
 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

3656رقم

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1931انصافحمود محمد رستمدمشق126076

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة2030فاطمهمحمد المازن خالد الحمصيريف دمشق218775

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1926ھدىعلي اسد االدميطرطوس36194

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حلبجميع الرغبات مرفوضة1934ريمامحمدياسر أيمن زعيتردمشق430552

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حلبجميع الرغبات مرفوضة1987ميسوناسامه حسين نخلهريف دمشق515695

2018/11/18

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

السيد مدير معھد                                                    التابع لــــ

      اشارة الى الطلبات االلكترونية والورقية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين تقدموا الى مفاضلة التعليم 
الموازي للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ وكانت جميع رغباتھم مرفوضة أو رسبوا في فحص المقابلة .

  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 التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حلبجميع الرغبات مرفوضة1726رفعهخالد عايد العليحماة618742

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حلبجميع الرغبات مرفوضة1747سمرايمان فاروق طجينحماة724858

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-حلبجميع الرغبات مرفوضة1727ناھدجعفر علي العليطرطوس89588

رغبات مرفوضةاإلعــــــالم-دمشقجميع الرغبات مرفوضة2063حميدهحنان حاتم عمراندمشق943621

رغبات مرفوضةالتربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1669سناءاحمد محمد ابوعسليدمشق1021669

رغبات مرفوضةالتربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمصجميع الرغبات مرفوضة1361مريماحمد محمد الخليل العمرحماة1119672

رغبات مرفوضةالتمريض-حماةجميع الرغبات مرفوضة1882امينةمدينة صالح محمدحماة1225550

رغبات مرفوضةالجغرافية- محافظات-السويداءجميع الرغبات مرفوضة1400زينبعبد الرحمن صبحى صالحريف دمشق1318562

رغبات مرفوضةالحقوق-حلبجميع الرغبات مرفوضة1793وسيمهعمار علي الديبوسطرطوس1410991

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبجميع الرغبات مرفوضة1801صفاءمريم أحمد عوادحماة1528050

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبجميع الرغبات مرفوضة1838ريناعلي حسن حسنطرطوس166909

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبجميع الرغبات مرفوضة1727جھيناغيث محمد كفاحماة1718856
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 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبجميع الرغبات مرفوضة1733مادلينمحمد راتب زيدانحماة1818861

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة1956ياسمينعلي محمد عاصيطرطوس199069

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة1973مريمامجد ريمون عاشورحمص2014874

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة1981وفاءليال معين عيسىالالذقية2117789

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة1966أنيسهسمر ياسر القاضيطرطوس2215677

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة2007جمانهابراھيم عدنان حسنطرطوس238788

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة2010ندىكامل حيدر محمدطرطوس247297

رغبات مرفوضةالزراعة-حمصجميع الرغبات مرفوضة2007ندىيوال احمد عليطرطوس2514010

رغبات مرفوضةالزراعة-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1928أميرهعبد الكريم عبد الرحيم العبد الكريمحماة2615993

رغبات مرفوضةالزراعة-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1888لوريس أحمدعلي نزيه أحمدطرطوس279473

رغبات مرفوضةالزراعة - عام- محافظات-ادلبجميع الرغبات مرفوضة2085فادياعلي زين العابدين محمد مظلومالالذقية289332

رغبات مرفوضةالســـــــياحة-طرطوسجميع الرغبات مرفوضة1888سھاماسماعيل محمد محمدطرطوس296009
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    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالعلوم (الرياضيات)- تخصصي-دمشقجميع الرغبات مرفوضة553اماليهفارس نضال الناصردرعا306284

رغبات مرفوضةالعلوم (الفيزياء)- تخصصي-حلبجميع الرغبات مرفوضة297رداحوائل محمد الجاسمحمص3116533

رغبات مرفوضةالعلوم (الفيزياء)-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1986جميلهدعاء بھاء الدين الحاجيريف دمشق3226566

رغبات مرفوضةالعلوم (الفيزياء)-طرطوسجميع الرغبات مرفوضة1900رناربيع غسان سلومطرطوس336905

رغبات مرفوضةالعلوم (الكيمياء)- تخصصي-حمصجميع الرغبات مرفوضة170نزھاتحسام محمود الجاسمحماة3419985

