
تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-الحسكة1760زھيهھيفين خالد موسىالحسكة113274

االقتصــــاد- محافظات-السويداء1918سلمهأنس خلف الربيدانالسويداء24061

االقتصــــاد- محافظات-السويداء1879غادهعلي عماد الدين النجارريف دمشق317506

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1593باسمهمروه ايمن األزھرريف دمشق436521

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1624نورمحمود محمد اديب حجازي الحلبيريف دمشق517898

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1979اناھيديزن حازم الشيخدير الزور64312

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1984نجاحفاطمة الزھراء ابراھيم الكليبدير الزور76492

االقتصــــاد- محافظات-دير الزور1620سميهمحمد مھدي لؤي احمدالالذقية89997

االقتصــــاد-الالذقية2034سميرهمحي الدين غالب الشعيريريف دمشق917472

االقتصــــاد-الالذقية1926ربيعهمحسن محمود خضورحمص1013796

االقتصــــاد-الالذقية1977بدريهمرام فؤاد قاسمالالذقية1117126

االقتصــــاد-الالذقية1927ماجدهھاشم بسيم االطرشالالذقية1210981

االقتصــــاد-الالذقية1974أمنهخالد احمد مرونالالذقية1312814

االقتصــــاد-حلب1714عبيرجعفر محمد سليماندمشق1424044

االقتصــــاد-حلب1692ساميهمجد حسن مسعودريف دمشق1517948

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:

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-حلب1661ازدھارمجد علي غصندمشق1621993

االقتصــــاد-حلب1906سناءعامر رجب زين الدينريف دمشق1716469

االقتصــــاد-حلب1707عبيدهعمرو محمد نجدات حياريهريف دمشق1816817

االقتصــــاد-حلب1782مناليوسف ابراھيم احمددمشق1922188

االقتصــــاد-حلب1741ازدھارعمار منصور منصورحمص2011918

االقتصــــاد-حلب1905غاندهأسامة حيدر ابراھيمالالذقية2113333

االقتصــــاد-حلب1746رولىمحمد عمر حسام الدين فرجحماة2214178

االقتصــــاد-حلب1770رجاءخالد حمود محمدحج حسن حماديحلب2326579

االقتصــــاد-حلب1775صفاءمحمد سعد الشايبحلب2432105

االقتصــــاد-حلب1793اعتدالأحمد محمد يحيى قبيعحلب2528542

االقتصــــاد-حلب1804روضهأيھم راغب المھرالالذقية2611592

االقتصــــاد-حلب1807خديجهمصعب خليل غبيسدمشق2730573

االقتصــــاد-حلب1967كندهعبدهللا صفوان زيتونيحلب2823208

االقتصــــاد-حلب2107سوسيكريكور اسكندر بوداقيانحلب2923809

االقتصــــاد-حمص2034بسمةبكر محمد المصطفىالقنيطرة308412

االقتصــــاد-دمشق2163ليلىأمل ياسين عطاياريف دمشق3139504

االقتصــــاد-دمشق2229رضوهخالد ناصر حسينريف دمشق3217823

االقتصــــاد-دمشق2196ھناءنور عدنان األغوانيدمشق3344800

االقتصــــاد-طرطوس2059حالساره تيسير القرحدمشق3441880

االقتصــــاد-طرطوس2141عائدهسالف عدنان اسماعيلطرطوس3513045

اإلعــــــالم-دمشق2124سماحرھام ريم ديوبالقنيطرة3610568

اآلثــــــــار-حلب1531أديبهعبد هللا عاصم بشيرريف دمشق3721014

اآلثــــــــار-حلب1411ميسونعبد الرزاق ايمن الشھابيحلب3825416

اآلثــــــــار-دمشق1603داللبشار محمد ابراھيمحمص3915094

التـربية - المناھج وطرائق التدريس-حلب1603حسنهاسامه محمد خطيبحلب4028233

التربية - رياض األطفال - إناث فقط-حمص1862تغريدلجين نبيل الجانيحمص4119314

التربية - معلم صف - غير ملتزم-الالذقية1829فراترؤى حسن الحسنالالذقية4215981

التربية - معلم صف - غير ملتزم-الالذقية1633نيفينعبير يوسف محسنالالذقية4318443
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)

