
اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌهاتصاالت90.12صفاءتنزكلًزهٌرحسٌن1

حلباتصاالت92.00رقٌهمكتبًمحمدعبد الرحمن1

حمصاتصاالت95.28احالمالسلٌماننبٌلناتال1ً

حمصاتصاالت93.09صباححسٌنمحمدعل2ً

طرطوساتصاالت92.58روعهسالماحمدعل1ً

طرطوساتصاالت91.58سمرعلًعماردلع2

       الجمهورٌة العربٌة السورٌة

   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

:ٌقرر ماٌلً

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب - أوالً

.البعث– تشرٌن – قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات دمشق - 

.قسم  هندسة االتصاالت فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.كلٌة هندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بجامعة طرطوس - 

.قسم التقانات االلكترونٌة فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة حلب- 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

 

ٌقبل الطالب السورٌٌن ومن فً حكمهم المذكورة اسماؤهم ادناه الحاصلٌن على شهادة الدراسة الثانوٌة   المهنٌة - 1المادة 

  فً األقسام والكلٌات المقابلة الختصاصاتهم فً  2021 لعام فً الدورة األولى الصناعٌة  الصادرة عن وزارة التربٌة 

: وفقاً لما ٌل2022ً-2021جامعات الجمهورٌة العربٌة السورٌة الحكومٌة للعام الدراسً 

     /507/     قرار رقم    

       وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .2019 لعام 27      بناء على أحكام القانون رقم 

 .2006 لعام 250      وعلى الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

.2016 لعام 302 ورقم 2015 لعام 377      وعلى قراري مجلس التعلٌم العالً رقم 

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

 المبلغة إلى وزارة التعلٌم        2021    وعلى قوائم الناجحٌن فً شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الصناعٌة الدورة األولى لعام 

العالً من وزارة التربٌة

.2015لعام / 36/      وعلى المرسوم رقم 
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معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 
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الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 
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اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء التدفئة و التمدٌدات92.56امانًشٌاخالدمٌار1

حلب التدفئة و التمدٌدات85.88رولىبركاتمحمد اسامةحمزه1

حمص التدفئة و التمدٌدات85.07فاطمةالمصطفى جواد البنًكمالمجد1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 
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المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 
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اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء التصنٌع المٌكانٌك85.19ًعبٌرحدٌفهسلٌمرائد1

حلب التصنٌع المٌكانٌك91.00ًصبحٌهالجموعبدواحمد1

حماه التصنٌع المٌكانٌك83.53ًسامٌهالطوٌلمحمد بشاراحمد1

حمص التصنٌع المٌكانٌك86.23ًسمرجوهرهثائرشعٌب1

دمشق التصنٌع المٌكانٌك86.91ًمنالمرٌماسامهاٌهم1

طرطوس التصنٌع المٌكانٌك89.47ًجمانهمنصوركمالسنان1

حلب(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 86.86سمرشٌخ العشرهمحمودمحمد نور1

رٌف دمشق(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 90.51عوشالمحمدأحمدعل1ً

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب: ثانٌاً 

.قسم هندسة المٌكانٌك العام فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة فً كلٌتً الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعتً تشرٌن والبعث وفً السوٌداء- 

.قسم هندسة الطاقة المٌكانٌكٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب- 

.الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - قسمً الهندسة الغذائٌة - 

.معدات والٌات فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - تقانات الطاقات المتجددة - أقسام تقانة األغذٌة - 

.قسم التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات حلب وتشرٌن والبعث- 

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب– ثالثاً 

.قسم هندسة التصمٌم المٌكانٌكً فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة المعادن فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌةوالكهربائٌة بجامعة البعث- 

.قسم هندسة التصمٌم واالنتاج فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات تشرٌن والبعث والفرات- 

.علم المواد الهندسٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب– الهندسة الصناعٌة – هندسة االنتاج : أقسام - 

.قسم الهندسة الغذائٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس (مكننة زراعٌة - معدات والٌات - تقانة األغذٌة)أقسام- 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.قسم التصنٌع المٌكانٌكً فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 
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الحسكه التقنٌات اإللكترونٌة86.05زهرهالحسٌنعلًمها1

السوٌداء التقنٌات اإللكترونٌة88.88وصالمحمودصابرنوار1

السوٌداء التقنٌات اإللكترونٌة87.56فادٌامان الدٌنخلدونشام2

السوٌداء التقنٌات اإللكترونٌة87.56الهامبركاتغسانرهام3

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة96.56سمٌرهصالحغازيعل1ً

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة96.26وفاءطرٌفًباللعبدهللا2

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة95.40فادٌهأسوداسامهمضر3

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة95.35نسرٌنحٌدرحٌدرٌزن4

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة93.77علٌهبوظفراسمحمدعزالدٌن5

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة92.67فلايرشموطخالدفؤاد6

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة91.74عطافرمضانعدناننبٌل7

حلب التقنٌات اإللكترونٌة94.23منىاسكٌفمحمد جمالعبد الرحمن1

حلب التقنٌات اإللكترونٌة92.30إٌمانحمادةعبدورهف2

حلب التقنٌات اإللكترونٌة90.35اٌمانبودقهخالدأمل3

حماه التقنٌات اإللكترونٌة87.84فتاةحسنعلًمحمد1

حماه التقنٌات اإللكترونٌة87.19صفاءالعظمحسانشٌماء2

حماه التقنٌات اإللكترونٌة85.28مٌادهشٌخ الغنامهمحمد مأمونزٌنه3

حماه التقنٌات اإللكترونٌة84.30رئٌفهمحمودمحمودزٌنه4

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.74فاطمهالبٌطارمحمد ٌاسرشهد5

درعا التقنٌات اإللكترونٌة87.91مٌسرغزالنزهٌرمحمد1

حمص التقنٌات اإللكترونٌة92.35رندهالتبانمحمد خالدراما1

حمص التقنٌات اإللكترونٌة89.65رٌمناصٌف مكًمحمد حٌانروعه2

حمص التقنٌات اإللكترونٌة89.14منالجمعهمحمد تمامرامه3

حمص التقنٌات اإللكترونٌة88.93منالالنٌفاويعبد الرحٌمزهراء4

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- رابعاً 

.البعث– تشرٌن – قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات دمشق - 

.قسم الهندسة االلكترونٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.قسم األتمتة الصناعٌة  فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.قسم المٌكاترونٌكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.قسم التقانات االلكترونٌة فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة حلب- 

.حماه- قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 
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دمشق التقنٌات اإللكترونٌة92.19هالةزٌاتمحمد رائدعمر1

دمشق التقنٌات اإللكترونٌة91.12منالقصابمحمد بهاء الدٌنمحمد خٌر2

دمشق التقنٌات اإللكترونٌة90.44امانًلبابٌديمحمد ماهرمحمد3

دمشق التقنٌات اإللكترونٌة89.77نسرٌنغرلًعبدوحازم4

دمشق التقنٌات اإللكترونٌة89.00عائشهالحلبًمحمد لؤيمحمد عالء5

دٌرالزور التقنٌات اإللكترونٌة90.51لٌلىثابتحامدعمر1

دٌرالزور التقنٌات اإللكترونٌة88.70رهفمطرالعباسمحمدمنٌرنور2

رٌف دمشق التقنٌات اإللكترونٌة92.09اٌمانالصدقهمصطفىانس1

رٌف دمشق التقنٌات اإللكترونٌة91.00عزٌزهالعسعسمحمد رفٌقراما2

رٌف دمشق التقنٌات اإللكترونٌة89.74امٌرهمعادلؤيمروان3

رٌف دمشق التقنٌات اإللكترونٌة89.49ثناءالشٌخهمحمد دٌابعمر4

طرطوس التقنٌات اإللكترونٌة93.23باسمهصالحعلًبدر1

طرطوس التقنٌات اإللكترونٌة88.33فلايرعمرانمنذرعز الدٌن2

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- تابع 

.البعث– تشرٌن – قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات دمشق - 

.قسم الهندسة االلكترونٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.قسم األتمتة الصناعٌة  فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.قسم المٌكاترونٌكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.قسم التقانات االلكترونٌة فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة حلب- 

