
(قائمة رابعة) 2018/2017                                                        تسوية اوضاع طالب مفاضلة عامة للعام     الجمهىرية العربية السىرية 

         وزارة التعليم العالي

مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهمجموع التفاضلاالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل

المعهد التقانً الصحً- حلب 1174روان عمر قزازحلب129421
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/18س تارٌخ 43/5074وزارة التربٌة رقم 

اآلثار- حلب 1479كاظم محمد الخلفحلب224224
الى النجاح  بكتاب - عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة ثانٌة 

2017/9/19 تاربخ 5531وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً الهندسً- حلب 1457محمد عبد الغنً بظحلب319296
عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/19تارٌخ 5546وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً للحاسوب- حلب 1375علٌاء شاهٌن الحجًحلب429967
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/19تارٌخ 5385وزارة التربٌة رقم 

الجغرافٌا- حلب 1384راما عبد الرحمن الحمٌديحلب540185
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/19تارٌخ 5524وزارة التربٌة رقم 

             السٌد مدٌر المعهد                                       التابع لـــ

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

 وإلى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة العامة 2017/10/29تارٌخ  (ط9766/14) ورقم 2017/10/17تارٌخ  (ط9430/14)شارة الى كتابً رئاسة جامعة حلب رقم ا   

.         من قبل وزارة التربٌة - الدورة الثانٌة - الفرع العلمً -   لتأخر صدور نتٌجتهم فً الشهادة الثانوٌة العامة 2018-2017 الذٌن لم ٌتقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسً 2017فً دورة عام 

.2017/ 10/29تارٌخ (5162)   وإلى كتاب وزارة السٌاحة رقم 

: وفقاً لما ٌل2018/2017ًنوافق على تسوٌة اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم فً الكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسً 
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(قائمة رابعة) 2018/2017                                                        تسوية اوضاع طالب مفاضلة عامة للعام     الجمهىرية العربية السىرية 

         وزارة التعليم العالي

مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهمجموع التفاضلاالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل

المعهد التقانً الصحً- حلب 1383فاطمة الزهراء محمد شاعرحلب629156
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/18تارٌخ 5075وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً الصحً- حلب 1402زهرة عبد المجٌد ناصرحلب738427
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/18تارٌخ 5076وزارة التربٌة رقم 

الكٌمٌاء- العلوم - البعثدرجة الكٌمٌاء 182أسامة خالد كنعانحمص89126
عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/18تارٌخ 5098وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً للعلوم السٌاحٌة والفندقٌة- دمشق مادة اللغة االنكلٌزٌة 192سارة أحمد سمانًدمشق938053

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

 وناجحة بالمقابلة 2017/9/16تارٌخ 4622وزارة التربٌة رقم 

بموجب كتاب وزارة السٌاحة المذكور أعاله

المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة- الالذقٌة 1469ٌزن عدنان دٌبالالذقٌة1011478
عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/18تارٌخ 5028وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة- الالذقٌة 1611قمر ٌاسر دعٌسالالذقٌة1115881
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/19تارٌخ 5229وزارة التربٌة رقم 

المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة- الالذقٌة 1417ٌارا أسعد محمدالالذقٌة1218749
عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة الثانٌة الى النجاح بكتاب 

2017/9/19تارٌخ 5224وزارة التربٌة رقم 

                                                                                        الدكتورعاطف النداف

                                                                                         وزٌر التعلٌم العالً

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم أصوالً بعد التأكد من أن مجموع درجاتهم  ٌقع ضمن الحد االدنى المطلوب للقبول فً الكلٌة أو المعهد الذي قبل فٌه  كل منهم وأن موالٌد الطالب المقبولٌن فً المعاهد عام   

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق الثبوتٌة المطلوبة من امثالهم حسب االصول  وخاصة  المقبولٌن من الطالب العرب وابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم 1994

2017/12/14الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 
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