
  

 الجمهورية العربية السورية  
 
 وزارة التعليم العالي    

 
       
                

 
  جامعة السيد الدكتور رئيس

 تشرين  –حلب  –دمشق 

                                                                                                                   

إشارة إلى الطلبات المقدمة من الطالب المدرجةة سمةمام أ سدهةاال الةتقن وقةدمىا إلةى المااعةلة العامةة للعةاأ 

ىا فقه بهوقجة المااعلة بعد سن وأ ىقرجىن فقها وثبقت ومجقلهأ في االخوصاص التي قبل 9191 – 9102الدرامي 

 .وعدقل درجاوهأ في الشهادة الثاهىقة من قبل ىزارة الوربقة

هىافق على وثبقت ومجقل الطالب الىاردة سممام أ فقما قلي في االخوصاص التي قبةل فقةه  ةل مةههأ للعةاأ 

 ىفق المجمىع الوااعلي الجدقد ى أ: 9191 – 9102الدرامي 

 

رقم  المحافظة

 االكتتاب

المجموع  اسم الطالب ونسبته

التفاضلي بعد 

 التعديل

الجامعة االختصاص 

 المقبول فيه

رقم كتاب وزارة 

 التربية وتاريخه

عالء عدهان سبى  04272 رقف دمشق

 حمىد

المهة الوحعقرقة     -دمشق  9332

 )عاأ(

( 7/2س)9331/73

 04/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9304 ابرا قأ بدران خلقل 02299 دمشق
 )عاأ(

( 7/2س)0423/73

 02/2/9102وارقخ 

 رقموقن فادي  04320 درعا

 الماردقهي

رقة المهة الوحعق –دمشق  9373
 )عاأ(

( 7/2س)9040/73

 03/2/9102وارقخ 

مىمر جىزقف  01000 دمشق

 الهاقىال القىمف

رقة المهة الوحعق –دمشق  9331
 )عاأ(

( 7/2س)9333/73

 01/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9302 مرقأ محمد المعدي 04034 درعا
 )عاأ(

( 7/2س)9242/73

 90/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9921 عمار قامر الحلقي 00429 درعا
(مىازي)  

( 7/2س)0392/73

 07/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9313 آقة عامر المىالدي 92237 رقف دمشق
(مىازي)  

( 7/2س)0441/73

 02/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9921 دعاء مامي التقاهي 99337 رقف دمشق
(مىازي)  

( 7/2س)0437/73

 02/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9923 هدى علي غصن 37114 دمشق
(مىازي)  

( 7/2س)0113/73

 02/2/9102وارقخ 



  

رقة المهة الوحعق –دمشق  9922 محر خلقل جىرقة 94323 رقف دمشق
 )مىازي(

( 7/2س)0431/73

 02/2/9102وارقخ 

هىار بماأ شهاب  3322 المىقداء

 الدقن

رقة المهة الوحعق –دمشق  9319
 )مىازي(

( 7/2س)9720/73

 01/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9927 حازأ غمان الشعار 7132 المىقداء
 )مىازي(

( 7/2س)9710/73

 04/2/9102وارقخ 

رقة المهة الوحعق –دمشق  9922 آقة عمار عمار 99243 رقف دمشق
 )مىازي(

( 7/2س)9293/73

 01/2/9102وارقخ 

( 7/2س)0243/73  هدمة الحىامقب –حلب  9011 محمد ابرا قأ ور ى 91114 دمشق

 03/2/9102وارقخ 

الههدمة المدهقة –دمشق  9974 مهر سد أ البارى ي 2497 المىقداء ( 7/2س)9711/73 

 01/2/9102وارقخ 

الههدمة  –وشرقن  9017 سمقر بدقع مطر 7397 المىقداء
 المعمارقة

( 7/2س)9213/73

 90/2/9102وارقخ 

  

سصىالًلىاعوماد األرقاأ االموحاهقة الممهىحة لطالب المهة الوحعقرقة حقن  قرجى االطالع ىإجراء ما قلزأ

   صدرت هوائج المااعلة العامة

                               

 

 وزير التعليم العالي                                                                                  
   

 بسام ابراهيمالدكتور                                                                                   
 
 
 


