
 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

الرقم
تاريخ

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-(الكيمياء)العلوم 2018سحرنور علي حيدرالالذقية116047
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــاددمشق-الحقوق2075ميساءحيدره ياسين حسنالالذقية213014
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-االقتصــــادالالذقية-االقتصــــاد2068غادههديل رياض احمدالالذقية317561
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-االقتصــــادطرطوس-االقتصــــاد2159ليندانتالي اسامه خدامطرطوس411432
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

تمامنوار علي آل حسونالالذقية511420
 

1971 
الالذقية-غير ملتزم- معلم صف - التربية الالذقية-المعهد التقاني للحاسوب

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-غير ملتزم- معلم صف - التربية الالذقية-غير ملتزم- معلم صف - التربية 1921روعهآيه رامز ديكالالذقية615775
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2137غصوناحمد زريف سلهبالالذقية711802
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

 الذين تقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسي           2018      اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام 

.          من قبل وزارة التربية / الدورة الثانية /  وكانت جميع رغباتهم مرفوضة أو رسبوا في فحص المقابلة أو عدلت نتيجتهم أو درجاتهم في الشهادة الثانوية 2018-2019

: وفقاً لما يلي2019/2018نوافق على تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم في الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي 

3317/011010/5
٢٠١٨/١٠/٢٩
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(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2160صبورحيدره محسن شحادهالالذقية89222
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الزراعةالالذقية-االقتصــــاد2194يسرىحسن علي قزقالالذقية910320
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حلب-الزراعةحلب-الزراعة1867غادهبنان ابراهيم سلمانطرطوس1010133
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الزراعةدمشق-الزراعة2014رلىوسيم يوسف شريباالالذقية1111147
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

ادلب-محافظات- عام- الزراعة الالذقية-الحقوق2058نهابيان احمد صوفانالالذقية1215122
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-(الكيمياء)العلوم حمص-اللغة الفرنسية2053ملكمحمد بري عبد الوهاب السقاحمص1310558
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-(علم الحياة)العلوم الالذقية-(علم الحياة)العلوم 1981بسيمهريم محمد خضورالالذقية1418115
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-المعهد التقاني للحاسوبالالذقية-المعهد التقاني للحاسوب1747رباايه غياث غانمالالذقية1518334
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط حمص-العلوم الصحية2100تغريدمحمود عبد اللطيف العليحمص1611098
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

مجدلينمجد علي سليمانالالذقية1712604
2192 

دورة ثانية
حمص-الهندسة البتروليةحمص-الهندسة البترولية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

طرطوس-طاقات متجددة- الهندسة التقنية طرطوس-طاقات متجددة- الهندسة التقنية 2262ميادهميس فايز مباركطرطوس1811428
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة الطبية2294مهالجين نزار زردهالالذقية1920623
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة الطبيةالالذقية-الهندسة المدنية2290ريمبشار هاني قميرهالالذقية209587
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة الغذائيةحمص-العلوم الصحية2149سوسنمرام سامر نادرطرطوس2114396
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2271سوسننوار حسان خضرطرطوس226588
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة البحرية2267فوتينمجد عيسى قره عليالالذقية2311353
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي2265سماهرديانا عمر الشريباتيالالذقية2415183
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2284غيداءمحمد محمود عبد الوهابالالذقية259786
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2271نجاحسميره ناهد محجازيالالذقية2615276
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2278ميساءكاتيا شادي يوسفالالذقية2716852
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي2280تغريدلبنى حمزه صبحالالذقية2818531
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المدنيةالالذقية-الهندسة المدنية2282تمارهادي فاروق الكرديالالذقية299383
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةحمص-الهندسة المدنية2281روالعبد هللا نزيه مهبانيحمص3010113
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةالالذقية-الزراعة2242ودادروز محسن سعيدالالذقية3119734
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المدنيةالالذقية-هندسة الطاقة الكهربائية2234همساءحبيب محسن زيودالالذقية3212232
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2278ليناجعفر وفيق شاهينالالذقية339202
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-الهندسة المعلوماتيةالالذقية-الهندسة المعلوماتية2289غادهمريم زهير ديبطرطوس3413315
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-الهندسة المعلوماتيةدمشق-الهندسة الطبية2290هناءعبد الرحمن محمد ياسيندمشق3523517
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعماريةحلب-هندسة الميكاترونيك2160ريممحمد إياد حسام الحبشدمشق3622961
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-الهندسة المعماريةحمص-االقتصــــاد2166اوصناسالم بسام ابو جنبحمص3720952
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

