
اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة االتصاالت93.26فدوىديوبهيثمالغيث1
حلبمهنة االتصاالت91.33اميانواعظبديعحممد بديع1
محصمهنة االتصاالت95.65هاديهحسنيعليشذى1
طرطوسمهنة االتصاالت91.00احالممحاديايادمريفت1
طرطوسمهنة االتصاالت90.47رمياشعبانمنرميسم2

الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب - أواًل
.البعث– تشرين – قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات دمشق - 
.قسم  هندسة االتصاالت في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة طرطوس - 
.قسم التقانات االلكترونية في الكلية التطبيقية بجامعة حلب- 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 

يقبل الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية المهنية الصناعية  الصادرة عن وزارة التربية في  -1المادة 
-2018 في األقسام والكليات المقابلة الختصاصاتهم في جامعات الجمهورية العربية السورية الحكومية للعام الدراسي 2018دورة عام 
: وفقاً لما يلي2019

    وعلى قوائم الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية المهنية الصناعية المبلغة إلى وزارة التعليم العالي من وزارة التربية

:يقــرر ما يلي

/                /قرار رقم    

       وزير التعليم العالي
 .1966 لعام 143      بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 .2006 لعام 250      وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 
.2016 لعام 302 ورقم 2015 لعام 377     وعلى قراري مجلس التعليم العالي رقم 

 .2016   لعام 140 ورقم  2015لعام 117 ورقم 2014 لعام 207     وعلى قرارات المجلس األعلى للمعاهد رقم 

1



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية 

المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية 

الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة التدفئة و التمديدات77.47مسيعةطريبوشيوسفغفران1
حلبمهنة التدفئة و التمديدات77.65فدوىحرححممدمحادهابراهيم1
محاهمهنة التدفئة و التمديدات85.23وفاءالزينحممد مازنخالد1
طرطوسمهنة التدفئة و التمديدات75.65فدوىسلومملكعلي1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

السويداءمهنة التصنيع امليكانيكي88.6انصافالناجيمطيعفراس1
الالذقيهمهنة التصنيع امليكانيكي84.86عطافداوودسليمحممود1
حلبمهنة التصنيع امليكانيكي91.84زبيدهاليوسفعبداهللعامر1
محصمهنة التصنيع امليكانيكي76.28صفاءالسفافرياضعلي1
دمشقمهنة التصنيع امليكانيكي86.6سحرالزعيمامريحممد بدر الدين1
حلب(التعليم املزدوج)مهنة التصنيع امليكانيكي 88.23ثورهالدرويبحممد عمادنبيل1
ريف دمشق(التعليم املزدوج)مهنة التصنيع امليكانيكي 87.88سهرياحلليبزيادغياث1

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب: ثانياً 
.قسم هندسة الميكانيك العام في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.قسم هندسة القوى الميكانيكية في كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعتي تشرين والبعث وفي السويداء- 
.قسم هندسة الطاقة الميكانيكية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب- 
.الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - قسمي الهندسة الغذائية - 
.معدات واليات في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - تقانات الطاقات المتجددة - أقسام تقانة األغذية - 
.قسم التدفئة والتكييف والتبريد في الكلية التطبيقية بجامعات حلب وتشرين والبعث- 

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب– ثالثاً 
.قسم هندسة التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.قسم هندسة المعادن في كلية الهندسة الميكانيكيةوالكهربائية بجامعة البعث- 
.قسم هندسة التصميم واالنتاج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات تشرين والبعث والفرات- 
.علم المواد الهندسية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب– الهندسة الصناعية – هندسة االنتاج : أقسام - 
.قسم الهندسة الغذائية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.مكننة زراعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - قسمي معدات واليات - 
.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.قسم التصنيع الميكانيكي في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 

2



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة التقنيات اإللكرتونية89.72غادهشيخيعبدالعزيززانا1
احلسكهمهنة التقنيات اإللكرتونية80.42امياندالل سكيكريةحممدعليبيان2
السويداءمهنة التقنيات اإللكرتونية94.88عامريهعوادغساننورس1
السويداءمهنة التقنيات اإللكرتونية92.95منريهاالبازهناصرسامل2
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية89.42فاتنبالنومحممدعبدالرمحن1
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية89.28عبريربيععبدالناصرمصطفى2
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية88.14كوثرسعيدنبيلطالل3
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية88.00ميادهبكورحممدعمار4
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية87.44هنالشيبونسامررنال5
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية87.12غادهبليلوعادلبتول6
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية86.95ابتسامشوبانمروانعبداحلميد7
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية86.74رميدعبولابراهيمعبداهلل8
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية93.79عاليهصايغغسانعبداهلل1
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية92.58لينهكرمانمصطفىعامر2
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية90.84املناصرحممودحممديوسف3
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية90.42هبهوهيبحسامامحد1
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية86.14روجيهمصطفىابراهيموئام2
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية85.09مرميحسنمسيبثائر3
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية82.26بديعهالعليامحديارا4
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية82.09اسعافصليعيامحدمنال5
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية81.88هدااحلسنيعبد الستارعبد الرمحن6

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- رابعاً 
.البعث– تشرين – قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات دمشق - 
.قسم هندسة النظم االلكترونية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم األتمتة الصناعية  في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.قسم الميكاترونيكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.قسم التقانات االلكترونية في الكلية التطبيقية بجامعة حلب- 
.حماه- قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية 

المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية 

الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

محصمهنة التقنيات اإللكرتونية94.26اعتدالاسربعارفروال1
محصمهنة التقنيات اإللكرتونية91.58غانيهعبد الباقيمنيبرهف2
محصمهنة التقنيات اإللكرتونية91.40هدىكروماهشامزينه3
درعامهنة التقنيات اإللكرتونية86.40صفاءاالصفرعبد السالمحممد1
درعامهنة التقنيات اإللكرتونية77.74ايناساجلهماينمصعبعبد اهلل2
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية88.67رشااحلالقحممد ياسرحممد عمار1
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية87.14ميسطباعحممد مؤمنوائل2
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية86.88ليلىبكهمؤيدحممد نور3
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية85.88رهفبرازيبشارحممدبشر4
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية85.86وفاءعبارنادربشار5
ديرالزورمهنة التقنيات اإللكرتونية91.79ابتساماالمحدرياضجمد1
ديرالزورمهنة التقنيات اإللكرتونية91.28وفاءدرهحممدامنيمهند2
ديرالزورمهنة التقنيات اإللكرتونية91.28هناءاحملمدجابرراما3
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية95.09عبريباسطشاهرنزير1
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية91.51مريفتحوريهعمادامحد2
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية90.12فايقةغصناكرمقاسم3
طرطوسمهنة التقنيات اإللكرتونية96.74سهاممنصورامحدعبري1
طرطوسمهنة التقنيات اإللكرتونية88.16مدحيهمعوضيوسفشربل2
طرطوسمهنة التقنيات اإللكرتونية87.21مرميالسيدامحدامساعيل3

