
تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

رقم

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-درعا1843نھالعالء الدين منير الشحاداتدرعا16354

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1635منىمحمد بسام العوضحماة216240

االقتصــــاد-الالذقية1920سميرهھيالنه غسان سليمانطرطوس311266

االقتصــــاد-الالذقية1988ديناغدير بالل فندهالالذقية412904

االقتصــــاد-الالذقية2070داللتيماء محمد زيدانالالذقية517593

االقتصــــاد-حلب1705اميرهعمران عماد السلومحمص611925

االقتصــــاد-حلب1874سعاداسامه طارق عبد الرحمنحماة715954

االقتصــــاد-حلب1822صفيةماھر حسن مصطفىحماة820441

االقتصــــاد-حمص2039رانيهسلسبيل حسن العكاشهريف دمشق930467

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1898رغدهسلمى باسم الكرمحماة1023332

التربية - اإلرشاد النفسي-حلب1620فاتنالنا نذير محمدحمص1118079

التربية - اإلرشاد النفسي-حمص1964رفعهكارول بسام الطرشهحمص1221770

التربية - معلم صف - غير ملتزم-الالذقية1822سھىريما احمد حسنالالذقية1316453

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حماة1829رانيارنيم عامر داغستانيحماة1424209

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1800كاملهبشرى عبد البصير بعيونريف دمشق1522454

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1366مريمعمر جعفر الجعفرحمص1611434

3649
٢٠١٨/١١/١٨

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس

اشارة الى قرار مجلس التعليم العالي رقم ٢٩ لعام ٢٠١٨ والى االعالن الوزاري رقم ٣٤٠٦ تاريخ ٢٠١٨/١١/١ .

 واشارة الى الطلبات االلكترونية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين 
تقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي  للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ ولم يدونوا عدد الرغبات المطلوبة 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:
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1505ھاللكوثر فيصل الجوديحمص1723215

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1497ثناءممدوح أيمن الفزعحماة1820276

الجغرافية-الالذقية1529ھيامرزان وسيم محمدطرطوس1914467

الجغرافية-الالذقية1535سوسنمايا فادي خليلطرطوس2012451

الجغرافية-الالذقية1569سميامحمد محمود بكري عبيدالالذقية2114350

الجغرافية-حلب1533فاطمهشفاء محمود حمدحلب2241058

الجغرافية-دمشق1542ازدھاركاترين ھيثم الباروديريف دمشق2325419

الجغرافية-دمشق1565ماريرھف سريع ظريفهريف دمشق2425407

الجغرافية-دمشق1479ميسمنسرين محمد ناصرريف دمشق2525262

الجغرافية-دمشق1495داللوالء احمد المغربيدمشق2640244

الجغرافية-دمشق1509منالتسنيم محي الدين القبانيدمشق2746602

الجغرافية-دمشق1474امالبتول وجيه محموددمشق2846026

الحقوق- محافظات-الحسكة1667شمسةحسن عبد الرزاق طنيشحماة2919397

الحقوق-حلب1768اماثلمحمد ازدشير الحسنحمص3011074

الحقوق-حلب1758لميعهمحمد اسكندر جبوريطرطوس317848

الحقوق-دمشق2026ھناءاحمد برھان قاروطدمشق3232062

الزراعة- محافظات-الحسكة1811كوثراسامة محمد عباديالحسكة338800

الزراعة- محافظات-السويداء1730امالرأفت احمد ھويديدمشق3420760

الزراعة-الالذقية2157سمرنورھان محمد حسينطرطوس3511446

الزراعة-الالذقية2112سناءعلي فارس السودهالالذقية369329

الزراعة-الالذقية2129ھويدهمايا نزار المجيرسهالالذقية3717475

الزراعة-حلب1688كتيبهعلي طراد الخضر العليحماة3816638

الزراعة-حلب1701عايدهليث علي دوايالالذقية3910442

الزراعة-حلب1835علياحنين اسامه حمدانالالذقية4016397

الزراعة-حمص1964الھامزينه جھاد عقولحمص4118045

الزراعة-دمشق2025حناناحمد محمد عيد غانمدمشق4231472

الزراعة - عام- محافظات-ادلب1936منىھيا علي زنكلوالالذقية4314756

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2027أروىالحسن علي شريبهطرطوس447942
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2085ھدىبتول زياد فحصهالالذقية4515106

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2046منىرغد أحمد العمرالالذقية4614728

الســـــــياحة-دمشق1733وصالانس رياض الرشيدريف دمشق4715955

العلوم (اإلحصاء الرياضي)-حمص1722ندىازدھار محمد أبوربعيةحماة4830647

العلوم (اإلحصاء الرياضي)-دمشق1738سوسناحمد خالد شوماندمشق4926854

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقية1601ناجيهميرنا غازي العيسىحماة5027942

