
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثامنة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-السويداء2006مھارماح عماد بوعسافالسويداء15024

االقتصــــاد- محافظات-القنيطرة2049ھناديحنين وليد ابراھيمالقنيطرة210907

االقتصــــاد-الالذقية2056أملاليسا محمد دوباالالذقية319343

االقتصــــاد-الالذقية2043ميادهالبتول عبد هللا خدامالالذقية417306

االقتصــــاد-حلب1929ھالراما فراس زيداندمشق544633

االقتصــــاد-حلب1915ايمانرضا عبد العزيز بكرريف دمشق621184

االقتصــــاد-دمشق2139سناءمحمد بالل عبد الھادي عبد القادرريف دمشق715339

االقتصــــاد-دمشق2155جمانهابراھيم عبدالقادر حاجي حمودالسعودية810531340

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-ادلب1914أنيسهمروة عبدالرحمن المحمدحماة925081

الزراعة-دمشق2243نورهسلمان عباس الحاج محمددير الزور1010603

الزراعة-دمشق2013منالآية محمد سامر طرحدمشق1146835

العلوم (الرياضيات)-دمشق2055انتصارنوار محمد ملصريف دمشق1216552

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

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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العلوم (الفيزياء)- محافظات-ادلب1765سوسنعبد الكافي مفيد مشارقةحمص1310390

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-حلب172صبحهمحمد فھد العكاشهدمشق1426670

اللغة اإلنكليزية-حمص294ناريماندانيه حسان فيوميدمشق1548632

اللغة العربية-حلب360منالاسماء محمد زاكي الجمالحماة1628666

اللغة العربية-حلب363فاطمهبشائر خالد المحمودحماة1725847

اللغة العربية-حلب364ھناءنور سامر االخرسحمص1817848

اللغة العربية-حلب362أميمهاليسار حيدر السليمانحمص1919456

اللغة الفرنسية-حلب232رموزمروه محمد عماد الطيارهحمص2017477

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1345منىمحمد شريف خلدون الشريفيدمشق2131914

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1223الھامنبال غالب الحسينالقنيطرة2212593

المعھد التقاني الزراعي-حلب1353سھامفيصل عماد عودهحمص2313616

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1451املمحمد أنس أحمد كبتولهدمشق2431316

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1472اعتداللبانه ناصر الشيخ احمدحمص2519676

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2012اسياعدنان يوسف القادريريف دمشق2618701

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1569خديجهمصطفى احمد ايوبحمص2713621

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1350عفافمحمد عامر خالد مندوحمص2811438

المعھد التقاني الطبي-دمشق2135غانااسراء ماھر قطوشالسعودية2910531355

المعھد التقاني الھندسي-حلب1407فاطمةخالد محمد ابوخرجدمشق3030027

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1827ھناديآيه محمد ماھر الدباسدمشق3141818

المعھد التقاني الھندسي-دمشق2012صفاءعبد هللا بسام المزرزعالسعودية3210531427

1534ليناغدير محمد ديبحمص3311934
المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر 
(الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص

1531ربابجورج جادهللا مخولحمص3414757
المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر 
(الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص
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المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1692حنانحيدره يعقوب القاضيالالذقية3511873

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1422حليمهعبدالقادر محمود الشحادهحمص3612742

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1492خديجهمحمد نادر الحاج رحمونحلب3724380

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1458فاتنعمر محمد اياد رمضونحمص3815267

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1396مريممحمد يزن عيد خليفهريف دمشق3915478

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1389ھناءعبد الناصر محمد الكيالنيريف دمشق4015441

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1900منىدعاء زھير عموريريف دمشق4127270

المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة-حماة1709بيانعلي حسين الحجارحماة4219776

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1581ھدىأنس محمد غياث حجازيحمص4316238

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1534تركيهغياث عبد العزيز درويشريف دمشق4421730

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1548سميرهحمزه محمد ديوبدمشق4522063

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1635ھياماكرام محمد سعيدريف دمشق4624262

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1332منھلھنيدي محمد ھيثم الشققيحماة4714668

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1322ھدىغيدق سلمان عيسىحمص4813786

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1338ضياءمنير محمد بديع المدنيحماة4919856

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1354خديجهمحمد اسعد الحمودحلب5028217

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1209ليلىمروان بسام الدباسدمشق5131964

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1286نعمةحنان بسام المطرحماة5230461

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1305رابعهھبه عبد هللا ويسو خالوصيحلب5340738

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1194اسعافمحمد رياض الذيابحمص5414643

الھندسة المعمارية-حمص2212فادياحياه عمر حوريهريف دمشق5524314

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1305نسريننور باسل بشلحريف دمشق5637074
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معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1385اسماءحسن مامون التمر البرازيحماة5719595

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1422رجاءفاطمة محمد الحسنحماة5829349

معھد المراقبين الفنيين-حلب1254سميهمحمد زاھر عبد السالم الكشيمهحماة5916830

معھد المراقبين الفنيين-حلب1393سارهعبد الملك احمد عليحماة6020163

معھد المراقبين الفنيين-حلب1369غروبقتيبه عدنان القاسمحمص6114779

معھد المراقبين الفنيين-حماة1497ليناعلي محمد ديبحمص6211897

معھد المراقبين الفنيين-حماة1493ثريهحسن حكمات ديبحمص6311706

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1542ريممرام محمود عليدمشق6446988

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1385ثناءعزيز بسام عيسىحمص6513694

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1536رانيهماري وليد السطمهطرطوس6614836

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1414باسمهملك مھند الدرويشحمص6718534

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1407ھالمحمد غسان محمد صفوان جنيدحمص6815284

ھندسة الحواسيب واألتمتة-دمشق2256سلطانهسوزان حسن نوفلالسويداء696512

ھندسة الميكانيك العام-دمشق2211منىساره حسين السيد شعيبيدمشق7049095

                                                                            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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