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- تابع 
.البعث– تشرين – قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات دمشق - 
.قسم هندسة النظم االلكترونية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم األتمتة الصناعية  في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.قسم الميكاترونيكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.قسم التقانات االلكترونية في الكلية التطبيقية بجامعة حلب- 
.حماه- قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة التقنيات الكهربائية81.05اديبهالعنازهاللحممد1
احلسكهمهنة التقنيات الكهربائية79.49زهرهالصاحلامحدمهند2
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية90.81رجاءالنجادنصرطارق1
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية89.65سلوىقرقماززيدغيث2
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية88.23هيامغرز الديننضالرامي3
القنيطرهمهنة التقنيات الكهربائية85.81ابتسامالعاصبشريحممد كرمي1
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية89.74يسرىالصخرمالكعلي1
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية87.91صباحالبنديكعليبشار2
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية87.67ختاممحودهغسانعبداجلبار3
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية87.53اناهيديوسفحممدابراهيم4
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية85.93رواللياليعقوبحممد5
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية85.02سوسنعثمانعبد اللطيفحسن6
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية84.77سوسنعثمانعبد اللطيفحسني7
حلبمهنة التقنيات الكهربائية89.77حسناءحليحممودحممد زكريا1
حلبمهنة التقنيات الكهربائية87.88سحرعلوشحممدرائد2
محاهمهنة التقنيات الكهربائية86.70فداء اسعدمنيفمعتزوجد1
محاهمهنة التقنيات الكهربائية83.98ناديا الونوسقاسميوسفعشتار2
محاهمهنة التقنيات الكهربائية83.40فاطمهاالبرشامحد حسامانس3
محاهمهنة التقنيات الكهربائية81.91رالخبازعبد املنعممعاذ4
محاهمهنة التقنيات الكهربائية81.63مسر احلمادهاحلمادهموسىيزن5
محاهمهنة التقنيات الكهربائية81.21ابتسام حسنعمراننضالجعفر6
محاهمهنة التقنيات الكهربائية80.98احتسابمرعيعبد املنعمحممد7

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- خامساً 
.(البعث وفي السويداء– تشرين – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات - 
.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم هندسة القيادة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.الطاقات المتجددة في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - قسمي األتمتة الصناعية - 
.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.حماه  - قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

محصمهنة التقنيات الكهربائية89.33جهينهالشاهنيهزاعساندي1
محصمهنة التقنيات الكهربائية89.14ناديااحملمودحسنحسني2
محصمهنة التقنيات الكهربائية86.95مليسصاحلزيادطارق3
محصمهنة التقنيات الكهربائية86.56حسنهعيسىخالدحممد4
محصمهنة التقنيات الكهربائية83.88لوذهاخلرازعبد الكرميرابعه5
محصمهنة التقنيات الكهربائية83.70وفاءاالبراهيمعبد السالمسائر6
محصمهنة التقنيات الكهربائية83.44هدىالشمايلحسنعلي7
محصمهنة التقنيات الكهربائية81.72ابتسامشنوبسامسليمان8
محصمهنة التقنيات الكهربائية81.49انعامابوزبيبحننيميالد9
درعامهنة التقنيات الكهربائية85.00منالالقويدرحممدقاسم1
درعامهنة التقنيات الكهربائية84.91ميساءعليحممودخليل2
درعامهنة التقنيات الكهربائية82.33سهريالزعيبحسنمحزه3
درعامهنة التقنيات الكهربائية82.26رابعهاجلباويخليلابراهيم4
درعامهنة التقنيات الكهربائية82.16حنانابو زيدجهادليث5
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.47فاطمهالعوادانسحممد عمار1
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.21سعادسيف الدينخالدوائل2
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.09وحيدةحممودحسنيوليد3
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية89.37صباحيونسموفقغسان4
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية89.12خدجيهعزميعبد السالمامحد محزه5
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية88.77هندالعزاويمروانثائر1
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية83.86خولهزغريرمضانعبداهلل3
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية82.63جنالءحسنحممد امنيحممد شاكر4

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- تابع 
.(البعث وفي السويداء– تشرين – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات - 
.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم هندسة القيادة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.الطاقات المتجددة في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - قسمي األتمتة الصناعية - 
.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.حماه  - قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية93.86حنانزرقان الفرخحسنحسني1
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية93.21ختاموهبهامحدعلي2
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية93.00امالالصماديراتبصبحي3
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية91.93هنادخشفهحممدصقر4
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية91.33مسريهشحادهامحدعقبه5
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.93كرمالدكاكحسنيامحد6
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية94.33ليلىمصطفىعليربيع1
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية94.07فريوزحممدحسانابراهيم2
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية92.47صباحاسربفاتححيدر3
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية92.42رميرابعهحسنزينب4
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية92.33رجاءغنامفايزأمحد5
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية91.56مساهرحممدبسامزينه6
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية91.42مىنسلمونيوسفمسر7
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية90.77مساهريوسفعمارعالء8
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية90.37امساءاحلسنحسنيآمنة9
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية89.79مفيدهصاحلامحدعلي10
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية89.49رميحمفوضعليجمد11
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية89.07امالعمرانحممدمساهر12

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- تابع 
.(البعث وفي السويداء– تشرين – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات - 
.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم هندسة القيادة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.الطاقات المتجددة في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - قسمي األتمتة الصناعية - 
.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.حماه  - قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

السويداءمهنة التكييف والتربيد93.72ناديااحلليبمسريحسام1

السويداءمهنة التكييف والتربيد91.16سلوىابو حسونمروانليث2

الالذقيهمهنة التكييف والتربيد89.07سبيحةشاخشريلحسنيأنس1

الالذقيهمهنة التكييف والتربيد81.16ميساءاندرونامحدهباء الدين2

حلبمهنة التكييف والتربيد82.40امينةطرابيوسفحممد نور1

محاهمهنة التكييف والتربيد81.33غادهزيدأمحدبشار1

محاهمهنة التكييف والتربيد80.28رميسراقيبهشاماسامه2

محاهمهنة التكييف والتربيد79.23غادهسعدأمحد راتبعبد اهلل3

محصمهنة التكييف والتربيد76.86ناجيهاخلضريوسفحيدر1

دمشقمهنة التكييف والتربيد77.60ساميهاملعلممازنمهام1

ديرالزورمهنة التكييف والتربيد79.60ميادةاملنفيخليلابراهيم1

ديرالزورمهنة التكييف والتربيد78.14ناديهالسالمة الرجبامساعيلأمحد2

ريف دمشقمهنة التكييف والتربيد80.47هندعليزيادحسني1

ريف دمشقمهنة التكييف والتربيد76.33عيدهبرقهنايفحممد2

طرطوسمهنة التكييف والتربيد82.00فاتنحسنينبيليزن1

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب: سادساً 
.قسم هندسة الميكانيك العام في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.قسم هندسة القوى الميكانيكية في كليتي الهندسة والكهربائية بجامعتي تشرين والبعث وفي السويداء- 
.قسم هندسة الطاقة الميكانيكية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب- 
.قسم الهندسة الغذائية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.الطاقات المتجددة في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - قسمي تقانة األغذية - 
.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق- 
.قسم التدفئة والتكييف والتبريد في الكلية التطبيقية بجامعات حلب وتشرين والبعث- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة امليكاترونكس89.70احالماالمسرحسنغيث1
محاهمهنة امليكاترونكس84.12اميانعلوشعمادعبد الباسط1
حلبمهنة امليكاترونكس92.67فاطمةكيملحمموداجمد1
محصمهنة امليكاترونكس80.40فاطمهالعليحممدعلي1
دمشقمهنة امليكاترونكس85.05زهريهالبطالياسنيحممد يوسف1
طرطوسمهنة امليكاترونكس88.26فدوىخضرحممدزين1
طرطوسمهنة امليكاترونكس85.33مسياالليمونعيسىابراهيم2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

