
تسجيل طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ 

تسجيل مباشر (القائمة الثانية)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-السويداء2050رانياليث عماد صيموعهالسويداء13651

االقتصــــاد-حلب1826نجاليزن محسن احمدحلب224088

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حماة2045مكيهدعاء سمير القاسمحماة328676

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1857خالديهضحى عمر العبيددرعا49830

الحقوق-دمشق2168مريمماريا قاسم عماشريف دمشق527752

الزراعة-حلب1870ھناديراما احمد االحمدالالذقية616411

الزراعة-دمشق2046بلقيسسيدرا علي قدورهالقنيطرة710847

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حلب498رسميهحميده سالم حسينحلب841781

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حلب468رسميهعلي سالم حسينحلب929589

العلوم (الرياضيات)-حمص1841رجاءنور اياس السلومحمص1021348

العلوم (الكيمياء)- محافظات تخصصي -دير الزور165براءةرقية خالد العبدهللادير الزور117084

اللغة العربية- محافظات-درعا380فتحيهرھام احمد راتب الريابيدرعا1210588

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1516حناناحمد محمد االبراھيمدير الزور134332

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1787حميدهآالء محمود شيخ عيسىحلب1442052

المعھد التقاني الصحــــي-حمص1771مريمروال عبدالھادي الصالححمص1520613

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 الزور1742فلایرمالك اياد الدريعيدير الزور166416

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1674سعادعمار خضر العيسىحمص1711525

المعھد التقاني الطبي-حلب1644جوماناذكاء أيمن تنوحلب1837425

المعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشق1644املمحمد رضا عبد العزيز خمار دسوقيدمشق1921074

المعھد التقاني الھندسي-حلب1398روالاياد عطا هللا الشيخحمص2012134

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1841وفاءراما محمد عدنان جاريدمشق2141274

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1605نوالعبد الرزاق عصام سعيد العمريدمشق2231674

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1604عليهبشرى ابراھيم بحوريحمص2319101

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1591سعادعيسى ماھر سعيدالالذقية249975

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1596مدينهمحمد علي جبيليالالذقية2513550

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1335تھانيزھير محمد توتونجيريف دمشق2619410

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1717سناءفھد منھل الخميسدرعا277632

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1871منىربى عبد الحميد عبد هللادمشق2846062

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1797احالمھيلدا زكي حريطومدمشق2949016

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1693سوسنبشرى محمد عيد صفيهريف دمشق3024809

معھد المراقبين الفنيين-حلب1329نجاحبالل احمد المحيميدحماة3115585

                                                                            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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