
تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة األولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

الرقم
تاريخ

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-الالذقية2111ايمانيامن محمد العكاريدمشق132034

االقتصــــاد-الالذقية2022فاتنابراھيم ياسر شغريالالذقية29002

االقتصــــاد-حلب2029سميرةمحمد بشار مصطفى بريدمشق320576

االقتصــــاد-حلب2006نجوىطاھر ريدان ناصرادلب42604

االقتصــــاد-حلب1951نادرهمحمد نور ياسين الشيخ قويدردمشق530551

االقتصــــاد-حلب2019غيداءأسماء حسان جدعانحماة624173

االقتصــــاد-حمص2041رانياغنا احمد الحمويدمشق740312

االقتصــــاد-دمشق2141أميمهنھى اكسم مخلوفدمشق843669

االقتصــــاد-دمشق2196رانياجيسي سامر الشناعهريف دمشق933451

االقتصــــاد-دمشق2152ردينهمحمد حافظ عليدمشق1025143

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-السويداء1448سماھرمريم محمود عرابيريف دمشق1127051

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-القنيطرة1452كحلهمحمد عبدالغفور محمد عالءالدين جمعهريف دمشق1219317

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-القنيطرة1409رانياأحمد وفيق سالمهريف دمشق1317543

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق2018نسرينريم محمد النجاردمشق1442659

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1948سمربتول رضوان ديبدمشق1546024

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1911ليناعائشه ناصر اسماعيلريف دمشق1632509

الجغرافية-دمشق1762فاطمهتاله ايمن عبد هللاريف دمشق1725175

الجغرافية-دمشق1882ضياءاميره ايمن ديبدمشق1846015

الزراعة-الالذقية2152مجدهماھر محمد عجوزالالذقية1910628

   اشارة الى الطلبات االلكترونية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين 
تقدموا الى المفاضلة العامة للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ وكانت رغباتھم مرفوضة.                                                        

         نوافق على تسوية اوضاع ھؤالء الطالب وقبولھم في الكلية أو المعھد المدون بجانب اسم كل منھم للعام الدراسي 
٢٠١٩/٢٠١٨ وفقاً لما يلي:

3315/011010/5
٢٠١٨/١٠/٢٩

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة األولى)
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الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الزراعة-الالذقية2130نبالحيدر سھيل معالالالذقية2010334

الزراعة-الالذقية2153ملكعبير مضر سلمانالالذقية2115605

الزراعة-الالذقية2160سميرهشمس عبد القادر سعيدالالذقية2216501

الزراعة-حمص2054ثراءنديم رامي شيخ الشبابحماة2316689

الزراعة-حمص2024كھربانعثمان محسن الخالدحماة2416634

الزراعة-دمشق2121ميلياھال حبيب زيودالالذقية2518349

الزراعة-دمشق2015جمانهعبدهللا محمد ياسين كربوجدمشق2621216

الزراعة-دمشق2055فدوىحيدره نبراس عليدمشق2722585

الزراعة-دمشق2022ساميهبيان محسن المصريحمص2821961

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-دمشق563مھامرح محمد ميمهدمشق2941137

العلوم (الرياضيات)-حمص1911داللمايا محسن العباسحماة3028199

العلوم (الرياضيات)-دمشق2030فاطمهمحمد المازن خالد الحمصيريف دمشق3118775

العلوم (الرياضيات)-دمشق2102نھىبتول منير ابو العينيندمشق3242623

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1885اميمهھبه عبد الباقي حاج ابراھيمالالذقية3319503