  

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-الالذقية1855شيرينرھف فواز عيسىالالذقية4417034

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حماة2031شيماءماريا حسام التمر البرازيحماة4523546

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1655نھيدهاولينا محروس ليونحمص4621461

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1697ليلىميس ايليا الحنتوشحماة4729159

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1742حليمهامل مخلص الفھدحماة4827989

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1586ھنددعاء صالح بكيرهريف دمشق4932071

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1758ھاجرريتا غسان ابراھيمريف دمشق5033092

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق2040رفيقهريم يحيى السالماتدمشق5141587

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1587ريماايمان سعيد االبراھيمدمشق5245005

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1484املسلفانا رئيف قزماحمص5317959

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1488يسرىايمان حسين الدعبولحماة5428127

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1387منار درويش الدنكيآيه رائد علوانحماة5524504

الجغرافية- محافظات-السويداء1289نجلهاسكندر مشھور مرشدالسويداء563690

الجغرافية- محافظات-السويداء1336عبيدهريم محمد مرزوق السحارريف دمشق5736975

الجغرافية-الالذقية1437ھدىساره محمد شحودحماة5826969

الجغرافية-حلب1497عبيرسدرا محمد سامي نمورحلب5935077

الجغرافية-دمشق1545زاھرهھبه سيف الدين علوانريف دمشق6032232

الجغرافية-دمشق1485يسرىريم احمد الحايكريف دمشق6136466

الجغرافية-دمشق1531سوريهسليمان ثابت جمولدمشق6230204

الجغرافية-دمشق1602زھورھديل غسان الخازمدمشق6344604

الجغرافية-دمشق1470رائدهوالء ھيثم الحوراني الجباويريف دمشق6439661

الجغرافية-دمشق1472سحرغالية توفيق السعديدمشق6542852

الجغرافية-دمشق1488عطورھند محمود فياضريف دمشق6626971

الجغرافية-دمشق1657رشامحمد طاھر محمد القاويالالذقية6710646

الجغرافية-طرطوس1553منيرهأالء بسام حمودطرطوس6815458

الجغرافية-طرطوس1597سناءحسين سامر شدودطرطوس699810

الجغرافية-طرطوس1635عبيرزينب رامز معالطرطوس7011822

الحقوق- محافظات-دير الزور1703ليلىمحمد مازن منيف طهدمشق7125951
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي
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االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الحقوق- محافظات-دير الزور1718غادهغالب موفق المصريريف دمشق7217890

