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 تسلسل
عام 

 الشهادة
 سبب الرفض الطالبرغبة  اسم الطالب ونسبته مهنة الشهادة

 ال يوجد رغبة خديجة تركي الموسى خياطة مالبس 2010 1
 2010 انوية عام -مرفوض

 غير مشمولة بالقرار

2 2011 
 ال يحقم الم دل-مرفوض دمشم-الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية  خالد جمال  حمد  انوية تجارية

 ال يحقم الم دل-مرفوض التقاني للحاسوب بدمشمالم ةد  حليم محمد سباط تقنيات حاسوب 2011 3

 ال يحقم الم دل-مرفوض حمص-الم ةد الزراعي المواد الغ انية هبة يوسف ال باس  انوية زراعية 2011 4

 مرفوض ال يحقم الم دل الزراعي بالال قية الم ةد التقاني عيسى عماد ديب   انوية زراعية 2011 5

 اختصاص غير موافم-مرفوض دمشم-الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية  محمد ناصر المحيمد والبرمجةانظمة التشغيل  2011 6

 اختصاص غير موافم-مرفوض دمشم-رياض االطفال  فاطمة مس ود خلوف خياطة مالبس 2011 7

 اختصاص غير موافممرفوض  الم ةد الفندقي بالال قية نغم م ين شاهين  خياطة المالبس 2011 8

 مرفوض ال يوجد رغبة - صبا خضر اليوسف خياطة المالبس 2011 9

 ال يوجد قبول موازي -مرفوض دمشم-الم ةد ال لوم المالية والمصرفية  سلوى محمود دبين  انوية تجارية 2011 10
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 ال يوجد قبول موازي -مرفوض الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية  وال  طه األحمر  انوية تجارية 2011 11

 ال يوجد قبول موازي-مرفوض  الفنون الجميلة/تصميم  زيا  لجين  حمد األحمد البدعي خياطة مالبس 2011 12

 ال يحقم الم دل–مرفوض  دمشم-الم ةد إدارة  عمال   يمن زياد التوم  انوية تجارية 2012 13

 ال يحقم الم دل–مرفوض  الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بدمشم شيما  ناجي الن ساني  انوية تجارية 2012 14

 ال يحقم الم دل–مرفوض  م ةد ال لوم السياحية  هبة نايف شةاب  انوية تجارية 2012 15

 ال يحقم الم دل–مرفوض  م ةد م لوماتية بدمشم حسن بةزاد صالح تقنيات حاسوب 2012 16

 اختصاص غير موافم كلية االقتصاد بجام ة الفرات  حمد ياسينخولة   انوية تجارية 2012 17

 اختصاص غير موافم كلية االقتصاد بجام ة الفرات رهام راتب المصري  انوية تجارية 2012 18

 اختصاص غير موافم الم ةد التقاني للصناعات النسيجية بدمشم  باسمة بسام جاموس خياطة مالبس 2012 19

 الم ةد غير واضح-مرفوض م ةد تقنيات الكترونية بدمشم تيما  محمود ال ساف الكترونيةتقنيات  2012 20

 الكلية التطبيقية بدمشم عفاف ابراهيم ال لي  نظمة التشغيل والبرمجة 2012 21
لم تكن الكلية التطبيقية -مرفوض

 محد ة

 ال يوجد قبول موازي-مرفوض المالية والمصرفية بدمشمالم ةد التقاني لل لوم  صدام حسن الةدبه  انوية تجارية 2012 22

 مرفوض ال يوجد رغبة - احمد محمد جمال طباخ تقنيات الكترونية 2012 23

 مرفوض ال يوجد رغبة - رشا يحيى الخضر خياطة المالبس 2012 24

 مرفوض ال يوجد رغبة - علي  مين شبيب  انوية بيطرية 2012 25

 مرفوض اليحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم صفا  عدنان الشبلي  انوية تجارية 2013 26

 مرفوض اليحقم الم دل الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص  حمد حسين حمدان تقنيات كةربانية 2013 27

 مرفوض اليحقم الم دل الحاسوب(دمشمالكلية التطبيقية )تقنيات  آال  صبحي برو تقنيات الحاسوب 2013 28

 مرفوض اليحقم الم دل الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص حسان عدنان عبد الةادي ميكانيك المركبات 2013 29

 تجارية 2013 30
محمد عصمت محمد صباح 

 مرعشلي
 مرفوض ال يحقم الم دل م ةد إدارة األعمال بحلب

 مرفوض ال يحقم الم دل م ةد إدارة األعمال بحلب فؤاد  سديمحمد هادي  تجارية 2013 31

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الزراعي بدمشم غياث كمال حمشو تقنيات الكترونية 2013 32

