
التسجيل المباشر بالمفاضلة العامة

 2018/2017للعام الدراسي 

(القائمة الثالثة)
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     وزارة التعليم العالي

      

2520/011010/5

27/11/2017

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

القنيطرة-محافظات- االقتصــــاد1903امينهأبي ابراهيم العديطرطوس17519

دمشق-اإلعــــــالم2053فاطمةفادي موسى دبسادلب28546

         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 

            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
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الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - غير ملتزم(معلم صف)التربية 1379امينهرانيا محمد اشرف امينالحسكة314125

درعا-ألبناء درعا- غير ملتزم(معلم صف)التربية 1740فوزيهبتول سليمان الحشيشدرعا413267

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 2146فداءرقيه محمود حسنحمص517965

حمص-الزراعة1944اسعافعلي محمد دلولطرطوس67124

حلب-الشـــــريعة1331ميسونتوفيق احمد مازن طلحهحلب719358

دمشق-الشـــــريعة1914براءهاياد نمر خشفهدمشق829450

حمص-تخصصي- (الكيمياء)العلوم 180صباحعبد الرحمن طلعت الجابرحمص912534

الالذقية-(علم الحياة)العلوم 1763ليلىبتول هيثم الجبيليالالذقية1015263

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1668كاملهخالد صالح العبد الكريمدير الزور118006

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1626اديبههبه اسماعيل االسماعيلحماة1227675

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1888منالنداء محمود قوجهطرطوس1311940

حماة-المعهد التقاني للحاسوب1547نهىخلود ماهر السرمانيادلب149512
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دمشق-المعهد التقاني للحاسوب1711سوسننور الهدى محمد سعيد بقلهدمشق1539195

دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1587نعمهنسرين عثمان التركدمشق1631543

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1544سهيربشر باسل مكيدمشق1721361

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1446سلوىمحمود محمد النابلسيدرعا185091

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 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم 1994بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

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

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    
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