السويداءمهنة اللحام و تشكيل املعادن82.60عدالغامنبسامثامر1
الالذقيهمهنة اللحام و تشكيل املعادن84.35ميساءمشالتعبداجمليد دعاسعلي1
درعامهنة اللحام و تشكيل املعادن76.40زينباملقدادمنعمحممد1
دمشقمهنة اللحام و تشكيل املعادن82.14زهرهمصطفىموسىعبد اهلل1
طرطوسمهنة اللحام و تشكيل املعادن89.84يسرهمنصورياسنيموسى1
طرطوس(التعليم املزدوج)مهنة اللحام وتشكيل املعادن 86.28ليناحممودجهادحامت1

:المقبولون في الكليات واألقسام التالية وفق ما يختاره الطالب- سابعًا
.البعث– قسم هندسة الميكاترونيك في كليتي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعتي  تشرين - 
.                            قسم هندسة الميكاترونيك في كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية بجامعة حلب- 

.قسم األتمتة الصناعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.قسم التقانات االلكترونية في الكلية التطبيقية بجامعة حلب- 
.قسم الميكاترونيكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق - 

:المقبولون في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب– ثامناً 
.قسم هندسة التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.قسم هندسة المعادن في كلية الهندسة الميكانيكيةوالكهربائية بجامعة البعث- 
.قسم هندسة التصميم واالنتاج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعات تشرين والبعث والفرات- 
.علم المواد الهندسية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب– هندسة االنتاج  : قسمي - 
.قسم الهندسة الغذائية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم تقانة األغذية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.قسم التصنيع الميكانيكي في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب89.93عرنةعبداهللابراهيممنري1
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب89.70عيوشسليمانكاظمهبة2
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب89.65انتصارالبوساملصدام حسنيعدي3
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب89.14سهامالعبداهللصبحيوصال4
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب97.33مىنزغيبماهردانيال1
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب95.30سناءشلغنيفؤادنغم2
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب94.23انعامشلغنيعبد اجمليدرهف3
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب94.23مهااحلجسليمروان4
القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب96.30خلوداخلطيبقاسمحممد جمد1
القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب96.09مليسالصماديحممد خرييوسف2
القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب94.95ودادحامدسليمانعمر3
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب96.74اسياشهلهمنافدانيال1
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب96.28عبريبشورعدنانسليمان2
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب95.58حياةيوسفنبيلزينه3
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب95.12بشرىديبمهيدليما4
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب94.21سناءرمحونحسنيحسن5
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب94.19خالديهابو زينبعادلفرح6
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب93.58فضيلةديبوكمالحال7
حلبمهنة تقنيات احلاسوب95.14عدويةالدريسحممد واصلشهد1
حلبمهنة تقنيات احلاسوب93.49آمالشاشوحممد عمارحممد2
حلبمهنة تقنيات احلاسوب90.84صباحمحربوشمجالنور3
حلبمهنة تقنيات احلاسوب90.02ميادهعمرخالدحممد4
محاهمهنة تقنيات احلاسوب98.30لينهخلوفرياضحسني1
محاهمهنة تقنيات احلاسوب95.58اخالصالسمانحممد امنيايب2
محاهمهنة تقنيات احلاسوب94.44احسانحمنايهحامدعبد الرمحن3

:المقبولون في الكليات واألقسام التالية وفق ما يختاره الطالب: تاسعاً 
.البعث – تشرين – حلب – كليات الهندسة المعلوماتية بجامعات دمشق - 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم األتمتة الصناعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.البعث- حماه - تشرين– قسم تقانات الحاسوب في الكلية التطبيقية بجامعات دمشق - 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين - 
.حماه -قسم التغذية الكهربائية للمنشات الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

محاهمهنة تقنيات احلاسوب94.02مىنالعيسىامنيموسى4
محاهمهنة تقنيات احلاسوب93.79رحابخضورمدينعلي5
محاهمهنة تقنيات احلاسوب93.02فاطمةمطريوسفغزل6
محاهمهنة تقنيات احلاسوب92.95اميةحممد ديبعبد الباسطعمر7
محاهمهنة تقنيات احلاسوب92.40ناديااالمريامحدكرم8
محاهمهنة تقنيات احلاسوب91.86حياهمنصورحممدمرمي9
محاهمهنة تقنيات احلاسوب91.81نوالعيسىعبد اجمليدربا10
محصمهنة تقنيات احلاسوب91.93املاحلدادكنعانهاين1
محصمهنة تقنيات احلاسوب91.30داللالشاميخالديامسني2
محصمهنة تقنيات احلاسوب89.49سوزانعيسىموسىميالد3
محصمهنة تقنيات احلاسوب88.88صبازعرورعبد الرزاقعبد اهلل4
محصمهنة تقنيات احلاسوب88.79مهاصاحلسعيدحممد5
محصمهنة تقنيات احلاسوب88.19رفاءغنومهحممد وليدميان6
محصمهنة تقنيات احلاسوب88.05رمسيهحورينورالدينزينب7
محصمهنة تقنيات احلاسوب87.95هيفاءاحليدرغساننظريه8
درعامهنة تقنيات احلاسوب94.23حنانالزعيبحممدمحزه1
درعامهنة تقنيات احلاسوب89.70امساءالزعيبنضالموفق2
درعامهنة تقنيات احلاسوب88.86رميهجببوجفؤادمهند3
درعامهنة تقنيات احلاسوب87.51امسهاناجلندينشأتضرار4
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب96.60نبيلهالرحياويحممد غسانأمحد1
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب96.30الفاتاملؤذنعبد اللطيفمعاذ2
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب96.28سوسنسعادهسهيلحممد3
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب96.26رىبديار بكريلبسامحممد عثمان4
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب96.12أمريهالزبداينحممد عبد الناصرعبداهلل5
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب95.84ليلىالقدورهأمحدثراء6

:المقبولون في الكليات واألقسام التالية وفق ما يختاره الطالب: تابع 
.البعث – تشرين – حلب – كليات الهندسة المعلوماتية بجامعات دمشق - 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم األتمتة الصناعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.البعث-حماه - تشرين– قسم تقانات الحاسوب في الكلية التطبيقية بجامعات دمشق - 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين - 
.حماه -قسم التغذية الكهربائية للمنشات الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

