
    تسوية أوضاع طالب                                               الجمهورية العربية السورية  
 في المفاضلة العامة للعام        وزارة التعليم العالي    

 2018/2019الدراسي                   
 القائمة الثالثة عشرة                                   

                                     
 

 رئيس جامعة السيد الدكتور 
 طرطوس –حماه  -الفرات  –البعث –تشرين –حلب –دمشق 

 التابع لــ                                 السيد مدير معهد
                                                                                                

الطلباااا الورةيااة الااواردة إلياااا ماا  القامعاااا المقدمااة ماا  الطااالب اللااائةي  علاا  شاا ادة الدراسااة إشااارة إلاا  
دموا إلا  المفاضالة العاماة وتاااا رهباات م الايي  تقادموا أو لام يتقا 2018الثااوية العامة الفرع العلمي فاي دورة عاام 

 مرفوضة أو عدلا اتيقت م أو درقات م في الش ادة الثااوية م  ةبل وةارة التربية.
 .12/11/2018/ص.خ( تاريخ 886وإل  تتاب مدرسة التمريض بقامعة للب رةم )

تسوية أوضاع هؤالء الطالب وةبول م فاي التلياة أو المع اد المادو  بقاااب اسام تال ماا م للعاام الدراساي اوافق عل  
 :وفقاً لما يلي 2019 – 2018

 

رقم 

 االكتتاب

 

 

 المحافظة

 

 

 االسم والنسبة

 

 

 اسم األم

 

مجموع 

 التفاضل

الجامعة 

والكلية أو 

المعهد 

 المقبول فيه

الجامعة 

والكلية أو 

المعهد الذي 

 سيقبل فيه

 

 

 المالحظات

اورما  مدي   طرطوس 12179

 خلوف

  1464 لاا 

 ـــــــ

 –طرطوس 

المع د التقااي 

للمراةبي  

 الفايي 

تعديل في الش ادة 

الثااوية الدورة الثااية 

 م  ةبل وةارة التربية

دير  11103

 الةور

ما  ملمد 

 الصبح

  278 عائشة

 ـــــــــ

 –دير الةور 

اللغة الفراسية 

 /ملافظاا

تعديل في الش ادة 

الثااوية الدورة الثااية 

 م  ةبل وةارة التربية

دير  11022

 الةور

بشرى علي 

 الصالح

  1692 فطيم

 ــــــــــ

 –دير الةور 

المع د التقااي 

 الصلي

تعديل في الش ادة 

الثااوية الدورة الثااية 

 م  ةبل وةارة التربية

مرام ملمد  الاليةية 14993

 لمةة

 –تشري   2286 عبير

 ال ادسة المداية

 –تشري  

 ال ادسة المداية

تعديل في الش ادة 

الثااوية الدورة الثااية 

 م  ةبل وةارة التربية

  1415 بدره رشاد عيس  أسد الاليةية 13380

 ــــــــــ

 –الاليةية 

المع د التقااي 

للمراةبي  

 الفايي 

تعديل في الش ادة 

الدورة الثااية  الثااوية

 م  ةبل وةارة التربية



 

رقم 

 االكتتاب

 

 

 المحافظة

 

 

 االسم والنسبة

 

 

 اسم األم

 

مجموع 

 التفاضل

الجامعة 

والكلية أو 

المعهد 

 المقبول فيه

الجامعة 

والكلية أو 

المعهد الذي 

 سيقبل فيه

 

 

 المالحظات

عيس  اضال  لمص 13782

 ملفوض

  1337 مريم

 ـــــــــــ

 –الاليةية 

المع د التقااي 

للمراةبي  

 الفايي 

تعديل في الش ادة 

الثااوية الدورة الثااية 

 م  ةبل وةارة التربية

فيروة عماد  لمص 19294

 الدي  قلا

  1665 اقد

 ـــــــــ

 –لمص 

المع د التقااي 

للصااعاا 

 التطبيقية

تعديل في الش ادة 
الثااوية الدورة الثااية 
 م  ةبل وةارة التربية

يعقوب عقل  لمص 14004

 م اا

  1437 ال ام

 ــــــــــ

المع د  –للب 

التقااي 

ت رباء لل

 الميتاايكو

تعديل في الش ادة 
الثااوية الدورة الثااية 
 م  ةبل وةارة التربية

   1724 سامية رايم علي ملمد طرطوس 15820

 ـــــــــــ

 –طرطوس 

المع د التقااي 

 الصلي

تعديل في الش ادة 
الدورة الثااية الثااوية 

 م  ةبل وةارة التربية

ريف  23610

 دمشق

رةا  ملمد 

 اللس  صوفا 

  1192 ةياب

 ـــــــــ

 –للب 

مدرسة 

 التمريض

تعديل في الش ادة 
الثااوية الدورة الثااية 
 م  ةبل وةارة التربية

ملمد خليل  الرةة 205

 العساف

  2270 عائدة

 ــــــــــ

 –لماه 

ال ادسة 

 المعمارية

تقدم إل  مفاضلة 

الملافظاا الشرةية 

للساة التلضيرية ولم 

 يقبل باتيقت ا

     
بعاد التكتاد أ  مقماوع درقاات م يقا  ضام  اللاد امداا  المطلاوب ما  الادرقاا أو وإقراء ما يلةم يرق  االطالع      

، والتكتاد أ  قاة المفاضالة العاماةالدرقة االختصاصية المطلوبة للقبول فاي التلياة أو المع اد الايل ةبال فيان تال ماا م باتي
المطلوباة ما  أمثاال م لساب  الثبوتياة ومطاالبت م بااموراقمابعاد و 1995الطالب المقبولي  فاي المعاهاد ما  موالياد عاام 

اقاةوا إقاراءاا تساقيل م ويساددوا يامصول وخاصة المقبولي  م  الطالب العرب وأبااء امم اا السورياا وعلا  أ  
 .27/12/2018لمطلوبة ما م خالل مدة تات ي بتاريخ الرسوم القامعية ا

  
                                                                                                                   

                                                                                                                      وزير التعليم العالي                                                                                
 

 الدكتور بسام ابراهيم                                                               


