
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثانية) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

الرقم
تاريخ

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد المقبول 

فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي 

سيقبل فيه
مالحظات

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-االقتصــــاد2051فائدهماريمار ميشيل اسكيفالالذقية116760
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-(الرياضيات)العلوم 2011ابتسامراما عمار سقاطيالالذقية219530
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-(علم الحياة)العلوم 2099سوزانمحمد حسن اسماعيلالالذقية39988
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-االقتصــــاد2019منالمحمد عمار ريسالالذقية49783
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-االقتصــــاد2143عواطفحيدر ابراهيم جرعاالالذقية512795
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2098ردينهاحمد مازن محمدالالذقية610755
الالذقية-االقتصــــاد

دورة اولى

الالذقية-االقتصــــاد

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-االقتصــــادجميع الرغبات مرفوضة1930سمرمحمد نور محمود العشدمشق720368
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-االقتصــــاددمشق-المعهد التقاني الهندسي1946ميساءمضحي علي المحمددمشق824516
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

السيد مدير معهد                                                    التابع لــــ

3316/011010/5
٢٠١٨/١٠/٢٩

 الذين تقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسي           ٢٠١٨      اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام 

.                                                 من قبل وزارة التربية / الدورة الثانية /  ورسبوا في فحص المقابلة أو عدلت نتيجتهم أو درجاتهم في الشهادة الثانوية ٢٠١٩-٢٠١٨

: وفقاً لما يلي٢٠١٩/٢٠١٨  نوافق على تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم في الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي 
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثانية) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد المقبول 

فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي 

سيقبل فيه
مالحظات

حلب-االقتصــــاددمشق-(الجيولوجيا)العلوم 1936نهلهيامن ياسر الخلددمشق932036
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاددمشق-(الكيمياء)العلوم 2130غادهآيه مصطفى الكويفاتيدمشق1042151
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاددمشق-اإلعــــــالم2117باسمهبالل عبدالقادر كيكون كلشدمشق1131544
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2122دانيهياسين محمد مهدي الشقيريريف دمشق1216623
التدفئة والتبريد - الكلية التطبيقية 

حلب-والتكييف
دمشق-االقتصــــاد

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــادحمص-هندسة الطاقة الكهربائية2162فاطمههاشم محمدتيسير مجيددمشق1330590
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاددمشق-(الرياضيات)العلوم 2189هناءمنار فايز أحمددمشق1443665
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-االقتصــــادطرطوس-االقتصــــاد2085ابتسامهدى فائز يونسطرطوس1514428
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حماة-تمويل ومصارف- االقتصــــاد دمشق-(الجيولوجيا)العلوم 1983إيمانشام حسام الشبدمشق1646936
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1935منتهىيارا هيثم زويغةالالذقية1716902
-معلم صف - التربية 

الالذقية- غير ملتزم

-معلم صف - التربية 

الالذقية- غير ملتزم

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

ادلب-ألبناء إدلب- اللغة اإلنكليزية2252تهانيعائشه راتب السليمانادلب185335
-غير ملتزم- معلم صف - التربية 

حماة

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-(الجيولوجيا)العلوم 1862رواللبانة عماد الدين منصورطرطوس1914512
-غير ملتزم- معلم صف - التربية 

طرطوس

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-التمريضالالذقية-التمريض1987فاطمهغنوه سمير عبد الرزاقالالذقية2017179
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الحقوقحلب-الحقوق1859زينبعلي قيس خضورطرطوس216868
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الحقوقحمص-الحقوق1965تغريدعلي مجد الدين أحمدطرطوس227200
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2167سكينهفاطمة خالد عابدينالالذقية2314810
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2137جوليارزان آصف اسماعيلالالذقية2418853
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2144سوسنآية حسان شريقيالالذقية2515082
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثانية) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد المقبول 

فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي 

سيقبل فيه
مالحظات

الالذقية-الزراعةالالذقية-الزراعة2170جومانهرهف لؤي مصطفىالالذقية2616138
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2174سالفهحمزه آصف يوسفالالذقية2710329
الالذقية -الزراعة