شذىرنيم نافذ وحودحمص3817421
2221 

دورة ثانية
حمص-الهندسة المعماريةحمص-الهندسة المعمارية

تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالتدمشق-هندسة الطاقة الكهربائية2276سحرساندي محمد جمعهريف دمشق3924099
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية
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التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

حلب-هندسة اإلنتاجحلب-االقتصــــاد2015مروةمحمد براء عمر حميدي ناصيفحلب4029875
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة الطاقة الكهربائيةالالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج2213نجاحعبير حسن سليمانالالذقية4115603
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة القوى الميكانيكيةالالذقية-الزراعة2195ايمانفاطمه محمد الجنديالالذقية4217688
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

حمص-هندسة القوى الميكانيكيةالالذقية-(الكيمياء)العلوم 2121نهادجلنار اسامه اسماعيلالالذقية4316804
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

الالذقية-هندسة الميكاترونيكالالذقية-هندسة التصميم واإلنتاج2237فاتنصباح يحيى بلحوسالالذقية4415291
تعديل في الشهادة الثانوية الدورة الثانية 

من قبل وزارة التربية

تغيير لغة التفاضلالالذقية-معهد المراقبين الفنيينجميع الرغبات مرفوضة1272إيرانمايا رايد إبراهيم أحمدحماة4526357

رسوب في فحص المقابلةالحسكة-ألبناء الحسكة فقط- الزراعةالحسكة-ألبناء الحسكة فقط- غير ملتزم- معلم صف - التربية 1462داللحال مسلم الشحاذهالحسكة4614741

رسوب في فحص المقابلةحمص-(الفيزياء)العلوم حماة-غير ملتزم- معلم صف - التربية 1931فادياقمر محمد محسن جنيدحماة4723074

رسوب في فحص المقابلةدمشق-المعهد التقاني المالــــــــــــــيدمشق-معهد اآلثار والمتاحف1639جميلهنيفين أكرم بريكالسويداء486216

رغبات مرفوضةالالذقية-االقتصــــادــــــ2120غادهحال مولود حبيبالالذقية4916396

رغبات مرفوضةحلب-االقتصــــادــــــ1883داناجودي محمد شفيق الحالقدمشق5046607

رغبات مرفوضةحلب-االقتصــــادــــــ2009افتخارمحمد تاج نضال الفاضلالقنيطرة518443

رغبات مرفوضةدمشق-االقتصــــادــــــ2187ناهدنور الهدى محمد حسام الصغيردمشق5243392

آسياعلي نبيل ابراهيمطرطوس536211  ّ رغبات مرفوضةطرطوس-االقتصــــادــــــ2089ّ 

رغبات مرفوضةطرطوس-االقتصــــادــــــ2035فداءعلي عدنان حسونطرطوس547638

رغبات مرفوضةطرطوس-االقتصــــادــــــ2051فاتنجنا علي ميهوبطرطوس5511552
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رغبات مرفوضةطرطوس-االقتصــــادــــــ2131سهاغدير محمد العليطرطوس566223

رغبات مرفوضةالسويداء-محافظات- غير ملتزم- معلم صف - التربية ــــــ1369خديجةراما يحيى ظاظاحماة5729037

رغبات مرفوضةطرطوس-غير ملتزم- معلم صف - التربية ــــــ2066سهيرهيا عبدهللا مياطرطوس5813783

رغبات مرفوضةدمشق-الزراعةــــــ2006عبيرمحمديامن ابراهيم يحيىدمشق5925428

رغبات مرفوضةحماة-السلمية- الزراعة ــــــ1955مهاالمعتز باهلل محمد داودحماة6022532

رغبات مرفوضةدمشق-تخصصي- (اإلحصاء الرياضي)العلوم ــــــ1503خلودفاطمه محمد بشير القطيفانيدمشق6145150

رغبات مرفوضةدمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم ــــــ1891ايماندعاء بالل ابوالذهبدمشق6244236

رغبات مرفوضةالالذقية-تخصصي- (الرياضيات)العلوم ــــــ2191دعدسراب نائف حجهالالذقية6316488

رغبات مرفوضةالالذقية-(علم الحياة)العلوم ــــــ2269سعديههادي عبد الرحمن ادريسالالذقية649840