.حماه- قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 
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الحسكهالتقنٌات الكهربائٌة 83.70مهاالحمادخضرعمار1

الحسكهالتقنٌات الكهربائٌة 80.49غازٌهالعباساحمدخالد2

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 90.05رجوهابومغضبسعٌدأب1ً

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 86.49الهامخٌرمشهورٌعرب2

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 83.93حنانكٌوانعادلمؤٌد3

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 95.51هناءرجبفراساٌمن1

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 93.74تغرٌدبدورمنذرمجد2

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 93.53هٌفاءرنجوسفٌصلحٌدر3

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 92.93بلسمالغرٌرغٌاثمجد4

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 91.07سوزانحمودعفٌفخضر5

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 90.72مثٌلهسلمانمطٌعمعتز6

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 88.84مانٌاجمعهأحمدمضر7

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 88.51رانٌاعكرمهٌحٌىحمزه8

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 88.51رسامعثمانصفوانعل9ً

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 94.09كوثرالحاج قاسممحمودمجد1

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 93.35ابتساممنافٌخًمحمدفاضلأحمدبشر2

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 90.93باسمةحاج علًأٌمنمحمدنور3

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 93.77فاطمهوسوفموسىسها1

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 92.95امٌرهالعكآصفاحمد2

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 90.95سندسقسومحمديمحمود3

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 88.81كفىخرٌبانربٌعخلٌل4

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 87.37عبٌرالمصرياحمدعمر5

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 86.49منالدٌوبوائلسومر6

 

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- خامساً 

.(البعث وفً السوٌداء– تشرٌن – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات - 

.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم هندسة القٌادة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

. الطاقات المتجددة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - قسمً األتمتة الصناعٌة - 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.حماه  - قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 

5



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 89.02خالدٌهاالحمدعبد الرزاقٌزن1

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 88.93اٌمانسالمبدٌعسالم2

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 88.47رجاءقجهعبد الرزاقمؤٌد3

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 86.63ناٌفهاالحمدحمٌدعبد الكرٌم4

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 85.28غنامحمدرامزمحمد5

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 83.72رونزاالقبهمرعًحسن6

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 90.63اٌمانزٌن العابدٌنفرحانمجد1

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 90.26سمٌرهالفالحاكرمزكرٌا2

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 88.30نسٌبهالدوسمحمدمنار3

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 87.56هدىالسلخديمصلحاحمد4

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 87.37عائشهالمقدادمنصورمحمود5

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 87.14صباحالمقدادمحمودأنس6

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 99.12سلمىدروٌشٌاسٌنعبد العزٌز1

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 90.67سناءاألغبرأحمدمحمد2

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 87.88باسمهكفامحمد عربًعبد هللا3

دٌر الزورالتقنٌات الكهربائٌة 91.14كوثرالخلف الموسىمحمدمصعب1

دٌرالزورالتقنٌات الكهربائٌة 90.91ربىالعبدالكرٌمنائلاحمد2

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 94.65بشرىهاللرامزمحمد هادي1

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 92.49حنانالدٌريفهدمحً الدٌن2

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 92.02أملالضبهالٌانشادي3

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 91.67احالمالمحلمحمدنبٌل4

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 92.91غٌثاءابراهٌمٌوسفمحمد1

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 92.74امٌرهعبدالهاديسلمانمضر2

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 92.09لٌنداسلٌمانمالكمحمد3

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 91.88روالسلٌمانابراهٌمراغب4

 

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- تابع 

.(البعث وفً السوٌداء– تشرٌن – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات - 

.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم هندسة القٌادة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.الطاقات المتجددة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - قسمً األتمتة الصناعٌة - 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.حماه  - قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 91.72رانٌاسلمانصالحربٌع5

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 91.60رناالعجًغسانسوسن6

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 91.00رودٌنشاشنضالشعبان7

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 90.79احالمالمحمدمحمدٌاسر8

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 90.16سمرصبوحعبد الرزاقرائد9

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 89.79أسماصالحٌاسرالمهدي10

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداءالتكٌٌف والتبرٌد 89.28مٌادهالصحناويماجدزاهر1

الالذقٌهالتكٌٌف والتبرٌد 97.12رٌمضاهروساماللٌث1

الالذقٌهالتكٌٌف والتبرٌد 92.65فاطمهفارسعمرواحمد2

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب: سادساً 

.قسم هندسة المٌكانٌك العام فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة فً كلٌتً الهندسة والكهربائٌة بجامعتً تشرٌن والبعث وفً السوٌداء- 

.قسم هندسة الطاقة المٌكانٌكٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة الغذائٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.الطاقات المتجددة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - قسمً تقانة األغذٌة - 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.قسم التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات حلب وتشرٌن والبعث- 

 

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- تابع 

.(البعث وفً السوٌداء– تشرٌن – دمشق  )قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة فً كلٌات الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات - 

.قسم هندسة نظم القدرة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم هندسة القٌادة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.الطاقات المتجددة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - قسمً األتمتة الصناعٌة - 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.حماه  - قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشآت الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة 

الثانوٌة الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

ادهممحمدجمال1

الحاج 

محمودالحاج 

ربٌع

حلبالتكٌٌف والتبرٌد 87.79نورا

حماهالتكٌٌف والتبرٌد 90.86اٌمانالعوٌدصالحمحمد1

حماهالتكٌٌف والتبرٌد 90.26فاطمهالٌوسفمحمودقص2ً

حماهالتكٌٌف والتبرٌد 86.44أمونالسخٌطةأسامةعدي3

حمصالتكٌٌف والتبرٌد 81.91فائزةالطوٌشغٌاثمحً الدٌن1

حمصالتكٌٌف والتبرٌد 76.19فطمهشربكعبد السالممحمد غسان2

دمشقالتكٌٌف والتبرٌد 87.65سلوىالشٌخهمحمد سعٌدمحمد1

دٌر الزورالتكٌٌف والتبرٌد 88.79صباحالمشرفعلًمصطفى1

رٌف دمشقالتكٌٌف والتبرٌد 80.05زهرهالخطٌبعمادقص1ً

طرطوسالتكٌٌف والتبرٌد 99.00زٌنهعاقلعلًمحمود1

طرطوسالتكٌٌف والتبرٌد 94.30رباابراهٌمبشٌرلٌث2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌهصٌانة األجهزة الطبٌة96.09هٌاممحموداحسانامجد1

حلبصٌانة األجهزة الطبٌة92.02خولةقرمومحمدمصطفى1

حماهصٌانة األجهزة الطبٌة95.16نورالنجارغسانٌوسف1

حمصصٌانة األجهزة الطبٌة98.14غصونعرابً شراشفًمحمد صفوحغٌث2

دمشقصٌانة األجهزة الطبٌة96.00قمرمحظٌةاسامةحسٌن3

دمشقصٌانة األجهزة الطبٌة92.44باسمهموسىبسامانس4

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب: تابع 

.قسم هندسة المٌكانٌك العام فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة القوى المٌكانٌكٌة فً كلٌتً الهندسة والكهربائٌة بجامعتً تشرٌن والبعث وفً السوٌداء- 