دورة اولى

الالذقية-الزراعة

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الزراعةحمص-الزراعة2100ادالحسام حسن حسنطرطوس2810064
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الزراعةحلب-الزراعة2071مفيدهنوار أديب عليالالذقية2912185
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الزراعةحلب-الزراعة1969بنانغيد محمد خضرةحماة3017247
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1998فاتنهوال داؤد اسعدالالذقية3116629
-معلم صف - التربية 

الالذقية- غير ملتزم
دمشق-الزراعة

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1998غيداءسالي رامي صالحهالالذقية3215589
-معلم صف - التربية 

الالذقية- غير ملتزم
دمشق-الزراعة

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حماة-السلمية- الزراعة حماة-السلمية- الزراعة 2006ليالرغد علي الميرحماة3328286
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

ادلب-محافظات- عام- الزراعة ادلب-محافظات- عام- الزراعة 1944ديمهحياة يوسف دمياطيالالذقية3415161
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

ادلب-محافظات- عام- الزراعة الالذقية-(الفيزياء)العلوم 1984نهلهسليمان نزار خليلالالذقية3511201
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-(الرياضيات)العلوم الالذقية-(الرياضيات)العلوم 2124وعددعاء مدين موسىالالذقية3617604
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-(الرياضيات)العلوم طرطوس-(علم الحياة)العلوم 1973هيامريم عدنان قاسمطرطوس3715488
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1965منىابراهيم سلمان محمدطرطوس388902
طرطوس-(الفيزياء)العلوم 

دورة أولى

طرطوس-(الفيزياء)العلوم 

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-(الكيمياء)العلوم دمشق-الزراعة1999فاطمهشيماء محسن درويشريف دمشق3926490
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1899وفاءدينا غياث ادريسحمص4019154
- تدمر - (الكيمياء)العلوم 

حمص-محافظات
حمص-(الكيمياء)العلوم 

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-(الكيمياء)العلوم طرطوس-(الكيمياء)العلوم 1964غاليهمحمد آصف غانمطرطوس417454
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-(الكيمياء)العلوم طرطوس-(الكيمياء)العلوم 1930ضفافزينب نصر حسنطرطوس4211577
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثانية) 2019/2018    للعام الدراسي 
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سيقبل فيه
مالحظات

2020سهىوفيقه محمد علي السوقيدمشق4346799
المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية 

دمشق-والكهربائية
دمشق-(علم الحياة)العلوم 

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-(علم الحياة)العلوم الالذقية-(علم الحياة)العلوم 1912عبيرجعفر حسن طرافطرطوس446133
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الفلسفةادلب-محافظات- العلوم اإلدارية1787نوادرعابد محمد سليمطرطوس459609
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاد2202منىمحمد مازن القدسيدمشق4627700
-تقنيات حاسوب- الكلية التطبيقية 

الالذقية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-اللغة الفرنسيةحمص-المعهد التقاني الزراعي231زينبلورين عبد العزيز الرضوانحمص4718365
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــيدمشق-المعهد التقاني القانوني1770جنانبشرى حاتم يوسفطرطوس4815801
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1856بتلهعيسى جابر العليدير الزور4910556

المعهد التقاني للصناعات 

دمشق-الكيميائية

دورة اولى

الالذقية-المعهد التقاني الطبي

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-المعهد التقاني الهندسيجميع الرغبات مرفوضة1486لطفيهنازلية يوسف أمينريف دمشق5037063
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-المعهد التقاني الهندسيدمشق-المعهد التقاني الهندسي1806ابتسامعالء مسعود خليفهالسويداء513623
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-العلوم الصحية2214سوالفيايحيى علي صقرالالذقية5212640
المعهد التقاني لطب أسنان 

حلب-(تعويضات)

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة البترولية2228خولهمصطفى سليمان قناهحمص5313993
المعهد التقاني لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الميكانيك العام2249عيشهعبد الرزاق احمد عبد الباقيريف دمشق5421411
المعهد التقاني لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1672أملمضر غسان احمدحماة5517239

المعهد التقاني للكهرباء 

الالذقية-والميكانيك

دورة اولى

الالذقية-المعهد التقاني للحاسوب

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-المعهد التقاني للحاسوبجميع الرغبات مرفوضة1405تغريدأغيد محمد بسام منكشدمشق5630364
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1875ميسرأحمد محمد أسعد أبوحسنريف دمشق5715009
المعهد التقاني للصناعات 