العلوم (الكيمياء)-دمشق2094صفاءمحمد خالد فالحهالقنيطرة348793

العلوم الصحية-حمص2090ابتساماحالم اديب الحريريدرعا359778

اللغة اإلنكليزية- محافظات-ادلب292فداءايمان حسن كركوتيالالذقية3616332

اللغة اإلنكليزية- محافظات-ادلب285دعاءمحمود محمد تقيدمشق3732260

اللغة العربية-حلب359مريمعمران كمال الغندورريف دمشق3817266

اللغة العربية-حلب358تركيهدعاء حسان الحسنحماة3923139

اللغة العربية-حلب372رناھبه هللا علي السلومدمشق4047294

اللغة العربية-حلب365مروهدالل انس عطارحماة4123674

اللغة الفرنسية-طرطوس241نجوىريم بشار عباسالقنيطرة4210737

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1401سھيالرزان عصام عجيبريف دمشق4324923

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1457سفيرهبشرى ماجد منصورحماة4429639

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1391سعادمي سليمان صالححماة4526951

المعھد التقاني اإلحصـــائي -الالذقية1396ثائرهحال رشيد السمرالالذقية4619703

المعھد التقاني الزراعي-السويداء1519املسمر يحيى الشويانيالسويداء477029
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المعھد التقاني الزراعي-السويداء1337داليامعتز حسين عبيددمشق4831388

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1391خيزرانسوسن حسين الصالحريف دمشق4925229

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1418سلمىنور ابراھيم حسنريف دمشق5030084

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1439عائشهھديل عبدالمولى الحوريريف دمشق5125535

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1255لماسسامر محسن عليدمشق5231619

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1366تغريدغزل احمد محمدالقنيطرة5314299

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1484سھامعلي محمد مصطفىدمشق5431206

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1443ميساءوسام مروان عدرهدمشق5522245

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1403حليمهمھا احمد المصريريف دمشق5630350

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1427ميادهرھف حسين الرحالالقنيطرة5710797

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1435ميمونهوئام احمد أبو زيدريف دمشق5836841

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1426حمدهأمجد طعمه خياطدمشق5930367

المعھد التقاني الزراعي-القنيطرة1379سمياروان ھيثم فرحريف دمشق6030544

المعھد التقاني الزراعي-حلب1353رجاءيمار محمد بھاء الدين صقرحماة6127970

المعھد التقاني الزراعي-حلب1262ديبهنور الدين ابراھيم شيخ مقلدحماة6216781

المعھد التقاني الزراعي-درعا1250فيروزقمر زھير بكرريف دمشق6330561

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1496امالمحمد حسام عبد الناصر دمشقيدمشق6420126

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1483سحرمحمد اياد رياض اشمردمشق6531320

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1443ليندااسماعيل محمد اسماعيلحماة6620668

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1466ايمانلورين اسامه العليدمشق6748249

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1442صباحمريم جميل نجيبريف دمشق6822883

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1455سھيرريام يوسف عجوبحماة6930493

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1486ھدىبشرى محمد معروف ذو الغنىدمشق7041668

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1446فدوىعبد الكريم محمد شنوحماة7120174

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1604أملرغد محمد الخطيبحماة7228287

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1487عائشهفردوس محمد خير األحمرريف دمشق7330031

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1447جيھانفلك ممدوح البيكحماة7425878

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1440حسنيهبسمه خليل الداالتيدمشق7546841
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المعھد التقاني الصحــــي-حلب1470مھاراما طالل السمرهدمشق7648871

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1453زكيهعالء علي عكرهحماة7719608

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1494فاديامعاذ خيرالدين خميسالقنيطرة7810181

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2006جوھرهرغد عبد الرزاق شاكرريف دمشق7923725

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1345عبيرغرام فياض فياضريف دمشق8027048

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1338غصونمازن احمد العكاويدمشق8120552

المعھد التقاني الطبي-حلب1694فاطمهدعاء ذياب العيسىالقنيطرة8212573

المعھد التقاني الطبي-حلب1961ھيفاءحسين علي عيدحلب8326317

المعھد التقاني الطبي-دمشق2082اميهبراءه حسن عره العينيهريف دمشق8439595

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1880زھيهزينب عيد الخليفالسويداء857815

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1900سميرهمحمد انس غسان كركردمشق8623764