.قسم هندسة الطاقة المٌكانٌكٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب- 

.قسم الهندسة الغذائٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.الطاقات المتجددة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - قسمً تقانة األغذٌة - 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق- 

.قسم التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات حلب وتشرٌن والبعث- 

:المقبولون  فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب-  سابعاً  

.قسم الهندسة الطبٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعتً دمشق وتشرٌن - 

قسم تقانة االجهزة الطبٌة فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌهالمٌكاترونكس97.65اسمهانحسٌوعابدعل1ً

الالذقٌهالمٌكاترونكس94.98فٌحاءجدٌدعاطفمحمد2

حلبالمٌكاترونكس91.74هناديرستمخالدأمجد1

حماهالمٌكاترونكس91.98فاتنمرهجصالحلٌن1

حماهالمٌكاترونكس88.02غادهضاهرحسنشعٌب2

حماهالمٌكاترونكس87.70كوكبصالحكمالعل3ً

حمصالمٌكاترونكس90.21مهاسٌبورهمحمدعل1ً

حمصالمٌكاترونكس90.12امٌمهصارمعلًعمار2

دمشقالمٌكاترونكس89.16سارهابراهٌمكنعانعدنان1

طرطوسالمٌكاترونكس85.56عاٌدهصٌوحعصامابراهٌم1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حماه  اللحام و تشكٌل المعادن79.67رامٌه المحمدشاهٌنولٌدعمر1

طرطوس  اللحام و تشكٌل المعادن80.88عبٌرغناممحمدطالب1

:المقبولون فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب– تاسعاً 

.قسم هندسة التصمٌم المٌكانٌكً فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة المعادن فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌةوالكهربائٌة بجامعة البعث- 

.قسم هندسة التصمٌم واالنتاج فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعات تشرٌن والبعث والفرات- 

.الهندسة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب- علم المواد الهندسٌة – هندسة االنتاج  : أقسام - 

.قسم الهندسة الغذائٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.مكننة زراعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - معدات والٌات- تقانة األغذٌة : أقسام- 

.قسم التصنٌع المٌكانٌكً فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

:المقبولون فً الكلٌات واألقسام التالٌة وفق ما ٌختاره الطالب- ثامناً 

.البعث– قسم هندسة المٌكاترونٌك فً كلٌتً الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعتً  تشرٌن - 

.                            قسم هندسة المٌكاترونٌك فً كلٌة الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة بجامعة حلب- 

.قسم األتمتة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.قسم التقانات االلكترونٌة فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة حلب- 

. قسم المٌكاترونٌكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق - 

قسم تقانة األجهزة الطبٌة  فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن-   
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكهتقنٌات الحاسوب96.35فلايرالعلًعاٌداحمد1

الحسكهتقنٌات الحاسوب95.79نارٌمانالعبدهللازٌادعبدهللا2

الحسكهتقنٌات الحاسوب95.16كافًخضراحمددعاء3

الحسكهتقنٌات الحاسوب93.93فضهالحسٌنمحمداحمد4

السوٌداءتقنٌات الحاسوب97.16هٌاسٌفخالدحال1

السوٌداءتقنٌات الحاسوب96.98غٌامرادجادوفواز2

السوٌداءتقنٌات الحاسوب96.37فلايرخٌرولٌدٌارا3

السوٌداءتقنٌات الحاسوب96.33رامٌافلحوطجمالأسامه4

السوٌداءتقنٌات الحاسوب96.33نهالالعٌسمًجهادحنٌن5

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب98.00صونهالسلمانحسٌنعبد هللا1

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب96.35هبةقطٌشخالدمحمد2

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب94.05ٌسرىزٌتونمحمدعل3ً

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب98.02هناءفاتحنادرحسٌن1

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب97.63ابتسامحجٌرهحسٌنماجد2

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب97.30هالهخضورمحمدالكمٌت3

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب97.21مٌساءكارهٌاسرجوري4

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب97.16هناءبدورنزٌهحنٌن5

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب97.12آمالقاسمسمٌرمرٌم6

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب96.88سماحالهبلغساناحمد سعٌد7

حلبتقنٌات الحاسوب98.19ابتسامبنانأحمدمحمود1

حلبتقنٌات الحاسوب97.60امٌنهعسانًفرحاتعبدالمعط2ً

حلبتقنٌات الحاسوب96.86عهدحجازيمحمدبتول3

حماهتقنٌات الحاسوب96.77هناديناطورةأحمد نائلرٌان1

حماهتقنٌات الحاسوب95.84مٌساءعباسعلًدٌاب2

حماهتقنٌات الحاسوب94.98نبالالعلًنزارمٌرنا3

حماهتقنٌات الحاسوب93.02شفٌقهالحسنمحمدزٌنب4

حماهتقنٌات الحاسوب93.00هناءالحالقسعدطه5

حماهتقنٌات الحاسوب92.51لٌندهالسماعٌلٌوسفم6ً

:المقبولون فً الكلٌات واألقسام التالٌة وفق ما ٌختاره الطالب: عاشراً 

.البعث – تشرٌن – حلب – كلٌات الهندسة المعلوماتٌة بجامعات دمشق - 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.قسم األتمتة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.البعث- حماه - تشرٌن– قسم تقانات الحاسوب فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات دمشق - 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن - 

.حماه -قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشات الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حماهتقنٌات الحاسوب92.16ندىالحٌدرمحمدبالل7

حماهتقنٌات الحاسوب91.65فلايرالحٌدرمحمدعل8ً

حماهتقنٌات الحاسوب91.63ردٌناحزوريعلًأحمد الوف9ً

حماهتقنٌات الحاسوب90.95عائشهعٌانعزاممحمد نذٌر10

حمصتقنٌات الحاسوب98.58لبانهدٌوبفراسسلٌمان1

حمصتقنٌات الحاسوب96.79نهلهسالمهمحمودغفران2

حمصتقنٌات الحاسوب96.72منالالمصطفىفراسعبد الرحمن3

حمصتقنٌات الحاسوب94.86نور الهدىعثمانمحمد صفوانمرٌم4

حمصتقنٌات الحاسوب94.74رباالسباعًمحمد صفوحأمان5ً

حمصتقنٌات الحاسوب94.60هالهالسراسعباسرقٌه6

حمصتقنٌات الحاسوب94.56ندىبحالقسمٌرمحمد7

حمصتقنٌات الحاسوب93.37حٌاهالحصنًاحمدغنى8

درعاتقنٌات الحاسوب94.67هناءالمقدادعبد الغفارمحمد1

درعاتقنٌات الحاسوب93.30نادٌاالرمضاناٌمنمحمد2

درعاتقنٌات الحاسوب92.63مرٌمالكفريابراهٌمنور3

درعاتقنٌات الحاسوب92.28رانٌاعلً  حمدنبٌللؤي4

دمشقتقنٌات الحاسوب98.95باسمهالحرشمحمد حسانمحمد عماد1

دمشقتقنٌات الحاسوب98.33رمزٌهالدٌوانًدٌوانًالخضر2

دمشقتقنٌات الحاسوب97.42وفاءالسمانخالدعمر3

دمشقتقنٌات الحاسوب96.44حمدهعسكرمطربدر4

دمشقتقنٌات الحاسوب96.28فلايرحمدهٌثممحمد قص5ً

دمشقتقنٌات الحاسوب96.26زٌنبخفاجهمحمدجعفر6

دمشقتقنٌات الحاسوب95.67صفاءالباشاعمادمحمد سمٌر7

دمشقتقنٌات الحاسوب95.42هناء السلٌمانالشاهرعبد الحمٌدأحمد8

دمشقتقنٌات الحاسوب95.14هدىالمصفًخالدكرٌم9

دمشقتقنٌات الحاسوب94.84مٌساءعالٌامحمد سالمعلٌاء10

 