رغبات مرفوضةالسويداء-محافظات- اللغة العربيةــــــ382أميمهمرام عبد الحميد الرفاعيريف دمشق6532520

رغبات مرفوضةحلب-اللغة العربيةــــــ361ليلىمايا حكمت الشيخ محمدحماة6627687

رغبات مرفوضةحلب-اللغة العربيةــــــ365ست الكلنجم الدين علي علياريف دمشق6717244

رغبات مرفوضةحلب-اللغة الفرنسيةــــــ211فاطمهزين العابدين محمد الشيخحماة6816613

رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقاني اإلحصـــائي ــــــ1409صباعلي رجب صالححماة6917837

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1311عائشهبشرى ممدوح الذيابالقنيطرة7010791

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1391رحمهرهف حسين الصفديريف دمشق7125492
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        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1304نبيلهنضال محمد عبد العزيزالقنيطرة728692

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1417جميلهعال زكي رحالالقنيطرة7312644

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1339حياهنور الهدى حسن الرفاعيالقنيطرة7412581

رغبات مرفوضةالقنيطرة-المعهد التقاني الزراعيــــــ1437ملكاسماعيل حسام جبرريف دمشق7515576

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1555أجفانعلي امين ديوبطرطوس7610741

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1927اسماءدانا ابراهيم محموددمشق7743185

رغبات مرفوضةدير الزور-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1333فاطمةهناء ذياب العيسىالسويداء787540

رغبات مرفوضةدير الزور-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1504رناراما معمر الحجارريف دمشق7924046

رغبات مرفوضةدير الزور-المعهد التقاني الصحــــيــــــ1401ايمانهبه جهاد فخر الدينريف دمشق8026421

رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقاني الطبيــــــ1787ساميهسعيد وليد قره دريكالالذقية8110367

رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقاني الطبيــــــ2033سالمجعفر رافع عروسالالذقية8212700

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني الطبيــــــ2063عفافساره احمد المهاوشريف دمشق8323285

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني الطبيــــــ2111اميرةلين مدحت دلعينريف دمشق8422334

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني الهندسيــــــ1421مهاعبيده رضوان العظمهريف دمشق8516504

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني الهندسيــــــ1860عنايهمياس رياض زلغنىدمشق8644146

رغبات مرفوضةدمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان ــــــ2227منىسدره اكرم عاتكهدمشق8744125
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للحاسوبــــــ1481مجدلينمرام ماجد البيطارحمص8822181

رغبات مرفوضةدرعا-المعهد التقاني للحاسوبــــــ1379هاجرسعدالدين محمدسعيد النونودمشق8932318

رغبات مرفوضةدرعا-المعهد التقاني للحاسوبــــــ1368فايزهقاسم محمد النيربيريف دمشق9016963

رغبات مرفوضةدرعا-المعهد التقاني للحاسوبــــــ1373هدىحسين علي الزيدالنيريف دمشق9121692

رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقاني للزراعات المتوسطيةــــــ1470رائدهازدشير علي العليطرطوس929901

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للصناعات التطبيقيةــــــ1180رولىايهم محمد سلومحماة9317985

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للصناعات التطبيقيةــــــ1224فاطمههادي علي الكورحمص9412372

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للصناعات التطبيقيةــــــ1316نوالسليمان جودت بدورحماة9517988

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للصناعات التطبيقيةــــــ1397حلوىنجم محمد سعدهحماة9617993

رغبات مرفوضةالالذقية-المعهد التقاني للطب البيطريــــــ1414خديجهمحمد بشير زهر الدين الياسينحمص9713529

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقاني للطبــــاعة والنشرــــــ1560باسمةمحمدبشار محمدمازن العلبيدمشق9830968

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للكهرباء والميكانيكــــــ1391نسرينرمضان أمجد السويدانحماة9918874

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائيةــــــ1227سحرقصي محمد الحمصيحماة10017784

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائيةــــــ1237نجوىمجد ماهر القطريبريف دمشق10121338

رغبات مرفوضةحلب-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائيةــــــ1461زبيدهمحمد مصطفى كنعاندمشق10232211

رغبات مرفوضةحلب-المعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفيةــــــ1162مريمعامر عبدو برحولريف دمشق10321426
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةدرعا-المعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفيةــــــ1366لميسمحمود محمد حسين الخطيبريف دمشق10416521

رغبات مرفوضةدرعا-المعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفيةــــــ1325أملوحيد خالد حاج حسيندمشق10526365

