
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الخامسة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

3477/011010/5الرقم 

تاريخ

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

االقتصــــاد-الالذقيةالحقوق-الالذقية2015فاتنحيدر جھاد خيريكالالذقية113417

االقتصــــاد-الالذقيةاالقتصــــاد-الالذقية2123حمديهساره رفيق منزلجيالالذقية216733

االقتصــــاد-الالذقيةاالقتصــــاد-الالذقية2076رفيقهنتالي تميم محمدالالذقية319284

االقتصــــاد-حمصالمعھد التقاني الھندسي-دمشق2051ليناآيه محمد باسل الجوجهدمشق440401

التمريض-الالذقيةالتمريض-الالذقية1968ثرياعالء الدين مأمون حمادهالالذقية512583

2018/11/06

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

1972نجاحزين العابدين غياث عبدهللادمشق623930
الزراعة-دمشقجميع الرغبات مرفوضةدورة ثانية 

الزراعة-دمشقالعلوم (الفيزياء)-الالذقية2014انعامبشار محمود تليجهطرطوس78136

الزراعة - السلمية-حماةھندسة اآلالت الزراعية-حلب1985حنانبشار محمود شمسوحمص814826

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقيةالعلوم (الجيولوجيا)-الالذقية1827فدوىآالء حسان حسنالالذقية916307

العلوم (الرياضيات)-حمصالعلوم (الرياضيات)-الالذقية1962ابتسام ديبعلي محمود محمدطرطوس108805

العلوم (الرياضيات) - مصياف-حماةالعلوم (الرياضيات) - مصياف-حماة2000ھنىمنى ماھر الخوريحماة1125670

دورة ثانيةأميرهعلي كامل الدجريف دمشق1219268
العلوم (الكيمياء)- تخصصي-حمصالمعھد التقاني للحاسوب-دمشق ١٧٥ كيمياء

دورة ثانيةانصاففاطمه غيث زحلوطالالذقية1315612
العلوم (الكيمياء)-الالذقيةالعلوم (الكيمياء)-الالذقية ٢٠٢٩

العلوم (علم الحياة)-دمشقالعلوم (علم الحياة)-دمشق2149ھناءسدره محمد وليد غميضدمشق1444035

1999خالدهايھاب واثق الحصبانيالسويداء153759
المعھد التقاني الصحــــي-دمشقالزراعة-دمشقدورة ثانية 

دورة ثانية عزيزهأسرار محمد الحبشدمشق1648396
المعھد التقاني الھندسي-دمشقالعلوم (الكيمياء)- تخصصي-حلب١٨٩٩

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلبھندسة السيارات واآلليات الثقيلة-دمشق2167باسمهطارق زياد الحايكريف دمشق1715285
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المعھد التقاني للحاسوب-الالذقيةالمعھد التقاني الھندسي-الالذقية1743فاطمهساره اصف عيسىالالذقية1820570

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1543كارولينھيلن اسامه حميشةريف دمشق1926821

معھد المراقبين الفنيين-حمصـــــــ1621ميادةسماح أيمن باشاتحمص2022621

معھد المراقبين الفنيين-الالذقيةـــــــ1341سناءعلي فواز أبو غبرةالالذقية2112356

المعھد التقاني للزراعات المتوسطية-الالذقيةـــــــ1449ھيامنور أيمن عمرانالالذقية2217584

الھندسة التقنية - تقانات الھندسة البيئية-حلبھندسة اإلنتاج-حلب2066نضالرغد محمود عقيلحلب2337710

الھندسة الطبية-الالذقيةالھندسة المعلوماتية-الالذقية2298راضيةحيدر علي خليلالالذقية249217

الھندسة الطبية-الالذقيةالھندسة المدنية-الالذقية2290ناديالجين حسن الحامضطرطوس2513287

دورة ثانية سعادشھد خالد العطيهالحسكة2612523
٢٢١٧

الھندسة المدنية العامة ألبناء 
المحافظات الشرقية-الرقة

الھندسة المدنية- ألبناء المحافظات 
الشرقية -الحسكة

2249سمرمحمد باسل محمد كربوجدمشق2723362
الھندسة المدنية-حمصجميع الرغبات مرفوضةدورة ثانية 

الھندسة المعلوماتية-حمصھندسة الحواسيب واألتمتة-دمشق2273نسرينمحمد عمر طارق التيناويدمشق2823019

الھندسة المعمارية-حمصھندسة الميكانيك العام-دمشق2216نادياراما محمد أديب النحاسدمشق2946219
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ھندسة االتصاالت واإللكترونيات-الالذقيةھندسة التصميم واإلنتاج-الالذقية2266جوفاناساره محمد زايد المحطبالالذقية3015743

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-دمشقھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-دمشق2270سھاماياد نزار الزيردمشق3121430

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمصالھندسة الكيميائية-حمص2195بارعهھيام بشار النيفاويحمص3217862

2231زھرهتوفيق محمد النحاسدمشق3321481
ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمصھندسة الميكانيك العام-دمشقدورة ثانية 

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشقھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2183أملعبد العزيز محمد ناصر عبد الرحيمدمشق3422692

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي-الالذقيةھندسة الميكاترونيك-الالذقية2243عناياترزان محسن الحمدالالذقية3516418

ھندسة القوى الميكانيكية-الالذقيةالزراعة-الالذقية2187وديعهخلود سليم زريقالالذقية3618753

ھندسة القوى الميكانيكية-حمصالعلوم الصحية-حمص2118دياناماھر سعيد الحاجحمص3711315

ھندسة النظم اإللكترونية-حلبھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2164منىمحمد ماجد بعيوندمشق3825152

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-طرطوسالكلية التطبيقية - تقانات االتصاالت-الالذقية2273سھامكارولين بسام ديبطرطوس3912791

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-طرطوسھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-طرطوس2298ماريلينكريستينا بسام عليطرطوس4013061

معھد المراقبين الفنيين-طرطوســـــــ1425شھيرهخضر نضال الشاويشحمص4111477
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المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشقالمعھد التقاني للنقل البحري-طرطوس1582الھامأحمد حسن جوريةدمشق4221389

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور 1923امتثاللؤي ابراھيم اسكندرطرطوس439507
الزراعة-حلبفقط لجميع االختصاصات (ملتزم)-حلب

الســـــــياحة-حمصالتربية - رياض األطفال - إناث فقط-حمص1982ايفوننور نزار منصورحمص4420363

التربية - اإلرشاد النفسي- ألبناء 1569رئيفهھدى منصور األطرشالسويداء457124
المعھد التقاني للطاقة الشمسية-طرطوسالسويداء-السويداء

                                                                                                        الدكتور عاطف ال

                                                                                                         وزير التعليم الع

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 الذ
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
من امثالھم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منھم خال

. ٢٠١٨/١٢/١٣
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مالحظات

تعديل في الشھادة الثانوية 
الدورة الثانية من قبل وزارة 

التربية
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

تعديل في الشھادة الثانوية 
الدورة الثانية من قبل وزارة 

التربية
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

تعديل في الشھادة الثانوية 
الدورة الثانية من قبل وزارة 

التربية

مة للعام الدراسي 
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رسوب في فحص المقابلة

رسوب في فحص المقابلة

رسوب في فحص المقابلة

لنداف

لعالي

ي قبل فيه كل منھم
م باالوراق المطلوبة
الل مدة تنتھي بتاريخ
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