
  العامة بالمفاضلة طالب أوضاع تسوية

(عشر الخامسة القائمة) 2019/2018 الدراسي للعام

   الجمهىرية العربية السىرية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

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

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2282هناءريتا جارس حسنالالذقية116140
ي الشهادة الثانوية 

 
تعديل ف

الدورة الثانية من قبل وزارة 

بية التر

حمص-االقتصــــادحمص-االقتصــــاد2053دعديزن عبد الكريم نمرهحمص210282
ي الشهادة الثانوية 

 
تعديل ف

الدورة الثانية من قبل وزارة 

بية التر

الالذقية-التمريضالالذقية-التمريض2024زهيدهجن  نعمان كوبشالالذقية318749
ي الشهادة الثانوية 

 
تعديل ف

الدورة الثانية من قبل وزارة 

بية التر

دمشق-الهندسة الطبيةدمشق-الهندسة المدنية2286نجاحدمحم ماهر ضابطدمشق431869
ي الشهادة الثانوية 

 
تعديل ف

الدورة الثانية من قبل وزارة 

بية التر

ي للحاسوبـــــــــ1413خولهشذى دمحم باسل فرجريف دمشق522498
 
رغبات مرفوضةدرعا-المعهد التقان

ي للطبــــاعة والنشرـــــــــ1521غزوىاسالم دمحم عمردمشق620713
 
رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقان

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

السيد مدير معهد                                                    التابع لــــ

ي دورة عام 
 
ونية والورقية المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي ف  الذين تقدموا اىل المفاضلة العامة 2018      اشارة اىل الطلبات االلكتر

ي الشهادة الثانوية 2019-2018للعام الدراسي  
 
بية / الدورة الثانية /  وكانت جميع رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم ف .      من قبل وزارة التر

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

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

ي ـــــــــ1482الرامحسن منذر حمزهحمص713353
 
ي اإلحصـــان

 
رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقان

يـــــــــ1685لبن دمحم اديب عبد النارص نحويدمشق827328
 
ي القانون

 
رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقان

                                                                                                                               الدكتور بسام ابراهيم

                                                                                                                               وزير التعليم العاىلي

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

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

ي المعاهد من مواليد 
 
 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب 1995قبل فيه كل منهم بنتيجة المفاضلة العامة  وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولي   ف

االصول وخاصة المقبولي   من الطالب العرب  وابناء االمهات السوريات وعىل ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي 

 .2019/1/15بتاريــــخ 
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