
                  تسوية أوضاع طالب  بالمفاضلة

 2018/2017       العامة  للعام الدراسي 

(القائمة السابعة)

   الجمهورية العربية السورية         

        وزارة التعليم العالي

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

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد دمشق-الســـــــياحة1849ماجدولينيوسف نضال يوسف عليحماة119827
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-التمريضالالذقية-التمريض1768ملكمحمد خالد شطحالالذقية212348
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-التمريضالالذقية-التمريض1789لمياءدعاء علي محمدالالذقية317759
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

دمشق-الزراعةدمشق-الزراعة1968ابتسامدانيه محمد رفعت كبتولدمشق436033
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

             السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم في الشهادة 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 يلي2018/2017نوافق 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 / الثانوية 

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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دمشق-(الفيزياء)العلوم دمشق-(الفيزياء)العلوم 1993ايماناحمد عمر سعيددمشق522173
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةالالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج2161عليادانا ضياء الدين منصورالالذقية614158
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةالالذقية-الهندسة المعمارية2199نهالمحمد عامر حلبيالالذقية712637
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

حماة-السلمية/ الهندسة المعمارية دمشق-(الكيمياء)العلوم 2162ريماماسه عبد هللا سلطاندمشق830762
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

الالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآلليالالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي2201ازدهارسوزان عماد ابراهيمالالذقية914903
تعديل درجات من وزارة 

دورة ثانية/التربية

رغبات مرفوضةالالذقية-(اإلحصاء الرياضي)العلوم ــــــ1684صباحخديجة يحيى ابراهيمالالذقية1019194

أملمريم الزهراء احمد ندافالالذقية1119342
درجة366  

الفيزياء
رغبات مرفوضةادلب-محافظات تخصصي- (الفيزياء)العلوم ــــــ

رضوهاسراء احمد العاسميريف دمشق1224304
درجة اللغة364  

العربية
رغبات مرفوضةالسويداء-محافظات- اللغة العربيةــــــ

رغبات مرفوضةالحسكة-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1662عبيررنيم محمد الطسهريف دمشق1325909

رغبات مرفوضةالحسكة-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1716نوالرسميه راتب عميريريف دمشق1425908

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني الهندسيــــــ1760ميادهمحمد احمد سكيفدمشق1520126
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رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني للصناعات التطبيقيةــــــ1348نجالءرزان حسن جواددمشق1638702

رسوب في فحص المقابلةحمص-المعهد التقاني الصحــــيحمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1835فاطمهمحمود غسان االبراهيمحمص1710211

                                                                                                          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 في فحص المقابلة 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات 1994الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 .2017/12/14تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 
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