
 تسوية أوضاع طالب 

بمفاضلة التعليم الموازي

2018/2017 للعام الدراسي 

(القائمة الرابعة) 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد 

المقبول فيه

الجامعة والكلية أو 

المعهد الذي سيقبل فيه
مالحظات

درعا- االقتصاددرعا-الحقوق1680سهاماياد وائل السهويدمشق121288
عدلت لغة التفاضل من 

فرنسي الى انكليزي

دمشق-االقتصادالرغبات مرفوضة2034ايمانعماد ياسر حوىدمشق220110
عدلت لغة التفاضل من   

انكليزي الى فرنسي

2527/011010/5

             السيد الدكتور رئيس جامعة حماه

28/11/2017

             السيد الدكتور رئيس جامعة حلب

            السيد الدكتور رئيس جامعة تشرين

            السيد الدكتور رئيس جامعة البعث

             السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات

             السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 الذين تقدموا الى مفاضلة 2017   اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام 

.         وتقدموا بطلبات لتغيير لغة التفاضل 2018-2017التعليم الموازي للعام       الدراسي  

 المتضمن الموافقة على تعديل  لغة التفاضل للطالب المذكورة 2017/11/21 تاريخ 5/011010/2445واستناداً الى قرار لجنة المفاضلة رقم 

.                                                                             اسماؤهم ادناه للغة االعلى وتسوية وضعهم وفق رغباتهم ببطاقة المفاضلة 

                                                        نوافق على تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم في الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل 

: وفقاً لما يلي2018/2017منهم للعام الدراسي 

السيد مدير معهد                                          التابع لــــ
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 تسوية أوضاع طالب 

بمفاضلة التعليم الموازي

2018/2017 للعام الدراسي 

(القائمة الرابعة) 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد 

المقبول فيه

الجامعة والكلية أو 

المعهد الذي سيقبل فيه
مالحظات

تشرين-هندسة القوى الميكانيكيةالرغبات مرفوضة2020بلسمالحسن احمد ابراهيمالالذقية39846
عدلت لغة التفاضل من 

فرنسي الى انكليزي

دمشق-هندسة السيارات واالليات الثقيلةدمشق-االقتصاد2078سرابمحمد غيث محمد التركيدمشق428086
عدلت لغة التفاضل من   

انكليزي الى فرنسي

البعث-اللغة العربيةــــــ356ليلىيمامة عبد الرحيم عباسريف دمشق527497
عدلت لغة التفاضل من  

انكليزي الى فرنسي

                                                                                                        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 مفاضلة التعليم الموازي، ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول 

وخاصة ابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

2017/12/14. 
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 تسوية أوضاع طالب 

بمفاضلة التعليم الموازي

2018/2017 للعام الدراسي 

(القائمة الرابعة) 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي
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 تسوية أوضاع طالب 

بمفاضلة التعليم الموازي

2018/2017 للعام الدراسي 

(القائمة الرابعة) 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي
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