الحقوق-الالذقية1981ليناامجد عبود االحمددمشق7326009

الحقوق-حلب1862انعامسليمان محمد ابو اسعددمشق7425074

الحقوق-حلب1884ھناءمحمود ثابت بركاتحمص7514284

الحقوق-حلب1845مارييترنا عبدو دبانيالالذقية7616727

الحقوق-حلب1776منىحيدر احمد محي الديندمشق7724056

الحقوق-حمص1898شفيقهجميل محمد شھيرهالالذقية7810794

الحقوق-دمشق2050اميرهھيا زياد ماردينيريف دمشق7927691

الحقوق-دمشق2130اميمهحنين سعيد رشيد الشعرانيالسويداء806033

الزراعة- محافظات-الحسكة1404سمرعبدالرحمن عالءالدين عبدالرزاقدمشق8125088

الزراعة- محافظات-السويداء1837جواھرابراھيم جمال الدين سروردرعا827623

الزراعة- محافظات-دير الزور1629يوالمحمد فادي ضياء محمددمشق8322372

الزراعة- محافظات-دير الزور1793ليلىمعن خلف العبددير الزور8410099

الزراعة-الالذقية2113نسرينكامل غازي محمودالالذقية859271

الزراعة-الالذقية2122عفراتراما بسام عبودالالذقية8619134

الزراعة-الالذقية2129ھندمنجد فادي قدسيهالالذقية8711630

الزراعة-حلب1757دعديزن ماھر مناعالالذقية8811436

الزراعة-حلب1718نداءيوسف مازن ميھوبطرطوس897791

الزراعة-حلب1712سعادمحمد شكيب حسينطرطوس9010145

الزراعة-حلب1716ناھدشھد بشار السماعيلطرطوس9111497

الزراعة-حلب1815عائشهليليان آزاد رشوحلب9235417

الزراعة-حلب1852فتاةأيه احمد العليطرطوس9315995

الزراعة-حلب2068منىعلي ابراھيم االطرشالالذقية9410392

الزراعة-حمص1934روالساندي جالل العوجهحمص9519542

الزراعة-حمص1935سھادري تامر السباعيحمص9610053

الزراعة-حمص1959سحرمحمود محمد محمدطرطوس976922

الزراعة-حمص1965منالراني نعيم منصورحماة9818191

الزراعة-حمص1969نداءعبد العزيز غالب مصطفى نوريحمص9915251
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

الزراعة-حمص1991ينالمحمد أمير اسامة الحصنيحمص10015279

الزراعة-حمص1958ميساءآيه عبد هللا قدارالالذقية10115727

الزراعة-حمص2091زنجهشيرين جودت اسماعيلالالذقية10217570

الزراعة-دمشق1894رغدهحيدر نبيل جنادريف دمشق10318178

الزراعة-دمشق2035رميلهكرم عدنان قاسمالالذقية10411119

الزراعة-دمشق2063سالمبتول عادل عبدهللالالذقية10518829

الزراعة-دمشق1909منھلابراھيم ماھر عباسحمص10614354

الزراعة-دمشق1925ھاالمحمد شادي ضغامطرطوس1076880

الزراعة-دمشق2020ليناحيدر ھاشم القرطاليالالذقية10810336

الزراعة - السلمية-حماة1902ايمانمحمد فداء حسن آغاحمص10910178

الزراعة - السلمية-حماة2110رداحسالي ناظم صليبيحماة11031092

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2082حنانمايا اسامه جونيالالذقية11115754

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2065رنانتالي نضال جبيليالالذقية11216600

الســـــــياحة-حمص1758زيناعبد الرحمن ھيثم سقىطرطوس1138565

الســـــــياحة-حمص1811ابتساممحمد سھيل السيد عليحمص11412731

الشـــــريعة-حلب1517زكيهعباده ايمن كنعانحماة11515900

الشـــــريعة-حلب1453غاليةمجد الدين عبد الرزاق بكداشحلب11624234

الشـــــريعة-دمشق1713امنهتبارك محمد الدنفريف دمشق11724194

الشـــــريعة-دمشق1722نوالمريم جمعه عبد القادرريف دمشق11830638

الطب البيطري- محافظات-دير الزور1625فوزيهوائل ابراھيم المحمدريف دمشق11918057

الطب البيطري-حماة1790روضهعبد القادر زكريا كيالريف دمشق12018882

الطب البيطري-حماة1809كوكبيوشع احمد خليلحمص12112598

الطب البيطري-حماة1838ضياءآالء أسامة عكعكحماة12231015

العلوم (اإلحصاء الرياضي)- تخصصي-حمص436ھدىأنس محمد غياث حجازيحمص12316238

العلوم (اإلحصاء الرياضي)-حمص423فداءحسان عبد الحميد التتانحماة12414040

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقية436رناماسه يوسف محمدالالذقية12517709

العلوم (الجيولوجيا)-حلب530صفاءمحمد عاصف عيسىحماة12620780

العلوم (الجيولوجيا)-حلب1544رحمهمصطفى خضر الحمشوحماة12720815
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تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الثالثة)
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التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1688ردينهبتول عبدو الجورانيحمص12817993

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1765وفاءامجد سمير الكرديحمص12911148

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1788رانياعلي معين محرزحمص13011374

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1932نعماتاريج محمد رمضانحمص13124202

العلوم (الجيولوجيا)-دمشق1940سحرعبد الرحمن حسان السميحاندمشق13231659

العلوم (الجيولوجيا)-دمشق1821تھانيمحمد انس منذر شيخانيدمشق13324547

العلوم (الجيولوجيا)-دمشق1866ايمانموسى رائد الحمادهدمشق13431997

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-الالذقية423فداءنور هللا علي حاج يوسفالالذقية13512955

