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2144/ 011010/5

٢٠١٧/١٠/٣٠

مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهمجموع التفاضلاالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل

المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك- الالذقٌة 1243مجد محمد صارمحماه120805

عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١9تارٌخ ٥٥٧٧رقم 

المعهد التقانً الصحً- الحسكة 1421راما إٌاد العانًرٌف دمشق223212

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الى النجاح  بكتاب وزارة التربٌة - ثانٌة 

٢٠١٧/9/١9 تاربخ ٥٤١١رقم 

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

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

.   من قبل وزارة التربٌة - الدورة الثانٌة - الفرع العلمً -   لتأخر صدور نتٌجتهم فً الشهادة الثانوٌة العامة ٢٠١8

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

             السٌد مدٌر المعهد                                       التابع لـــ

            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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المعهد التقانً للطباعة والنشر- دمشق 1432زٌنب عوض العمٌشدرعا314087

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٦تارٌخ ٥٤٦٤٥رقم 

المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة- دمشق 1492محمد خالد فرجرٌف دمشق419267

عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/٢٠تارٌخ ٥9٥٢رقم 

المعهد التقانً للمراقبٌن الفنٌٌن - دمشق 1470جولٌانا جورج حدادرٌف دمشق532243

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٧تارٌخ ٤٧9٥رقم 

(أبناء درعا)ارشاد نفسً - التربٌة - درعا 1448نسرٌن أحمد الحرٌريدرعا614934

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٦تارٌخ ٤٦٤٢رقم 

المعهد التقانً الصحً- الحسكة 1437لٌال فرحان المهنادرعا713986

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٦تارٌخ ٥١٠٣رقم 

المعهد التقانً للطباعة والنشر- دمشق 1378هتون بشار فخريدمشق831910

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٦تارٌخ ٤٥٤٥رقم 

المعهد التقانً للمراقبٌن الفنٌٌن - طرطوس 1182كنان أدٌب محمدطرطوس99849

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١9تارٌخ ٥٥9٧رقم 

المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة- حمص 1549آالء علً خدامحمص1015765

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١9تارٌخ ٥٣٠٦رقم 
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المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة- حمص 1563أحمد عدنان العٌدحمص119574

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١9تارٌخ ٥٥9٣رقم 

المعهد التقانً الزراعً- حمص 1517سلمان ٌعرب العروقحمص128960

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/٢٠تارٌخ ٥٧٠٥رقم 

المعهد التقانً الصحً- طرطوس 1588جعفر محمد حسٌنحمص1312598

عدلت نتٌجته  فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/٢٠تارٌخ ٥٧٠٦رقم 

(أبناء السوٌداء)معلم صف - التربٌة - السوٌداء 1399شروق محمود شنانالسوٌداء146917

عدلت نتٌجتها فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/٢٠تارٌخ ٥9٦٤رقم  

المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة-  دمشق 1290خضر عبد الجلٌل الجرددمشق1528380

عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١9تارٌخ ٥٦٤8رقم 

المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة- دمشق 1434سامر عماد ضبعانرٌف دمشق1619158

عدلت نتٌجته فً الشهادة الثانوٌة الدورة 

الثانٌة الى النجاح بكتاب وزارة التربٌة 

٢٠١٧/9/١٧تارٌخ ٤٧9٤رقم 

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                        وزٌر التعلٌم العالً

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

 وما بعد ١99٤فً الكلٌة أو المعهد الذي قبل فٌه  كل منهم وشرٌطة اجتٌازهم فحص المقابلة بنجاح وأن ٌكون الطالب المقبولٌن فً المعاهد من موالٌد عام 

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

٢٠١٧/١٢/١٤وٌسددوا الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة اقصاها 
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