العلوم (الجيولوجيا)-حلب1534مريموليد عبدالسالم مارتينيحماة5115814

العلوم (الجيولوجيا)-دمشق1791سوسنصبا محمدزياد قضمانيدمشق5246097

العلوم (الرياضيات)- محافظات تخصصي-ادلب441ختامبشار محمود حاج يوسفريف دمشق5321031

العلوم (الرياضيات) - تدمر- محافظات-حمص1498صفيهميمونه عبد السالم كرمحماة5424471

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حمص339رزانفاطمه مختار قز الباشحماة5528629

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حمص349رناوالء منذر زيفهحمص5618485

العلوم (الفيزياء)-الالذقية301أمالانجي سھيل زودهطرطوس5712132

العلوم (الفيزياء)-حلب1645لينافاطمة احمد ناصرحلب5835508

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1785سميرهزاھر نجم الدين صالحطرطوس598853

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1824سوسنمجد عبد الحميد تركالالذقية609743

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1849فاتنضياء ياسر ادريسالالذقية6110375

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1911فاتنيزن احمد سلومالالذقية6210933

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1841سناءعبد هللا عدنان سعيدالالذقية639673

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1884يسرىيمنى بسام مزالالذقية6420694

العلوم (الكيمياء)-حلب1924نسرينمطيع عالء النايفحلب6524557

العلوم (الكيمياء)-حلب1940ظاللأيھم سامر صباغحلب6624481

العلوم (الكيمياء)-حمص1785سميرهمرتضى عدنان خاسكيحمص6714548

العلوم (الكيمياء)-حمص1972فاطمةآالء علي الصححماة6825927

العلوم (الكيمياء)-حمص1879جيناھبه موريس جبيرهحماة6925744

العلوم (الكيمياء)-دمشق2102ركازدارين يوسف ابوذراعدمشق7046046

العلوم (علم الحياة)-حلب1565شعيلهروال عبد الحميد الحمشوحماة7128017

العلوم (علم الحياة)-حلب1617رانيهريم عمار جانركيحلب7238140
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
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االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

العلوم (علم الحياة)-طرطوس1759مادلينغنى منذر اسماعيلطرطوس7312398

العلوم الصحية-حمص2133لمياءلبان عدنان الفاضلحماة7423172

العلوم الصحية-حمص2268ھندنعمان معن الضاھرحماة7516993

الفلسفة-دمشق1579امانيليث محمداسامه المسوتيدمشق7631788

الفلسفة-دمشق1576منىفاديا معتز أيوبيدمشق7741339

اللغة العربية- محافظات-ادلب1592غادهغدير محمود الدوريحماة7823692

اللغة العربية- محافظات-ادلب1794بثينهعبد القادر فاروق مفتاححماة7914094

اللغة العربية-دمشق2001ليناآيه مأمون منيردمشق8046022

المعھد التقاني اإلحصـــائي-دمشق1512ميساءآية محمد لبنيه جديريف دمشق8124880

المعھد التقاني الزراعي-حمص1471سمررھف احمد خضورحمص8223155

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1481حميدهعبدالناصر أحمد إبراھيمحلب8329172

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1944سلوىبثينه بشار قيسيهالسويداء846247

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1976فاطمهراما طارق نتوفريف دمشق8527293

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1913أمنهمازن محمد العردمشق8631791

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1591ھناءمايا شعبان فنديطرطوس8711691

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1937ھيلهعز الدين دحام حسانحماة8817527

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1701وصالأحمد منير مرعيطرطوس896844

المعھد التقاني الطبي-حلب1690عبيرحافظ صبحي الصالحريف دمشق9016155

المعھد التقاني الطبي-حلب1634ايماننور يوسف خضرالالذقية9111327

المعھد التقاني الطبي-حلب1615صباحيزن محمد سعد حسنحلب9229495

المعھد التقاني الطبي-دمشق2160منالفاطمة محمد رياض قدلواريف دمشق9327484

المعھد التقاني القانوني-دمشق1564املمريم فايز عبد الحفيظدمشق9444658

المعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشق1562مھارنيم محمدفھد الريحانيدمشق9544264

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1350حنانريانه احمد بيلونهالالذقية9620554

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1532مايلةدارين محمد جمعة رحالالالذقية9714723

المعھد التقاني الھندسي-حلب1216نبيھاخالد قاسم مريمهريف دمشق9821216

المعھد التقاني الھندسي-حلب1421حسناءدانيا ياسر سريوحلب9936444

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حماة2060انعامقاسم محمد علي عبودريف دمشق10021566
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1420بشرىعباده بشير عابدين أغادمشق10127071

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1362طرفهاسراء محمد كيالنيحماة10228843

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1971رنامحمد سمير احمد شوادمشق10322356

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  (ملتزم)-حلب1908وصيفهغدير شوقي حسينطرطوس10410077

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  (ملتزم)-حلب1763ربىابراھيم أكرم ابراھيمطرطوس1057272

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  (ملتزم)-حلب1925ميرفتيوشع عصام سلمانطرطوس1067302

