
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة العاشرة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه التفاضل

الحقوق-الالذقيةالعلوم (الكيمياء)-الالذقية2121امانيقمر أمين أمينالالذقية114983
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

المعھد التقاني الھندسي-حمصالمعھد التقاني الھندسي-حمص1688ردينهبتول عبدو الجورانيحمص217993
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

الھندسة المعلوماتية-حمصالھندسة المعلوماتية-حمص2291فاديهعبد هللا عبد الفتاح اسالمحمص310416
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

ھندسة االتصاالت-حلبھندسة التصميم واإلنتاج-الالذقية2214مانيالورينا رامز قرقوعالالذقية415857
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-دمشقھندسة الحواسيب واألتمتة-دمشق2267نورينال محمد رضوان القادريدمشق523182
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

ھندسة النظم اإللكترونية-حلبھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2192زھريةمحمد نصر عبد السالم حجلدمشق627761
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

تغيير لغة التفاضلاللغة الفرنسية-حلبجميع الرغبات مرفوضة202سھيرمايا عبدهللا فياضحمص717625

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس

السيد مدير معھد                                                    التابع لــــ

      اشارة الى الطلبات االلكترونية والورقية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين تقدموا الى المفاضلة العامة 
للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ وكانت جميع رغباتھم مرفوضة أو رسبوا في فحص المقابلة أو عدلت نتيجتھم أو درجاتھم في الشھادة الثانوية / الدورة الثانية / من قبل وزارة 

التربية .      
  نوافق على تسوية اوضاع ھؤالء الطالب وقبولھم في الكلية أو المعھد المدون بجانب اسم كل منھم للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ وفقاً لما يلي:
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة العاشرة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه التفاضل

رسوب في فحص المقابلةالتربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-القنيطرةمعھد اآلثار والمتاحف-دمشق1605حمدهعائشه عيد أبو عسافريف دمشق825668

رسوب في فحص المقابلةالمعھد التقاني اإلحصـــائي -دمشقمعھد اآلثار والمتاحف-دمشق1676روالشذى مازن صعبريف دمشق922300

رسوب في فحص المقابلةالمعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشقمعھد اآلثار والمتاحف-دمشق1653ھيفرونكوثر حسين محمددمشق1044703

التربية الرياضية -تشرينالمعھد التقاني الطبي-الالذقية1783مھاايه أحمد محمدالالذقية1218821

ناجحة في االختبار الخاص 
بالكلية ولم يرد اسمھا في 
قوائم الناجحين نتيجة خطأ 
أثناء تنزيل بيانات الناجحين 
على البرنامج االلكتروني من 

قبل الكلية

1668االءنور الھدى أحمد علبيحلب1340293
دورة ثانية

المعھد التقاني الزراعي-حلب
دورة أولى

المعھد التقاني الطبي-حلب
دورة ثانية

تم بالخطأ  ادخال دورة 
الشھادة الثانوية االولى بدالً 
من الثانية اثناء اجراء تعديل 

على بطاقة المفاضلة في 
مركز التسجيل

المعھد التقاني الصحي -طرطوســــــ1724ساميهرنيم علي محمدطرطوس1415820
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزير التعليم العالي

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتھم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعھد الذي قبل 
فيه كل منھم بنتيجة المفاضلة العامة وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعھد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاھد من مواليد ١٩٩٥ وما بعد 
ومطالبتھم باالوراق المطلوبة من امثالھم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا الرسوم 

الجامعية المطلوبة منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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