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حلب436ربىيزن علي نصرهحماة13618613

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-دمشق530اميرهيزن علي حسندمشق13722409

العلوم (الرياضيات)- محافظات-القنيطرة1607عفافبالل حسن الحسنيهريف دمشق13818021

العلوم (الرياضيات)-الالذقية1562ريمبشار اسد خضر الحسنحمص13913117

العلوم (الرياضيات)-الالذقية1795روضهبشار محمد علي بكرجانالالذقية14013195

العلوم (الرياضيات)-الالذقية1737سماھرابراھيم معروف ابراھيمطرطوس1418445

العلوم (الرياضيات)-حلب1486ھاجرهسوسن محمد محمودحلب14244372

العلوم (الرياضيات)-حمص1751منالرضوان محمد بديع زعويطدمشق14325570

العلوم (الرياضيات)-حمص2010أملعفراء مصطفى العليحمص14420261

العلوم (الرياضيات)-دمشق1944فاطمهيسرى انور ابو رياحدمشق14547311

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-الالذقية337سحرحسن علي اسماعيلالالذقية14611634

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حلب299نائلهعلي أحمد شريقيحلب14728331

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حمص350فاطمهعلي درويش الخشحماة14817670

العلوم (الفيزياء)- محافظات-ادلب1629الھامديانا دريد عميشحمص14917736

العلوم (الفيزياء)- محافظات-ادلب1691سلوىرھام خالد الحمودحماة15023817

العلوم (الفيزياء)-حلب1497سميرهراما محمود محمد حسيبحلب15137694

العلوم (الفيزياء)-حلب1505فاتنھبة هللا رامي سيدحلب15240195

العلوم (الفيزياء)-حلب1516ثروةرافيا مدحت حميديحلب15338941

العلوم (الفيزياء)-حلب1548عريفهمحمد عثمان محمدحلب15432312

العلوم (الفيزياء)-حلب1600بلقيسھيا طالل بركاتحلب15546273
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الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب
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العلوم (الفيزياء)-حلب1607ھدىمحمديحيى فوزي سويدحلب15624832

العلوم (الفيزياء)-حلب1624عبيرمحمداديب يحيى معرستاويحلب15724802

العلوم (الفيزياء)-دمشق1893مرجهسالم علي السعدالقنيطرة15811056

العلوم (الفيزياء)-دمشق1948اسماءلينا محمد خير ھاروندمشق15948254

العلوم (الفيزياء)-دمشق1982سوسنسيدرا عمادالدين فرحالقنيطرة16010741

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-دمشق194ناريمانساره حسان فيوميدمشق16143275

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1831فدوىعلي محمد الشماليدرعا1626814

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1891مھيرهعالء عبد الرحيم سوداالالذقية1639692

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1948صديقهلين فايز االعمىالالذقية16420379