دمشق-النسيجية
دمشق-المعهد التقاني للحاسوب

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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1752فاطمهعيسى صالح االبراهيمحمص5813419
الالذقية-المعهد التقاني للحاسوب

دورة اولى

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-المعهد التقاني للحاسوب1606تغريدمهند عالء بركيدمشق5922400
-المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك

دمشق

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-(الرياضيات)العلوم 1708غديرمحمد طاهر محمد ياسر ابو كالمدمشق6030979
المعهدالتقاني للعلوم المالية 

دمشق-والمصرفية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

جميع الرغبات مرفوضة1798سمرعامر محمد عمرريف دمشق6117193
المعهدالتقاني للعلوم المالية 

دمشق-والمصرفية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2282بشرىاسمهان هشام الذنوندير الزور626226

هندسة التصميم الميكانيكي 

دير الزور-محافظات- واإلنتاج 

دورة اولى

ألبناء المحافظات - الهندسة البترولية

دير الزور-الشرقية 

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة البتروليةحمص-هندسة الغزل والنسيج2198لميسبدر وائل عبد الكريمطرطوس636302
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة البحريةالالذقية-هندسة القوى الميكانيكية2202ليلىمناف فايز الورعهالالذقية6411777
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2216نعيمهنور علي يوسفطرطوس6514678
-معدات وآليات- الهندسة التقنية 

طرطوس

-أتمتة صناعية- الهندسة التقنية 

طرطوس

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2218ناديهشيار علي زغبيطرطوس6611371
الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج

دورة اولى

-أتمتة صناعية- الهندسة التقنية 

طرطوس

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-(الكيمياء)العلوم 2065فطينهراما توفيق منافيخيحلب6740582
تقانات الهندسة - الهندسة التقنية 

حلب-البيئية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة القيادة الكهربائية2114منىبيان جالل البيكحلب6837975
-تكنولوجيا األغذية- الهندسة التقنية 

حلب

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2296رجاءلجين محسن شعبانطرطوس6911399
-طاقات متجددة- الهندسة التقنية 

طرطوس

-طاقات متجددة- الهندسة التقنية 

طرطوس

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2264وفاءهيا المقداد درويشطرطوس7011869
-تقانة األغذية- الهندسة التقنية 

طرطوس

-طاقات متجددة- الهندسة التقنية 

طرطوس

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةدمشق-الهندسة الطبية2295فادياماريا محسن مصطفىطرطوس7112279
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

5
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الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2290رينيهحنين مازن كوسهالالذقية7215895
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2299ثناءغنوه غسان شيخ ابراهيمالالذقية7315311
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2290هدىغيث عبد الكريم حسنالالذقية7412906
-هندسة االتصاالت واإللكترونيات

الالذقية
الالذقية-الهندسة الطبية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المدنية2293سامياقصي لؤي ديوبالالذقية7510876
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المدنية2292الهاممجد بسام كرد يوسفالالذقية769742
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2290زبيدهشهد عبدالرحمن البطالدمشق7744303
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

دمشق
دمشق-الهندسة الطبية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2287عفافشروق أحمد غريبطرطوس7812389
-تقانة األغذية- الهندسة التقنية 

طرطوس
دمشق-الهندسة الطبية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة الطبيةدمشق-الهندسة المدنية2292صفاءمحمد حسن عمر قالجودمشق7921088
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2285سميعهزينه صادق عاقلطرطوس8013891
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة الغذائيةحمص-العلوم الصحية2141كرستيناروز عزيز درغامحماة8130492
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2283وفاءندى ظافر حيدرالالذقية8216604
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية2272تغريدحسن محمد قداحهالالذقية839893
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2287ميساءحنين محسن اسماعيلطرطوس8413519
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2275بشرىميالد عبدالكريم آغاطرطوس856883
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2263رجاءمحمد تيسير حليبيهالالذقية869283
-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

