
تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي

للعام القائمة2019/2018الدراسي الثامنة

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

بية 1807انيسهغاليه محسن الحسيانحمص118062 ي فحص المقابلةحمص-(علم الحياة)العلوم حمص-إناث فقط- رياض األطفال - التر
 
رسوب ف

رغبات مرفوضةادلب-محافظات- اللغة العربيةــــــــ377بسيمهدمحم ختر زهتر الزرعيدمشق231335

يدمشق324558 كجر ي الهندسيــــــــ1373من ماهر ياسير  الزنتر
 
رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقان

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

ين - حلب -              دمشق  طرطوس- حماه - الفرات - البعث - تشر

                                                                                                        الدكتور بسام ابراهيم

                                                                                                         وزير التعليم العالي

ي دورة عام 
 
ونية المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي ف  الذين تقدموا ال مفاضلة التعليم الموازي 2018      اشارة ال الطلبات االلكتر

ي فحص المقابلة 2019-2018للعام الدراسي  
 
. وكانت جميع رغباتهم مرفوضة أو رسبوا ف

ي الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي 
 
 لما يىلي2019/2018  نوافق عىل تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم ف

ً
: وفقا

ي الكلية أو المعهد 
 
 المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول ف

 
يرجر االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد االدن

ي المعاهد من مواليد 
 
 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من 1995الذي قبل فيه كل منهم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي  وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولير  ف

امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولير  من الطالب ابناء االمهات السوريات وعىل ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة 

 .2018/12/31تنتهي بتاريــــخ 
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