دمشقمهنة تقنيات احلاسوب95.30فاطمهوهبهعصامحممد مازن7
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب94.95رغداءاحللوحممد فهدامحدامري8
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب93.72رنااجللياليتحممد شفيقحممد ابراهيم9
ديرالزورمهنة تقنيات احلاسوب94.79ميسوناحلافظعبداهللفرات1
ديرالزورمهنة تقنيات احلاسوب94.44رمياألمحدعاينعادلعال2
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب94.67اميانالصفديحممدعبد الرمحن1
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب94.19مساحدحبورعبد اهللعمر2
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب91.21نارميانطفوريحممدرغد3
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب91.09سناءباللمحديأمحد4
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب90.26هيامعبد اهللأمحدجمد5
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب96.60هناءصاحلبشارسيزار1
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب94.30رغداءالعبد اهلليوسفيوشع2
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب93.84دوالترمضانعليحممد3
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب93.42رنامهناحمسناريج4
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب93.28عائدةحممدحبيبحممد5
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب93.19روالسليمانمنذرحيدره6
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب92.74جمدخضرعدناننانسي7
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب92.72ليلىعليحممدبشرى8

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة صيانة األجهزة الطبية97.49سوزانمحودعفيفعلي1
الالذقيهمهنة صيانة األجهزة الطبية97.05فريالخريبكاكرمسايل2
محصمهنة صيانة األجهزة الطبية96.23عمرهعربمتامحممد1
دمشقمهنة صيانة األجهزة الطبية97.21رباحالشيخخالدحممدياسني1
دمشقمهنة صيانة األجهزة الطبية91.86حناناملوصلليبسامحممد2

:المقبولون في الكليات واألقسام التالية وفق ما يختاره الطالب: تابع 
.البعث – تشرين – حلب – كليات الهندسة المعلوماتية بجامعات دمشق - 
.قسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة التقنية بجامعة حلب - 
.قسم األتمتة الصناعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس - 
.البعث -حماه - تشرين– قسم تقانات الحاسوب في الكلية التطبيقية بجامعات دمشق - 
.قسم تقانات االتصاالت في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين - 
.حماه -قسم التغذية الكهربائية للمنشات الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بجامعتي تشرين - 

 
:المقبولون في قسم الهندسة الطبية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعتي دمشق وتشرين وفي الجامعة التي يختارها الطالب :عاشراً 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

حلبمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات85.63جنوىكسحهعامرباسل1
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات81.07مىنامللقيهاينعبد اهلل1
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات77.93مسيةحواحممدطارق2
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات77.93ردينةاالبراهيمعبد الرمحنفاروق3
ريف دمشقمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات84.77ملياغصنعليمحد1
ريف دمشقمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات79.26حسنااجلالبمصطفىحسن2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة ميكانيك املركبات78.07هاجراحملمدحسنيعلي1
احلسكهمهنة ميكانيك املركبات77.95عائشهاهلسوعبد الرزاقاراس2
السويداءمهنة ميكانيك املركبات84.60فريدهزين الدينمعنيربيع1
السويداءمهنة ميكانيك املركبات84.33رانياقطربمجالأيب2
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات89.51سفريهمحدوخالدامحد1
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات84.14فريوزمثلجدانيالحسني3
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات83.02غاده حسنيوسفبدرغيث4
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات82.30صبحيةسحلولجنممصطفى5
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات82.28خالديهعبداهلاديحممودعلي6
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات82.23نادياعاصييوسفخليل7

 
:المقبولون في الكليات واألقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب-   اثنا عشر

.قسم هندسة السيارات واآلليات الثقيلة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق-
.قسم هندسة اآلليات الزراعية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب - 
.قسم المكننة الزراعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
.قسم هندسة المعدات واآلليات في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
.قسم ميكانيك المركبات في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 

:المقبولون  في الكليات واالقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب- احد عشر 
.قسم هندسة السيارات واآلليات الثقيلة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.قسم هندسة اآلليات الزراعية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب - 
.قسم المكننة الزراعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
.قسم هندسة المعدات واآلليات في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
قسم ميكانيك المركبات في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 

.قسم الميكاترونكس في الكلية التطبيقية بجامعة دمشق - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

محاهمهنة ميكانيك املركبات79.58هندجوادعبد اجلوادعبد املطلب1
محاهمهنة ميكانيك املركبات76.51هناديمسياعالءعلي2
محاهمهنة ميكانيك املركبات76.14ناديهحممدحممدابراهيم3
محصمهنة ميكانيك املركبات81.28هنايوسفضاحيسليمان1
محصمهنة ميكانيك املركبات81.02عزيزهاخلالدابراهيماصف2
درعامهنة ميكانيك املركبات82.33مىناالمحدمصطفىمالك1
دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.86منالالبيسوميزاهيعلي1
ديرالزورمهنة ميكانيك املركبات75.33فضهالضيفليليعامر1
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات81.19سناءغزيحممد سارياحممد1
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات79.91ليايلدعبولمصطفىاياد2
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات77.00رودينهحرفوشعادلحممد3
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.84فطومحاج عليكمالامحد4
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.53غادهسليمانسجيعحممد5
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات90.95جنوىخضورعليأمحد1
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات89.33دعدكعكهحسنحممد2
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات86.07رويدهزيزفونفراسريبال3
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات85.42مسرمحدانماهرحممد4
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات85.21مليحةالربادعجيحممدمصطفى5
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات84.53جنيدهخملوفهيثمحممد6
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات84.21هيامحممديوسفحممد7
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات83.74حنانغامنعارفعامر8
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات82.77عزراءشدودعمرانامحد9
الالذقيهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية82.72ليناعبدهمجاليزن1
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية82.70عفيفهعاصيأمحدبشار1
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية81.77غيثاءعليعبد القادرعدنان2
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية81.33عبريدالحممدخضر3

:المقبولون في الكليات واألقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب-  تابع
.قسم هندسة السيارات واآلليات الثقيلة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق-

.قسم هندسة اآلليات الزراعية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب - 
.قسم المكننة الزراعية في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
.قسم هندسة المعدات واآلليات في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس- 
.قسم ميكانيك المركبات في الكلية التطبيقية بجامعة تشرين- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

دمشقمهنة النسيج88.07محيدهمحدعبد الكرميحممد عادل1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

حلبمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات84.23منارالسيدخالدحممد1
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات76.14نسريناالمحدعيدجعفر1
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات73.79نوردوالييبياسرعادل2
محاهمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات73.19رسيالالعثماينيعقوبحافظ3
ريف دمشقمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات77.86هناءاحلاج قاسممصطفىحممد1
ريف دمشقمهنة كهرباء وإلكرتون املركبات77.14ربيعهمرادوليدحممد2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة ميكانيك املركبات74.79مسيهامحدنورالدينحسني1
السويداءمهنة ميكانيك املركبات83.70جنيهالدبشخالدأمحد1
السويداءمهنة ميكانيك املركبات83.23فادياعلبهحممدمدين2

 
:المقبولون في الكليات واألقسام التالية ووفق ما يختاره الطالب  - ثالث عشر

.قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق-
.قسم هندسة ميكانيك الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب - 

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- اواًل 
.قسم اآلليات في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.المعهد التقاني للمكننة الزراعية بجامعة الفرات - 
.حلب- المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بدمشق - 

 في 2018يقبل الطالب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية المهنية الصناعية في دورة عام   –2المادة 
: وفقاً لما يلي2019-2018المعاهد التقانية المقابلة الختصاصاتهم للعام الدراسي 

  