 غير موافم مرفوض اختصاص ة والكةربانية بحلبيالم ةد التقاني للةندسة الميكانيك عبادة وليد الحسين ميكانيك المركبات 2013 33

 اختصاص غير موافم-مرفوض الم ةد التقاني الصناعات النسيجية هيا عدنان الحسين خياطة المالبس 2013 34

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الزراعي  بالسويدا  مةدي حسن  بو رافع  انوية مةنية بيطرية 2013 35

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني للصناعات النسيجية بدمشم اسماعيلعلي محمد  انوية مةنية صناعية  2013 36
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 غزل

 اختصاص غير موافم-مرفوض التقاني الزراعي الحسكة علي حسين الموح تدفنة وتمديدات 2013 37

 الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية بطرطوس عال  محي الدين  س د تقنيات كةربانية 2013 38
تقاني للصناعات يوجد م ةد  ال

 التطبيقية بطرطوس

 يوجد مفاضلة قبول  وانل ال هندسة الكترون–كلية الةندسة  عبد الرزام جميل خللو تقنيات كةربانية 2013 39

 مرفوض اليحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم لينا  س د هزيمه  انوية تجارية 2013 40

 مرفوض . اليحقم الم دل م ةد تقنيات الحاسوب بدمشم ميس حسنين فخور الحاسوبتقنيات  2014 41

 اليحقم الم دل–مرفوض  الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم م ا  الحسين المتوالي ميكانيك المركبات 2014 42

 الم دلمرفوض اليحقم  البيطري بحماهالم ةد التقاني للطب  محمد يزن فايز المصري  انوية بيطرية 2014 43

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني للحاسوب بحمص محمد راشد ال يسى تقنيات الكترونية 2014 44

 مرفوض اختصاص غير موافم م ةد تقنيات الحاسوب بحمص علي محمد الناصر تقنيات كةربانية 2014 45

 نادين رمضان خضر خياطة المالبس 2014 46
الم ةد التقاني للصناعات النسيجية  بدمشم )صناعة 

 االلبسة ت ليم مزدوج(
 مرفوض اختصاص غير موافم

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الزراعي بدمشم رؤى عبد الغني الخطيب خياطة المالبس 2014 47

 بحمصالم ةد التقاني للحاسوب  صالح عزيز االبراهيم التبريد والتكييف 2014 48
مرفوض اختصاص غير 

 مطابم

 مرفوض ال يوجد مقابل - بالل امين الدكر نجارة اال اث 2014 49

 ال يوجد مقابل م ةد النفط بحمص  حمد محمد النزال ميكانيك حفر وإنتاج 2014 50

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الفندقي بالال قية سةير غزال اشقر خياطة المالبس 2014 51

 الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم دالل محمد زياد حافظ خياطة المالبس 2014 52
اختصاص غير  -مرفوض

 موافم

 مرفوض اختصاص غير موافم تجةيزات حاسوبية–صيانة الحواسيب  وجدان جميل الحمود خياطة المالبس 2014 53

54 2014 
ال انوية المةنية في 

 االتصاالت
 مرفوض اختصاص غير موافم الكلية التطبيقية )تقنيات الكترونية( الصمد عبد اللطيف مجد عبد

 مرفوض ال يحقم الم دل الكلية التطبيقية بالال قية علي يوسف حايك تقنيات الكترونية 2014 55

 موافممرفوض اختصاص غير  الم ةد التقاني للحاسوب  و الفقار ن ير الحسن تقنيات الكترونية 2014 56

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد الفندقي بالال قية علي احمد جبيلي تقنيات الكترونية 2014 57

مرفوض لم تنجح في اختبار  سقطت باختبار كلية الفنون يارا جةاد غانم خياطة المالبس 2014 58
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 كلية الفنون

 مرفوض ال توجد رغبة - حسام عمار سلطان تقنيات الكترونية 2014 59

 اختصاص غير موافم-مرفوض الم ةد التقاني الزراعي خرابو بدمشم محمد محمد رضوان  السقباني  انوية تجارية 2015 60

 اختصاص غير موافم-مرفوض الم ةد التقاني الزراعي خرابو بدمشم ماجد محمد ديب الحلبي  انوية تجارية 2015 61

 ال يحقم الم دل–مرفوض  الم ةد التقاني االحصاني بدمشم محمد غيث خلدون ال لبي  انوية تجارية 2015 62

  انوية تجارية 2015 63
محمد علي عبد اللطيف 

 دركزللي زيات
 ال يحقم الم دل–مرفوض  الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بدمشم

 ال يحقم الم دل–مرفوض  والكةربانية بحلبالم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية  خالد وليد ال كال  تقنيات كةربانية 2015 64

 ال يحقم الم دل–مرفوض  الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص  محسن احمد حسن  تقنيات كةربانية 2015 65