المعھد التقاني الھندسي-حلب1433رفيقهمؤمن مسعود المدورريف دمشق8715203

المعھد التقاني الھندسي-حلب1410داللسامر فؤاد الحالقدمشق8821404

المعھد التقاني الھندسي-حلب1468اميرهفھد محمد علي فداويريف دمشق8921436

المعھد التقاني الھندسي-حلب1369ناھدهابراھيم محمد اسماعيلريف دمشق9019022

المعھد التقاني الھندسي-حلب1379ھيفاءمحمد أحمد ظباطححمص9116432

المعھد التقاني الھندسي-حلب1431نيرمانعلي اخالص خليلحمص9214346

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1816سحرمايا رشاد القادريريف دمشق9332883

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب2159خديجهھادي حسن طهدمشق9421609

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1473خيريهمعاذ محمد العبد هللاريف دمشق9521198

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1474فوزيهليالس عصام المفشيدمشق9641121

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1426وصالرھام يوسف عمرانحماة9727042

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1521ھندالھيثم علم الدين المصريحمص9813902

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1424أتحادنور ناظم خطيبريف دمشق9925691

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1453وصالآالء مروان الحاجحماة10025512

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1410شھرزادنداء زياد غنيم نايفهريف دمشق10137069

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1452ھيفاءبراءة مالك عموريريف دمشق10223806

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1246زينبمحمد يونس عدرهريف دمشق10316491
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المعھد التقاني للحاسوب-درعا1407بيانراما احمد نعانسهريف دمشق10424558

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1407سلمىمحمد يوسف حواريف دمشق10518720

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1485يسرىريم احمد الحايكريف دمشق10636466

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1427رقيهھبه هللا منصور العبد هللالقنيطرة10710925

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1343اسمااسراء عبد الرحمن الناصيرالقنيطرة10810942

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1471منىغيث حسين رستمريف دمشق10915585

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1391رشامعاذ معاويه الدھوندرعا1106157

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1884فوزهندى محمد القاسم المصطفىدمشق11145160

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1791غادهقمر عبد الباسط كحيلريف دمشق11226593

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حلب1334ناھدلمى المعتصم سالمريف دمشق11324590

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حلب1246سھامحسن يوسف الطرابلسيحماة11420375

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1545امنهضحى سالمه احمدريف دمشق11525838

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1534ناديهورد الشام وليد الكيالنيريف دمشق11626884

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1424الھامعبد هللا عبد الحكيم سبسبيحماة11716100

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1426ماجدةعالء الدين عبدالرحيم عربوحماة11820029

المعھد التقاني للكھرباء والميكانيك-الالذقية1537ثناءجوليا معن مكيسالالذقية11919526

المعھد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم)-حمص2082املحسين علي صالحالالذقية12013432

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1358سوزانحسن علي الحواطريف دمشق12118214

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1342منىسامر محمد بلشهدمشق12230034

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1279ريمةعمار روميو سلومحماة12317973

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1367سھاممجد محمد الصالححماة12417899

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1447جميلهعبد الكريم محمد الدكاكريف دمشق12516953

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1316ايمانمحمد احمد قطناني التقيريف دمشق12621141

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1206ليلىمالذ نبيه سلومدمشق12727447

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1657رفيقهزھراء عبد الخالق ماميريف دمشق12826579

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1653امينهبتول محمد سامح اسماعيلالالذقية12920502

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1742نجوىسالي ايمن حكيمالالذقية13016483

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1318فاطمهبشار عمر االنكشدمشق13126945
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المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1161محسنةحمزه محمد داليحماة13217200

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1139ھدىرشا حسن أسعدحماة13330657

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1329نورهغزل عمر الدعاسريف دمشق13430179

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1255فاطمهورد حسن اليوسفحماة13520576

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1372ليالبشار جالل حيصوحماة13618635

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1318افراحانس موفق الطباعدمشق13722270

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1322صبحيهأحمد عبد الكريم الحلوحماة13816579

