
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة

2018/2017    للعام الدراسي 

 (القائمة الخامسة) 

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

2213/011010/5

٢٠١٧/١١/٠٦

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

دمشق-االقتصــــاددمشق-الحقوق2137أمٌرةفارس زٌاد أبو خٌردمشق126448
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الزراعةدمشق-الزراعة1998رٌماروان احمد مشرفدمشق231693
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الزراعةدمشق-الزراعة1930ٌسٌرهعبٌر شهدت مصطفىدمشق330678
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

ادلب-محافظات- (الرٌاضٌات)العلوم دٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــ1696ًلٌناالنا احمد جلٌالتًدمشق433974
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم الالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم 2130اسومرامه محمد ماهر سمانًالالذقٌة515041
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-المعهد التقانً الهندسًدمشق-الزراعة1986لٌناآٌه محمد عدنان قطاٌفدمشق631993
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

/  وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم فً الشهادة الثانوٌة ٢٠١8-٢٠١٧ الذٌن تقدموا الى المفاضلة العامة للعام       الدراسً  ٢٠١٧   اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة العامة الفرع العلمً فً دورة عام 

: وفقاً لما ٌل٢٠١8/٢٠١٧ًنوافق على تسوٌة اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم فً الكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسً .      من قبل وزارة التربٌة أو رسبوا فً فحص المقابلة/ الدورة الثانٌة 

السٌد مدٌر معهد                                          التابع لــــ

             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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اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 2176سحرامٌنه ناٌف خالدرٌف دمشق722897
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة البترولٌةالالذقٌة-الزراعة2125بدٌعهحٌدره محمد مٌاسهالالذقٌة89030
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة الطبٌةالالذقٌة-الهندسة الطبٌة2267ندىساره رفٌق عكاريالالذقٌة918090
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة المدنٌةدٌر الزور-ألبناء المحافظات الشرقٌة - هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة ألبناء المناطق الشرقٌة1925فاطمهمحمد شالل الكٌاخًالحسكة1011229
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المدنٌةطرطوس-(أتمتة صناعٌة)الهندسة التقنٌة 2230سحرٌارا اكرم صموعهطرطوس1111920
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌة2244بسٌنةاٌمان مصطفى الضاهرالالذقٌة1215252
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2269ابتسامعشتار محسن صبحالالذقٌة1317651
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-الهندسة المعمارٌة2169وفاءماٌا مٌكائٌل الحمودرٌف دمشق1424720
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعمارٌةحلب-الهندسة المعمارٌة2188رٌانغنى عبدالحمٌد حمٌدةحلب1529151
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌةدمشق-(الرٌاضٌات)العلوم 2195روعهنور محمد بالل المجذوبدمشق1633131
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة المٌكاترونٌكحلب-هندسة المٌكاترونٌك2090سحرألما هٌثم محرزالالذقٌة1715022
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

رغبات مرفوضةحلب-االقتصــــادـــــ1708هندنورالدٌن محمد قبشدمشق1825521

رغبات مرفوضةدمشق-االقتصــــادـــــ2128لمٌسنور باسل الجلٌالتًرٌف دمشق1923122

رغبات مرفوضةالالذقٌة-الجغرافٌةـــــ1644اسمهانألٌسار مازن المجبرطرطوس2015216

رغبات مرفوضةحلب-الحقوقـــــ1633كفاحطارق أٌمن رزوقحماة2121112

رغبات مرفوضةحمص-الزراعةـــــ2001رانٌارزان سلٌمان المحمدحمص2216167

رغبات مرفوضةدمشق-الزراعةـــــ1913عبٌدهغنى محمد رشٌد فلٌوندمشق2330162
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التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

رغبات مرفوضةادلب-محافظات- العلوم اإلدارٌةـــــ1965أفٌنهدٌل محمد كبولدمشق2433488

رغبات مرفوضةدمشق-الفلســــفةـــــ2157هناءساره عماد جاسم محمدرٌف دمشق2532322

رغبات مرفوضةالحسكة-المعهد التقانً الصحــــًـــــ1405غصونسدرة المنتهى فواز الحمٌدحمص2619061

رغبات مرفوضةدٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــًـــــ1626ودادشرف غسان سعد الدٌندمشق2733777

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للحاسوبـــــ2025آمالبشار خالد قاضًرٌف دمشق2817545

رغبات مرفوضةالحسكة-محافظات- الهندسة المدنٌةـــــ2155أملسامٌه حمزه عمراندمشق2934040

رغبات مرفوضةالحسكة-محافظات- الهندسة المدنٌةـــــ2200سحرنور هٌثم عٌددمشق3030832

رغبات مرفوضةحمص-الهندسة المعمارٌةـــــ2176هدىرغد محمد ٌاسر السبٌعًرٌف دمشق3131273

رغبات مرفوضةحماة-السلمٌة/ الهندسة المعمارٌة ـــــ2082سناءأحمد محمد عٌد حبوشدمشق3220606

رغبات مرفوضةالحسكة-معهد المراقبٌن الفنٌٌنـــــ1155ربوهعروه عبد الكرٌم شحود االبراهٌمحمص3313292

رغبات مرفوضةحمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتـــــ2178عصرٌهنصره غالب الراضًرٌف دمشق3422600

رغبات مرفوضةحلب-هندسة النظم اإللكترونٌةـــــ2053بانارنٌم سالم محمد الرفاعًدمشق3538937

رسوب فً فحص المقابلةحماة-معهد المراقبٌن الفنٌٌنحمص-محافظات- تدمر/ غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1742هدىرٌم أحمد العلًحماة3627336
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اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل فٌهالجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌه

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزٌر التعلٌم العالً

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  ٌقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصٌة المطلوبة للقبول فً الكلٌة أو المعهد الذي قبل فٌه كل منهم بنتٌجة المفاضلة العامة وشرٌطة النجاح فً فحص المقابلة 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولٌن من الطالب العرب  وابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات ١994الخاص بالكلٌة أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولٌن فً المعاهد من موالٌد 

 .٢٠١٧/١٢/١4تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 
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