
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الرابعة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

الرقم:
تاريخ

رقم تسلسل
مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةاالكتتاب

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   التفاضل

االقتصــــاد- محافظات-القنيطرة1960خزنهرضوان يوسف قلولدمشق120524

االقتصــــاد-حمص2046اسماءمحمود محمد أيمن شخاشيرودمشق225809

االقتصــــاد-حمص2044ريماراما احمد السودهدمشق343199

االقتصــــاد-طرطوس2030رناأغيد نجدت الراسطرطوس47106

االقتصــــاد-طرطوس2058كوثربتول ھيثم سالمهطرطوس513685

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1860أمنهآالء محمد قويدردمشق648813

الزراعة-حمص2054رحابعلي احمد سالميطرطوس76192

الزراعة-حمص2089سحرھبه عبدو محرزالالذقية816981

العلوم (الكيمياء)-دمشق2108منىمھار مجد باكيرريف دمشق927801

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب2012رفيدةھيثم مروان رياندمشق1023800

اللغة العربية- محافظات-ادلب381ملكلجين مصطفي الحبابيدمشق1142795

   اشارة 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 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:

5/011010/3485
٢٠١٨/١١/٠٦

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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اللغة العربية-الالذقية382ھناءآيه محمود ديوبريف دمشق1225169

اللغة العربية-حلب365اسماءبشرى محمد باسم الفرجيحماة1323405

اللغة الفرنسية-حلب203فيروزحال علي حسنحمص1418217

اللغة الفرنسية-حلب202آمالشعيب عماد األحمدحمص1511498

اللغة الفرنسية-طرطوس235وزيرهشھاب أحمد المحمدريف دمشق1615878

المعھد التقاني الزراعي-الحسكة1155زھرهشيروان محمد محمدالحسكة179878

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1493كوثرمحمد وسيم عبد هللا المشعلريف دمشق1821404

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1243فاطمهصباح محمد فياضريف دمشق1926952

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1210غادهخضر حكمت وسوفدمشق2030801

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1476بشرىمحمد علي المحرزحماة2118834

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1483نادرهبشرى مرزوق خلوفريف دمشق2230372

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1505فاتنربيعه ناصر الناشفدمشق2343222

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1441سميامحمد فواز عرموشريف دمشق2421304

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2083خديجةاية خالد الشافعيريف دمشق2536882

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2190رندادانه محمد بشير ماردينيدمشق2644631

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1347سميهقمر غالب الضيخحمص2722915

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1376فضيلهمريم فھد الصالحدمشق2848760

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1367فاطمهعائشه اسماعيل العابديريف دمشق2937012

المعھد التقاني الطبي-دمشق2123اسماءريم وليد مالعليريف دمشق3024838

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1633كنانهلين عبد الجبار سلھبدمشق3141359
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المعھد التقاني الھندسي-حلب1457سكينهابراھيم محمد جيجاويحماة3218738

المعھد التقاني الھندسي-حلب1377ھندمحمد يحيى الحمدحمص3313985

المعھد التقاني الھندسي-حلب1440خولهمحمد بالل عدنان سمونهدمشق3426699

المعھد التقاني الھندسي-حلب1420بشرىعباده بشير عابدين أغادمشق3527071

المعھد التقاني الھندسي-حلب1408املمصطفى عزام حمودحماة3620787

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1458سميرهأحمد محمود آدمحمص3713895

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1396ناديارامز مجدي ھواشريف دمشق3819085

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1402رانيامحمد سمير الھواريف دمشق3921654

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1365داللمحمد احمد النعسانريف دمشق4015656

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1826نھلهراما قاسم جواددمشق4141028

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1838غصونمحمد ياسين محمد بسام سعد الديندمشق4221893

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1531سوريهسليمان ثابت جمولدمشق4330204

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1335فاتنسومر أنور عبدوحماة4420829

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1391كرامحذيفة شوقي الحمدانريف دمشق4521212

المعھد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم)-حمص2062وفاءمحمد ابراھيم اسكندرطرطوس467480

المعھد التقاني للنقل البحري-طرطوس1526ھدىمرح حسام خضرطرطوس4715859

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1262رودينهفراس تمام سلھبحماة4818746

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1363ھيامجرجس وحيد ديوبحماة4917957

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1339فاطمهآمنه سعيد سماقريف دمشق5024067

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1964أملمحمد علي ياسر الويسدمشق5121580
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المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1382انعاميوشع حسين ندافحماة5216310

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1206كوثرنورا عبد الرزاق القاسمحماة5328992

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1323ميرفتعامر خالد أميندمشق5431163

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1481ھبهعال اكرم عتمهدرعا559998

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1165ماجدهسلمان يوسف األحمددمشق5630816

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1338فاطمهرؤى عصام ھبودريف دمشق5730374

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1731مريمدانية نضال المرريف دمشق5823263

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1822زكاءاماني احمد تقيريف دمشق5923584

الھندسة التقنية - تكنولوجيا األغذية-حلب2098صباحايمان جمال حمبروشحلب6037588

الھندسة الكيميائية-حمص2152ھويدالبنى أحمد رحالطرطوس6114340

الھندسة المدنية-حمص2243خولهمحمد أويس مدين الفروخيدمشق6223358

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1330وصالخضر صالح الخطيبحمص6313446

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1351سناءعلي محسن خليلحماة6418147

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1349ھالهمحمد لبيب ربيح الحاجيريف دمشق6518843

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1384اّمنهعلي حسين تقلهحماة6620567

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1324ھندزينب أمين محمدطرطوس6715279

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1306سحرمايا عدنان علوشطرطوس6814956

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1329فاطمةفارس خالد الفارسحمص6916401

معھد المراقبين الفنيين-حلب1372ريمآنا عماد حسابحماة7029127

معھد المراقبين الفنيين-حلب1239روعهجعفر وليد االبراھيمحمص7111466
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معھد المراقبين الفنيين-حماة1498صفيهميمونه عبد السالم كرمحماة7224471

معھد المراقبين الفنيين-حماة1481نايفهغنوه ياسين اليوسفحمص7319285

معھد المراقبين الفنيين-درعا1422عائشهآالء محمد الببيليدمشق7447059

معھد المراقبين الفنيين-درعا1339سمرعبد هللا نزال الجبردمشق7532154

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1552ميسياآيه علي آغاطرطوس7615844

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1435ھناديعصام عبد المعين الصليبيحمص7714389

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1415وجيھهوسيم فاروق محمودحمص7814198

ھندسة اإلنتاج-حلب2015لورامحمد محمود جنوبطرطوس797423

ھندسة اإلنتاج-حلب2037الھامقاسم ابراھيم اسماعيلحماة8018907

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2054مريممصعب ايمن التلليدمشق8130572

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2144وصالاشرف عماد المصريدرعا827542

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2115زينياسر عبد الرحمن الصفوريريف دمشق8316622

                                                                            الدكتور عاطف النداف

                                                                             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 ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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