
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الثانية) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

٢٠١٧/١٠/٣٠

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

الالذقٌة-االقتصــــادالالذقٌة-االقتصــــاد1983اسمهانمرح مازن نظامالالذقٌة115321
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-االقتصــــادالالذقٌة-االقتصــــاد1959داللزٌنب ٌوسف شقٌرهالالذقٌة214884
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-اإلعــــــالمحلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة2048محاسندالٌة أحمد معروفحلب336062
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

 الذٌن تقدموا الى المفاضلة العامة للعام       الدراسً  ٢٠١٧   اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة العامة الفرع العلمً فً دورة عام 

نوافق على تسوٌة .                                         من قبل وزارة التربٌة / الدورة الثانٌة /  وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم فً الشهادة الثانوٌة ٢٠١8-٢٠١٧

: وفقاً لما ٌل٢٠١8/٢٠١٧ًاوضاع هؤالء الطالب وقبولهم فً الكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسً 

السٌد مدٌر معهد                                          التابع لــــ

2143/ 011010/5

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

              السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشق

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة الفرات
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الثانية) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

دٌر الزور-محافظات- الزراعةالالذقٌة-االقتصــــاد1987نداءزٌن العابدٌن وضاح جاموسالالذقٌة410178
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دٌر الزور-محافظات- الزراعةالالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم 1982ندىحنٌن مازن حسونالالذقٌة516263
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الزراعةالالذقٌة-الزراعة2050ربابزٌن العابدٌن نعٌم بركاتالالذقٌة610848
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الزراعةدمشق-الزراعة2059نسرٌنهدٌل محمد جاوٌشدمشق731001
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم حلب-الزراعة1788سمٌرهرهف سمٌر القدارالالذقٌة814856
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-اللغة العربٌةدمشق-(الجٌولوجٌا)العلوم 1869رفٌفآٌه محمد حسان شرف الدٌندمشق931283
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-المعهد التقانً الطبًحلب-المعهد التقانً الطب2132ًمهىعبدهللا محمدٌاسٌن جاسرحلب1018193
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-المعهد التقانً الهندسًحمص-المعهد التقانً الزراع1539ًمنىٌارا محمد حمٌدهحمص1117251
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة البٌئٌةحمص-الهندسة الغذائٌة2118مٌادهكارٌنا مفٌد قدٌسهحماة1230008
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة الطبٌةالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2259حنانبتول مضر حاج صادقالالذقٌة1316381
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة الطبٌةالالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌة2253حٌاةفاطر ادٌب عٌسىالالذقٌة1412326
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة الطبٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2255ختامنور الهدى عمار خضروالالذقٌة1515818
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة الطبٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2257ثناءبشار محمد علًالالذقٌة169128
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الحسكة-محافظات- الهندسة المدنٌةدمشق-(الكٌمٌاء)العلوم 2158وصفٌهضحى مطٌع القالبدرعا1713766
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الثانية) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2238جهٌنهزٌنب زٌان خازمالالذقٌة1815690
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2242مهارغد احمد اصفرالالذقٌة1914186
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةحمص-الهندسة البترولٌة2212غٌثاءاحمد عنان غصنالالذقٌة2011330
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2260مهارنا ابراهٌم بٌطارالالذقٌة2118045
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2250رٌموئام عماد الدٌن صالحالالذقٌة2218232
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2252فاطمهسامر غسان الحسنحلب2321195
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2238منالمحمد عبد القادر سٌدحلب2419462
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2268نجوىمحمد مصطفى خالد السعٌدحلب2521006
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2225سوسنعمار ٌاسر ترك خولنديحلب2619042
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2253درٌهفائز مروان دهانحلب2719434
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حماة-الهندسة المدنٌةحماة-الهندسة المدنٌة2269جورجٌنارمزي ناصٌف صديحماة2821600
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المدنٌةدمشق-هندسة التصمٌم المٌكانٌك2186ًلٌنامارسٌل انطون الخوريدمشق2922599
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المدنٌةدمشق-هندسة المٌكانٌك العام2185هٌامحمد عادل الرازي عبد الرحمندرعا305142
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الثانية) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌة2237رحابمحمدبشٌر غٌاث السمكريدمشق3120138
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-الهندسة المدنٌة2248منىعلٌا حمد معروفالسوٌداء325626
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-مدرسة تمرٌض 2244امنهمرٌم صالح الحاج ٌحٌىرٌف دمشق3331691
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌة2269فدوهاسامه صقر الخٌزرانحماة3420361
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2225سلمىتٌماء ابراهٌم حسنالالذقٌة3518619
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2240غٌداءمحمد رائد أبو دانحلب3618500
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةحمص-الهندسة المعمارٌة2203صفاءزٌنه سهٌل عرٌجالسوٌداء375575
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-هندسة التصمٌم واإلنتاج2167كلودٌاالرا محمد علوشالالذقٌة3814937
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المعمارٌةدمشق-االقتصــــاد2213مٌسوندعاء علً حسٌندمشق3930498
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة النووٌةحلب-الهندسة النووٌة2052سفٌرهجعفر مصطفى علً دٌبالالذقٌة4010940
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة االتصاالتحلب-الهندسة الطبوغرافٌة2159لمٌاءاسماء حسن حاجً حسنحلب4139787
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة االتصاالتحلب-هندسة الحواسٌب2172سمرمٌس مروان خلوفحلب4229535
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتحلب-هندسة االتصاالت2181سمرمحمد حٌدر محمد حسٌن الزٌندمشق4321445
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتدمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتة2220بلثمرغد زهٌر عباسرٌف دمشق4424540
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الثانية) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌةدمشق-الحقوق2007نوالمحمد سامر محمد وفٌق السٌددمشق4520757
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة التحكم اآللً والحواسٌبحمص-هندسة التحكم اآللً والحواسٌب2147روٌدهالحسٌن كمال شحادهالالذقٌة469008
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة التحكم اآللً والحواسٌبدمشق-االقتصــــاد2130وصفٌهمحمد عمر ٌاسر الجوجودمشق4720762
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة التصمٌم واإلنتاجالالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2142ربٌعهمٌس ٌاسٌن علًالالذقٌة4817414
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة التصمٌم واإلنتاجحمص-هندسة الغزل والنسٌج2041طلهلٌن فراس الحسن الشٌخ تركاويحماة4926106
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة الطاقة الكهربائٌةالالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2156غادهزٌنب رجب بدرٌهالالذقٌة5015140
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة الطاقة الكهربائٌةالالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2149نجالءمحمد بسام ابراهٌمالالذقٌة5111034
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة الطاقة الكهربائٌةالالذقٌة-الهندسة البحرٌة2152كوكبشوق سلمان محمدالالذقٌة5217145
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة الطاقة الكهربائٌةحمص-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2080صباحتوفٌق محمد النفرهحمص5311346
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌةدمشق-هندسة المٌكانٌك العام2197عفافحمزه محسن الحسٌنرٌف دمشق5417839
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌةحلب-هندسة المٌكاترونٌك2134سناءمجد مصطفى بارودالالذقٌة5512338
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌةحلب-هندسة المٌكاترونٌك2118لٌلٌانولٌم حسان شكورالالذقٌة5612510
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة المٌكاترونٌكحمص-هندسة التصمٌم واإلنتاج2093منىمحمد روحً ابو الحسن موفق حالسه السباعًحمص578305
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

