الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي
للعام الدراسي 2017/2016
(القائمة الثالثة)

السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق
السيد الدكتور رئيس جامعة حلب
السيد الدكتور رئيس جامعة تشرين
السيد الدكتور رئيس جامعة البعث
السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات
السيد الدكتور رئيس جامعة حماه
السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس
التابع لـــــ

السيد مدير معهد

اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزين شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام  2016الذين تقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي للعام
الدراسي  2017-2016ولم يصدر لهم قبول أو رسبوا في فحص المقابلة أو عدلت نتيجتهم أو درجاتهم من قبل وزارة التربية .
نوافق على تسوية اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم في الكلية أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي  2017/2016وفقا ً لما يلي:
اسم االم

مجموع
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد
المقبول فيه

رقم
تسلسل
االكتتاب

لوران جورج حداد

زلفه

1958

العلوم (الفيزياء)-الالذقية

 14861 2حمص

بشائر بسام العلي

ابتسام

1969

 24021 3دمشق

ابراهيم أحمد سعود

مريم

2168
لغة التفاضل
الفرنسية

1

المحافظة

 9555الالذقية

االسم والنسبة

الجامعة والكلية أو المعهد الذي
سيقبل فيه

االقتصــــاد-الالذقية

التربية (معلم صف)غير ملتزم-حمص الزراعة-حمص
ـــــــ

1

الهندسة المعلوماتية-تشرين

مالحظات

تعديل درجات من وزارة التربية
رسوب في فحص المقابلة
تغيير لغة التفاضل من انكليزي الى فرنسي
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رقم
تسلسل
االكتتاب

المحافظة

االسم والنسبة

اسم االم

مجموع
التفاضل

2101
لغة التفاضل
االنكليزية
2038
لغة التفاضل
الفرنسية
268
درجة اللغة
الفرنسية
1826
لغة التفاضل
الفرنسية
224
درجة مادة
العلوم
335
درجة مادة
الفيزياء

الجامعة والكلية أو المعهد
المقبول فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي
سيقبل فيه

