
تسجيل طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ 

تسجيل مباشر (القائمة الثالثة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-السويداء2059عنودتوفيق سلمان سلومالسويداء14024

االقتصــــاد-الالذقية2188اسمھانبشار ھاني بكرالالذقية210670

االقتصــــاد-الالذقية2014منىميرنا محمد محمودالالذقية319687

االقتصــــاد-دمشق2127عبيرندى مروان البرغشدرعا411193

الجغرافية-دمشق1821نسرينعدنان زياد الفقشدمشق530224

الحقوق- محافظات-درعا1910تماضرفيصل عقله المشمشدرعا66431

الحقوق- محافظات-دير الزور2045وعدخضر سامر المنصوردير الزور74081

العلوم (الكيمياء)- محافظات تخصصي -دير الزور183ليلىمردم بيك اديب السطامدير الزور810094

العلوم (الكيمياء)-حلب1917ھدىحليمة عبد المنعم الكنشحلب937187

العلوم (الكيمياء)-حلب1805عبيررجاء محمدرأفة خطيبحلب1040411

العلوم (علم الحياة)- تخصصي-حلب252اعتدالعلي عبد المحسن القاسمحمص1113566

العلوم (علم الحياة)- محافظات تخصصي -دير الزور262بدرهعال علي األحمددير الزور126132

المعھد التقاني اإلحصـــائي -دمشق1692لميسرنيم ابراھيم البنيدمشق1342960

المعھد التقاني الزراعي-دمشق1758سھيرحنين خالد رجاريف دمشق1422600

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1646ميساءزينه رياض موسحماة1527354

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 
لم يتقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ .

  نوافق على تسجيل ھؤالء الطالب تسجيالً مباشراً 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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المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1550منتھىمروان جالل الخلفدير الزور164441

المعھد التقاني الطبي-دمشق2168حنانمحمد سجاد حسام آذربيكدمشق1721573

المعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشق1676فاتننادين حكمت طحطحالسويداء186414

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1731رباباحمد عبد القادر قالبالالذقية1914010

المعھد التقاني الھندسي-حمص1824صفاءامل محمد الشيخ الكيالنيريف دمشق2030520

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1751املانس عبد هللا كسراويدمشق2125520

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1753روالحيدر نواف اسماعيلالالذقية2212233

المعھد التقاني للطب البيطري-حماة1614عبيرمحمد باسل ھاشمحماة2320841

المعھد التقاني للنقل البحري-طرطوس1603ميروبين ميشيل كربوطرطوس246040

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1161ليناروال مصطفى زھنيحلب2536535

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1352سارهفانا مانوئيل بكرووريانحلب2635685

الھندسة المعلوماتية-حلب2283ثناءآيه محمد ھيثم نجارحلب2746133

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1317منىعمار اسماعيل يطقانالالذقية2813237

معھد المراقبين الفنيين-حماة1480ھدىنور محمد احمدحماة2917149

معھد المراقبين الفنيين-حماة1544أمونعزه محمد البكورحماة3025994

معھد المراقبين الفنيين-حماة1553نائلةمصطفى محمد صالحادلب314049

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1565فوزهمحمدصالح خالد ناصيفدمشق3229703

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1544كيندامريم محمد نزار السيددمشق3345098

ھندسة الحاسبات والتحكم اآللي-الالذقية2253نورايه مأمون مورلليالالذقية3415091

ھندسة الحواسيب-حلب2180منىحورية ياسر العاروكدير الزور3511032

                                                                            الدكتور بسام ابراھيم

                                                                             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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
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