
التسجيل المباشر بالمفاضلة العامة

 2018/2017للعام الدراسي 

(القائمة الثانية)

الجمهورية العربية السورية 

     وزارة التعليم العالي

      

الجامعة والكلية والقسم أو المعهد المقبول فيهمجموع التفاضلاسم األماسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

درعا-ألبناء درعا- غير ملتزم(معلم صف)التربية 1496هناءآيه عيسى العياشدرعا113526

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - الحقوق1394وضحهنور محمد العسافالحسكة214528

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - الزراعة1463فضيلهشيماء محمد المنيتيالحسكة313583

            السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق

         السيد الدكتور رئيس جامعة حلب

           السيد الدكتور رئيس جامعة تشرين

         السيد الدكتور رئيس جامعة البعث

          السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات

         إلى مديرية المعهد                                  التابع لـ

        السيد الدكتور رئيس جامعة حماه

            السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 .2018/2017 الذين لم يتقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسي 2017  إشارة إلى الطلبات المقدمة إلكترونياً من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 

: وفقاً لما يلي2018/2017نوافق على قبول هؤالء الطالب  في الجامعة والكلية والقسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام الدراسي 
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حمص-الســـــــياحة1855الهاماحمد محمود المحمودحمص410122

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - (الرياضيات)العلوم 1709زكيهسوزان عبدالعزيز حسنالحسكة515987

الالذقية-تخصصي- (الكيمياء)العلوم درجة الكيمياء174عهدديانا حاتم عروسالالذقية618034

حلب-تخصصي- (الكيمياء)العلوم درجة الكيمياء168ريمهعائشه عثمان الخلفحلب732593

دمشق-اللغة الروسية2030ايمانمنار ياسر عكاشهريف دمشق827183

السويداء-ألبناء السويداء- اللغة العربيةدرجة اللغة العربية308ميساءمنار عبد الحفيظ شقيرانالسويداء95679

دمشق-اللغة الفرنسية1454حنانطارق سامر غازيدمشق1026690

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1413عيدهطه احمد الزنبورالحسكة1110229

حلب-المعهد التقاني الصحــــي1181زكيهشيرين عبدالعزيز حسنالحسكة1217417

الالذقية-المعهد التقاني الهندسي1603ناديامحمود علي عتيقطرطوس137883

الالذقية-المعهد التقاني للزراعات المتوسطية1278حليمهأحمد عبد هللا حماديالالذقية149277

دمشق-المعهد التقاني للطبــــاعة والنشر1372اعتدالحنين عدنان صيومدمشق1535150

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة المدنية1967سهامكبرئيل جورج ميرزاالحسكة1612575
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الرقة-ألبناء المحافظات الشرقية - الهندسة المدنية العامة ألبناء المناطق الشرقية2002هناءشهد زياد العبدهللادير الزور1711536

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعهد 

الذي قبل فيه كل منهم بنتيجة المفاضلة العامة وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات 1994

 .2017/12/14تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    
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