
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة 

2018/2017العامة  للعام الدراسي 

(القائمة الثانية عشر) 

   الجمهورية العربية السورية   

        وزارة التعليم العالي

2706/011010/5

14/12/2017

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل 

فيه
مالحظات

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2233نادياروان صالح حلومالالذقية118062

تعديل درجات من 

دورة /وزارة التربية

ثانية

حلب-الهندسة المدنيةحلب-الهندسة المدنية2260سارهطارق حسين المحيمدحلب221633

تعديل درجات من 

دورة /وزارة التربية

ثانية

رغبات مرفوضةدمشق-اإلعــــــالمــــــ2175غاداداليا ماهر بوظوريف دمشق326825

             السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت 2018-2017 الذين تقدموا الى المفاضلة العامة للعام       الدراسي  2017   اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام 

نوافق على تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم في الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي .      من قبل وزارة التربية أو رسبوا في فحص المقابلة/ الدورة الثانية / درجاتهم في الشهادة الثانوية 

: وفقاً لما يلي2018/2017

السيد مدير معهد                                          التابع لــــ

             السيد الدكتور رئيس جامعة حماه

              السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق

             السيد الدكتور رئيس جامعة حلب

            السيد الدكتور رئيس جامعة تشرين

            السيد الدكتور رئيس جامعة البعث

             السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات
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اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل 

فيه
مالحظات

رغبات مرفوضةدمشق-الحقوقــــــ2060بشرىيمان بسام سكرريف دمشق418128

رغبات مرفوضةدمشق-الســـــــياحةــــــ1829سوزيليندا محمد هشام جالحجالقنيطرة515543

رغبات مرفوضةادلب-محافظات- (عام)الزراعة ــــــ1959سهامسارا محمد حاجي محمدالالذقية615701

رغبات مرفوضةادلب-محافظات- (عام)الزراعة ــــــ1947اريجراما تيسير شهرليالالذقية714014

دمشق-تخصصي- (الرياضيات)العلوم دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 583كوكبأنوار بسام النصاردمشق838650
رسوب في فحص 

المقابلة

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزير التعليم العالي

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعهد الذي قبل فيه كل منهم بنتيجة المفاضلة العامة وشريطة النجاح 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمهات 1994في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 .2017/12/28السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 
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