
                  تسوية أوضاع طالب  بالمفاضلة

 2018/2017       العامة  للعام الدراسي 

(القائمة التاسعة)

   الجمهورية العربية السورية         

        وزارة التعليم العالي

2521/011010/5

27/11/2017

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيهالجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيهمجموع التفاضلاسم االماسم الطالب ونسبته  المحافظةرقم االكتتابتسلسل

ا
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م

حلب-هندسة الميكاترونيكحلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية2006تغريدمحمد أديب حامد زيادهالالذقية19510
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-هندسة الطاقة الكهربائيةالالذقية-الهندسة البحرية2137ربىمحمد بدران منصورالالذقية210698
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2248الهامندى خالد قوصرةادلب39067
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

             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

             السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم 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 

 وفقاً لما 2018/2017نوافق 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 / في الشهادة الثانوية 

:يلي

السيد مدير معهد                                          التابع لــــ
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رغبات مرفوضةحلب-تخصصي- (الفيزياء)العلوم ــــــ329قمرروزان أكرم جاموسريف دمشق432709

رغبات مرفوضةدمشق-(الرياضيات)العلوم ــــــ2031هناديمحمد حسان محمد فراس االسطوانيدمشق522739

رغبات مرفوضةدمشق-الحقوقــــــ2087غديرساره معاز دقماقدمشق630340

رغبات مرفوضةدمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية ــــــ1779عبيرنور سامر الكلريف دمشق727213

رغبات مرفوضةحماة-معهد المراقبين الفنيينــــــ1358هيامدينا سامر عفارهحماة829398

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1325عبيدهرهف رفيق كوراندمشق935154

رسوب في فحص المقابلةحمص-(علم النفس)التربية حمص-(اإلرشاد النفسي)التربية 1859ريمامؤمنه محمد خالد األتاسيالسعودية1030240143

                                                                                                          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 

 .2017/12/14السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 
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