:المقبولين في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب - ثانياً 
.قسم اآلليات في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.المعهد التقاني للمكننة الزراعية بجامعة الفرات- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات81.65مها عيسىعجيبحسنيعبد اللطيف1
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات81.49مرامقبالنمسريحممد2
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات80.35وفاء عليسلمانادريسبشار3
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات80.30امريهعباسامحدعلي4
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات80.16يسرىغصونموسىاسكندر5
الالذقيهمهنة ميكانيك املركبات79.91نداء عيسىصقرمسريعلي6
حلبمهنة ميكانيك املركبات68.81ثناءبركاتحممودعبد الرزاق1
محاهمهنة ميكانيك املركبات72.95مثرالنعيمأمينحممد نور1
محاهمهنة ميكانيك املركبات72.81ميسونالصبيحعبد الكرميخالد2
محاهمهنة ميكانيك املركبات72.81كريستيناجبريهناصرأمني3
محاهمهنة ميكانيك املركبات72.72ميساءناصورييوسفامحد4
محاهمهنة ميكانيك املركبات72.42هانياجمرأمنياديب5
محاهمهنة ميكانيك املركبات71.98غصنالباكريحممدعبد الرمحن6
محصمهنة ميكانيك املركبات74.67مرمياجلوراينثابتعيد1
محصمهنة ميكانيك املركبات71.16فاطمهالبستاينياسرعابد2
درعامهنة ميكانيك املركبات73.95سعديهطعيسانيوسفامحد1
دمشقمهنة ميكانيك املركبات74.93رياحميالنحسنيقتيبة1
ديرالزورمهنة ميكانيك املركبات69.05هنداخللفحسنيرامي1
ديرالزورمهنة ميكانيك املركبات69.05لينداجاينيوسفملك2
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.51كربيهعمرحسنيأمحد1
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.47زاهدهصاحلبساممرهف2
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.30وفاءصوانحممدامحد3
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات76.21خدجيهالشقهياسنيعلي4
ريف دمشقمهنة ميكانيك املركبات75.95هديهالبيضهعبد اهلاديمهند5
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات82.56ثناءيوسفامحديوسف1
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات82.35ابتسامفياضباسمربيع2
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات82.28كوكبحسنعمادحبيب3

:المقبولين في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب-  تابع 
.قسم اآلليات في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.المعهد التقاني للمكننة الزراعية بجامعة الفرات- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

طرطوسمهنة ميكانيك املركبات81.91ميساءسويقاتسليمانخضر4
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات81.67خدجيهرويهبعبداهللحممد نور5
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات81.40سعادابراهيمعليحسام6
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات80.65فاتنرمضانفيصلربيع7
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات80.58فلكمحوداكثمجعفر8
طرطوسمهنة ميكانيك املركبات79.86زينبقرقورمصطفىحممد9

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة االتصاالت90.37ليلىرجنوسوليدزين1
حلبمهنة االتصاالت90.21هيفاءمشاعحممدعالء1
محصمهنة االتصاالت89.79هيامبركاتغازيحسام1
طرطوسمهنة االتصاالت90.05وفاءحممدسعدهادي1
طرطوسمهنة االتصاالت89.91فطيمصادق عليامحدفاطمه2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية82.23رجاءقرقععمارحيدر1
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية77.67ازدهاربطيحمنيفحممد1
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية74.37منريهابراهيموائلحممد2
محاهمهنة اآلليات واملعدات الزراعية73.44زائدهموسىصاحلحسن3

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب  -رابعاً 
.قسم اآلليات في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.المعهد التقاني للمكننة الزراعية بجامعة الفرات- 
.حمص-المعهد التقاني للصناعات التطبيقية  حلب - 

:المقبولون في قسم االتصاالت في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق وحلب وفي المحافظة التي يختارها الطالب -ثالثاً 

:المقبولين في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب-  تابع 
.قسم اآلليات في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 
.المعهد التقاني للمكننة الزراعية بجامعة الفرات- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة التقنيات اإللكرتونية80.23فضيلةعبداحلميدفرحانعمر1
احلسكهمهنة التقنيات اإللكرتونية78.79شاههالسطامعبداجمليدامحد2
السويداءمهنة التقنيات اإللكرتونية91.63فاديهجوديهمجيلآيه1
السويداءمهنة التقنيات اإللكرتونية87.72رناالعوامفاديسالف2
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية86.3زينبحسونمنذرغدير1
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية85.93اهلامسلومنزارجراح2
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية85.77اميانالبديعادلناديه3
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية85رناسلومبشارليليان4
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية84.23امالحسنعارفحممد5
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية84.19ابتسامالسويدعليوسام6
الالذقيهمهنة التقنيات اإللكرتونية84مسيافارسابراهيمامحد7
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية84.86غديرابو صاحلحممدفخرالدين1
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية84.37عائشهاملوسىعيسىعقيل2
حلبمهنة التقنيات اإللكرتونية82.09فطومةاحلمادةفوازامحد3
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية81.81سهامالعيسىحممدعلي1
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية80.91ضحىاحلسنيحيىيسالم2
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية79.65وفديهالسعودعامرامساء3
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية79.6انعامامحدرمضانمايا4
محاهمهنة التقنيات اإللكرتونية79.3نعيمهمجولحمموديارا5
محصمهنة التقنيات اإللكرتونية90.05سهامبرغوثمتامحكمت1
محصمهنة التقنيات اإللكرتونية89.33عائشهالفارسبشريضحى2
محصمهنة التقنيات اإللكرتونية89.33سحرالطحليحممدهدى3
درعامهنة التقنيات اإللكرتونية76.33رميقناهحممودايب1
درعامهنة التقنيات اإللكرتونية73.91لبىنالكرادخالدحممد2
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية84.49اسياالقداحزيادوليد1
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية84.23ملكةعبد الرمحنمروانجمد2

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- خامساً 
هندسة التحكم في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعتي دمشق وحلب -قسمي االتصاالت - 
.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية84.09رمسيهالغفريموفقغياث3
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية83.65زبيدةعزيزحممدلقمان4
دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية83.56نسرينداللركن الدينطارق5
ديرالزورمهنة التقنيات اإللكرتونية89.77حذامةاخللوصيصفوانجناح1
ديرالزورمهنة التقنيات اإللكرتونية88.56حذامهاخللوصيصفوانحممد2
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية89.05جناةجامعآصفعمار1
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية87.21انعامناصيفحممودحممد2
ريف دمشقمهنة التقنيات اإللكرتونية87.05عاتكهعبودخالدجنم الدين3
طرطوسمهنة التقنيات اإللكرتونية86.4وجيهاسالميجابرعلي1
طرطوسمهنة التقنيات اإللكرتونية86.21رويدهالضابطأنورمحزه2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة التقنيات الكهربائية72.47نوفهالصاحلمحيدعبد1
احلسكهمهنة التقنيات الكهربائية71.88جواهرحاج محيديفهدعادل2
احلسكهمهنة التقنيات الكهربائية70.98خضرهخلفعمرامحد3
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية87.35ماجدهابورايدمجيلمهام1
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية87.33اكرامفياضاسامهشادي2
السويداءمهنة التقنيات الكهربائية84.77مسريهعزقولعبداهلليوسف3

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- سادساً 
اختصاص كهرباء في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعتي دمشق وحلب -

.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
.الالذقية-حلب -المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك دمشق- 

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- تابع 
هندسة التحكم في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعتي دمشق وحلب -قسمي االتصاالت -