العلوم (الكيمياء)-حلب1748رويدهعبد الحميد أحمد قرطلحلب16524112

العلوم (الكيمياء)-حلب1775مالءمحمدعادل ايمن مدراتيحلب16623542

العلوم (الكيمياء)-حلب2000كليمهميديا بكر محمدحلب16741607

العلوم (الكيمياء)-حلب2055وفاءمحمد جمال نفاخحلب16823247

العلوم (الكيمياء)-حمص1835عبيربديع فھمي المسمومحمص16910031

العلوم (الكيمياء)-حمص1849ھيامسالم صالح كريدليحمص17017438

العلوم (الكيمياء)-حمص1921دانيهعبد اإلله نايف السيدحمص17110781

العلوم (الكيمياء)-دمشق2103منىنور اسماعيل البغداديريف دمشق17239726

العلوم (الكيمياء)-دمشق2056فالنتينابتول بكري ظاظادمشق17341230

العلوم (الكيمياء) - تدمر- محافظات-حمص1726ندىعبد هللا محمد وليد شقرهحمص17415258

العلوم (علم الحياة)- تخصصي-الالذقية258فخريهمايا ناصر الزعيمطرطوس17512607

العلوم (علم الحياة)- تخصصي-الالذقية262خديجهبشرى ماجد عثمانطرطوس17616116

العلوم (علم الحياة)- محافظات-السويداء1586رقيهراما سالمه الجبرالسويداء1776907

العلوم (علم الحياة)- محافظات-السويداء1603دارينبشار وسيم العباسالسويداء1784391

العلوم (علم الحياة)-حلب1559صبحيهمحمود عبداللطيف جمعهحمص17915358

العلوم (علم الحياة)-حلب1552عليةھدى أحمد جبسحلب18035299

العلوم (علم الحياة)-حلب1568منالعبد اللطيف ايمن شماعحلب18125468

العلوم (علم الحياة)-دمشق1896منىبيان عماد النحاسدمشق18246592

العلوم (علم الحياة)-دمشق1980رغداءغزل عمار عربشهريف دمشق18327474
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العلوم (علم الحياة)-دمشق1971سارهرنيم محمد االسوددمشق18448049

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب1986خالديهعمار عدنان العطاريف دمشق18521553

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب1996لجينهربى أحمد قبيطريدمشق18644636

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب1890رنداعبد الرحمن احمد سرورحمص18710386

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب1833سعادياسين احمد فاقيالالذقية18810915

العلوم اإلدارية- محافظات-ادلب1874سحربراء محمد صالح رستمالالذقية18910581

العلوم البيئية-دمشق1735مريمدانيا مأمون طبيخدمشق19043783

العلوم البيئية-دمشق1777امانيلين محمد نذير الخرفاندمشق19140040

العلوم البيئية-دمشق1842فلایرذوالفقار منذر ابراھيمدمشق19221944

الفلسفة-دمشق1603صباحھبه عمر طاھردمشق19347022

الكلية التطبيقية - ميكانيك مركبات-الالذقية2096وعدعلي مثنى غصهالالذقية19412882

اللغة اإلنكليزية-الالذقية289ميساءفخريه اياد سرحانريف دمشق19539611

اللغة اإلنكليزية-حلب285كلجينمحمد جوان محي الدين سعدودمشق19620578

اللغة اإلنكليزية-حلب280فيفيانمارسول محمود بركاتطرطوس19712799

اللغة اإلنكليزية-حلب287يسرىياسمين زكي غصنالالذقية19815720

اللغة اإلنكليزية-حلب282غزوىسحر ناصر اندوريطرطوس19913481

اللغة العربية- محافظات-القنيطرة380ميسونريم عبد الناصر العسراويريف دمشق20025294

اللغة العربية- محافظات-درعا361ماجدهعلي محمد عيد عبد القادردمشق20131733

اللغة العربية- محافظات-درعا358ميساءآالء جھاد الخليلدرعا20210020

اللغة العربية-حلب355مھاھبا قاسم النجارريف دمشق20326544

اللغة العربية-حلب352عتابريان حسان شريتححمص20419857

اللغة العربية-حلب340سلمىفاطمه عبد القادر االبراھيمحلب20540712

اللغة العربية-دمشق384خديجهكناز ممدوح حكيمدمشق20644139

اللغة الفارسية-حمص1666لوزيهرزان سليمان محمودحمص20719520

اللغة الفرنسية-حلب200سوسنليال عمر زينيحمص20817469

اللغة الفرنسية-حلب219ھالةريان محمود كركصالالذقية20919470

اللغة الفرنسية-حلب188فتوناالء احمد وفائيحلب21035977

اللغة الفرنسية-حمص238جميلهعلي وائل التالويحمص21111521
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المعھد التقاني اإلحصـــائي-دمشق1513مرفتمريم غسان التركمانيدمشق21245038

المعھد التقاني الزراعي-حمص1454بلقيستاال محمد ادريسحمص21317228

المعھد التقاني الزراعي-حمص1460روضهراما رامز الشعار المصريحمص21417749

المعھد التقاني الزراعي-حمص1460خيريهمحمد خير احمد صالححمص21513442

المعھد التقاني الزراعي-حمص1464رناأحمد رمضان الموسىحمص21613354

المعھد التقاني الزراعي-حمص1476غصونمحمد عادل السليمهحمص21714093

المعھد التقاني الزراعي - السقيلبية-حماة1375وفاءلندا خليل قزيزحمص21822916

المعھد التقاني الزراعي - السقيلبية-حماة1330صباحوليد خالد السلومحماة21920134

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1428ليلىيوسف موسى موسىالحسكة2209804