:المقبولون فً الكلٌات واألقسام التالٌة وفق ما ٌختاره الطالب: تابع 

.البعث – تشرٌن – حلب – كلٌات الهندسة المعلوماتٌة بجامعات دمشق - 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.قسم األتمتة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.البعث- حماه - تشرٌن– قسم تقانات الحاسوب فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات دمشق - 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن - 

.حماه -قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشات الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

دٌرالزورتقنٌات الحاسوب96.19مرٌمالمحمدالذٌابعدنانعدي1

دٌرالزورتقنٌات الحاسوب95.28نجوىسراجمحمدحمدو2

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب93.47نوالالشٌخ محمدمحمد نذٌرمؤٌد1

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب92.88سمٌرةحمدانمأموناحمد2

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب92.67لمٌاءالرٌسعصمتمحمد نور3

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب91.14انتزاهالدلًعلًانوار4

طرطوستقنٌات الحاسوب98.07مٌساءطوفانمحمودهادي1

طرطوستقنٌات الحاسوب96.51ثناءالضابطوافًمحمود2

طرطوستقنٌات الحاسوب95.84رولهمحفوضادٌبشرٌف3

طرطوستقنٌات الحاسوب94.65سماحجحجاحاحمدجول4ً

طرطوستقنٌات الحاسوب94.28ناجٌهمحمدعٌسىهدٌل5

طرطوستقنٌات الحاسوب93.81جمٌلهسلٌمانمنصورعل6ً

طرطوستقنٌات الحاسوب93.07هٌاممعروفرامزقٌس7

طرطوستقنٌات الحاسوب93.05رانٌهقدورمدٌنرند8

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكه مٌكانٌك وكهرباء المركبات85.51عائشهعبوشعبدالعزٌزمحمد1

الحسكه مٌكانٌك وكهرباء المركبات84.28تالًالمحمدعالء الدٌناحمد2

السوٌداء مٌكانٌك وكهرباء المركبات90.37صفاءالجبر نصراٌادمدٌن1

السوٌداء مٌكانٌك وكهرباء المركبات83.28هناديالمقدادٌاسٌنمنصور2

 

:المقبولون فً الكلٌات واألقسام التالٌة وفق ما ٌختاره الطالب: تابع 

.البعث – تشرٌن – حلب – كلٌات الهندسة المعلوماتٌة بجامعات دمشق - 

.قسم الهندسة البٌئٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة حلب - 

.قسم األتمتة الصناعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس - 

.البعث- حماه - تشرٌن– قسم تقانات الحاسوب فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعات دمشق - 

.قسم تقانات االتصاالت فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن - 

.حماه -قسم التغذٌة الكهربائٌة للمنشات الصناعٌة والمدن فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعتً تشرٌن - 

:المقبولون  فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- أحد عشر 

.قسم هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة اآللٌات الزراعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب - 

.قسم المكننة الزراعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

.قسم هندسة المعدات واآللٌات فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

قسم مٌكانٌك المركبات فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات94.28اسمهانبرجٌهعبد الخالقمهند1

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات93.16هناءخلٌلمحمودجعفر2

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات91.53رماححسونعلًاحمد3

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات90.07مٌادهعلًنادرهادي4

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات89.44وفاءتركمانٌة غزالمحمدجمال5

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.67عبٌرحمٌدهعبدالهاديٌوسف6

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.65رناعلًعلًحٌدر7

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.30كوكباسماعٌلٌحٌىٌقٌن8

حلب مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.98رانٌاٌونسعمرعبد الملك1

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.26كوثر عجاجالشٌخ بكورحمدانصهٌب1

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات84.88شمسهالحسٌنحسٌنعمر2

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات83.53رناالشامًاسماعٌلولٌد3

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.74سعادالكنجخالدٌاسر4

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.93عائشهعرعورمحمد غنامطاهر1

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.05فاطمهٌحٌىفٌصلمحمد عبد الحكٌم2

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.81فلايرالحمودعباسحسن3

درعا مٌكانٌك وكهرباء المركبات84.47خلودحمدانرفعتمحمد ٌامن1

درعا مٌكانٌك وكهرباء المركبات81.58خالٌحعبجلمنصورعبد الرحمن2

:المقبولون  فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- تابع 

.قسم هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة اآللٌات الزراعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب - 

.قسم المكننة الزراعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

.قسم هندسة المعدات واآللٌات فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

قسم مٌكانٌك المركبات فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.84امنهالصعبًمأموناٌهم1

دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.81هندعبدالملكصابرمحمد خٌر2

رٌف دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات85.74اروىخضورباسمعبدالرحمن1

رٌف دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات81.19واجدحالولساٌرناصر2

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.21فداءصبححكمةعبد هللا1

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات86.05لٌنداشدودبسامعل2ً

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات85.72أملعلًعلًمحمد3

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات84.51ردٌنهمٌهوبخضرعبد الكرٌم4

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات84.37ازدهارعلًقٌسدانٌال5

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات83.70احالمسلمانحسنغٌث6

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌه اآللٌات والمعدات الزراعٌة77.86غٌثاءمهناتمٌمحمزه1

حماه اآللٌات والمعدات الزراعٌة80.65ٌاسمٌنالقدٌحةعبد الحمٌدأنس1

طرطوس اآللٌات والمعدات الزراعٌة87.12سهامعلًعلًٌعرب1

:المقبولون  فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- اثنا عشر 

.قسم هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة اآللٌات الزراعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب - 

.قسم المكننة الزراعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

.قسم هندسة المعدات واآللٌات فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

قسم مٌكانٌك المركبات فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

:المقبولون  فً الكلٌات واالقسام التالٌة ووفق ما ٌختاره الطالب- تابع 

.قسم هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم هندسة اآللٌات الزراعٌة فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة بجامعة حلب - 

.قسم المكننة الزراعٌة فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

.قسم هندسة المعدات واآللٌات فً كلٌة الهندسة التقنٌة بجامعة طرطوس- 

قسم مٌكانٌك المركبات فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة تشرٌن- 

.قسم المٌكاترونكس فً الكلٌة التطبٌقٌة بجامعة دمشق - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكه مٌكانٌك وكهرباء المركبات83.00فاٌقهمرعًٌوسفعمار1

الحسكه مٌكانٌك وكهرباء المركبات82.65جوهرهمصطفىحسٌنمحمد2

السوٌداء مٌكانٌك وكهرباء المركبات82.28هندهالشاعرثائرمنصور1

السوٌداء مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.19رسمٌهابوحمرهواكدنوار2

القنٌطره مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.14مطٌعهالفالحهجهاداحمد1

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.28رونٌتسلٌمانمحسنغدٌر1

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات88.23هٌفاءالجبٌلًسمٌعحمزه2

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.95وسٌمهعبودمنٌرمجد3

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.88وحٌدهإبراهٌمقٌسرضوان4

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.86نوالمتوجمالكحمزه5

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.814سوسنأسعدفداءٌزن6

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.6047غٌداءعٌدمحمدضرار7

الالذقٌه مٌكانٌك وكهرباء المركبات87.3488رجاءشاهٌنثابتعماد8

حلب مٌكانٌك وكهرباء المركبات76.28اٌمانشعبان حسٌنعبد الجلٌلعبدهللا1

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.37شفاءالخطٌبعبد الحسٌبحسن1

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.37عالهوانهنوافحاتم2

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.26عٌشهابراهٌممولودمحمد3

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.19هٌفاءالمحمودأحمد نورسلوم4

