
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة

العامة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨

 (القائمة الحادية عشر)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-حلب1961حاجهمحمود محمد عيسىحلب125313

االقتصــــاد-حلب1988ميساءنزار ماھر قاسمدمشق225251

الجغرافية- محافظات-السويداء1523نسرينحيان اياد الصباغالسويداء35167

الجغرافية- محافظات-السويداء1654فاتنريتا وسيم خيرالسويداء47110

الجغرافية-دمشق1676كوثرازدھار غسان سليماندمشق544445

الحقوق-حلب1924ميسونعبد الرحمن عماد الدين سباھيريف دمشق621378

الحقوق-حلب1989أسماءعبد الرحمن بسام عيدحلب726823

الحقوق-دمشق2102ابتسامقاسم محمدسعيد الھوشدير الزور810065

الزراعة-حلب2001ناريمانمصطفى بشار زين الدينحلب923563

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-دمشق196ميادهرانيا فايز القھوه جيريف دمشق1035508

العلوم (الكيمياء)-حمص1959ندىعلي رأفت أبو قرعهدمشق1121531

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

اشارة الى قرار مجلس التعليم العالي رقم ٢٩ لعام ٢٠١٨ والى االعالن الوزاري رقم ٣٤٠٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/١ .

 واشارة 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 ولم يدونوا عدد الرغبات المطلوبة وكانت رغباتھم مرفوضة .

  نوافق على تسوية اوضاع ھؤالء الطالب وقبولھم في الكلية أو المعھد المدون بجانب اسم كل منھم للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ 
وفقاً لما يلي:

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ
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اللغة العربية-حلب376ميادهمھديه خالد عودهحمص1221001

اللغة العربية-حمص385صفيهعبد الرحمن علي قداحدمشق1326148

اللغة الفرنسية-حلب235ايمانمحمد نور عبد الحميد بيطارحماة1419839

المعھد التقاني الزراعي-السويداء1323مھاعدي نديم ابو فخرريف دمشق1515443

المعھد التقاني الزراعي-السويداء1454عطيهأمل زاھي علوانالسويداء167007

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1353نجاحھال محمد طالبالقنيطرة1711065

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1358ثناءروان محمد ديبريف دمشق1830490

المعھد التقاني الھندسي-حلب1550سھيرصالح بسام العساليريف دمشق1919255

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1393نسرينمحمد رياض رضوان العليويحمص2013653

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1420سعادسيف الدين محمود االحمدحماة2120225

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1502ماجدهمحسن محمد كفاحماة2218885

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1349غازيهفاطمه ياسين السالمهدرعا2310184

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1419سليمهحسن محمدحسان الحورانيدمشق2425304

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1669خديجهمحمد عزت عبدالرحمندمشق2531852

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1354زكاءعمران عادل العباسحمص2613509

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1289عائشةمراد احمد الھنداويحمص2715421

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1400كنانأنس حسان حميدانحمص2815229

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1282عھدعبد اللطيف محمد زكريا نعالحلب2924213

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1360ابتساملينا مسلم اسماعيلحمص3021177

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1421ھندريم محمود العجيلالحسكة3116209

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1460مجيدهعلياء علي النبھانحلب3235568
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المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1151وفيقهوليد أحمد درويشدمشق3332350

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1444عبيروائل باسل القبالندرعا346902

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1324رحابمحمد حسن عسلريف دمشق3521123

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1506صفاءروان سمير الحبيبحمص3618579

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1353رھفھبه هللا عمر اليوسفحماة3725894

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1323ريماعمر محمد حيشيهحمص3814809

معھد المراقبين الفنيين-درعا1343سميرهمحمد نور عطاهللا الخليلحمص3913346

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1491فاطمهجالل الدين غسان العقدهحمص4014615

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2189ميرفتمارية محمد فراس الصباغدمشق4147247

ھندسة السيارات واآلليات الثقيلة-دمشق2154ھبهمحمد رياض حسام الدين الخراطالسعودية4210530059

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2091سميرةاسماعيل زھير عجاجريف دمشق4317350

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2147رباحتاج الدين تيسير األنقردمشق4432105

                                                                            الدكتور بسام ابراھيم

                                                                             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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
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