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1565ايمانمحمد اسماعيل الجراددرعا2217982

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1403اغراءبشرى حافظ ابراھيمحماة22226177

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1433رفيقهمؤمن مسعود المدورريف دمشق22315203

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1446عائشةعبدالرحمن محمدسھيل الحاج محمدحلب22423917

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1457فاطمهمحمود محمد الدرويشحلب22523560

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1458ايمانسميره محمدعمار الرحال الراويحلب22640217

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1647منالسدرة المنتھى محمد برھان نعمانحلب22737030

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1858سوسنزكيه معمر حمامهحلب22838993

المعھد التقاني الصحــــي-حمص1621زھورمنار عبد الباسط البقاعيحمص22918842

المعھد التقاني الصحــــي-حمص1762مھاعمار احمد سليمحمص23013772

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1941سميهايمان محمود العمرحماة23123289

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1974حياةرؤى عمر شنواندمشق23242947

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1916نجاةشھد احمد الرحلريف دمشق23325416

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2024منىبتول عمار ھزيمريف دمشق23426845

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1930نجوهمحمد فريد يوسفدرعا2357439

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2042اعتدالمؤمن رزق السويداندرعا2368270

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1457ملكبتول زياد حجازيريف دمشق23736409

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1523سميرانور سعيد السعيدالشيخ حميدودير الزور23811590

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1613فلایررؤى شادي ابراھيمدمشق23944488
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المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1653الھامموسى باسل سليمانطرطوس2406270

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1701فاطمهريان محمود عكروشالالذقية24118763

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1720نوالغزل سمير خرماالالذقية24218576

المعھد التقاني الطبي-حلب1531نايفهزكريا يحيى السمارهالسويداء2435026

المعھد التقاني الطبي-حلب1781فاطماحمد عدنان مسلمالرقة2449170

المعھد التقاني الطبي-حلب1909مريمعبد القادر محمد أبو راسحماة24517018

المعھد التقاني الطبي-حلب2032سناءفاطمه عبد اللطيف خليلدير الزور24611576

المعھد التقاني الطبي-حلب2066نجوىبتول محمود بزماويادلب2475175

المعھد التقاني الطبي-دمشق2027فلایرتغريد خالد الفھيدالقنيطرة24811048

المعھد التقاني الطبي-دمشق2028ھبهآية محمد ياسر السواحريف دمشق24932598

المعھد التقاني الطبي-دمشق2061وسامالھام زياد الخالدريف دمشق25023858

المعھد التقاني الطبي-دمشق2008وفاءاحمد خليل ضاھردمشق25125272

المعھد التقاني الطبي-دمشق2051زكيهميار محمد امير ناعسةريف دمشق25232918

المعھد التقاني الطبي-دمشق1988صفاءمحمد فاروق الخطيبريف دمشق25315077

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1799باسمهمحمد عالء يحيى يساريدمشق25431925

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1813سفانهمحمد وحيد غالب القادريريف دمشق25516987

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1682جازيةشذى محمد الشيخريف دمشق25624507

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1706حليمةحازم حسام كريزانريف دمشق25716931

المعھد التقاني المالــــــــــــــي-دمشق1583حنانميس موفق عزيزيةدمشق25840170

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1284فاديامحمد منير سوسقريف دمشق25915246

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1311زھيةعمر سمير عبد العزيزريف دمشق26021379

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1356فاطمهعبدهللا حسين الحجيحمص26113142

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1378نھلهليليان سعد الياسحمص26222871

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1500فاطمهعمار ياسر النجمحمص26311922

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1435ساميهعلي سھيل مسعودالالذقية26410127

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1687ميادهجعفر موسى الونسيحماة26517401

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1324فاديافاطمه فيصل حاج حسينالالذقية26619484

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1549رصادريم علي راعيالالذقية26714730
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المعھد التقاني الھندسي-حلب1329خديجهمحمديمان جمال نتوفدمشق26831948

