
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية عشر)

   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

الھندسة الطبوغرافية-حلبالھندسة التقنية - تقانات الھندسة الحيوية-حلب2162سوزانديانا عبد الھادي فالححلب137670
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشقھندسة السيارات واآلليات الثقيلة-دمشق2177مريمعبدالرحمن طارق عتمهدمشق227084
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

رغبات مرفوضةالعلوم (الرياضيات)-حمصــــــــ2046قمرآالء زھير الورحماة324402

رغبات مرفوضةالعلوم (علم الحياة)-دمشقــــــــ2003نجوىسالم حسام ندافريف دمشق425064

رغبات مرفوضةاللغة العربية-دمشقــــــــ393مريمرزان وليد معيكهدمشق541581

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الزراعي-السويداءــــــــ1356احالمميرنا امين شحوددمشق647000

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الزراعي-القنيطرةــــــــ1371ھنيدهشادي سامر االمامالقنيطرة710128

         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 الثانية عشر)

   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

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشقــــــــ1639امانييزن حسام تقيدمشق823687

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلبــــــــ1398ھناديمحمدفاروق محمدعمر سرداردمشق923907

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلبــــــــ1478يسرىمحمد عالء محمود باكيردمشق1027380

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعاــــــــ1326منالثناء محمد شاميهدمشق1143438

رغبات مرفوضةمدرسة تمريض -حلبــــــــ1210شيرينريم قدور حاج حسينريف دمشق1236974

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-الالذقيةــــــــ1322عبيرقصي احمد الوعريحمص1311951

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-الالذقيةــــــــ1376بديعهراويه محمد العباسحمص1418880

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-حلبــــــــ1335ميساءرغد عبدالغني كنعانحلب1544450

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-حلبــــــــ1298ھناءعبد الكريم محمد محمدحماة1615842

                                                                                                        الدكتور بسام  ابراھيم

                                                                                                         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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
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