حماه مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.19هدىسلٌمفاٌقفادي5

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات75.86رقٌهالمصريسامرابراهٌم1

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات74.91رٌامالكبهاٌادمجد2

حمص مٌكانٌك وكهرباء المركبات74.30شهرزادالحمودعلًاحمد3

درعا مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.09ختامالشقرانعٌدمحمد1

درعا مٌكانٌك وكهرباء المركبات78.67خولهالمنجدعصامعمر2

دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات76.70ٌاسمٌنطهعبدالكرٌمحسن1

دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات76.60سهٌرالمجركشزٌادطارق2

الدورة ٌقبل الطالب السورٌٌن ومن فً حكمهم الحاصلٌن على شهادة الدراسة الثانوٌة المهنٌة الصناعٌة فً  – 2المادة 

: وفقاً لما ٌل2022ً-2021 فً المعاهد التقانٌة المقابلة الختصاصاتهم للعام الدراسً 2021 لعام األولى

  
:المقبولٌن فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب-  أوالً 

.قسم اآللٌات فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.المعهد التقانً للمكننة الزراعٌة بجامعة الفرات- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

رٌف دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.56وجنهالزٌبقمحمودمحمد1

رٌف دمشق مٌكانٌك وكهرباء المركبات79.60حنانالغضبانمحمد رضوانأسامه2

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات82.28زهوىخلٌلٌوسفعل1ً

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات82.19هدىاحمدسلٌمانعل2ً

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.53صافٌهفتوحعلًهارون3

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.51فاطمةاسعدعمادعبد الحمٌد4

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.33اٌمانحجارمحمدعل5ً

طرطوس مٌكانٌك وكهرباء المركبات80.30سمٌرهاحمداحمدماهر6

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌه اتصاالت88.02فوزٌةحمدانسمٌربدر1

حلب اتصاالت85.23نهٌدهعبدواحمدمحمود1

حمص اتصاالت92.81منٌرةالخضرفرٌدعبد هللا1

حمص اتصاالت92.65رابحهسلٌمهٌثمفاطمه2

طرطوس اتصاالت89.67وفاءملحمجهادبشار1

طرطوس اتصاالت84.91روالسلٌمانمحمدلجٌن2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌه  اآللٌات والمعدات الزراعٌة77.33نارٌمانحسٌن اغامحمدبالل1

حماه  اآللٌات والمعدات الزراعٌة72.67فاطمهالمحمودمحمدخضر1

طرطوس  اآللٌات والمعدات الزراعٌة81.37منالمحمدطالبمحمد1

درعا  اآللٌات والمعدات الزراعٌة79.60فاطمهالحسٌنعبد السالمٌاسر1

:المقبولٌن فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب-  تابع 

.قسم اآللٌات فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.المعهد التقانً للمكننة الزراعٌة بجامعة الفرات- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب-  ثالثاً 

.قسم اآللٌات فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.المعهد التقانً للمكننة الزراعٌة بجامعة الفرات- 

.حمص-المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة  حلب - 

 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب-  ثانٌاً 

.قسم االتصاالت فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بدمشق وحلب - 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكهالتقنٌات اإللكترونٌة85.95مهاالغبٌناسماعٌلتسنٌم1

السوٌداءالتقنٌات اإللكترونٌة87.37ربٌنةالبدعٌشأمجددانا1

السوٌداءالتقنٌات اإللكترونٌة84.63انعامخٌرربٌعرنٌم2

الالذقٌه التقنٌات اإللكترونٌة91.09جهٌنهجبٌلًسمٌرحٌدر1

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.70منالٌوسفكنانجودي2

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.53سمٌاشاهٌنغازيزٌن3

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.49شهٌرهدروٌشثابتحٌدره4

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.42لٌناعباساكرمعل5ً

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.26مرٌمعبدالقادرأحمدأمجد6

الالذقٌهالتقنٌات اإللكترونٌة90.02حنانحمامهبساممٌاس7

حلب التقنٌات اإللكترونٌة89.95صفٌةزعٌترمحمدمصطفى1

حلبالتقنٌات اإللكترونٌة88.84رغدمحمصةمحمد سعدعبد هللا2

حلبالتقنٌات اإللكترونٌة87.77خلودقلعه جًجهادمحمدغٌث3

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.74شهامةالجاجةمحمدآٌة2

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.23صوفٌاثلجههٌثمأمجد3

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.23لٌناالسلومرامًفادي4

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.16خلودسلهبمحمد عمارنور5

حماهالتقنٌات اإللكترونٌة82.16محاسنضبعانرعدمحمد6

حمصالتقنٌات اإللكترونٌة87.44عواطفالعنزيموفقمرٌم1

حمصالتقنٌات اإللكترونٌة85.23انتصارادرٌسمحمداحمد2

حمصالتقنٌات اإللكترونٌة83.88رشامغربلعبد الكافًنور الهدى3

درعا التقنٌات اإللكترونٌة87.67مٌساءالمسالمهمظهرٌوسف1

دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة87.26رندهالدغلًمحمد علًمحمد عالء1

دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة87.23فاطمهالناطورأحمدمحمد2

دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة87.23رانٌةالشلبًناصرمحمد3

دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة86.70نارٌمانخرده جًمحمودغٌث4

دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة86.67ابتهاجالكرسوحجمالمحمد5

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- رابعاً 

هندسة التحكم فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب -قسمً االتصاالت - 

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

دٌرالزورالتقنٌات اإللكترونٌة86.47امٌنهالشٌخ الموسىخمٌسفاطمه1

دٌر الزورالتقنٌات اإللكترونٌة83.67عاٌشهالحمادهغازيمحمود2

رٌف دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة87.84غانٌانسبانسمحمد1

رٌف دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة87.16أمٌرهالشٌخهنصوحزهر الدٌن2

رٌف دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة86.09سلطانهالشٌخنبٌلعل3ً

رٌف دمشقالتقنٌات اإللكترونٌة85.91رناانٌسعمرفراس4

طرطوسالتقنٌات اإللكترونٌة87.30جوزفٌنحسٌنمهندجول1ً

طرطوسالتقنٌات اإللكترونٌة85.40وسامٌوسفعلًنغم2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكهالتقنٌات الكهربائٌة 79.98جمٌلهعبدواحمدنجوى1

الحسكهالتقنٌات الكهربائٌة 75.44سارةخلٌفموسىعبدالمجٌد2

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 83.23رانٌاالعربٌداٌمنمجد1

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 83.09نوراعامرزٌدانمعتز2

السوٌداءالتقنٌات الكهربائٌة 82.58كمٌلٌابرٌكغسانغزل3

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 88.14املشماطصالحامجد1

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 87.81سمرمحمدغٌثجعفر2

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 87.81سمٌرهاحمدطاللسلٌم3

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 87.33غٌساءزرزرسلٌمانمحمد4

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 87.21فٌروزشامٌهتٌسٌرحٌدر5

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 86.86ودادالشاطردرغامالحسٌن6

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 86.02سامٌاشاهٌنعلًاحمد7

الالذقٌهالتقنٌات الكهربائٌة 85.93منىعباسنبٌلحٌدر8

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- خامساً 

اختصاص كهرباء فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب -

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

.الالذقٌة-حلب -المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك دمشق- 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

هندسة التحكم فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب -قسمً االتصاالت - 

