
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة 

2018/2017العامة  للعام الدراسي 

(القائمة الثالثة عشر) 

   الجمهىرية العربية السىرية   

        وزارة التعليم العالي

مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌمبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد الممبول فٌه سابماًمجموع التفاضلاسم االماالسم والنسبة المحافظةرلم االكتتابتسلسل

دورة ثانٌة/تعدٌل درجات من وزارة التربٌةالالذلٌة-هندسة الحاسبات والتحكم اآللًالالذلٌة-هندسة المٌكاترونٌن2197هٌامفاطمه دمحم سامر بلونالالذلٌة115754

دورة ثانٌة/تعدٌل درجات من وزارة التربٌةالالذلٌة-هندسة الموى المٌكانٌكٌةالالذلٌة-الزراعة2112نهلهدمحم عزت عبدوالالذلٌة210112

2784/011010/5

21/12/2017

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

من لبل وزارة / الدورة الثانٌة /  وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم فً الشهادة الثانوٌة 2018-2017 الذٌن تمدموا الى المفاضلة العامة للعام       الدراسً  2017   اشارة الى الطلبات الممدمة من الطالب الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة العامة الفرع العلمً فً دورة عام 

: وفماً لما ٌل2018/2017ًنوافك على تسوٌة اوضاع هؤالء الطالب ولبولهم فً الكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسً .      التربٌة أو رسبوا فً فحص الممابلة

السٌد مدٌر معهد                                          التابع لــــ

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

              السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشك

             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 

2018/2017العامة  للعام الدراسي 

(القائمة الثالثة عشر) 

   الجمهىرية العربية السىرية   

        وزارة التعليم العالي

مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌمبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد الممبول فٌه سابماًمجموع التفاضلاسم االماالسم والنسبة المحافظةرلم االكتتابتسلسل

دورة ثانٌة/تعدٌل درجات من وزارة التربٌةالالذلٌة-الهندسة الطبٌةالالذلٌة-هندسة االتصاالت واإللكترونٌات2257لبنىرلٌه اصف سلمانالالذلٌة317113

دورة ثانٌة/تعدٌل درجات من وزارة التربٌةالالذلٌة-الزراعةدٌر الزور-محافظات- الزراعة2050ٌسرىزٌن العابدٌن غسان عٌسىالالذلٌة410025

رغبات مرفوضةالالذلٌة-التمرٌضالالذلٌة-التمرٌض1891روالالرا جهاد علًالالذلٌة518124

رغبات مرفوضةالالذلٌة-الهندسة المعمارٌةـــــــ2171لورٌتملن دمحم ونوسدمشك630783

رغبات مرفوضةحمص-الهندسة البترولٌةـــــــ2117نجاحهٌا دمحم الشبلًالرلة712106

رغبات مرفوضةدمشك-اإلعــــــالمـــــــ2126اٌمانهٌا فاٌز العلًدمشك830390

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزٌر التعلٌم العالً

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  ٌمع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصٌة المطلوبة للمبول فً الكلٌة أو المعهد الذي لبل فٌه كل منهم بنتٌجة المفاضلة العامة وشرٌطة النجاح فً فحص الممابلة الخاص بالكلٌة أو المعهد وكذلن التأكد 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة الممبولٌن من الطالب العرب  وابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 1994من أن الطالب الممبولٌن فً المعاهد من موالٌد 
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