 ال يحقم الم دل–مرفوض  م ةد تقنيات الحاسوب بدمشم ايمان ياسر الخضر تقنيات الحاسوب 2015 66

67 
 خالد اسماعيل الديبو ميكانيك المركبات 2015

 
الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب ) صناعة 

 االلبسة ت ليم مزدوج(
 ال يحقم الم دل-مرفوض

 ال يحقم الم دل-مرفوض الم ةد التقاني الزراعي بطرطوس سوزانا كرم الدبس  انوية زراعية 2015 68

 مرفوض اختصاص غير موافم الحاسوب بحمصم ةد تقنيات  هبا حسين المشلب خياطة المالبس 2015 69

70 2015 
 خياطة المالبس

 
 الم ةد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس )تبريد وتكييف( رؤى رامز سليمان

 مرفوض اختصاص غير موافم
 

 ليليان سليمان نصر خياطة المالبس 2015 71
-الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم 

 اتصاالت
 مرفوض اختصاص غير موافم

  حمد محمد الرفاعي ميكاترونس 2015 72
تقنيات الحاسوب –هندسة االتمتة الصناعية -الةندسة التقنية

 بطرطوس
 ال يحقم شرط ال المة-مرفوض

73 
 موافماختصاص غير -مرفوض المكننة الزراعية بطرطوس–الةندسة التقنية  محمد سيف الدين محمد تكرير النفط والغاز 2015

74 2015 
كةربا  –مةنية نفطية 

 صناعية
 شةادة ال انوية غير واضحة م ةد همك دمشم  ندرس سمير  الخوري

 مرفوض الم ةد غير واضح كةربا  وإلكترون المركبات ابراهيم ناصر ناصر  التقنيات الكةربانية 2015 75

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل بادلب الم ةد التقاني للحاسوب سام محمد عليشة تقنيات الحاسوب 2015 76

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بالال قية يوسف غيدام علوش تقنيات الحاسوب 2015 77
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 مرفوض ال يحقم شرط الم دل م دن بالال قية–الكلية التطبيقية  احمد رامز المغرقوني اللحام وتشكيل الم ادن 2015 78

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بالال قية هيا انور سليمان تجارية انوية  2015 79

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد الفندقي بالال قية هديل جناد الجنيد  خياطة المالبس 2015 80

 مرفوض اختصاص غير موافم بالال قيةالم ةد الفندقي  صبحيه عبد الكريم حميدان خياطة المالبس 2015 81

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد الفندقي بالال قية وال   عبد الكريم حميدان خياطة المالبس 2015 82

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل  -التقنيات االلكترونية –الكلية التطبيقية بحلب  عال  محمد ماهر سلوم تقنيات الكترونية 2015 83

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل كلية التطبيقية بدمشم محمد صالح بدر الدين بطرني تقنيات الكترونية 2015 84

 اختصاص غير موافم-مرفوض الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بدمشم الةام  حمد الطباع  خياطة المالبس 2015 85

 رغبةمرفوض ال يوجد  - نور علي محفوض  انوية تجارية  2015 86

 مرفوض ال يوجد رغبة - علي ن مان علي  تقنيات الكترونية 2015 87

 مرفوض ال يوجد رغبة -  و الفقار محمد ع مان تقنيات الكترونية 2015 88

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم فرح حسام الدين الةامش  انوية تجارية 2016 89

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم مريم محمد ديب الشيخه  انوية تجارية 2016 90

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم نجوى اكرم حوريه  انوية تجارية 2016 91

 مرفوض ال يحقم الم دل التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشمالم ةد  كو ر اسماعيل عوض  انوية تجارية 2016 92

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم إسرا  حسن مصطفى  انوية تجارية 2016 93

 مرفوض ال يحقم الم دل بدمشمالم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم  عبد الكريم محمد علي هيراتي  انوية تجارية 2016 94

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم نزيه منيف ريا تقنيات الكترونية 2016 95

 الم دلمرفوض ال يحقم  الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم محمد مرهف فايز سمير تقنيات كةربانية 2016 96

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم تركي مزاحم ال يسى تقنيات كةربانية 2016 97

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم محمد نصر خالد الفارس تقنيات كةربانية 2016 98

 مرفوض ال يحقم الم دل م ةد تقنيات الحاسوب بدمشم رامي محمد عمران الحريري تقنيات الحاسوب 2016 99

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بدمشم ابراهيم حسن الجم ة تقنيات الحاسوب 2016 100

 مرفوض ال يحقم الم دل دمشمم ةد تقنيات الحاسوب بريف  ابراهيم الحسين الرمضان تقنيات الحاسوب 2016 101

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بحمص ناتالي غياث الفتاح تقنيات الحاسوب 2016 102

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بحمص زينب محمد الحسن تقنيات الحاسوب 2016 103

