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 . 13/9/2017هـ تاريخ /151إشارة إلى القرار رقم 
لاااى الا ااالل إالااا ين تقاااطاوا  2016ولغايااال ال اااام  2011شاااةاطة الطرااااال ال الويااال الاةليااال اااان ال اااام وإشاااارة إلاااى الالماااا  الاقطاااال اااان الاااا   ال اااا  ين        

 .الاةليل ال اال والا لل الت ليم الاوا ي 
فااا  عاااام  والتااا  قملاااوا فيةاااا ملتيفااال الالا ااالل جاااه اااالةم مفالااا  ااااامعلاااى الااااااء لةااا با الاااا   ماااااتجااه إفااارااا  تاااافيلةم فااا  الا ةاااط الااااطون لوافااا  

واااااالمتةم مالرااااوم الاالومااال اااان الاااا   الاااااتفطين الاقماااولين لل اااام  2018-2017واعتماااار قماااولةم ماااطاام اااان ال اااام الطرااااا   ال صاااوه علاااى ال الويااال
اااان  الا ةاااطاللتااارة اااان تااااريخ قماااولةم و تاااى تااااريخ تاااافيلةم فااا  وب يااااالمون متااااطيط الرااااوم عااان الاااالوا  الااااامقل وب ت تاااا   2018-2017    الطرااااا 

   ياتةم الفاا يل وهم: 

 تسلسل
عام 

 الشهادة
 اسم الطالب ونسبته الشهادة مهنة

معدل 
 التفاضل

 الجهة المعهد المقبول به الطالب
نوع 
 القبول

 عام فاا ل طاش  خرامو//الا ةط التقال  ال راع  مطاش   63.41 واام مرجا  اه  الويل  راعيل 2011 1

 عام فاا ل  ل  الا ةط التقال  إلطارة األعااه والتاوي  م ل  76.36 شةط ص ء شيخ  ا ة  الويل تفاريل 2011 2

 عام فاا ل  ل  الا ةط التقال  للةلطال الايجاليجيل والجةرما يل م ل  76.60 عل  هاشم الياان  الويل صلاعيل غ ه 2013 3

 عام فاا ل تشرين ابتصاب ( تقالا  )ال  قيل الجليل التاميقيل  91.74 وايم امراهيم شااو الجتروليلتقليا   2013 4

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  إلطارة األعااه والتاوي  مطاش  80.45 فراس ا اط ماام الفمان  الويل تفاريل 2014 5

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  لل لوم الااليل والاصرفيل مطاش  66.77 قار عمط هللا جريطي  الويل تفاريل 2014 6

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  لل لوم الااليل والاصرفيل مطاش  88.81 ا اط فت   اللصر  الويل تفاريل 2014 7

 عام فاا ل طاش  مطاش الا ةط التقال  لل لوم الااليل والاصرفيل  81.25 الوى ا اط رياض الخمير  الويل تفاريل 2014 8

 عام فاا ل الم ث الا ةط التقال  لل ااو  م اص 88.55 مرااة راغ  الا اط تقليا  ال ااو  2014 9

10 
2015 

 65.44 ا اط ا اط  ان التطف ل والتاطيطا 
الا ةط التقال  للةلطال الايجاليجيل والجةرما يل م ل  )تطف ل 

 وتاطيطا (
 عام فاا ل  ل 



 الجمهورية العربية السورية                                
 وزارة التعليم العالي                                    

 المجلس األعلى للتعليم التق اني
 
 

2 

 

 عام فاا ل تشرين الا ةط التقال  لل لوم الااليل والاصرفيل مال  قيل 75.477 خالط ياار اا ط  الويل تفاريل 2015 11

 عام فاا ل تشرين ل راعا  الاتواايل مال  قيلل التقال  ا ةطال 76.704 عةط ا اط صميح  الويل  راعيل 2015 12

 عام فاا ل  ل   الجليل التاميقيل م ل  تجييف وتمريط 77.418 لاك  اين األفشه التمريط والتجييف 2015 13

 اوا ي فاا ل طاش  الا ةط التقال  إلطارة األعااه والتاوي  مطاش  59.27 اروى ااهر الا ان  الويل تفاريل 2015 14