رغبات مرفوضةدرعا-المعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفيةــــــ1409فادياعبد المولى عمار الدنفريف دمشق10621188

رغبات مرفوضةحلب-تقانات الهندسة البيئية- الهندسة التقنية ــــــ2068جازيههبه محمد العجيلالسعودية10710531538

رغبات مرفوضةحلب-علم المواد الهندسيةــــــ2031سمرياسر هيثم دوباالالذقية10812989

رغبات مرفوضةحلب-مدرسة تمريض ــــــ1424ميادهمايا كفاح عجميهطرطوس10915634

رغبات مرفوضةحلب-مدرسة تمريض ــــــ1337سياممايا محمود مطرحماة11029492

رغبات مرفوضةحلب-مدرسة تمريض ــــــ1239ليلىا يه موسى حميدانحماة11126464

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1426فلايرمحمد حاكم العليحماة11214726

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1286ثماهرحازم أيمن المحمودحماة11318207

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1338ثراءيزن أحمد محفوضحماة11418609

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1270ابتسامبلسم هيثم منصورحماة11527106

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1314جمانهحذيفه رمضان الصالححماة11620707

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1343فادياغازي سامي كاسرحماة11717780

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1378وحيدهبشرى ياسر ربيعحماة11827640

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1291هياممجد عيسى ميهوبطرطوس1198514

8



 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1292نجاححيدره غازي برهومطرطوس12010707

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1346يسرىشيرين عيسى عيسىطرطوس12115866

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1266غادهضحى عبد الناصر الحسينحمص12217935

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1278جهينهسليمان موسى موسىحمص12313749

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1324هناءبيان محمود يوسفريف دمشق12432276

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1335امالاباء علي محمودحمص12522308

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1342حنانغدير علي العيشهحماة12620666

رغبات مرفوضةالالذقية-معهد المراقبين الفنيينــــــ1465هدىحال مظهر سلمانحماة12726929

رغبات مرفوضةحلب-معهد المراقبين الفنيينــــــ1252ياسمينهاشم أيمن اسعدحماة12818040

رغبات مرفوضةحماة-معهد المراقبين الفنيينــــــ1483نزيفةياسر خالد الرزحماة12920167

رغبات مرفوضةحماة-معهد المراقبين الفنيينــــــ1518هاجرايمان عبدالسالم الطومانيحماة13025592

رغبات مرفوضةدرعا-معهد المراقبين الفنيينــــــ1157مريمميساء حسين نايفهريف دمشق13137061

رغبات مرفوضةدرعا-معهد المراقبين الفنيينــــــ1404سيلفاشانتال فادي شاهينريف دمشق13236648

رغبات مرفوضةدرعا-معهد المراقبين الفنيينــــــ1336سحرلجين رياض حمودحمص13322851

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1414روزيتعلي منصور منصورحماة13418133

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1464مناليوال سامر احمددمشق13544614
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 تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة  

(القائمة الثالثة) 2019/2018    للعام الدراسي 

   الجمهورية العربية السورية 

        وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل
مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1499ليلىنوار حسن محفوضالقنيطرة13610821

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1392ربىنيفين حسن خضورطرطوس13711629

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1421رمزهمحمد احمد خدوجطرطوس1389663

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1459سماهر عيسىزينب شهاب خضورطرطوس13915337

رغبات مرفوضةطرطوس-معهد المراقبين الفنيينــــــ1468رجاءعلي تميم حديدحمص14011571

رغبات مرفوضةحلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعيةــــــ2089ليناعزت محمود كسيبيدمشق14130225

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة الحواسيب واألتمتةــــــ2259لينهحمزه معن االخضردمشق14227584

رغبات مرفوضةحمص-هندسة الغزل والنسيجــــــ2108مادلينمحمود غسان عليطرطوس1439657

رغبات مرفوضةالالذقية-هندسة القوى الميكانيكيةــــــ2187ريمامحمد حسين كافيالالذقية14410453

رغبات مرفوضةحلب-هندسة القيادة الكهربائيةــــــ2051منىبشار محمود حسنطرطوس1456944

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة الميكانيك العامــــــ2200اكرامأحمد فؤاد بلودمشق14620972

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة الميكانيك العامــــــ2207سحرشآم موفق ابو فاعوردمشق14726129

                                                                                                         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 1995فيه 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 

 .2018/12/13الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 
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مالحظاتالجامعة والكلية أو المعهد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه 

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف
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