الالذقية
الالذقية-الهندسة المدنية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2262احالمنبال حيدر ديبطرطوس8712216
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةحمص-العلوم الصحية2271هبىأمينه اكثم طويلطرطوس8811475
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الهندسة المدنيةحلب-هندسة الميكاترونيك2257رانيةمحمد ضياء عمار ميريحلب8923417
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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حلب-الهندسة المدنيةحلب-هندسة االتصاالت2248رلىاحمد محمد خلدون مشهديحلب9024593
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2250ميساءنور الهدى احمد موسىدمشق9141796
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حماة-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2272ابتساممحمد فراس تفتنازيحماة9215192
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية2237حياةآيه بسام عليطرطوس9311288
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة البترولية2241لميسحيدر حامد حبيبريف دمشق9418218
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2242وصالمحمد درويش عمر اميندمشق9525771
هندسة ميكانيك الصناعات 

دمشق-النسيجية وتقاناتها
حمص-الهندسة المدنية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةحمص-هندسة الميكاترونيك2247انسوسيم محمد عيسىطرطوس968686
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2257هيفاءاياد ماجد حصنيحمص9714733
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2236نوالفراس غسان رشيدالسويداء984255
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

حمص
حمص-الهندسة المدنية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2233ازدهارفؤاد عبدالحسيب جنيدحمص9912744
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص
حمص-الهندسة المدنية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةحلب-الهندسة الطبوغرافية2233فاطمةمحمد شفيق احمد الرزوقحماة10020271
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةدمشق-هندسة الميكانيك العام2231مهىعبد الكريم محمد الحلبيريف دمشق10115581
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المدنيةدمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة2278سميهأيهم بهاء الحسيندمشق10222513
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المدنيةدمشق-الهندسة المعمارية2278منالمحمد هيثم محمد الفضل حسنيندمشق10323421
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2271الهامشغاف رامي سليمانطرطوس10415499
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2276سميرهكاترين رجى الطويلالسويداء1055834
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2270أملرنيم عدنان العسليريف دمشق10636955
المعهد التقاني لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)
دمشق-الهندسة المدنية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2283سلوىرؤى ياسر محمدالالذقية10714727
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2300سرابمحمد يقظان الخيرالالذقية1089993
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المدنية2282وفاءاحمد جميل فاضلالالذقية10911106
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الهندسة المعلوماتيةحلب-الهندسة المعلوماتية2275امينهفاطمه احمد السالمهحلب11036155
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الهندسة المعلوماتيةحلب-هندسة الميكاترونيك2274سلوىسدرى عبد القادر رمضانحلب11135036
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعلوماتيةحمص-هندسة الغزل والنسيج2268امينهمجد طه الجدعوالحسكة1129485
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعلوماتيةحمص-الهندسة المدنية2281خلودمحمد زيد محي الدين الظلمهحمص11310219
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعلوماتيةحمص-الهندسة المعلوماتية2282رندهساره علي عيدحمص11419243
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة المدنية2290سميانزار ماجد كريمدمشق11525843
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة الطبية2293وفاءزهير محمد ناصرريف دمشق11615042
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2290ميساءهبه هللا محمد خالد ريحاندمشق11740799
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

دمشق
دمشق-الهندسة المعلوماتية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة المدنية2294رزانمحمد عبدو حسني كاملدمشق11823393
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةحمص-الهندسة المعلوماتية2289ازدهارمريم غسان يحيىدمشق11946138
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة المدنية2291نسرينيحيى أنور الطروديدمشق12026373
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة الطبية2294عواطفيزن مهنا فليحانالسويداء1213688
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة الطبية2295ثروىهمام احمد محمددمشق12224143
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة المدنية2290فكتوريامعاذ رحيل مفلحالقنيطرة1238654
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2289هناديمرام محمد جعمورريف دمشق12433717
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