رغبات مرفوضةالعلوم (علم الحياة)-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1904منىمحمود محمد الحورانيدمشق3521380

رغبات مرفوضةالعلوم السياسية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1782مھاعلي رامز قاسمدمشق3627145

رغبات مرفوضةالعلوم الصحية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2082لينداتسنيم نزير جحاحماة3723297

رغبات مرفوضةاللغة الروسية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1996آنانور نضال ادنوفدير الزور387692

رغبات مرفوضةاللغة الفرنسية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1412رندهسالفه محمد حمويهريف دمشق3926272

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الزراعي - السقيلبية-حماةجميع الرغبات مرفوضة1318أميرهمحمد رضوان عودهحمص4011996

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الصحــــي-طرطوسجميع الرغبات مرفوضة1902يسرارھف فيصل عبودطرطوس4114047
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    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الطبي-حلبجميع الرغبات مرفوضة1810حياهعالء الدين قاسم المفعالنيدرعا427806

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشقجميع الرغبات مرفوضة1795غادةموفق منير الشماطدمشق4323960

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الھندسي-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1289حليمهعدنان خالد صماديريف دمشق4421221

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الھندسي-حلبجميع الرغبات مرفوضة1250ھالهانجلين مازن الحفيانحمص4522656

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الھندسي-حلبجميع الرغبات مرفوضة1284رنكيهاحمد محمد حلمي عبارهحمص4616214

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الھندسي-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1645أميرهآالء محمود برادعيريف دمشق4724597

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-حلبجميع الرغبات مرفوضة1396اميرهاسماعيل حسين عامرحمص4813662

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-حلبجميع الرغبات مرفوضة1341سكوتمحمد فيصل شحودحماة4920782

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-حلبجميع الرغبات مرفوضة1333راغدهمجد مراد السامححماة5022258

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-درعاجميع الرغبات مرفوضة1341ليلىايھاب حكمت ضاويريف دمشق5121224

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للحاسوب-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1707احالمجمعه محمد دوباريف دمشق5218864

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1401ھناءعلي حسن محمدحماة5320635
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    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1410داللسامر فؤاد الحالقدمشق5421404

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للطاقة الشمسية-طرطوسجميع الرغبات مرفوضة1204عائدهبالل عبد العليم كرزونحمص5515406

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للطب البيطري-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1302غادهمحمد نور حيان بدھليحماة5614860

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم)-حمصجميع الرغبات مرفوضة2038سلوىبشار حسام حسنريف دمشق5717019

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1473خيريهمعاذ محمد العبد هللاريف دمشق5821198

رغبات مرفوضةالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1268صفاءغفران محمد محمودالقنيطرة5912579

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقيةجميع الرغبات مرفوضة1501ندىيارا أسامه كرديهحماة6027967

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1607حليمةياسمين ياسر سليمانريف دمشق6123579

رغبات مرفوضةالھندسة الغذائية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2115صفاءغنى محمد حميدوشطرطوس6213116

رغبات مرفوضةالھندسة المائية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2020مھىعمران نور الدين الخماسيالسويداء634253

رغبات مرفوضةالھندسة المدنية- محافظات-الحسكةجميع الرغبات مرفوضة2052عائشهفوزي عبد هللا السعديدرعا648265

رغبات مرفوضةالھندسة المدنية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2201شاديفادي عادل العواددمشق6531763
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    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالھندسة المدنية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2199وردهاحمد خالد الفارسالرقة668019

رغبات مرفوضةالھندسة المعمارية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2204ميسونألين عبد الھادي االسدريف دمشق6724270

رغبات مرفوضةعلم المواد الھندسية-حلبجميع الرغبات مرفوضة1916صفاءمحمد خلدون محمد ھشام الحكيمدمشق6827727

رغبات مرفوضةعلم المواد الھندسية-حلبجميع الرغبات مرفوضة1890عبيريوسف محمد يوسفحماة6917906

رغبات مرفوضةعلم المواد الھندسية-حلبجميع الرغبات مرفوضة1902رباعلي محمد العجيطرطوس706357

رغبات مرفوضةعلم المواد الھندسية-حلبجميع الرغبات مرفوضة1917ثناءنائل عدنان عرجةحلب7134251