 26033 4دمشق

فارس عصام الجهيم

وفاء

 13074 5حمص

ياسين محمد الياسين

وفاء

6

26210

حماة

رغد حسين شقفه

ايمان

7

27344

حماة

ساجده محمد السطوف

دونه

8

 7096السويداء

آنجي حكمت غانم

صفاء

نوال خضر العوض

ساره

 33374 10دمشق

نوران هشام الحموي

غناء

2149

 30649 11دمشق

رهام سالم محمد الرفاعي

بانا

2070

ـــــ

 18690 12الالذقية

ريم رفعت منتجب

حنان

2032

ـــــ

هندسة اإلنتاج-حلب

 21785 13دمشق

عمار محمد العبدهللا

حليمة

1962

ـــــ

االقتصــــاد-دمشق

9

29453

حماة

هندسة السيارات واآلليات الثقيلة-دمشق

تغيير لغة التفاضل من فرنسي الى انكليزي

ـــــ

هندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب

تغيير لغة التفاضل من انكليزي الى فرنسي

ـــــ

اللغة الفرنسية-حمص

تغيير لغة التفاضل من انكليزي الى فرنسي

ـــــ

التربية (معلم صف)غير ملتزم -محافظات-الحسكة

تغيير لغة التفاضل من انكليزي الى فرنسي

ـــــ

العلوم (علم الحياة) -محافظات تخصصي -الحسكة

رغبات مرفوضة

ـــــ

العلوم (الفيزياء) -تخصصي-الالذقية

رغبات مرفوضة

ـــــ

هندسة النظم اإللكترونية-حلب

رغبات مرفوضة

هندسة القيادة الكهربائية-حلب

رغبات مرفوضة
رغبات مرفوضة
رغبات مرفوضة

الكلية التطبيقية(التدفئة والتبريد والتكييف) -حلب

2

مالحظات
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رقم
تسلسل
االكتتاب

المحافظة

االسم والنسبة

اسم االم

مجموع
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد
المقبول فيه

الجامعة والكلية أو المعهد الذي
سيقبل فيه

مالحظات

 14434 14حمص

رهف غسان المحمد

 20746 15دمشق

ماجد غسان حامد

فرقدان

 11669 16حمص

محمود احمد قدور

فاطمه

1657

رنا

1851

ـــــ

نسرين

1432

ـــــ

اللغة العربية-حلب

1952

ـــــ

الحقوق-الالذقية

رغبات مرفوضة

ـــــ

المعهد التقاني الهندسي-دمشق

رغبات مرفوضة

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب

رغبات مرفوضة
رغبات مرفوضة

16665 17

حلب

محمد عمرو محمد فاتح نحاس

سحر

1974

ـــــ

االقتصــــاد-حلب

رغبات مرفوضة

1670

ـــــ

العلوم (الجيولوجيا)-دمشق

رغبات مرفوضة

ـــــ

العلوم (الجيولوجيا)-حلب

رغبات مرفوضة

العلوم (الكيمياء)-حلب

رغبات مرفوضة
رغبات مرفوضة

 36660 18دمشق

لجين محمد الماضي

 9226 19الالذقية

زين العابدين عدنان شريبا

وفاء

 5237 20السويداء

ناهي غالب سالم

لينده

1802

18217 21

حماة

محمود عيد البدر

عنود

1991

ـــــ

19064 22

حلب

كامل محمد عترو

سوسن

1802

ـــــ

المعهد التقاني الطبي-حلب

 8654 23طرطوس محسن علي عمران

جنات

1835

ـــــ

العلوم (الرياضيات)-الالذقية

رغبات مرفوضة

معاذ احمد الجزماتي

سوسن

1823

ـــــ

العلوم البيئية-دمشق

رغبات مرفوضة

عال عبد القادر العلي

صفاء

1688

ـــــ

التربية (المناهج وتقنيات التعليم)-دمشق

رغبات مرفوضة

 20265 26دمشق

فراس احمد عيسى

كيناز

1611

ـــــ

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق

رغبات مرفوضة

 21680 27دمشق

محمداالمين ايمن الخلد

ناديا

1669

ـــــ

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق

رغبات مرفوضة

 23670 24دمشق
25

 24354ريف دمشق
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اسم االم

مجموع
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد
المقبول فيه

رقم
تسلسل
االكتتاب

حاتم ربيع الحسين

لينا

1666

ـــــ

المعهد التقاني الطبي-ريف دمشق رغبات مرفوضة

محمود علي العبدهللا

امينه

1891

ـــــ

االقتصــــاد -محافظات-دير الزور رغبات مرفوضة

 18590 30حمص

عواطف علي احمد

سماره

1566

ـــــ

المعهد التقاني للحاسوب-حمص

رغبات مرفوضة

 17753 31حمص

سالي ادوار بولس

عذاب

1425

ـــــ

المعهد التقاني للحاسوب-حمص

رغبات مرفوضة

 18440 32حمص

امل ديوب االبراهيم

روز

1676

ـــــ

المعهد التقاني للحاسوب-حمص

رغبات مرفوضة

19164 33

حماة

بشار عدنان اللبن

مريم

1681

ـــــ

المعهد التقاني للحاسوب-حلب

رغبات مرفوضة

8208 34

حمص

غازي غسان الصلح

ياسمين

1426

ـــــ

المعهد التقاني الصحــــي-دير الزور رغبات مرفوضة

21041 35

حماة

عالء محمد السكاف

شاديه

1880

ـــــ

الزراعة (عام) -محافظات-ادلب

رغبات مرفوضة

22130 36

حماة

حسين يحيى حشيش

ايمان

1812

ـــــ

الزراعة -محافظات-الحسكة

رغبات مرفوضة

22625 37

حماة

اسماعيل نورالدين القطريب

جميله

1689

ـــــ

الزراعة -محافظات-الحسكة

رغبات مرفوضة

ملهم محمود الورع

رباب

1853

ـــــ

االقتصــــاد -محافظات-درعا

رغبات مرفوضة

المحافظة

 5056 28السويداء
22456 29

حماة

 23675 38دمشق

االسم والنسبة

4

الجامعة والكلية أو المعهد الذي
سيقبل فيه

مالحظات
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رقم
تسلسل
االكتتاب

المحافظة

7004 39

درعا

 6622 40القنيطرة

اسم االم

مجموع
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعهد
المقبول فيه

حسين محمد الكايد

امنة

2013

ـــــ

الهندسة الصناعية-حلب

محمد معين الفالحه

انتصار

2085

ـــــ

هندسة نظم القدرة الكهربائية-حلب رغبات مرفوضة

االسم والنسبة

الجامعة والكلية أو المعهد الذي
سيقبل فيه

مالحظات

رغبات مرفوضة

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 فيه كل منهم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من
مواليد  1993وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من ابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم
ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ . 2016/12/15

وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف

5