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1509سمرھبه عبد الكريم العليحمص10719418

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1435ميمونهوئام احمد أبو زيدريف دمشق10836841

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1545امنهضحى سالمه احمدريف دمشق10925838

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1409وفيقهسعيد خليل رجب الداالتيريف دمشق11015551

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1274امينهوئام رجب قوجهحلب11140481

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1394صفيهاسراء محمد مدادهريف دمشق11232252

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1408انتصارغدير أحمد الشبيبدمشق11343818

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1585ثناءآيه علي االسماعيلحمص11419719

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1505انتصارفداء حسان حسنالالذقية11514739

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1371رانيةجودي محمود حوريةالالذقية11619460

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1412فاتنعلي عدنان البكرريف دمشق11715555

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1591ھالهلمى محمد الجباويدمشق11844327

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1606تغريدمھند عالء بركيدمشق11922400

الھندسة التقنية - تقانات الھندسة البيئية-حلب2007منالبتول ممدوح سراجحلب12036673

الھندسة الكيميائية-حمص2131ھزارساره محمد غازي الحصنيحمص12117432

الھندسة المدنية- محافظات-الحسكة2136اسعافانس نبيه سالمالسويداء1223753

الھندسة المدنية-حمص2249فلایرمحمود آصف عليدمشق12324130

الھندسة المدنية-حمص2214نيفينمحمد زاھر مجد عرفهدمشق12422997

الھندسة المدنية-حمص2215نوالنور بشار شيخ قاسمالقنيطرة12511257

الھندسة المعلوماتية-الالذقية2240سمرھيا سمير ضاھرريف دمشق12625238

الھندسة المعلوماتية-حمص2274ليلىمضر بشار ابو فخرريف دمشق12718551

الھندسة المعمارية-حمص2209منىرھف خليل برھمجيدمشق12848201
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)
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مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الھندسة المعمارية-حمص2215سناءمحمد خير مأمون شيخهدمشق12923773

الھندسة المعمارية-طرطوس2144سوسنآية حسان شريقيالالذقية13015082

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2126رضيهسالف مأمون العوضالقنيطرة13110582

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2123تغريدصبا عدنان ابراھيمحمص13219627

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2129خديجةجابر عبدو نجارحلب13334263

علم اجتماع-حلب1490ربىعبد الرحمن أسامة الجينحلب13424627

علم المواد الھندسية-حلب1934ھدىروال نويران حمادي تركمانيحلب13546188

علم المواد الھندسية-حلب1936رھفندوى محمد فراس فقشحلب13636340

علم المواد الھندسية-حلب1976نادياتسنيم كمال فتالحلب13741892

معھد المراقبين الفنيين-حماة1399امنيهغيداء تيسير العبدهللا العبدالرحمنحماة13829212

معھد المراقبين الفنيين-حماة1430حنانحنين قدري الحاج قدورحماة13924266

معھد المراقبين الفنيين-حمص1509اميرهزھراء حسين مستوحمص14021880

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1467انطوانيتعايده منصور الدھنهدمشق14145089

ھندسة االتصاالت-حلب2162فاطمهھاشم محمدتيسير مجيددمشق14230590

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2186ايمانھبة هللا منصور شھابدمشق14340344

ھندسة اإلنتاج-حلب1986رھفمحمدمرھف احمدنادر سعوديحلب14423321

ھندسة اإلنتاج-حلب2013عبيدهمحمد صادق مھاب الحمصيريف دمشق14516716

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1871الھامليث كفاح محرمحلب14628043

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2190نورميساء محمد طارق مدورريف دمشق14727618

ھندسة التصميم واإلنتاج-حمص2080سعادسلمان محمد سليمانطرطوس1487412

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2167ملكرغد مامون زكرياالالذقية14915208

ھندسة الطاقة الكھربائية-دمشق2209نسريننيرمين جمال يونسدمشق15042286

ھندسة الطاقة الكھربائية-دمشق2225حنانحنين احمد نتوفريف دمشق15133248

ھندسة الطيران-حلب2073روالايلي رامي النعنعحمص15213545

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب1995رناجعفر سليمان سليماندمشق15325542

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2011ميرفتمحمد بالل محمد ياسين بادنجكيحلب15424267

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2012فاطمهأحمد مھدي محمد كوجانحماة15514018

ھندسة الميكاترونيك-الالذقية2186يوالمحمد ماھر احمدطرطوس1566255
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة االولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

ھندسة الميكاترونيك-حلب2083تھانيورد ذكي جدلهالالذقية15712687

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2051عائشهبشار عبد الكريم المقداددرعا1586506

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2107امارهخضر محمد بدرانريف دمشق15915187

ھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2157خرمهندى علي خراطهريف دمشق16039537

ھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2063عائشهزھير ابراھيم الخطيبدمشق16127031

ھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2085ھالهيامن محمدعلي اھويديدير الزور1624447

                                                                            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 مفاضلة التعليم الموازي 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 ابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة 

منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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