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1242منىخضر عيسى محسنحماة13920663

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1412منالمحمد ماھر سلماندمشق14030519

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1421مريمآيه حميد الكركيدرعا14110118

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1428ھدىآيات يحيى المصريدمشق14248588

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1304عائشهبھاء الدين عبدهللا المقداددرعا1436533

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1418حنانھديل ھاني محموددمشق14448801

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1419صباححسين حسن العليدمشق14531131

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1419وفاءايمان محمود حشمهريف دمشق14630589

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1307صفيهتسنيم ابراھيم طماجهريف دمشق14730531

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1359جھينهزينب نزار السيددمشق14848702

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1533سمركنانه احمدون حبشيهدمشق14941516

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1415اكتمالزھره غسان الشيخريف دمشق15030592

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1429سوزانسامي عبد الكريم ليالدمشق15130410

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1407املمحمد ابراھيم احمددمشق15221354

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1400بورانوعد مرعي بكرريف دمشق15326885

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1458فلایربتول نديم عرابيريف دمشق15423252

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1416فاتنضحى جمال السوقيريف دمشق15530593

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1678ھالهمرح ميسر مناويدمشق15648972

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1706باسمهغنى زھير خطابدمشق15742031

الھندسة البحرية-الالذقية2201منىحنين ايمن حبيبالالذقية15815513

الھندسة الغذائية-حمص2154صبحيهھديل احمد عبد القادرريف دمشق15936354
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الھندسة المعلوماتية-حمص2270فلایروئام محمد الطويلريف دمشق16016897

الھندسة المعمارية-حمص2160نادياھبه خالد عموشدمشق16142146

مدرسة تمريض -حلب1447انيسةشذى احمد عبدهللاحماة16227377

مدرسة تمريض -حلب1251ھناءانوار خالد نعنوسريف دمشق16336151

مدرسة تمريض -حلب1494جمانهضياء احمد ابراھيمحماة16428303

مدرسة تمريض -حلب1380ازدھارإمامه نھاد مجرودحمص16521084

مدرسة تمريض -حلب1371حميدهمايا حسن حسنحمص16621647

مدرسة تمريض -حلب1250اميمهيارا علي عليحماة16727519

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1387وفيقهآيات سمير محمددمشق16848824

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1328فادياحنان محمد محمودحماة16925232

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1344عفافعلي عدنان عسافريف دمشق17017421

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1489ملكعفراء حسين حنطوحماة17127674

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1268ابتھاجماھر غسان رمضانحماة17220658

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1367ميساءشروق مؤيد عاقلحماة17329645

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1460ايمانعلي بطرس عبد المسيح المصالحمص17411910

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1365رنالين ماھر ابو الجدايلحماة17526774

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1311نجاحدينا مصطفى العيسىالقنيطرة17612558

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1489سوسنغاندي منھل ديبحمص17718948

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1430حنانمحمد نور عبد هللا مقصودريف دمشق17816878

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1269مروهاميلي الفريد سليمان حناحماة17925931

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1307نوالدانيال احمد درداريحماة18018339

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1403بديعهزينه بھجت حبيبحماة18127166

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1347سھامإيلي عماد محفوضريف دمشق18217016

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1434الھامخضر محمود احمدحماة18320630

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1291أمالبشار حافظ الحسينحماة18420372

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1399وفاءمجد ھيثم أبوعتيقحماة18517429

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1319اسعافبتول صالح صالححماة18626925

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1299جوليانيفين عبد المسيح الياسالالذقية18719444
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معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1388مھا سليمانرند الحارس سودانحماة18826447

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1357ھياممحمد نزيه نصردمشق18923903

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1327ھيفاءمحمد ياسر أحمدحماة19020701

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1372مھاخضر احمد حمادحماة19118337

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1452نوفهربيع نبيه سلومحماة19220664

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1473عواطفرھام أحمد محمودحماة19327485

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1383ساميهأحمد تيسير الحسنحمص19412237