دمشق
دمشق-الهندسة المعلوماتية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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دمشق-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المدنية2296ابتسامأماره موفق سجاعالسويداء1255678
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةطرطوس-االقتصــــاد2186نهادروال عبد الحميد حسونطرطوس12615486
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةالالذقية-االقتصــــاد2188خولهايهم عمار ناصرالالذقية1279580
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةالالذقية-الهندسة المعمارية2221سناءدلع امير احمدالالذقية12815525
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةالالذقية-الهندسة المعمارية2193بشرىرهف غدير مرهجالالذقية12917647
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةدمشق-(الجيولوجيا)العلوم 2223نزههآيه رضوان جمعهدمشق13040976
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعماريةحمص-الهندسة البترولية2184شريفةيزن يحيى حسينوالالذقية13110495
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعماريةحمص-الهندسة المعمارية2193ديمهنور حسان الخطيبدمشق13243958
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعماريةدمشق-االقتصــــاد2159نسرينساريه محمد قبانيدمشق13323506
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعماريةدمشق-هندسة التصميم الميكانيكي2204سوسنمحمد محمدعدنان الطرحدمشق13425388
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعماريةدمشق-الهندسة المعمارية2295غادهديانا زياد بلحوسحماة13525701
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-علم المواد الهندسيةحلب-علم المواد الهندسية2008كندهساندرا ميكادو سلمانطرطوس13616161
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة االتصاالتحلب-هندسة الحواسيب2221نزههعدله عزيز دوشوحلب13738616
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة االتصاالتحلب-الهندسة الطبوغرافية2227نجاحعمادالدين أحمد شحطحلب13824778
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاد2233روجينامجد غالب القائدريف دمشق13916135
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة الميكاترونيك2220الهامصالح حميد الحيلونيطرطوس1407719
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة2264نسرينمحمد زاهر سامر ماردينيدمشق14121013
-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

دمشق

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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حمص-الهندسة الكيميائية2206بديعهعالء عيسى عليطرطوس1429677
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

جميع الرغبات مرفوضة2204هديلمحمد سامر الببيليدمشق14321075
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاد2235هناءتسنيم سامر عجاجدمشق14440446
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة البترولية2209يسرىبشار محمد احمدطرطوس1458436
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة الغذائية2220وفيقهميرنا مازن محرزالالذقية14618282
-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة التصميم الميكانيكيدمشق-االقتصــــاد2218حالغدي نبيل نصيرطرطوس1479121
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2177زهورغيثاء غياس صيدناويريف دمشق14822137
هندسة ميكانيك الصناعات 

دمشق-النسيجية وتقاناتها
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاجالالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج2229أميرهحسناء جمال جمالالالذقية14915508
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاجالالذقية-هندسة القوى الميكانيكية2194نجوىقسوره حسن عبدهللاالالذقية15011648
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاجالالذقية-هندسة القوى الميكانيكية2196ندىحسين معن غانمالالذقية15112792
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة التصميم واإلنتاجحمص-هندسة التصميم واإلنتاج2226سمرالنا نادر كنعانالالذقية15218129
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة التصميم واإلنتاجدمشق-الحقوق2125غفرانمحمد مصطفى نمورهدمشق15322934
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة التصميم واإلنتاجحمص-هندسة المعادن2128مجدليناروز كمال مصهطرطوس15415232
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة الميكاترونيك2249انعامآيه حافظ علوالالذقية15515468
-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

الالذقية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة الحواسيبحلب-هندسة النظم اإللكترونية2190نهايةراما جمال مشيمشحماة15624617
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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حلب-هندسة الحواسيبدمشق-االقتصــــاد2182حنانعباده خالد الطرزيريف دمشق15717684
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة الحواسيبحلب-هندسة الميكاترونيك2164منارليث محمدعطا حاج شعيبحلب15824784
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاد2162مريماحمد علي عثمانالقنيطرة15910141
-هندسة السيارات واآلليات الثقيلة

دمشق

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة الطاقة الكهربائيةحمص-هندسة القوى الميكانيكية2161حنانعيسى محمود احمدطرطوس1606220
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائيةالالذقية-هندسة القوى الميكانيكية2232سوسنراما نواف بركاتدمشق16144487
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائيةدمشق-هندسة الطاقة الكهربائية2242رجاءبشرى ابراهيم العرساندمشق16240424
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائيةدمشق-هندسة الميكانيك العام2238سمربيان مأمون ابو رزمهريف دمشق16327196
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائيةدمشق-االقتصــــاد2235نعمهأمل بشار المحمد السالمهدمشق16442878
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة الغزل والنسيجالالذقية-الحقوق2101احالمظالل حيدر ديبطرطوس16512208
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2103فداءلجين محمد رستمطرطوس16615119
الالذقية -االقتصــــاد

