
التسجٌل المباشر بالمفاضلة العامة

2018/2017للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

     وزارة التعلٌم العالً

      

2214/011010/5

2017/11/0٦

الجامعة والكلٌة والقسم أو المعهد المقبول فٌهمجموع التفاضلاسم األماسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

السوٌداء-ألبناء السوٌداء- االقتصــــاد1937اقبالنرمٌن قاسم فلٌحانالسوٌداء15462

دٌر الزور-ألبناء المحافظات الشرقٌة - االقتصــــاد1543خٌرٌهأمانً احمد الحامدالحسكة214305

         إلى مدٌرٌة المعهد                                  التابع لـ

        السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

 .2018/2017 الذٌن لم ٌتقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسً 2017  إشارة إلى الطلبات المقدمة إلكترونٌاً من الطالب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة العامة لعام 

: وفقاً لما ٌل2018/2017ًنوافق على قبول هؤالء الطالب  فً الجامعة والكلٌة والقسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام الدراسً 

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشق

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

           السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

          السٌد الدكتور رئٌس جامعة الفرات
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الالذقٌة-االقتصــــاد1916هناءمهند بشار الزهراويدمشق320577

حلب-االقتصــــاد1816هدىمروان محمد فرواتًحلب419269

دمشق-االقتصــــاد2150دعدربا أحمد حاج علًدمشق532528

دمشق-اإلعــــــالم2041سلوىروان احمد ناصررٌف دمشق626945

حمص-(اإلرشاد النفسً)التربٌة 1842هدىنبال الٌاس خشفهحمص718263

طرطوس-(اإلرشاد النفسً)التربٌة 1801تغرٌدضٌاء الدٌن عبدالقادر باكٌرطرطوس86630

دمشق-إناث فقط (رٌاض األطفال)التربٌة 2041مرٌمغرام علً عبد النبًرٌف دمشق922835

ادلب-ألبناء إدلب- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1356تهانًفاطمه راتب السلٌمانادلب1010308

القنٌطرة-محافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1659عبٌرراما بسام الونًالقنٌطرة1113462

حمص-غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 2051هدىرانٌا محمد خالد معٌنًحمص1218440

دمشق-الجغرافٌة1567مالكمحمد سامر الشحاداتدرعا137080

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق1590حورٌهاٌمان بشٌر المحمودالحسكة1416763

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقٌة - الحقوق1641حلٌمهدارٌنا أحمد خنجرالحسكة1515867
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ادلب-ألبناء إدلب- الحقوق1313عرٌفةأحالم زكرٌا أسودادلب1611501

حلب-الحقوق1710فاطمةمجد حسن صعبحلب1718245

حلب-الحقوق1651مٌساءطارق احمد اسماعٌلحمص188803

درعا-ألبناء درعا- الطب البٌطري1466ناهدعبد هللا عبد الكرٌم الغوثانًدرعا196043

حماة-الطب البٌطري1832فاطمهعمار محمد حمودحمص2011658

حماة-الطب البٌطري1734حنانمرح أٌمن قندقجًحماة2125323

حمص-تخصصً- (الرٌاضٌات)العلوم درجة رٌاضٌات469رٌنامحمود مهدي العبودحمص2214625

الالذقٌة-(الرٌاضٌات)العلوم 1886مهدٌةدانٌال بهجت حٌدرالالذقٌة2310171

الالذقٌة-(الرٌاضٌات)العلوم 1937عواطفصدر الدٌن امٌن دٌوبالالذقٌة2411824

حلب-(الفٌزٌاء)العلوم 1618نورٌهشهد محمدعٌد العوٌدحلب2542086

حمص-(الفٌزٌاء)العلوم 1817سلمىمحمد علً ٌازجًحمص2612670

حلب-تخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم درجة الكٌمٌاء165فاطمةنادٌة محمد البدرحلب2736337
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حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 2048شذىامل محمد خالد طرقجًحلب2829758

حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 1868فاطمهروان عمر خواتمًحلب2929420

حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 2068صبحٌةآمنة مرهج األحمدادلب3012303

حمص-(الكٌمٌاء)العلوم 1747جٌفانمحمد فهد عبد المولىحمص3113601

حلب-(علم الحٌاة)العلوم 1625فاطمهمحمد علً عالء عاصًحلب3221563

دمشق-العلوم السٌاسٌة1859داللعبدالرحمن عبدهللا بدويدمشق3326696

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة1788سمرمحمد أشرف محمد شٌخ عمر طرابٌشًحلب3424360

الالذقٌة-اللغة العربٌة1683منىعلً نزار جازيالالذقٌة3510671

حلب-المعهد التقانً الصحــــ1448ًروالآٌة حسن زٌدانحلب3632039

حلب-المعهد التقانً الطب1430ًروالمنال حسام نٌنالالذقٌة3718546

حلب-المعهد التقانً الطب1445ًفضهمحمد محمود صوروحلب3821391

حلب-المعهد التقانً الطب1457ًبتولمصطفى محمد جاموسحلب3921580

حلب-المعهد التقانً الطب1592ًملكًنادٌن حسٌن حمزةحلب4033110
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دمشق-المعهد التقانً الطب1921ًرناسدره محمد جهاد الحفاررٌف دمشق4127011

رٌف دمشق-النبك/ المعهد التقانً الطبً 1663زهوررهف مأمون المطلقرٌف دمشق4224174

رٌف دمشق-النبك/ المعهد التقانً الطبً 1673اٌمانمرٌم حسٌن األحولرٌف دمشق4324181

الالذقٌة-المعهد التقانً الهندس1516ًاملجعفر علً عمرطرطوس4410392

حلب-المعهد التقانً الهندس1438ًامٌنهحسن علً الجنٌدحلب4521096

حلب-المعهد التقانً الهندس1481ًخالدٌةمحمدعصمت دٌب عوضادلب466392

حلب-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 2041نجالءشٌماء عبد الهادي طرقجًحلب4733231

حلب-(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 2169فاطمةإٌمان أمٌن الشٌخ قدورحماة4826834

حلب-(تقانات الهندسةالبٌئٌة)الهندسة التقنٌة 1967عبٌررهام ساطع قرقناويرٌف دمشق4931845

حلب-الهندسة المدنٌة2201سمرنغم محمد ماجد قصاصحلب5030039

حلب-الهندسة المدنٌة2229شكرانفٌصل محمد عطارحلب5119059

الرقة-ألبناء المحافظات الشرقٌة - الهندسة المدنٌة العامة ألبناء المناطق الشرقٌة2135سناءسلٌمان غسان حسانً بجعةدٌر الزور526082
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حمص-الهندسة المعمارٌة2167عصمترغد حسام الحسٌنًرٌف دمشق5326903

حماة-معهد المراقبٌن الفنٌٌن1223فادٌاالرا باسم أبو خضرحماة5429734

دمشق-معهد المراقبٌن الفنٌٌن1412كوكبمقداد احمد زاهردمشق5521830

حلب-هندسة االتصاالت2198فاطمهمصطفى خلٌل مصطفىحلب5626917

1744نجاحتورٌن محمد غرٌب مرادالحسكة5715735
دٌر-هندسة الصناعات البتروكٌمٌائٌة ألبناء المناطق الشرقٌة ألبناء المحافظات الشرقٌة   

الزور

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  ٌقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصٌة المطلوبة للقبول فً الكلٌة أو المعهد الذي قبل فٌه كل منهم بنتٌجة المفاضلة العامة وشرٌطة النجاح فً فحص المقابلة الخاص بالكلٌة أو 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولٌن من الطالب العرب  وابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم الجامعٌة 1994المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولٌن فً المعاهد من موالٌد 

 .2017/12/14المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 

وزٌر التعلٌم العالً                      

الدكتور عاطف النداف                    
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