معھد المراقبين الفنيين-حلب1213ثناءلودي محمد كاسوحماة19529562

معھد المراقبين الفنيين-حلب1238ليندهعلي حسن المحمودحماة19616157

معھد المراقبين الفنيين-حلب1224مرفترغد مصطفى ريحانيةحماة19729243

معھد المراقبين الفنيين-حلب1161لمىمحمد احسان محمد كرنازيحماة19816829

معھد المراقبين الفنيين-حلب1256اسمھانعلي محمد اسعدحماة19918349

معھد المراقبين الفنيين-حماة1528ھناديسالم حسن سالمحماة20018154

معھد المراقبين الفنيين-حماة1561جميلهساره فراس الغضهحماة20125371

معھد المراقبين الفنيين-حماة1497ملكآيه احمد دعاسدمشق20242619

معھد المراقبين الفنيين-درعا1330رويدهعال ادھم الحسينريف دمشق20332819

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1458ابتسامحنين فراس الضاھرريف دمشق20423987

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1440عفافمياسة طالب اسماعيلحماة20527056

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1413جميلهإكرام نبيل جريوهدمشق20644446

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1370رحابيوسف حسن الحمودحماة20715768

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1450حميدهنظير طارق العيسىحمص20814197

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1430سميرهيزن محمد احمدحمص20912096

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1376فاطمهملك حسن ملحمحماة21029548

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1424منالاحمد سامر شحودحماة21120704

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1373جمانهميرنا محمد الخليلحمص21220822

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1398منيرةھديل شعيب الطويلحمص21319425

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2237ھناءمعن فھمي العماريندرعا2147795

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2246زھرهاحمد ابراھيم العلي النجرسدير الزور2155004
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ھندسة اإلنتاج-حلب2029اميرهعلي عبد هللا الكيالنيدمشق21627824

ھندسة اإلنتاج-حلب2014سماحأحمد محمد حمودريف دمشق21718340

ھندسة اإلنتاج-حلب2084سھاممحمد سليمان خضوردمشق21830501

ھندسة اإلنتاج-حلب2100اسماءنواب سليم زعبيالالذقية21910010

ھندسة اإلنتاج-حلب2022كوثرحسن خالد طالبريف دمشق22021182

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2213سناءغزل حسن نجمهريف دمشق22124005

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2188رويدهريم وائل زاھردمشق22243550

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2206فريزهزينب احمد بدوردمشق22343637

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2221حنانجزيل راقي خضوردمشق22443518

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2176رانياعدنان احمد الحمويدمشق22525918

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2180رندهجمال الدين احمد فؤاد المدنيدمشق22625895

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب2027سوزانأحمد رامز األعرجالالذقية2279540

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب2081ھدىحمزه صادق فوزيالالذقية22811731

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب2034رنااسماعيل عمار الطالبحماة22915855

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب2048منىعثمان فايز الحصريريف دمشق23015612

ھندسة القوى الميكانيكية-حمص2129ھندمنجد فادي قدسيهالالذقية23111630

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2045فاطمةيحيى عبد المطلب تقيريف دمشق23216210

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2048تلجهمحسن علي سالميطرطوس2338271

ھندسة الميكاترونيك-حلب2121الھاميوسف محمد خير االبراھيمدرعا2346589

ھندسة الميكاترونيك-حمص2163عفيفهرامي صابر حاج خميسالالذقية23512555

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2178سميرةاحمد راتب الدغيليريف دمشق23616345

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2094مديحهمحمد عوض االحمددمشق23727301

                                                                            الدكتور عاطف النداف

                                                                             وزير التعليم العالي

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتھم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة 
االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعھد الذي قبل فيه كل منھم بنتيجة المفاضلة العامة وشريطة النجاح في فحص المقابلة 

الخاص بالكلية أو المعھد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاھد من مواليد ١٩٩٥ وما بعد ومطالبتھم باالوراق المطلوبة 
من امثالھم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب العرب  وابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم 

ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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