
التسجيل المباشر بالمفاضلة العامة

 2018/2017للعام الدراسي 

(القائمة السادسة)

الجمهورية العربية السورية 

     وزارة التعليم العالي

      

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

طرطوس-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1923فاتنهيام نزير عسيليطرطوس111989

حمص-الزراعة1952فاطمهسليم عبد الرحمن الخطيبحمص29772

            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 وإشارة 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 

 .2018/1/22 تاريخ 5/011010/284استناداً لكتابنا رقم 
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ادلب-ألبناء إدلب- (عام)الزراعة 1413تهانيعبدالهادي حسن حج حسنادلب35065

دمشق-الســـــــياحة1861روضهضياء محمد جمال حاج بيريف دمشق415053

دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 1888هيامريم خالد جبهريف دمشق528033

طرطوس-(الكيمياء)العلوم 2018رناريم حسام مستتطرطوس611533

دمشق-المعهد التقاني الطبي1941اسياريم يوسف العمردير الزور711526

دمشق-المعهد التقاني الطبي2090هيامدعاء عبد هللا حمزهريف دمشق830066

دمشق-المعهد التقاني الطبي2094مريميمنى رضا حجازيريف دمشق922320

الالذقية-المعهد التقاني للحاسوب1707يسرىيحيى حسام صالحالالذقية1011077

حمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية1543نضالمحمد طه عونحمص118561

دمشق-المعهد التقاني للصناعات الكيميائية1695آمالمحمد ديب ابراهيم الكيالنيريف دمشق1216712

دمشق-المعهد التقاني للطبــــاعة والنشر1346رنهعال حمدي القصاردمشق1338068

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1537سلمىحاتم اديب خضورالالذقية149767
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حلب-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1391ابتساممحمد عدنان فاعورريف دمشق1515943

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1611آمنهبشار لقمان الحريريدرعا165259

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت2229هندمحمد حسن عبد الكريمحمص1712716

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 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  1994النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 .2018/3/22وابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    
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