
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة التاسعة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الحقوق-الالذقية2029سحرحيدر توفيق ديبدمشق121937

الزراعة - السلمية-حماة2016وردهفداء محمد محمدحمص221734

العلوم (الكيمياء)-حلب1962جمانةمجد جھاد سلورهحلب326662

اللغة الفرنسية-حلب222عليهامل فھمي باكيرحمص419605

اللغة الفرنسية-حلب206نجاحسليمان خالد القاطيحمص513200

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1378حمدهخديجه عيد ابو عسافريف دمشق625640

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1560سميرةتيماء جمال االسطةحماة729024

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1502شذىرضوان لطفي السريهحمص813922

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1471بسيمهعالء منذر شموطالالذقية99694

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1392مريمسامر عبد المولى عودهحمص1013604

المعھد التقاني الھندسي-حلب1404سمرعبدالرحمن عالءالدين عبدالرزاقدمشق1125088

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1435ميادهعفراء عدنان ھدلهحماة1228571

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1276رندهمحمد أسامة عباسريف دمشق1321454

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1337بثينهفراس تميم ابو الھواريف دمشق1418522

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

 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:

1



تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة التاسعة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

المعھد التقاني للزراعات المتوسطية-الالذقية1411صبحيهمحمد ضياء الدين قاسم درويشريف دمشق1515479

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حلب1248ندىساره محمد فياضحمص1621147

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1227وفاءآحمد ھيثم المحمدحماة1717880

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1522صفاءمؤيد وليد شنشوريف دمشق1818833

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1325غزوهمحمد بالل عبد الجواد قاسم آغاحمص1916465

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1468ھيفاءقاسم محمود بيطاردمشق2027204

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1250رحاببشار ابراھيم الغانمحمص2111570

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1273يسرىمحمد نعيم محمد زھير كسحوتدمشق2221844

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1895وفاءبتول مروان نقشبنديدمشق2341911

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1354غيداءبھاء انور سلمانريف دمشق2417024

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1369فوزيهأحمد رفعت المشيشحماة2520112

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1388ليناحسين محمد ناصر قره اوغالنحماة2619924

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1337علياعبدهللا نصر الحرزحمص2716356

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1301ثمردانيال ماجد صبححمص2811481

معھد المراقبين الفنيين-حماة1542ھديلخالد احمد السيدحماة2915839

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1380ميادهعبد العزيز محمد عودهحمص3013608

                                                                            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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