دورة اولى

حمص-هندسة الغزل والنسيج

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة القوى الميكانيكيةحمص-الزراعة2136فاتنسامح احمد صالحطرطوس1679605
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة القوى الميكانيكيةحمص-هندسة القوى الميكانيكية2145غوىميثم محمد عمرانطرطوس1686090
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة الميكاترونيكالالذقية-هندسة الميكاترونيك2242رغداءبهاء الدين حكمات زهرهالالذقية16911164
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة الميكاترونيكالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية2234اتحادمها اديب خير بكالالذقية17018927
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة الميكاترونيكحلب-الهندسة المائية2135ميادهعمار محمد المكي الجزائريدمشق17127167
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الميكانيك العامحمص-هندسة الطاقة الكهربائية2197سعادحسام خالد مرحومريف دمشق17217116
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة الميكانيك العامدمشق-هندسة التصميم الميكانيكي2208عبيرمؤمن معاذ سعديهدمشق17325135
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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حلب-هندسة النظم اإللكترونيةحلب-(الفيزياء)العلوم 2095المسجميل منير محمدحلب17423600
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2264مديحهمرح يوسف علوشطرطوس17512913
-طاقات متجددة- الهندسة التقنية 

طرطوس

هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتية2299نور الهدىأليسار علي حبوسطرطوس17612991
هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2296سهيرسارة علي زينطرطوس17712595
هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2289روديناهناء عدنان درويشطرطوس17812287
هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2284احالمماهر محمد دغيمطرطوس1796235
هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا المعلومات 

طرطوس-واالتصاالت

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-االقتصــــاد2145حياةمحمد اياد محمد برودمشق18020838
هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 

دمشق-وتقاناتها

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائيةحلب-هندسة النظم اإللكترونية2115سميرهمجد احمد احمدطرطوس1819624
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2160رناتسنيم محمد مجدي زغلولدمشق18240449
دمشق-االقتصــــاد

دورة اولى

دمشق-االقتصــــاد

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1688نسرينهناء ايمن صالح الدينالسويداء1837125

ألبناء - اإلرشاد النفسي- التربية 

السويداء-السويداء

دورة اولى

- غير ملتزم- معلم صف - التربية 

السويداء-محافظات

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2148ثورهاسراء مهيب الداليدمشق18442605
دمشق-اإلعــــــالم

دورة اولى

دمشق-(الكيمياء)العلوم 

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2123ايمانآالء فيصل األحمدالشيخدير الزور1857015

إناث - رياض األطفال - التربية 

دير الزور-محافظات- فقط

دورة اولى

دمشق-(الكيمياء)العلوم 

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

1745ميازرايه هيثم ابو الذهبدمشق18646883

المعهد التقاني للصناعات 

دمشق-التطبيقية

دورة اولى

دمشق-المعهد التقاني الهندسي

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2297ليلىأحمد محمود عربيةريف دمشق18716746
دمشق-الهندسة الطبية

دورة اولى

دمشق-الهندسة الطبية

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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2296مانياطارق بسام زحلوقحماة18816626
حمص-الهندسة المعلوماتية

دورة اولى

دمشق-الهندسة الطبية

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2267رويدهأبي جواد عصمانالسويداء1894379

-هندسة التحكم اآللي والحواسيب

حمص

دورة اولى

حمص-الهندسة المعلوماتية

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المدنية2299ُحسنهناء صالح شحروردمشق19047299
دمشق-الهندسة المعلوماتية

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2233الهامبتول محمدمنذر الفتالدمشق19144213
دمشق-(الرياضيات)العلوم 

دورة اولى

دمشق-الهندسة المعمارية

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2257جهادمعن محمد فوزي السقادمشق19220170
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية

دورة اولى

دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة

دورة ثانية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

2017صباايه ايهم رمضانحماة19328250
-معلم صف - التربية 

حمص- غير ملتزم
رسوب في فحص المقابلةدمشق-الزراعة

1991غصونفاطمه سليمان االبراهيمحماة19427677
-معلم صف - التربية 

حمص- غير ملتزم
رسوب في فحص المقابلةحمص-(علم الحياة)العلوم 

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزير التعليم العالي

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعهد الذي قبل 

 وما بعد ١٩٩5فيه كل منهم بنتيجة المفاضلة العامة وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم 

 .٢٠١٨/١٢/١3الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

13



 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثانية) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد المقبول 

فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي 

سيقبل فيه
مالحظات
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