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بحمص  ماني خضر األيوب تقنيات الحاسوب 2016 104
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 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بحمص حنين خضر األيوب تقنيات الحاسوب 2016 105

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للحاسوب بدمشم محمد وفيم منصور تقنيات الحاسوب 2016 106

107 2016 
الميكانيكي )ت ليم التصنيع 

 مزدوج(
 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم  حمد صالح السويد السالم

108 2016 
كةربا  وإلكترون 

 المركبات
 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للصناعات التطبيقية محمد حامد حسن حاضري

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم محمد نبيل صالح الم ادنلحام وتشكيل  2016 109

110 2016 
 الم ةد التقاني للصناعات مروة محمد فوزي نجيب خياطة المالبس

 النسيجية بدمشم
 مرفوض ال يحقم الم دل

 مرفوض ال يحقم الم دل لل لوم السياحية والفندقية بالسويدا الم ةد التقاني   قيصر اياد زهر الدين مط م 2016 111

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بالال قية عفرا مفيد بدور  انوية تجارية 2016 112

 مرفوض ال يحقم الم دل والكةربانية بدمشمالم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية  علي سمير الرحية ميكانيك المركبات 2016 113

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بالال قية  مون يحيى صوان  انوية تجارية 2016 114

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل قاني للحاسوب بدرعاتالم ةد ال علي محمد حسن تقنيات الحاسوب 2016 115

 اليحقم شرط الم دل-مرفوض الم ةد الزراعي بالحسكة نيرمين حسين زراعية 2016 116

 مرفوض اختصاص غير موافم التصنيع الميكانيكي(-الكلية التطبيقية )ميكاترونكس محمود  حمد قمرة تقنيات الحاسوب 2016 117

 اختصاص غير موافم مرفوض الم ةد التقاني الزراعي بحمص تاال هاني االبراهيم خياطة المالبس 2016 118

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الزراعي بحمص رغد غسان صوان خياطة المالبس 2016 119

 مرفوض ال يحقم شرط الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم علي محمد شومان ميكانيك المركبات 2016 120

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد الفندقي بالال قية هادي  حمد جبيلي تقنيات كةربانية 2016 121

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني البيطري بالال قية زينب غسان راعي  انوية زراعية 2016 122

 الم دلمرفوض ال يحقم  الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بحلب رهى محمد حمال   انوية تجارية 2016 123

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني اإلحصاني بدمشم مروى وهبي سبسبي  انوية تجارية 2016 124

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم اسرا  فةد شحيد النابلسي  انوية تجارية 2016 125

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني إلدارة األعمال والتسويم بدمشم سنا  غازي الصليبي  انوية تجارية 2016 126

 تقنيات الكترونية 2016 127
عبد الرحمن ضيا  الدين 
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 مرفوض ال يحقم الم دل بدمشم )تقنيات حاسوب( الكلية التطبيقية محمد كن ان الكن ان تقنيات الحاسوب 2016 128

129 2016 
التصنيع الميكانيكي 
 )الت ليم المزدوج(

 مرفوض ال يحقم الم دل الم ةد التقاني للةندسة الميكانيكية والكةربانية بدمشم علي تيسير س ود

130 2016 
كةربا  والكترون 

 المركبات
 مرفوض ال يحقم الم دل تطبيقية ميكاترونيكس دمشم كنان حسام الدعدع

 مرفوض اختصاص غير موافم الكلية التطبيقية )هندسة ميكاترونيكس( بدمشم نبراس سامي دمج تقنيات الحاسوب 2016 131

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني الةندسي  بدمشم عبد الرحمن احمد عياش االتصاالت السلكية 2016 132

 مرفوض ال توجد رغبة - احمد عيسى نغم  انوية تجارية 2016 133

 مرفوض ال توجد رغبة - باسل علي الخضور تقنيات الحاسوب 2016 134

 مرفوض ال توجد رغبة - وال  فاروم عنداي تقنيات الحاسوب 2016 135

 مرفوض ال توجد رغبة -  حمد عبد القادر شيخ البساتنه تقنيات الحاسوب 2016 136

 مرفوض ال توجد رغبة -  ماني حسين حداد تقنيات الحاسوب 2016 137

 مرفوض ال توجد رغبة - رشيد محمد الفتاح ري وصرف 2016 138

 مرفوض ال تحقم الم دل مدرسة التمريض ميس غسان ال قدة خياطة مالبس 2016 139

 مرفوض اختصاص غير موافم الم ةد التقاني لل لوم المالية والمصرفية بدمشم  حمد يوسف م طي تقنيات الحاسوب 2017 140
 

 طلباتهم رفضأسمائهم أعاله  ةالواردوإبالغ الطالب يرجى االطالع 
 

 وزير التعليم العالي
 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 
 عاطف الندافالدكتور 