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 90.70إنعامزرزوريخالدعدنان1

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 90.21اٌمانمحمدثابتالمثنىعقبه2

حلبالتقنٌات الكهربائٌة 89.93إنتصارعبدالحًجمعةأحمد3

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 86.16داللالعلوش المحمدخٌروعبد الرحمن1

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 86.09ٌسرىفضهاحمداسماء2

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 84.65بدرٌه الجاجهالشامًطاللمحمد شفٌق3

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 83.72نضال قنبرشمس الدٌنبساممحمد4

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 83.53هالهالمحٌمٌدعبد الجبارعل5ً

حماهالتقنٌات الكهربائٌة 83.40أمنهمحمدأحمدصدام6

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 81.65مهاالسعٌدهاٌمنحال1

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 81.19ردٌنهدٌابٌوسفمٌالد2

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 80.91سالفرستمحسامابراهٌم3

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 80.53فلايرالهزاعطارقمؤٌد4

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 80.44سمرابراهٌمسلٌمانفرح5

حمصالتقنٌات الكهربائٌة 79.84مهدٌةالطقسحسٌنمحمد6

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 85.88هناءكٌوانقاسممحمد1

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 85.79زعٌلهمحمدحسٌنعدنان2

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 85.63رحابالشنبورسلطانمحمد خٌر3

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 85.49انسامالخلٌلهاٌلعبد هللا4

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 84.88زٌنبالمصريمحمدهاشم5

درعاالتقنٌات الكهربائٌة 84.26خلودالسموريبساممحمد6

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 86.93صفاءالقبانًمحمد مازنمحمد1

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 86.79آمالالحمٌدغساناحمد2

دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 86.79اٌمانالعلًمحمداحمد3

دٌرالزورالتقنٌات الكهربائٌة 89.49منارالخضر الفاكوشاحمدابراهٌم1

دٌرالزورالتقنٌات الكهربائٌة 88.47نورهمصلحعصامٌوسف2

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

اختصاص كهرباء فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب -

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

.الالذقٌة-حلب -المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 89.63أنعامالخطٌبمحمدعالء1

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 89.56املالقادريمحمد ابو الفتحموفق2

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 89.14سهٌرالطبلاسامهمحمد3

رٌف دمشقالتقنٌات الكهربائٌة 87.33عبٌدهزوالعمادمحمد4

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 89.67سمٌرهاسماعٌلمحمدأحمد1

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 89.16نزٌهاابراهٌماٌهمحسٌن2

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 88.84ارٌجصالحٌاسٌنحسن3

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 88.51مًالشمالًفوازرحاب4

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 87.35اقلٌمااحمدعٌسىاسكندر5

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 87.16فرٌزهحٌدرعمادحسن6

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 87.14احالممحمودبسامحٌان7

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 86.67ٌاسمٌنموسىبشاررٌم8

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 86.42سمرالخداممحمودعل9ً

طرطوسالتقنٌات الكهربائٌة 86.19اعتدالمحمدغٌاثحسن10

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداءالتدفئة و التمدٌدات86.05رناحمزهحسامكرم1

حماهالتدفئة و التمدٌدات82.91رٌة الحسنالجروانمخلفخالد1

حمصالتدفئة و التمدٌدات81.81نادرهالتركمانًمحمدعبد الغنى1

حلبالتدفئة و التمدٌدات85.70دٌاناالعانًاٌادباسل1

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- سادساً 

. قسم التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بدمشق وحلب- 

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

اختصاص كهرباء فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة فً جامعتً دمشق وحلب -

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

.الالذقٌة-حلب -المعهد التقانً للكهرباء والمٌكانٌك دمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء التكٌٌف والتبرٌد 82.70سامٌهبو حسونعالءأحمد1

الالذقٌه التكٌٌف والتبرٌد 92.23فاٌزهبرهوموائلسلمان1

الالذقٌه التكٌٌف والتبرٌد 91.98رامٌهعلًرفعتتوفٌق2

حلب التكٌٌف والتبرٌد 85.26سهٌالدروٌشحسنمحمدنور1

حماه التكٌٌف والتبرٌد 84.30نهالبٌسكًحسنعبد الكرٌم1

حماه التكٌٌف والتبرٌد 83.02هٌفاءعديمحمد زاهرعبد الغن2ً

حماه التكٌٌف والتبرٌد 82.42شٌرٌنالحسنصالححسن3

حمص التكٌٌف والتبرٌد 75.74مهاشامعبد الكرٌممصطفى1

حمص التكٌٌف والتبرٌد 73.91سمرٌوسفعدنانعالء2

دمشق التكٌٌف والتبرٌد 76.56حنانالمنجد اللحامنبٌلعمار1

دٌر الزور التكٌٌف والتبرٌد 84.84حسنالطهاسماعٌلمحمد1

رٌف دمشق التكٌٌف والتبرٌد 79.21هٌامالحوريدٌابمحمد1

طرطوس التكٌٌف والتبرٌد 91.81نهىحسنمحمدعل1ً

طرطوس التكٌٌف والتبرٌد 90.05تغرٌدسلٌمانعلًحٌدره2

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداء  اللحام و تشكٌل المعادن79.49وجدانالكفٌريصقرقص1ً

دٌر الزوراللحام و تشكٌل المعادن75.35فائزهالسعودسامرحلم1ً

حلباللحام و تشكٌل المعادن82.95عائشهشواخعٌسىرام1ً

راهٌمالشردوبعمارعبد القادر1 حماهاللحام و تشكٌل المعادن75.51فاطمة االب

حمصاللحام و تشكٌل المعادن84.00هدىجبرفؤادابراهٌم1

دمشقاللحام و تشكٌل المعادن78.70سهامالحسٌن العربلًاحمدمحمد1

طرطوساللحام و تشكٌل المعادن70.02بهٌجهالداوودنزٌهحسٌن1

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- سابعاً 

.قسم الهندسة الصناعٌة فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم االنتاج فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌةوالكهربائٌة بجامعة حلب- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

. قسم التدفئة والتكٌٌف والتبرٌد فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بدمشق وحلب- 

.المعهد التقانً للطاقة الشمسٌة بطرطوس- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

السوٌداءالتصنٌع المٌكانٌك83.53ًرٌماالعورمالكقٌس1

الالذقٌهالتصنٌع المٌكانٌك77.93ًنوالصالحبسامعبداللطٌف1

درعاالتصنٌع المٌكانٌك84.09ًرابعهزطٌمهزٌادعبد الكرٌم1

حلبالتصنٌع المٌكانٌك88.95ًجهادناطورمحمد مروانمحمد صبح1ً

حماهالتصنٌع المٌكانٌك76.35ًباسمهالحلبًخالدأٌمن1

حمصالتصنٌع المٌكانٌك72.84ًوفاءعباسمحمد مساعفحذٌفه1

دمشقالتصنٌع المٌكانٌك86.05ًسماحشعراويمحمد محفوظنذٌر1

طرطوسالتصنٌع المٌكانٌك86.26ًهٌاممباركهٌثممحمد1

حلب(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 86.26ذكاءعزٌزهمصطفىعمر1

حماه(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 84.49نورالمدنًعمرجمٌل1

دمشق(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 83.77نبالتبارهعبد هللاعبد الوهاب1

رٌف دمشق(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 77.28دالٌهالخطٌبمحمدسعٌد1

حمص(التعلٌم المزدوج) التصنٌع المٌكانٌكً 83.67نسرٌنبرهومعبداللطٌفسلمان1

الالذقٌه النماذج و السباكة78.86هناديرجبمحمدحٌدر1

حماه النماذج و السباكة81.09نسرٌنالقاسمادٌبحذٌفه1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌهالمٌكاترونكس94.88نجوىالشٌخباسمخضر1

