
تسجيل طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ تسجيل مباشر (القائمة األولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

رقم

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-حلب1897ليناعمران عبد القادر المسالخيريف دمشق115296

االقتصــــاد-حلب1872فلایرحمزه خالد اشحادهريف دمشق216777

االقتصــــاد-حلب1855فاطمةتركي احمد األسعدحلب334011

التربية الرياضية-الالذقية1858ختامھاشم محمود شمالتالالذقية49335

التربية الرياضية-حماة1768خنساءمحمد مصعب حمدوحماة515308

الزراعة-حلب1918سعادمحمد لؤي عباسالالذقية612733

الزراعة - عام- محافظات-ادلب1995عزهمعزز وليد الحاج يونسحمص717626

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقية1804ھناءعلي محسن حبيبالالذقية813024

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1973صفاءبشار خالد شيخ عمرالالذقية99585

اللغة اإلنكليزية-طرطوس1550ليناعال محمد غياث القضمانيدمشق1044776

اللغة العربية-حلب1520منالمحمود احمد منجونهحلب1126748

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1506كفاءعلي محمد الحسيندمشق1226178

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1478روضهحسن عبداللطيف الحيددير الزور135046

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1711صالحهأسامه دكماك الجباندير الزور145537

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1989سفيرهمجد علي االحمدحماة1517462

المعھد التقاني الھندسي-حلب1462رامياحسن احمد سكرحلب1624750

المعھد التقاني الھندسي-حمص1669روعهمحمد فراس اسامه ايمرليحمص1717027

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:

3662
٢٠١٨/١١/١٨

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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تسجيل طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ تسجيل مباشر (القائمة األولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب2148مريمفاطمه مصطفى كحلهريف دمشق1824123

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1865عبيرمحمد سعيد رامز قضمانيدمشق1921094

المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة-حماة1913نعمتراما عبد الجبار طرشانحماة2031067

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1290عروبةمحمد محمدعمار خربوطليحلب2123953

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1712خديجهعبد الرحمن أحمد شحادهريف دمشق2216673

الھندسة البترولية-حمص2178جومانهسلمان نجدت ابراھيمطرطوس239408

الھندسة المدنية-الالذقية2264غادهيارا سالم مصطفىطرطوس2411269

الھندسة المعمارية-الالذقية2283ليلىعلي بسام بابانيالالذقية2510847

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2270عائدهمحمد خليل العسافالرقة268205

                                                                            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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