
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة السادسة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

رقم
تاريخ

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-حلب1854ھاجرمحمد زكريا السليمانريف دمشق115337

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة2032منىخالد لؤي المصطفىحماة215977

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1993ريممصطفى زاھر النعسانحماة315549

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1692رحيمهھبه كالل المحمدحماة425088

الجغرافية-دمشق1755معينهرؤى مخلص علي وطفهحماة526408

الحقوق- محافظات-ادلب1981وفاءمحمد محمد نبيل زقزاقدمشق620116

الزراعة- محافظات-الحسكة1758شيخهسلسبيل زيدان المسالمهدرعا79206

اللغة اإلنكليزية- محافظات-ادلب1478ليديالؤي محمد العليحمص811540

اللغة العربية- محافظات-ادلب1541منىأمل رشيد الربيعحمص919616

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1430تركيهمحمد رفعات درويشدمشق1030498

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1481مريمفاطمة نصر األحمدالالذقية1120611

المعھد التقاني الزراعي-حمص1557دالياعمار فادي المھنىحمص1211916

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1643ميساءسينبرا كبرئيل آدمالحسكة1314558

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1879خنيسهفاطمه اكرم يونسالحسكة1413202

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1482عبيرغزل عبد المجيد يوسفحمص1518065

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1964فداءعلي حسان ادريسريف دمشق1616473

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:

3663
٢٠١٨/١١/١٨

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1965غصوننرمين محمود رحيمالسعودية1710531682

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1355نھادسلسبيل قصي العكلهدمشق1845176

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1307اتحاداماني محمد الحمدالقنيطرة1912566

المعھد التقاني الطبي-دمشق2060باسمهانس محمد منصورالسعودية2010531710

المعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشق1673ثناءراما محمد عرعاردمشق2147316

المعھد التقاني الھندسي-حلب1466ھالهمحمد نذير محمد غسان عماردمشق2227407

1524حنانريم ايمن المصطفىحمص2318039
المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر 
(الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1382مناحسام محمد خير خلفريف دمشق2421526

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1334آمنهوسيم قاسم سيف الديندمشق2531038

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1374جميلةمحمد سعيد خالد شعبانريف دمشق2621538

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1411نبيلةمحمد بسام الغزاويريف دمشق2721534

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1395خديجهبركات خالد مھاوشريف دمشق2818688

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1773غفرانلؤي عبدالرحيم رياض حسنيدمشق2926233

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1527زينبشھد بسام زين الديندمشق3040033

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1420ايمانجمال سمير سعديدمشق3120981

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1456يسرىمحمد احمد الفحيليريف دمشق3218567

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1520نورهعال ثائر غياضدمشق3343002

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1553أمينهروان عماد الشايبريف دمشق3422622

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1356ھدىزينب محمد محي الدينريف دمشق3536984

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1280ھدابراءة عبد الرحمن شيخ درويشريف دمشق3636890

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1625ازدھارمحمد تميم عبد الحيدمشق3724544

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1317جيھانغاليه ھيثم وانليدمشق3841334

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1477ايناسشادي عصام المحيثاويالسويداء393708

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1382ريمفاطمه عبد العزارهدمشق4048363

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1345سھامعبدهللا حسين الياسيندرعا417740

الھندسة المعمارية-حمص2216فرنازايمان عدنان حمداندمشق4240970

علم اجتماع-دمشق1883نعيمهبشرى محمود طالعريف دمشق4322591

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1359خديجهمحمد انس محمد سالم حامددمشق4420332
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معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1318تانيهعلي عادل السلومحمص4513266

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1310نبيلهفادي فايز حبوسحمص4611945

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1379ايفونموسى حيدر سمورحمص4713812

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1305اريجسوزان بطرس خليلحمص4822395

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1395ھالصبا حيدر خضورحمص4922397

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1269عھدعبد الھادي فھد الحجارحماة5020851

معھد المراقبين الفنيين-حمص1594رمزيهعلي طاھر سليمانحمص5111017

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1550رانياعبدو حسين الخطيبدمشق5231696

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1485شاديهزين الدين نديم العيسىحمص5311489

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2180عيشهعدي عماد الزعورالقنيطرة548859

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2179فاتنمالك أيمن برمودمشق5544345

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2117ناھدعادل اسماعيل ديبوالالذقية5613103

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2091فايزهايمن نذير زيداندمشق5732093

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2146روميالزينه سمير محمودالالذقية5819043

                                                                            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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