الالذقٌهالمٌكاترونكس93.53وفاءحمٌشوزهٌرهاجر2

حلبالمٌكاترونكس87.16هناديعنبًمحمد سمٌرمحمد عمر1

حماهالمٌكاترونكس87.28احسانسودٌنحسٌنالمنتصر باهلل1

حماهالمٌكاترونكس86.84ٌمناسعد البكريغٌاثمهند2

حماهالمٌكاترونكس86.42نجدٌهحموداحمدجعفر3

حمصالمٌكاترونكس90.09منىخدامعلًعماد الدٌن1

حمصالمٌكاترونكس89.98داللمرعًناصرجعفر2

دمشقالمٌكاترونكس88.51تهانًعٌدانسمحمود1

طرطوسالمٌكاترونكس83.88أملالزغٌرموسىفادي1

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

.قسم الهندسة الصناعٌة فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بجامعة دمشق- 

.قسم االنتاج فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌةوالكهربائٌة بجامعة حلب- 

.حمص-حلب - المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة دمشق- 

 

المقبولون فً اختصاص هندسة التحكم اآللً فً المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة بدمشق وحلب وفً - ثامناً 

:المحافظة التً ٌختارها الطالب
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكهتقنٌات الحاسوب93.33اٌمانالٌاسٌنٌاسٌن مدنًمحمد1

الحسكهتقنٌات الحاسوب93.21فضهالحسٌنمحمداٌمان2

الحسكهتقنٌات الحاسوب92.67مهاالمطرسعٌدمحمد3

الحسكهتقنٌات الحاسوب92.14عمشهالفرٌحٌوسفرحمه هللا4

السوٌداءتقنٌات الحاسوب94.35سماحالصفديمجديهدٌل1

السوٌداءتقنٌات الحاسوب93.05مهٌبهمقلدحسانسماح2

السوٌداءتقنٌات الحاسوب91.74عالغرز الدٌنعالءأمٌر3

السوٌداءتقنٌات الحاسوب91.44رحابالشعاربساملٌث4

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب93.86قمرساللمحمداالء1

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب93.65نعماترحٌلابراهٌمعمار2

القنٌطرهتقنٌات الحاسوب93.63فلايرسرٌهسهٌلعل3ً

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب96.70رامٌهحلوهسمٌرجودي1

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب96.67رناجبٌلًٌاسرزٌن العابدٌن2

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب96.07منٌراصبٌرهعدنانمرٌم3

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب95.81رانٌامال احمدسامًسعاد4

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب95.74عبٌردٌوبنزارعزٌز5

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب95.58مٌرفتساحلًأٌمنحسٌن6

الالذقٌهتقنٌات الحاسوب95.49سلٌمهابو دستوفاءابرار7

حلبتقنٌات الحاسوب96.51عٌوشعربٌوسفمحمد1

حلبتقنٌات الحاسوب95.86سمٌهاالبراهٌمزهٌرعمر2

حلبتقنٌات الحاسوب94.05شذىقلعه جًاحمدمضر3

حماهتقنٌات الحاسوب90.86هالهالشامًمحسنمحمد لقمان1

حماهتقنٌات الحاسوب90.44وجدانالخطٌبهٌثمٌمنه2

حماهتقنٌات الحاسوب89.81شذىمختارنبٌلآالء3

حماهتقنٌات الحاسوب89.81سارهالمحمداحمداٌوب4

حماهتقنٌات الحاسوب89.00سوسنالنشٌواتًمحمد جمالروعه5

حماهتقنٌات الحاسوب88.98منىالصاجسعد الدٌنامل6

حماهتقنٌات الحاسوب88.88مدٌحهالشبٌبخالدسام7ً

حماهتقنٌات الحاسوب87.60عبٌرمنصوراحمدبشرى8

حماهتقنٌات الحاسوب87.19حنانالشعارمحمدسال9ً

 

حماه وفً درعا  وفً المحافظة التً -البعث -تشرٌن-حلب- المقبولون فً المعاهد التقانٌة للحاسوب فً جامعات دمشق - تاسعاً

:ٌختارها الطالب
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حمصتقنٌات الحاسوب92.98حمٌدهغصنماهرعل1ً

حمصتقنٌات الحاسوب91.91سهااعرابًعبد الرحمنعبد هللا2

حمصتقنٌات الحاسوب91.84أدٌبهشالرعبد الوكٌلعبد الملك3

حمصتقنٌات الحاسوب91.63عائدهحلبونًجمالأحالم4

حمصتقنٌات الحاسوب91.58ضحىخشفًمحمد الخالدعمر5

حمصتقنٌات الحاسوب91.19فاطمهدالً قرهمحمدسالف6

حمصتقنٌات الحاسوب91.00سمرالبوابطهملك7

حمصتقنٌات الحاسوب90.53خدٌجهبوظانزكرٌارغد8

درعاتقنٌات الحاسوب92.05عائشهالمقدادابراهٌممالك1

درعاتقنٌات الحاسوب91.47لطفٌهعماٌهحسنحال2

درعاتقنٌات الحاسوب90.88سمٌرهالعٌاشنبٌلبالل3

درعاتقنٌات الحاسوب90.28منارعوضزاهرأغٌد4

دمشقتقنٌات الحاسوب94.02نزهه مطرخلٌلنورالدٌنانس1

دمشقتقنٌات الحاسوب93.84نوالالمحمدصبحًرحاب2

دمشقتقنٌات الحاسوب93.84فلايرونوسحسنهاشم3

دمشقتقنٌات الحاسوب93.63صفاءالعاصًغٌاثمنذر4

دمشقتقنٌات الحاسوب93.21ابتسامالزعبًكٌالنًعبد القادر5

دمشقتقنٌات الحاسوب93.16لٌناماردٌنًفارسعدنان6

دمشقتقنٌات الحاسوب93.16رشا اللحامالكرديعبد المعٌنمحمد دعاس7

دمشقتقنٌات الحاسوب92.65سحرالبعلعمارمحمد عمر8

دمشقتقنٌات الحاسوب92.53هبه العسلًالمرادنًأحمدموفق9

دمشقتقنٌات الحاسوب92.53لٌنابغداديغسانعمر10

دٌرالزورتقنٌات الحاسوب94.91مقبولةالموسىمحمدغصون1

دٌرالزورتقنٌات الحاسوب92.40فضهالسواديعزٌزعل2ً

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب90.95لمٌاءالجبه جًخالدابراهٌم1

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب89.98ربٌعهنجمعمادمازن2

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب89.09سهامحمٌدحمدخلف3

رٌف دمشقتقنٌات الحاسوب88.79سهٌرقدورهنعٌمخالد4

 

حماه وفً درعا  وفً المحافظة التً -البعث -تشرٌن-حلب- المقبولون فً المعاهد التقانٌة للحاسوب فً جامعات دمشق - تابع

:ٌختارها الطالب
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

طرطوستقنٌات الحاسوب91.95اسمهانوسوفمالكم1ً

طرطوستقنٌات الحاسوب91.67نسرٌنعلًرامًحٌدره2

طرطوستقنٌات الحاسوب91.49رجاءحمدانسمٌرعل3ً

طرطوستقنٌات الحاسوب90.56رئٌسهعجٌباحمدرضوان4

طرطوستقنٌات الحاسوب90.37سمرحمدانماهرجنى5

طرطوستقنٌات الحاسوب90.19فتاةعلًوفٌقعل6ً

طرطوستقنٌات الحاسوب89.95امٌرهحسٌنهفوازبانا7

طرطوستقنٌات الحاسوب89.65تكوٌناشبانهكاظممحمد8

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الالذقٌهصٌانة األجهزة الطبٌة94.77افراحعصفورهبسامسولٌن1