.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

القنيطرهمهنة التقنيات الكهربائية78.58ودادالاليفخلفحممد1
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية84.07خدجيةمبيضجالءسامي1
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية83.58انتصارليالحسنيعمار2
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية83.12انعامطالبعبداحلميدامحد3
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية82.93نبيلهقورداوغالنرمضانكوثر4
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية82.88ثناءالورعهنظريامحد5
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية82.02روالكايففاديرغد6
الالذقيهمهنة التقنيات الكهربائية81.33زينبسلومجودتعلي7
حلبمهنة التقنيات الكهربائية87.86فهيمهعلوشحممددليار1
حلبمهنة التقنيات الكهربائية85.47املاحلمودعبودحممد2
محاهمهنة التقنيات الكهربائية79.35هيفاءسلومحمسنعنقاء1
محاهمهنة التقنيات الكهربائية78.4سعاد شيخ مصطفىاملصطفىعبدوحممود2
محاهمهنة التقنيات الكهربائية77.86مهاجوالقحممد فوازحممد منري3
محاهمهنة التقنيات الكهربائية77مسيه حمفوضصقرعادليوشع4
محاهمهنة التقنيات الكهربائية77نزهونمحشوامحدعبد احلميد5
محاهمهنة التقنيات الكهربائية76.98كوثر العليصقورمنرياريج6
محاهمهنة التقنيات الكهربائية76.51نزهة عليحسنعليعمار7
محصمهنة التقنيات الكهربائية81.3مرمياالعسرياسربشار1
محصمهنة التقنيات الكهربائية81.09أمريةكلثومسامرمها2
محصمهنة التقنيات الكهربائية80.28مساهرتيشوريعبد اهللعلي3
محصمهنة التقنيات الكهربائية79.95فاطمههاشمعصامحياة4
محصمهنة التقنيات الكهربائية79.42داللالراعيابراهيمكارال5
محصمهنة التقنيات الكهربائية77.6أمريةاليوسفديبصبا6
محصمهنة التقنيات الكهربائية77.53فاطمهحممدحممودلور7
محصمهنة التقنيات الكهربائية77.49ملكهالعقدةهاللصفاء8
محصمهنة التقنيات الكهربائية77.23مسريهكنعانعبد العليمأمحد9

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- تابع 
اختصاص كهرباء في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعتي دمشق وحلب -

.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
.الالذقية-حلب -المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 

الثانوية المهنية الصناعية بعد طي 
درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

درعامهنة التقنيات الكهربائية81.67رحاباجلناديهاينامحد1
درعامهنة التقنيات الكهربائية81.51املاجلباويعاطفحممد2
درعامهنة التقنيات الكهربائية81.37مرميالعيسىماجديامن3
درعامهنة التقنيات الكهربائية81.35امساءالبلخيعبدوعالء4
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية88.35علياكاالحسنحسني1
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية87.65عبرياحملمدمهديمجال الدين2
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية87.12كوكبسعيدملكزكريا3
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية84.74عائدهباستمرادالدينيزن4
دمشقمهنة التقنيات الكهربائية84.33مسارهاحلمود اهلاشمعدنانحممد5
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية82.26سحرالعلي احملمدحسنعبد الدائم1
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية81.77حسنهعليعبد الرزاقماهر2
ديرالزورمهنة التقنيات الكهربائية81.28صبحهعواد العليحسنعبد الرمحن3
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.44حليمهكنعانمسريعدي1
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.12رشااحلليبفؤادعلي2
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية90.02فاطمهفرهودعبد اجلليلحممد نور الدين3
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية89.37جوزهاحلسنيعوادطه4
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية89.16رميبكرحسنحممد5
ريف دمشقمهنة التقنيات الكهربائية88.91بشريةطالبحممدأمحد عبد الرمحن6
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية88.14منالبصوعليمونيا1
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية87.77ليناعليسعيدعلي2
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية87.56مىنسلمونيوسفسحر3
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية87فادياامحدحمموديارا4
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.91وفاءنعمانوليمحازم5
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.72مرفهحسنيكمالسلمان6
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.53ظهريهشعبانامينشعبان7
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.4غادهسلمانمصطفىزين الدين8
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.26زينبصيوحخليلروان9
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86.14ميساءابراهيممظهرمقداد10
طرطوسمهنة التقنيات الكهربائية86بسيمهحسنيعبد الرمحناسامه11

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- تابع 
اختصاص كهرباء في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعتي دمشق وحلب -

.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
.الالذقية-حلب -المعهد التقاني للكهرباء والميكانيك دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

السويداءمهنة التدفئة و التمديدات83.67نبيههنكدوجديرماح1

الالذقيهمهنة التدفئة و التمديدات77.12حسناءشيحانامحداسامة1

حلبمهنة التدفئة و التمديدات77.3مىنالسليمانرمحومحيدي1

محاهمهنة التدفئة و التمديدات81.28سهامعقادطاللحممد1

طرطوسمهنة التدفئة و التمديدات74.81صوناكجه جيانحبيبسركيس1

السويداءمهنة التكييف والتربيد91.12مانيازهر الدينفؤادحامت1

السويداءمهنة التكييف والتربيد90.88بشريهالرافعرمزيخالد2

الالذقيهمهنة التكييف والتربيد79.91ميساءاندرونامحدنور الدين1

الالذقيهمهنة التكييف والتربيد79.6حليمهمقصودحسنيمصطفى2

حلبمهنة التكييف والتربيد78.84فاتنبركاتحممد عليعبد الرزاق1

محاهمهنة التكييف والتربيد77.42سعادالكنجخالدأمحد1

محاهمهنة التكييف والتربيد77.3وصال وردشاهنيامحدمياس2

محاهمهنة التكييف والتربيد77.07مجيلهالنبهانمجعهأمحد3

محصمهنة التكييف والتربيد76.19مزينالبيطارعبد احلفيظحممد خري1

دمشقمهنة التكييف والتربيد75.98دارينشعبانماجدحيىي1

ديرالزورمهنة التكييف والتربيد76.23فريالالعيددحامحممد1

ديرالزورمهنة التكييف والتربيد75.63عفافاحمليمدخضرمعاذ2

ريف دمشقمهنة التكييف والتربيد76.07غانياالدكاكعبد الرحيمامحد1

ريف دمشقمهنة التكييف والتربيد75.72امساعلوشفضلرسالن2

طرطوسمهنة التكييف والتربيد80.91ميسانهونوسحسانعلي1

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- سابعاً 
. قسم التدفئة والتكييف والتبريد في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق وحلب- 
.المعهد التقاني للطاقة الشمسية بطرطوس- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