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-دمشقجميع الرغبات مرفوضة1460امنهعدن جاسم الجاسمريف دمشق7225343

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-طرطوسجميع الرغبات مرفوضة1436فاطمهأسامه جميل حمادحمص7310905

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة1950نجاحاحمد نورالدين الكنجدمشق7431086

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة1961عائشهصفاء جميل خلفدمشق7548228

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة1950شاديهجعفر حسين محمودالالذقية7612196

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة2012ريملين فھد عبدالالذقية7716862
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    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة1939نجمهقيس حسين العزيز المحمددمشق7826220

رغبات مرفوضةھندسة اإلنتاج-حلبجميع الرغبات مرفوضة1948سالممعمر عارف العبيدحمص7914403

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2064املاحمد محروس نجيبريف دمشق8017208

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2055ثناءمنھل أحمد أيوبحمص8110759

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2030رناأغيد نجدت الراسطرطوس827106

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2063سھامعبد هللا عبد الرزاق حلوانيحماة8319265

رغبات مرفوضةھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج - محافظات-دير الزورجميع الرغبات مرفوضة1911غنجهحسن بھيج الفنديدمشق8422127

رغبات مرفوضةھندسة الحواسيب-حلبجميع الرغبات مرفوضة2115آمنهوائل ياسر حمدالعبددمشق8530593

رغبات مرفوضةھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلبجميع الرغبات مرفوضة1968عائشهامجد نزيه الرفاعيدرعا867596

رغبات مرفوضةھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلبجميع الرغبات مرفوضة1977فوزيهمحمد خيرو كليبالقنيطرة879035

رغبات مرفوضةھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلبجميع الرغبات مرفوضة1987املفداء اياد زريفةالسويداء884808

رغبات مرفوضةھندسة الغزل والنسيج-حمصجميع الرغبات مرفوضة2061سلوىعبير الياس وھبيحمص8921768
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 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةھندسة القوى الميكانيكية-السويداءجميع الرغبات مرفوضة1944رائدهآيه أكرم مرتضىدمشق9049211

رغبات مرفوضةھندسة القوى الميكانيكية-السويداءجميع الرغبات مرفوضة1935امينهمحمد احمد بصوحمص9113568

رغبات مرفوضةھندسة القوى الميكانيكية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2060ريمھمام عاصم القديميدمشق9220867

رغبات مرفوضةھندسة القوى الميكانيكية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2069حليمهأحمد محمود ابراھيمطرطوس936296

رغبات مرفوضةھندسة القوى الميكانيكية-حمصجميع الرغبات مرفوضة2064فاطمةاحمد خالد بشناقالالذقية9413268

رغبات مرفوضةھندسة المعادن-حمصجميع الرغبات مرفوضة2060وفاء عبد الرحيمنور مديح اسماعيلطرطوس9514543

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حلبجميع الرغبات مرفوضة2081ھدىحمزه صادق فوزيالالذقية9611731

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حلبجميع الرغبات مرفوضة2052ثناءالغيدق مازن سمياالالذقية9710288

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حلبجميع الرغبات مرفوضة2088سلمىمحمد اسامه محمود جبقجي عطريحلب9828347

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حمصجميع الرغبات مرفوضة2111جناةاحمد رمضان اسطىطرطوس9910101

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حمصجميع الرغبات مرفوضة2100نجوىصبا ياسر حسنطرطوس10012206

رغبات مرفوضةھندسة النظم اإللكترونية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2053ايمانتيسير محمد اياسودمشق10120216
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 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثانية)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلبجميع الرغبات مرفوضة1999ايمانليندا رأفت ابازيددرعا1029080

رغبات مرفوضةھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلبجميع الرغبات مرفوضة2010تغريدصالح عبد الحميد العبد الرحيمحمص10314410

رسوب في فحص المقابلةمعھد المراقبين الفنيين-دمشقمعھد اآلثار والمتاحف-دمشق1473امنهنور علي غصهريف دمشق10427823

تغيير لغة التفاضلالھندسة المعمارية - حمصجميع الرغبات مرفوضة2141لماسالي رياض الخطيبالالذقية10516835

                                                                                                        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 الطالب ابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا 
الرسوم الجامعية المطلوبة منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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