
 للعام المباشر التسجيلالجمهورية العربية السورية                                                             

  2019 -2018 الدراسي                                                                                           

 (   4) قائمة عامة مفاضلة                                                             وزارة التعليم العالي        
 
 
 

  السيد الدكتور رئيس جامعة                                             
 طرطوس -حماه –الفرات  -البعث -تشرين–حلب  -دمشق                           

 مدير المعهد                                     التابع لـ السيد                           
 

 .1/1/2018تاريخ  3408/011010/5رقم  يالوزار اإلعالناستناداً إلى 
الحاصلين  للطالب الفرات –البعث  – تشرين -حلب  الطلبات الواردة إلينا من جامعاتإشارة إلى و        

المباشر للعام  مفاضلة العامة ويرغبون بالتسجيلولم يتقدموا إلى ال 2018لعام على شهادة ثانوية غير سورية 
 . 2019-2018الدراسي 

هؤالء الطالب  في الجامعة والكلية والقسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام  تسجيل نوافق على       
  :وفقاً لما يلي 2018/2019الدراسي 

 

 
 الرقم

مصدر 
 الشهادة

 
 نسبنهاسم الطالب و

المجموع 
 التفاضلي

  
 الجامعة والكلية أو المعهد المقبول فيه

 الحقوق -تشرين   2006 عصام محمد حسام عربيني  السعودية 1

 المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية  –تشرين   1864 عصام أحمد فاتح  السعودية 2

 قاني للحاسوبالمعهد الت –تشرين   2021 حمزة خليل الشواخ  االمارات 3

 معلم صف –التربية  –الحسكة   1918 هديل صالح المسلط  السعودية 4

 الزراعة -البعث   2033 أحمد حسن عمران  السعودية 5

 االقتصاد -البعث   2066 هنادي عمر عمران  السعودية 6

 الزراعة -حلب   1927 أحمد سامر الطة  السعودية 7

 هندسة القوى الميكانيكية –البعث   2119 سام بركوميعبد القادر محمد ب  السعودية 8

 علم الحياة –العلوم  –البعث   1910 لمى موفق المصري  السعودية 9

 علم الحياة –العلوم  –البعث   2065 آية محمد الرحمون  السعودية 10

 الحقوق -ادلب   1897 حسن جمال االبراهيم  السعودية 11

 معلم صف –التربية  –البعث   2148  زيز عزوزوفاء عبد الع  السعودية 12

 المعهد التقاني الهندسي –البعث   1714  رغد سمير شندين  السعودية 13

 العلوم الصحية –البعث    2136 شذى نادر البيطار  السعودية 14

 العلوم الصحية –البعث    2086 راما جمعة صطوف  السعودية 15

 المعهد التقاني الهندسي –البعث    1679 عبد هللا صالح القاسم  السعودية 16

 االقتصاد ) تمويل ومصارف ( –حماه    2008 محمد زياد طالب  السعودية 17

 الزراعة -حلب    1969 رنيم احمد عبد الحميد قطان  مصر 18

 المعهد التقاني الطبي –حلب    1636 لما أحمد ديوان  االمارات 19



 االقتصاد -حلب   1955 ايالف محمد سامر ملقي  راتاالما 20

 الزراعة -حلب   1845 وسيم أيمن المصري  السعودية 21

 هندسة نظم القدرة الكهربائية –حلب   2063 بشار محمد الحومد  السعودية 22

 ةتكنولوجيا األغذي –الهندسة التقنية  –حلب   2099 رشيد اسماعيل المخلف السهو   السعودية 23

 المعهد التقاني لطب األسنان /تعويضات –حلب   2130 ايمان حمود الشتيوي  السعودية 24

 المعهد التقاني لطب األسنان /تعويضات –حلب   2099 دعاء حمود الشتيوي  السعودية 25

 علم االجتماع –حلب   1741 عوش كامل حاج محمد  السعودية 26

 المعهد التقاني الهندسي –حلب    1385 جودي محمد سنان فقاس  مصر  27

 المعهد التقاني الطبي –حلب  2116 محمد احمد قوبو السعودية 28

مع 1620 غفران ربيع عطار االمارات 29

 الديانة

 الشريعة -حلب 

المطلوب  األدنىيرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد        

كل منهم بنتيجة  قبل فيه الذي او المعهدلدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو امن الدرجات 

وما بعد  1995التاكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد عام وكذلك  المفاضلة العامة

 خاصةومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول و وشريطة النجاح في فحص المقابلة

السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا  األمهات وأبناءالمقبولين من الطالب العرب 

  .31/12/2018الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

  

 م العاليوزير التعلي                                                                                        

 

 الدكتور بسام ابراهيم                                                                                       

 

 
  

                                                                                                 يرجى اجراء ما يلزم–صورة الى مديرية المعلوماتية -