 عام الصلاعلو ارة  الا ةط التقال  للصلاعا  التاميقيل م اص 77.16 أ للتا عمط ال لان عر  تقليا  جةرما يل 2015 15

 عام فاا ل تشرين الا ةط التقال  لل راعا  الاتواايل ال  قيل 75.84 وا ه مطيع اايا  الويل  راعيل 2015 16

17 
2016 

 الا ةط التقال  اإل صا   مطاش  75.11 ا اط ياار قشوع  الويل تفاريل
الاجت  الارج ي 

 لإل صاا
 عام

18 
2016 

 الا ةط التقال  اإل صا   مطاش  77.47 رليم  اين ال ان  الويل تفاريل
الاجت  الارج ي 

 لإل صاا
 عام

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  لل لوم الااليل والاصرفيل مطاش  85.2 ميان الا ت  ماهلل الاش  الويل تفاريل 2016 19

20 
2016 

 الا ةط التقال  اإل صا   مطاش  78.79 آبا لطاا صرصر  الويل تفاريل
الارج ي الاجت  

 لإل صاا
 عام

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  لل ااو  مطرعا 81.79  اط الاصريأفرء  تقليا  ال ااو  2016 21

 عام فاا ل  ل  جليل الةلطال التقليل )الةلطال الغ ا يل( 82.67 مرمش ا اطا اوط  ل ام وتشجيه الا اطن 2016 22

 عام و ارة الصلاعل اللايفيل مطاش  الا ةط التقال  للصلاعا  80.39 ايااا عطلان خايس خياال الا مس 2016 23

 عام فاا ل تشرين تقالا  ابتصاب  – الجليل التاميقيل ال  قيل 86.139 ا يط رعط الم ريل  تقليا  الجتروليل 2016 24

 عام و ارة الصلاعل التاميقيل م اص الا ةط التقال  للصلاعا  73.627 إمراهيم عمطو علوش ايجاليك الارجما  2016 25

 عام فاا ل طاش  الا ةط التقال  ال راع  مطاش  /خرامو/ 63.818 رشا أااال الخاي   الويل  راعيل 2016 26

 عام فاا ل  ل  الا ةط التقال  إلطارة األعااه والتاوي  م ل  81.772 عمط الجريم ا اط ال مط لا ي  الويل تفاريل 2016 27

 عام فاا ل  ااه الا ةط التقال  للا  المياري م ااه 80.978 ر قيل صالح فيفاوي  الويل المياريل 2016 28

29 
2016 

 82.23 ا اط أاين  اار أمو ايفله  تقليا  جةرما يل
التغ يل الجةرما يل للالشآ  الصلاعيل  –الجليل التاميقيل 

 والاطن م ااه
 اوا ي  فاا ل  ااه

30 
2016 

 الا ةط التقال  اإل صا   مال  قيل 53.954 اةا شريف الاراج  الويل تفاريل
الاجت  الارج ي 

 لإل صاا
 اوا ي

األطلااى الاالااو  ااان الااطرفا  أو الطرفاال ابختصاصاايل الاالوماال  طرفااا  الاالاا  يقااع  ااان ال ااط التأجااط أن افاااوعيرفااى ابااا ع وإفااراا اااا يلاا م م ااط 
ال ال اااال للقماااوه فاااا  القاااام فاااا  الا ةاااط لل ااااام الطراااااا  ال اصاااه فيااااه الاالااا  علااااى ال الويااال وجاااا لك التأجااااط اااان أن الاالاااا  الاقماااوه فاااا  الا ةاااط ب يتفاااااو  
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ل اااان أا اااالةم  اااا  األصاااوه وخاصااال الاقماااولين اااان الاااا   ال ااار  وأملااااا وال شااارين اااان ال اااار علاااط  صاااوله علاااى ال الويااال واااااالمتةم مااااألورا  الاالومااا
 .2018ه اطة تلتة  متاريخ    /   /الراوم الاالومل الةم خ األاةا  الاوريا  وعلى أن يلف وا إفرااا  تافيلةم وياططوا 

 وزير التعليم العالي
 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 
 عاطف الندافالدكتور 