رغبات مرفوضةدرعا-محافظات- االقتصــــادــــ2095نسرٌنجان اٌاد السمارهدرعا585574
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الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

رغبات مرفوضةدٌر الزور-محافظات- االقتصــــادــــ2010سوسناحمد سلٌمان خلٌلدمشق5922983

رغبات مرفوضةدٌر الزور-محافظات- االقتصــــادــــ2052وفاءدارٌن محمد اٌوبًدمشق6035046

رغبات مرفوضةدٌر الزور-محافظات- االقتصــــادــــ2020رانٌهكرٌم ابراهٌم حواصلًدمشق6125225

رغبات مرفوضةدٌر الزور-محافظات- االقتصــــادــــ2009باسمةعماد نبٌل االسدرٌف دمشق6216389

رغبات مرفوضةدمشق-الجغرافٌةــــ1630هدىرؤى محمد الهٌمدالقنٌطرة6314438

رغبات مرفوضةدمشق-الزراعةــــ1914اغارٌدرٌم زهٌر سلٌمانطرطوس6416568

رغبات مرفوضةدمشق-الســـــــٌاحةــــ1884عبٌركاترٌن اسماعٌل الجوهريرٌف دمشق6523267

رغبات مرفوضةالالذقٌة-(علم الحٌاة)العلوم ــــ1759رٌعانرٌم ٌحٌى الملبنجًالالذقٌة6616959

رغبات مرفوضةدٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــًــــ1569هالهمحمد ٌزن محمدعماد موصللًدمشق6720489

رغبات مرفوضةدٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــًــــ1652لمٌاءرحمه محمود صوالحةرٌف دمشق6830984

رغبات مرفوضةدٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــًــــ1622أمانًمٌساء صفوان سمٌطةرٌف دمشق6922288

رغبات مرفوضةحماة-المعهد التقانً للخدمات الطبٌة الطارئةــــ1566خولهأروى عبدهللا مشعلحماة7031001

رغبات مرفوضةحمص-المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌةــــ1477سراءابراهٌم صالح العلًطرطوس719242

رغبات مرفوضةطرطوس-المعهد التقانً للطاقة الشمسٌةــــ1618انعامسلمان فائز برهومطرطوس728955
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رغبات مرفوضةحماة-المعهد التقانً للطب البٌطريــــ1394هٌفاءلمى أمجد السراجحماة7326104

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للطبــــاعة والنشرــــ1346كفاحنغم غسان السمانرٌف دمشق7431183

رغبات مرفوضةالالذقٌة-المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌةــــ1355غادهمحمد عهد سلهبرٌف دمشق7519269

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌةــــ1327نادٌاكرم باسم رحمهحماة7629796

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌكــــ1416الهاممجد محمد الناصررٌف دمشق7718071

رغبات مرفوضةحماة-معهد المراقبٌن الفنٌٌنــــ1323مرٌمهال علً احمدحماة7829541

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌةــــ2194نادٌهخٌال محمد كرٌمدرعا7913678

ادرٌسدمشق8022031 ٍٍ رغبات مرفوضةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌةــــ2199رماحبشار عبدالكرٌم ٍ

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة المٌكانٌك العامــــ2176سمٌةتالده بدرالدٌن أهدلًدمشق8136249

رسوب فً فحص المقابلةالالذقٌة-(الفٌزٌاء)العلوم الالذقٌة-غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1888اروىآالء حسٌب علًالالذقٌة8216688

رسوب فً فحص المقابلةحمص-(الكٌمٌاء)العلوم دمشق-غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1824مرٌمعلً غسان حابسرٌف دمشق8316564

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  ٌقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصٌة المطلوبة للقبول فً الكلٌة أو المعهد الذي قبل 

 وما بعد ١99٤فٌه كل منهم بنتٌجة المفاضلة العامة وشرٌطة النجاح فً فحص المقابلة الخاص بالكلٌة أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولٌن فً المعاهد من موالٌد 

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

 .٢٠١٧/١٢/١٤الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 
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                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزٌر التعلٌم العالً
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