
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة السابعة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمصھندسة الميكانيك العام-دمشق2205احسانمحمد نور محمد الكرمدمشق121589
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

تغيير لغة التفاضلاللغة الفرنسية-حمصجميع الرغبات مرفوضة247فاتنبراءه لؤي ابراھيمريف دمشق223980

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حمصـــــ2069ردينهمحمد فراس درويش الحسيندمشق322922

رغبات مرفوضةالعلوم (الرياضيات)- تخصصي-الالذقيةـــــ503جومانةأحمد حسن األطرشالالذقية410266

رغبات مرفوضةالعلوم (الكيمياء)- محافظات تخصصي -دير الزورـــــ168غفرانياسمين رمزي أسعددمشق548562

      اشارة الى الطلبات االلكترونية 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:

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

السيد مدير معھد                                                    التابع لــــ
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رغبات مرفوضةالعلوم (الكيمياء)-حمصـــــ1991ردينهاية بشار سفورحمص617364

رغبات مرفوضةاللغة العربية-حلبـــــ368ريزانانغام ھيثم حاج خليلحمص717582

رغبات مرفوضةاللغة الفرنسية-حلبـــــ202سميرهمأمون احمد الغمازدمشق830924

رغبات مرفوضةاللغة الفرنسية-حلبـــــ222ثناءنور ايمن طالبحماة927949

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقيةـــــ1384مريمجعفر عباس بيرقدارريف دمشق1016152

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشقـــــ1882أملرھف ناجي المسالمهدرعا119693

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-حلبـــــ1490قمرالزمانماھر فايز رشقدمشق1230926

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-حلبـــــ1455مفيدهيوسف حامد أحمدريف دمشق1321089

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-درعاـــــ1226منىعدنان سمير سرداردمشق1430860

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للطب البيطري-الالذقيةـــــ1386كوثرحمزه عبد الناصر جناحريف دمشق1521215

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشقـــــ1567نوالنور علي يحيىريف دمشق1630025

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعاـــــ1461نوريةبشرى أحمد طجينيريف دمشق1736715
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رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشقـــــ1718خولهأُبي محمدخير عرفهدمشق1821749

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشقـــــ1685دعدمھند ثائر سلومدمشق1921855

رغبات مرفوضةمدرسة تمريض -حلبـــــ1360اميرهعبير محمد شندوخحمص2021157

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-الالذقيةـــــ1332تمامأحمد قاسم نقشهريف دمشق2118935

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-الالذقيةـــــ1433فاطمهعلي معن بلولحماة2217456

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-حلبـــــ1169فطمهمحمديمان عبدالرحمن المعراويحماة2322306

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبـــــ2041انعامثراء رضا غرز الدينالسويداء247096

رغبات مرفوضةھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلبـــــ2040ندىعلي محمود صالحطرطوس256210

                                                                                                        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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