المحافظة 

لصادرة عنها ا

ٌة    الثانو

ٌه المعهد   والقسم  المقبول ف

 الالذقٌة 46.56  قبالن صالد احمد 1

 فً المعهد التقانً للهندسة  -قسم هندسة االتصاالت  -
 المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب .   

 

   ة بحرٌة فً المعهد التقانً للنقلقسم مالح -
 البحري بجامعة طرطوس   

 

ٌختاره الطالبو  فق ما 

 الالذقٌة 46.53 رضوان بسام محمد 2

 الالذقٌة 46.14 درٌدي فاٌز علً 3

 الالذقٌة 45.43 عبٌد عبد هللا عبد الرحمن 4

 طرطوس 42.24 جمعه فوزي محمد 1

 طرطوس 41.25 رضوان حسن سالم 2

 

 
 
 
 
 



مٌكانٌك  –المهنٌة للنقل البحري اختصاص هادة الدراسة الثانوٌة أدناه الحائزٌن ش ة أسماؤهمالمذكو الطالبٌقبل  -6المادة 
فىىىً السىىىنة االولىىىى فىىىً الكلٌىىىة والقسىىىم المقابىىىل   2221عىىىام ل النقىىىل التابعىىىة لىىىوزارة  الةةةدورة األولةةةى  -بحةةةري 

 ماٌلً:لوفقاً  2221/2222للعام الدراسً   الصتصاصاتهم

 اسم الطالب ونسبته الرقم

 ً معدل الدرجات ف

ٌة الشهادة ا لثانوٌة المهن

ً الدورة األولى  بعد ط

ٌة ٌة الدٌن  درجة مادة الترب

المحافظة 

الصادرة عنها 

 الشهادة  

ٌة   ٌهوالقسم الجامعة والكل  المقبول ف

 الالذقٌة 44.14  ساتٌك قٌس حٌدره 0

 قسم هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة فً كلٌة  -
 دمشق . الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعة   
 قسم هندسة المٌكانٌك العام فً كلٌة الهندسة  -
 المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق .  
كٌة  - ة الهندسة المٌكاٌن  قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة فً كٌل
ً تشرٌن والبعث وفً السوٌداء.    والكهربائٌة بجامعت
 قسم هندسة الطاقة المٌكانٌكٌة فً كلٌة الهندسة  -
 انٌكٌة بجامعة حلب.المٌك  
 قسم هندسة المعدات واآللٌات فً كلٌة الهندسة  -
 التقنٌة بطرطوس  
ة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن - ك المركبات فً الكٌل  قسم مٌكاٌن

 

ٌختاره الطالب  وفق ما 

 الالذقٌة 42.95 حسٌن عبد الرحمن ٌوسف 7

 الالذقٌة 49.23 بوظ فراس محمد فاروق 6

 طرطوس 43.54 اطلً د ٌاسٌنمحم عبد الرحمن 0

 
ةة للنقةل البحةري اختصةاص أدناه الحائزٌن شهادة الدراسىة الثانوٌىة  المذكورة أسماؤهم الطالبٌقبل  - 4 المادة ةك بحةري  –المهٌن ٌكاٌن الةدورة   م

ً المعاهد المقابلة   7070األولى التابعة لوزارة النقل  لعام  ً السنة االولى ف ًٌلوفقاً  7077/ 7070راسً للعام الد الصتصاصاتهم ف  : لما
 

 اسم الطالب ونسبته الرقم

 ً معدل الدرجات ف

ٌة  الشهادة الثانوٌة المهن

ً الدورة األولى  بعد ط

ٌة ٌة الدٌن  درجة مادة الترب

المحافظة الصادرة 

 عنها الشهادة  
ٌه  المعهد والقسم  المقبول ف

 ً للنقل البحري بجامعة طرطوسالمعهد التقان - الالذقٌة 46.42 أسمر محمدعبد القادر 0
 قسم االلٌات فً المعهد التقانً للهندسة  -
 دمشق  ةكٌة والكهربائٌة فً جامعالمٌكانٌ 
 المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة فً دمشق  -
 وحلب وحمص  

 

ٌختاره الطالب  وفق ما 

 الالذقٌة 46.11  بلحوس احسان علً 7

 قٌةالالذ 44.56 شحرور سلمان اللٌث 6

 طرطوس 42.94  صالح مصطفى علً 0

 
 اعتباراً منعلى الطالب المقبولٌن فً هذا القرار إنجاز مراحل تسجٌلهم وتسدٌد الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم  -6المادة 

                    .23/12/2221 نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم الصمٌس الواقع فًوحتى   12/12/2221فً   الواقع األحد صباح ٌوم             

 

 ٌبلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه . -5المادة  
 
 

76/2/7070 

 والبحث العلمً وزٌر التعلٌم العالً                                                                                                  

 
 

    بسام ابراهٌمالدكتور                                                                                                         