السويداءمهنة اللحام و تشكيل املعادن79.23وفاءحسون العيسميعمادقصي1

الالذقيهمهنة اللحام و تشكيل املعادن78.44مسيعهمحاديامساعيلواصل1

محاهمهنة اللحام و تشكيل املعادن70.26عرنهاحملسنحسنعمار1

محاهمهنة اللحام و تشكيل املعادن70.02سهامبرقشعبانعبد العزيز2

دمشقمهنة اللحام و تشكيل املعادن74.91ماجدهغفريخلدونعمار1

ديرالزورمهنة اللحام و تشكيل املعادن77.3ناديهاخللفانحممدمصطفى1

ريف دمشقمهنة اللحام و تشكيل املعادن73.35مىنجدورحممدلؤي1

طرطوسمهنة اللحام و تشكيل املعادن73.79فاتنمحودكمالعيسى1

طرطوسمهنة اللحام و تشكيل املعادن72.19أمريهبلولحممودعلي2

طرطوس(التعليم املزدوج)مهنة اللحام وتشكيل املعادن 83.26عبريقاسمياسرعبد الرزاق1

السويداءمهنة التصنيع امليكانيكي84.6رانياجربوععالءأمحد1

الالذقيهمهنة التصنيع امليكانيكي71.58هيامسليمانعبد احلليمحممد1

حلبمهنة التصنيع امليكانيكي82.91رندهالطه املبيضمصطفىحممدزكريا1

محصمهنة التصنيع امليكانيكي74.84حسنهالعلوشناصرخالد1

دمشقمهنة التصنيع امليكانيكي79.42أمساءالعجميسامرحممد نزير1

ريف دمشقمهنة التصنيع امليكانيكي84.91هدىصيبعهعبد احلليمعمار1

طرطوسمهنة التصنيع امليكانيكي74.88جندهاملصريحممدامحد1

دمشق(التعليم املزدوج)مهنة التصنيع امليكانيكي 82.88ليناالزينسامرياسر1

ريف دمشق(التعليم املزدوج)مهنة التصنيع امليكانيكي 87.53ناديهاجلاعورعبد الكرميحممد1

دمشقمهنة النماذج و السباكة76.09ابتسامعامرممدوحعالء1

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- ثامناً 

.قسم الهندسة الصناعية في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق- 

.قسم االنتاج في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكيةوالكهربائية بجامعة حلب- 

.حمص-حلب - المعهد التقاني للصناعات التطبيقية دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة امليكاترونكس85.21ضحىجريكوشحممدمالك1
حلبمهنة امليكاترونكس92.07املادليبمسريامحد بدر الدين1
محاهمهنة امليكاترونكس79.09سلمىمفتاحبسامحممد خملص1
محصمهنة امليكاترونكس79.58هزارشدودامينبشر1
دمشقمهنة امليكاترونكس84.3هوازنالعجانحممدأمحد1
طرطوسمهنة امليكاترونكس84.4اسعافعباسمسرياجملتىب1
طرطوسمهنة امليكاترونكس84.07سناءشاهنيمروانوسام2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

دمشقمهنة النسيج76.98عليااحملمدعبد اهلاديخضر1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

ادلبمهنة تقنيات احلاسوب83.86غادهالنمرفضل اهللوسام1
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب87.72هدلهالعمرحممدنور1
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب87.42مرميالشحاذهمحدمصعب2
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب85.4امنهخليفكلششفاء3
احلسكهمهنة تقنيات احلاسوب85.28ندوهالعلي اخللفحسنحارث4
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب94.07وئامحسنمأمونشام1
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب93.65مهاحيدرمعروفروال2
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب93.6حناناحلسنيههاينسالف3
السويداءمهنة تقنيات احلاسوب93.23سهىحامتباسلرنا4

المقبولون في اختصاص هندسة التحكم اآللي في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق وحلب وفي المحافظة - تاسعاً 
:التي يختارها الطالب

 
حماه وفي درعا  وفي المحافظة التي -البعث -تشرين-حلب- المقبولون في المعاهد التقانية للحاسوب في جامعات دمشق - احد عشر

:يختارها الطالب

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- عاشرًا 
.قسم الغزل والنسيج في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب94.12ميساءالصاحلحممدابراهيم1
القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب92.81رجاءحمرزياسرايه2
القنيطرهمهنة تقنيات احلاسوب92.65سهامعرايبزهريمنال3
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب93.53مىنصقورعليعالء1
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب93.53رميروميهمسريفراس2
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب93.44كوكب رحالطفاشامحدإناس3
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب93.4غادهدريوسمازنعلياء4
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب92.7حوريهخرمياعدنانرمي5
الالذقيهمهنة تقنيات احلاسوب92.35هويدهقضيمايتخالدعال6
حلبمهنة تقنيات احلاسوب89.58سوسنقصريغسانوائل1
حلبمهنة تقنيات احلاسوب88.95ماجدهعزيزيحمموداسراء2
حلبمهنة تقنيات احلاسوب88.74وصالاسكيفحممد مجال الدينامساعيل3
حلبمهنة تقنيات احلاسوب88.44زبيدهسيد درويشعبد اهلاديحممد نور4
محاهمهنة تقنيات احلاسوب91.21فداءاحللبيةعميدحممد فريد1
محاهمهنة تقنيات احلاسوب88.02وحيدهفتالحممدتسنيم2
محاهمهنة تقنيات احلاسوب87.33عفراءالشاميحممودمهديه3
محاهمهنة تقنيات احلاسوب87.23غاليهوداحسامرامني4
محاهمهنة تقنيات احلاسوب86.19مسيهاملغريبعامرحممد نوح5
محاهمهنة تقنيات احلاسوب85.91سلمىشاهنييوسفعبد اهلل6
محاهمهنة تقنيات احلاسوب85.19لينااخلطيبرائدوسام7
محاهمهنة تقنيات احلاسوب84.72مسريهبدورحممودغيث8
محاهمهنة تقنيات احلاسوب84.63نورانزعرورعادلمصطفى9
محصمهنة تقنيات احلاسوب87.88اديبهنعمهجودتناتايل1
محصمهنة تقنيات احلاسوب87.79مهاابراهيمجهاديزن2
محصمهنة تقنيات احلاسوب87.42هناءاخلويلعبد اجلليلاميان3
محصمهنة تقنيات احلاسوب86.58ماجدهمفلحعبد الرحيمرغد4
محصمهنة تقنيات احلاسوب86.14فرحيهفياضمسريعمر5
محصمهنة تقنيات احلاسوب85.79مرميوسوفساملآالء6
محصمهنة تقنيات احلاسوب85.79فاتننواياعبد الناصرقمر7

 
حماه وفي درعا  وفي المحافظة التي -البعث -تشرين-حلب- المقبولون في المعاهد التقانية للحاسوب في جامعات دمشق - تابع

:يختارها الطالب
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

درعامهنة تقنيات احلاسوب86.88خدجيهاملقدادعبداجلليلبراءه1
درعامهنة تقنيات احلاسوب85.77رشااملساملهسلطانرامي2
درعامهنة تقنيات احلاسوب85.65هياماملقدادعدناناميان3
درعامهنة تقنيات احلاسوب85.49ندوهالشمريقاسمعدي4
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب93.07آالء اجملذوبقضماينزاهرطارق1
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب92.65آمرهأبو اهلواحممد فاتحأمحد2
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب92.33انعامالويسامحدايوب3
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب92.28داللعاجيوهيبغياث4
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب92ناديا دامريلمحاميهحممد هشامعمار5
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب92يسرىعباسامحدعمر6
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب91.77غصونشاهنيعبد الرمحنحممد عالء7
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب91.65عريفهالتمرنبيلفواز8
دمشقمهنة تقنيات احلاسوب91.58سعادعيد داللبشريعباده9
ديرالزورمهنة تقنيات احلاسوب92.88داللالشاهرزكوانليث1
ديرالزورمهنة تقنيات احلاسوب92.86امياناحلسنيخالدراما2
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب89.81غادهفاعورصاحلامحد1
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب89.79هناديشاكرعمرعبد الرمحن2
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب88.86فاطمهاحلسنيحممودخالد3
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب88.63هيامشاكرعليحسني4
ريف دمشقمهنة تقنيات احلاسوب88.02حسناخلوالدهامحدعبدو5
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب92.53عائدهحممودمسريمروه1
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب92.26عالنصرحسنمي2
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب91.7دعدشاويشنائلجمد3
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب91.56لبابموسىطاللجابر4
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب91شهنازابراهيمهاشمعلي5
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب90.4داللحسنيعلييوسف6
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب90.05نوفهحممدياسرحسني7
طرطوسمهنة تقنيات احلاسوب89.93ليلىعباسعادلحسني8