حمصصٌانة األجهزة الطبٌة96.49شعٌلهالشحودحمودحسن1

دمشقصٌانة األجهزة الطبٌة91.42منىشرفمحمد سمٌراحمد1

دمشقصٌانة األجهزة الطبٌة91.02منىعالء الدٌنطاللمحمدكرٌم2

حلبصٌانة األجهزة الطبٌة91.70عبٌرالحزوريمحمدعبد هللا1

حماهصٌانة األجهزة الطبٌة86.58هزارالهنداويعبد الباسطحمزه1

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

حماهمزدوج /  صناعة األلبسة 83.74هالالجزماتًسمٌرتسنٌم1

حمصمزدوج /  صناعة األلبسة 87.09هناديحسنمنذردلع1

دمشقمزدوج /  صناعة األلبسة 82.84ندىالقوصًٌاسرمجد1

 

حماه وفً درعا  وفً المحافظة التً -البعث -تشرٌن-حلب- المقبولون فً المعاهد التقانٌة للحاسوب فً جامعات دمشق - تابع

:ٌختارها الطالب

 

المقبولون فً قسم التجهٌزات الطبٌة فً المعهد التقانً للهندسة المٌكٌانٌكٌة والكهربائٌة بدمشق وحلب وفً المحافظة - عاشراً 

:التً ٌختارها الطالب

 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- أحد عشر 

.المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة بحلب- 

.المعهد التقانً للصناعات النسٌجٌة بدمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

الحسكه خٌــاطة المالبـــس 81.47سعادالبسٌسمحمدنور1

السوٌداء خٌــاطة المالبـــس 85.30املشلغٌنسامرنغم1

السوٌداء خٌــاطة المالبـــس 82.47نادرهالخطٌبركانلجٌن2

السوٌداء خٌــاطة المالبـــس 82.19كفاحزٌنوجمالالنا3

السوٌداء خٌــاطة المالبـــس 81.77ٌسٌرهغانمجوادفرح4

السوٌداء خٌــاطة المالبـــس 81.60نبالالخطٌبسهٌلهدٌل5

القنٌطره خٌــاطة المالبـــس 76.58سلوىحاج قدوراحمدآٌة1

القنٌطره خٌــاطة المالبـــس 75.30ناهدعقلةصالحامل2

الالذقٌه خٌــاطة المالبـــس 89.49احالمحالورفٌقسالم1

الالذقٌه خٌــاطة المالبـــس 88.07فاتنعجاٌبعمارسدرة2

الالذقٌه خٌــاطة المالبـــس 88.00شٌرٌنابراهٌمعمارسال3ً

الالذقٌه خٌــاطة المالبـــس 87.56روبهغانممعٌنغنى4

حلب خٌــاطة المالبـــس 77.98غالٌهحناويمحمد ٌاسررهف1

حلب خٌــاطة المالبـــس 77.67أحالمخالوصًأحمدنادرة2

حلب خٌــاطة المالبـــس 76.30منىدعاسعمربراءة3

حلب خٌــاطة المالبـــس 76.26عبٌرقججهزكًسمٌره4

حماه خٌــاطة المالبـــس 92.47سوسنالخراطمحمدهاجر1

حماه خٌــاطة المالبـــس 85.14هٌفاءالعمرخالدعبٌر2

حماه خٌــاطة المالبـــس 80.98فطومهالكشتوجمالبشرى3

حماه خٌــاطة المالبـــس 80.56صفاءالزعبًحسٌنساره4

حماه خٌــاطة المالبـــس 80.51نجوىفضهطالبإناس5

حماه خٌــاطة المالبـــس 79.49فاتنجوهرهرئٌفٌارا6

حماه خٌــاطة المالبـــس 79.44نادٌاالعلًمازناٌمان7

حماه خٌــاطة المالبـــس 78.37رٌماسلٌمانموسىوئام8

حماه خٌــاطة المالبـــس 77.81سمرأبو ديحسانآالء9

حماه خٌــاطة المالبـــس 77.51وفاءالصبوحعبد الكافًحال10

حمص خٌــاطة المالبـــس 90.44سوسنالشمالً المنصورٌوسفإٌالف1

حمص خٌــاطة المالبـــس 89.56رقٌةالعلًمحمودزٌنب2

حمص خٌــاطة المالبـــس 87.95فدوىالطقسعلًنجوى3

حمص خٌــاطة المالبـــس 84.09فدوىالطقسعلًضحى4

 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع 

.المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة بحلب- 

.المعهد التقانً للصناعات النسٌجٌة بدمشق- 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات فً 

الشهادة الثانوٌة 

المهنٌة الصناعٌة 

الدورة األولى بعد طً 

درجة مادة التربٌة 

الدٌنٌة

المهنة فً الشهادة الثانوٌة 

الصناعٌة 

الدورة األولى

اسم المحافظة 

الصادرة عنها 

الشهادة

درعا خٌــاطة المالبـــس 79.72ماجدهالنصر هللاسامًدٌانا1

درعا خٌــاطة المالبـــس 78.58امانًالربداويحٌاننور2

درعا خٌــاطة المالبـــس 78.16فاطمةالهاللمنصورآٌة3

درعا خٌــاطة المالبـــس 77.47تهانًقنبساحمددانٌا4

درعا خٌــاطة المالبـــس 77.40فلهمسلمزهٌرسالم5

دمشق خٌــاطة المالبـــس 82.05رناالحالقمحموداسراء1

دمشق خٌــاطة المالبـــس 80.60رانٌاالحمصًعبد الرحمنرٌسام2

دمشق خٌــاطة المالبـــس 80.35غادهالحّصانمحمدرغد3

دمشق خٌــاطة المالبـــس 79.63ابتسامتقوىمحمد عصامبتول4

دمشق خٌــاطة المالبـــس 78.67اٌمانترٌاقًمحمدخالده5

دمشق خٌــاطة المالبـــس 77.70اٌمانالحفارعبد الرحمنراما6

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 85.81هندزحٌمانعبدوهبه1

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 84.86هدىدرهعلًغدٌر2

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 83.19دالٌهالشحادهخالدحنٌن3

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 82.40سهامالجوادريناصرلبنى4

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 81.81روٌداالسحلًعمرآالء5

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 81.56نعماتعثمانخالدفرح6

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 80.51رفاهالبٌطارحسامماسه7

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 80.42لٌناشقٌرمصطفىغنى8

رٌف دمشق خٌــاطة المالبـــس 80.40وفاءالزٌبقمحمودضحى9

طرطوس خٌــاطة المالبـــس 85.56رابحهخضورعلًٌارا1

طرطوس خٌــاطة المالبـــس 83.07عبٌردرغامرامزلوزٌانا2

طرطوس خٌــاطة المالبـــس 81.63نسمهطاهرجابرهدٌل3

23/09/2021

على الطالب المقبولٌن فً هذا القرار إنجاز مراحل تسجٌلهم وتسدٌد الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم اعتباراً من  - 3المادة 

 .2021/12/23 وحتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم الخمٌس الواقع فً 2021/10/10صباح ٌوم األحد الواقع فً 

                                                                               وزٌـر التعلٌم العالً والبحث العلمً 

.ٌبلغ هذا القرار من ٌلزم لتنفٌذه - 4المادة 

:المقبولون فً المعاهد التقانٌة التالٌة وفً المعهد الذي ٌختاره الطالب- تابع

.المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌة بحلب- 

.المعهد التقانً للصناعات النسٌجٌة بدمشق- 
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                                                                              الدكتور بسام ابراهٌم
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