 
حماه وفي درعا  وفي المحافظة التي -البعث -تشرين-حلب- المقبولون في المعاهد التقانية للحاسوب في جامعات دمشق - تابع

:يختارها الطالب

26



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة صيانة األجهزة الطبية94.98فريالخريبكاكرماوس1
الالذقيهمهنة صيانة األجهزة الطبية93.6انعامحبيبجعفرملى2
محصمهنة صيانة األجهزة الطبية76.02امسهانالياسنيامحدعادل1
دمشقمهنة صيانة األجهزة الطبية85.12هندالغريبامحدمنار1
دمشقمهنة صيانة األجهزة الطبية85.05رمياالنبكيمعتزحممد2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

حلب(التعليم املزدوج)مهنة صناعة األلبسة 83.53مينعجمعبد اللطيفحممد ملهم1
محاه(التعليم املزدوج)مهنة صناعة األلبسة 91.05مسرندافبشاردانيه1
دمشق(التعليم املزدوج)مهنة صناعة األلبسة 82.47زبيدهعرايبعثمانحممد خري1
ريف دمشق(التعليم املزدوج)مهنة صناعة األلبسة 83.56ورودالبلخيمؤيدصبا1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

احلسكهمهنة خيــاطة املالبـــس83.42دعدرزوقفوزياميمه1
السويداءمهنة خيــاطة املالبـــس93.28عالابودهنياسرصبا1
السويداءمهنة خيــاطة املالبـــس90.51مجيلهاهلوارينعليهند2
السويداءمهنة خيــاطة املالبـــس90.51فاتنابوعمشهأمحدصبا3
السويداءمهنة خيــاطة املالبـــس88.23لطفيهمحايلوليدامل4
السويداءمهنة خيــاطة املالبـــس88.12هنىالشعراينفؤادهنادي5
القنيطرهمهنة خيــاطة املالبـــس88.98انعامالعباسكارمبتول1
القنيطرهمهنة خيــاطة املالبـــس86.65داللقرجوأمحدرؤى2

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- اربع عشر 
.المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق- 

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- ثالث عشر 
.المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق- 

المقبولون في قسم التجهيزات الطبية في المعهد التقاني للهندسة الميكيانيكية والكهربائية بدمشق وحلب وفي المحافظة التي -  إثنا عشر
:يختارها الطالب
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في الشهادة 
الثانوية المهنية الصناعية بعد 
طي درجة مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقيهمهنة خيــاطة املالبـــس87.33ازدهارديابنسيمإنانا1
الالذقيهمهنة خيــاطة املالبـــس84.95رنامتوزوسامميس2
الالذقيهمهنة خيــاطة املالبـــس82.91كفاحعسيليحسانأنصاف3
الالذقيهمهنة خيــاطة املالبـــس82.12عفافزبديهعمرروان4
حلبمهنة خيــاطة املالبـــس83.74لنداقلعه جيعمرروان1
حلبمهنة خيــاطة املالبـــس83.4رانيهالسليمانامحدفاطمه2
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس78.56هناالسليمانناجيآيه1
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس78.02امريةاحلاج محودعبد احلسيبأالء2
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس77.56منالالقصابعزامغصون3
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس77.07منارعليحممدهديل4
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس76.26رويدةابراهيمسلمانميس5
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس75.44هناءبصلثائرهبه6
محاهمهنة خيــاطة املالبـــس75.05ثناءاحلاج حسنيحسنيريام7
محصمهنة خيــاطة املالبـــس89.26عبريالنموريوسفزينب1
محصمهنة خيــاطة املالبـــس86.74ثريادلولفرحانفرح2
محصمهنة خيــاطة املالبـــس86.7خدجيةدربويلحممدمرام3
محصمهنة خيــاطة املالبـــس85.77نزيهاشرف الدينجهادرويده4
محصمهنة خيــاطة املالبـــس85.65ظاللمدورامينهبه5
محصمهنة خيــاطة املالبـــس85.44ندىاملشنتفامحدنور6
درعامهنة خيــاطة املالبـــس91.21خلودالضبعانحسنيفايزه1
درعامهنة خيــاطة املالبـــس86.93ختامالرشيدات أبازيدأسامهدميا2
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس87.79فاطمةسرحانفتحياية1
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس87.74وفاءعلوشحممدنور2
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس86.49هاديهالوتارحممد نبيهغاليه3
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس86.12ناديةالعاطيعبدالسالمشذا4
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس84.77هنادياملالحهيثمنور5
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس84.63متامفوازباللميان6

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- تابع
.المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
الصناعية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

المهنة في الشهادة الثانوية 
الصناعية

اسم المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة

دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس84.44خلوداسطيفيحممد عليروان7
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.77املعكاشحمموددعاء8
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.09غادةمعروفيوسفساره9
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.07اميانالكرديرضوانمروة10
دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس82.67مجانهالشقرييغسانرمي11
ديرالزورمهنة خيــاطة املالبـــس87.65مقبولهاملوسىحممدهتاين1
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس86.49داللفوازهصاحلفوازه1
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس86.3هيفاءحيدورعبد احلفيظغزل2
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس85.14نادياالقرقوريوسفغفران3
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس84.63منامحوداكرمدعاء4
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس84.21هنلهكمونحيىياسراء5
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.88ابتسامالكوكوعدناندانيا6
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.28غادةعرايبمجالليالس7
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس83.19زكيةصادقيسرورزهراء8
ريف دمشقمهنة خيــاطة املالبـــس82.56عائشهعرايبخالدفاطمه9
طرطوسمهنة خيــاطة املالبـــس86رجاءجلولابراهيممريفت1
طرطوسمهنة خيــاطة املالبـــس85.3أرليتجرجسسيمونحال2
طرطوسمهنة خيــاطة املالبـــس85.12بديعهامحدحمسنروال3
طرطوسمهنة خيــاطة املالبـــس85.09نعيمهالسيدنزيهرفيف4
طرطوسمهنة خيــاطة املالبـــس84.44رمياالضائعماهرأالء5

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه  -4المادة 

:المقبولون في المعاهد التقانية التالية وفي المعهد الذي يختاره الطالب- تابع 
.المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحلب- 
.المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق- 

                                                                              الدكتور عاطف النداف

على الطالب المقبولين في هذا القرار إنجاز مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منهم اعتبارًا من صباح يوم   -3المادة 
 .2018/12/13 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2018/9/23األحد الواقع في 

                                                                               وزيـر التعليم العالي 
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