المعھد التقاني الھندسي-حلب1220فاتناسامه محمدخير عمرانحمص26916224

المعھد التقاني الھندسي-حلب1420ليناروان عبد السالم عارفهطرطوس27016502

المعھد التقاني الھندسي-حلب1299منالميس فراس شحطحلب27138110

المعھد التقاني الھندسي-حلب1300ھجانمحمد غسان مملوكحلب27228157

المعھد التقاني الھندسي-حلب1355صفيهعبدالرحمن عبدالرزاق الحديدحمص27312431

المعھد التقاني الھندسي-حلب1357منالصفاء عائشه صالح رواسحلب27444671

المعھد التقاني الھندسي-حلب1358نورهجودي بشير جاناتحلب27537417

المعھد التقاني الھندسي-حلب1387سمرضحى حسن ابو خميسحلب27640187

المعھد التقاني الھندسي-حلب1402سمرأميه محمد حمدوشةحلب27737973

المعھد التقاني الھندسي-حلب1408ھيفاءبشار نبيل رزوقحلب27825908

المعھد التقاني الھندسي-حلب1426رانياعبدالرحمن وليد مشنوقحلب27926607

المعھد التقاني الھندسي-حلب1427جمانهاحمد محمدجمال صافيهحلب28026010

المعھد التقاني الھندسي-حلب1429عالعبد هللا اكرم السليمانحمص28115305

المعھد التقاني الھندسي-حلب1518ھدىمحمد كمال فتالحلب28229134

المعھد التقاني الھندسي-حلب1911ميرفتمھند اسامه قطانحلب28328080

المعھد التقاني الھندسي-حمص1526شفيقهسقراط فراس محمدحماة28417412

المعھد التقاني الھندسي-حمص1547اسماءآية محمد فراس السيد سليمانحمص28517695

المعھد التقاني الھندسي-حمص1558ميرفتھديل ناظم الطرشهحمص28621797

المعھد التقاني الھندسي-حمص1569نسرينعال عبد المعين حجوزحمص28722692

المعھد التقاني الھندسي-حمص1574فاديهايلينا مروان طنوسحمص28820333

المعھد التقاني الھندسي-حمص1593سمركاريس عمار روميهحمص28921772

المعھد التقاني الھندسي-حمص1602سمرمحمد عھد الديوبحمص29012007

المعھد التقاني الھندسي-حمص1617رابعهاحمد محمود المنصورحمص29110011

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1652سوسنحمزة محمد درة العمريدمشق29226482

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1873ياسمينابراھيم جالل عثمانريف دمشق29315003

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1942أمينهمحمد عبد القادر القادريريف دمشق29418192

1450ضحوكضحى محمد الديبحمص29517960
المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر 
(الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص
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1450شمسرنيم فضل هللا شيخ سليمانحمص29622684
المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر 
(الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب2191كوثرليث محمود الجراددير الزور2975109

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب2085خنسةريم كامل الخلفدير الزور29811730

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلب2203فطيمفھد سلطان الحجةدير الزور29910062

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1586سناءأغيد محمد محمدريف دمشق30018161

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1429جميلهمرح يونس القاضيحمص30122731

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1480املمروه احمد ديبحماة30229649

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1459رقيامحمد احمد جالليريف دمشق30321496

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1281مريمعلي بدر االحمدحمص30414363

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1353ندىراما عبد الكريم حمادهحماة30523750

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1310مؤمنهمحمد شريف محمد وجيه الكيالنيحماة30615426

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1383نجوىتسنيم عبد الحميد جعبانحماة30724264

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1374مھانورا حسن موسىحلب30837360

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1516وحيدهمريم ھيثم االبراھيمحلب30938634

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1258ليلىمحمد محمود سمعودمشق31032209

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1339سمرعبد هللا نزال الجبردمشق31132154

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1238رندهعبدالسالم ممدوح الكرديدمشق31226544

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1840ثناءمحمد معاذ محمد بسام صادقدمشق31321099

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1972منىمحي الدين محمد مروان الخانجيدمشق31423437

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1616منالاحمد مضر الجيروديدمشق31523474

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1639منارتقى بسام الجمالدمشق31643168

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق2188ملكاحمد رياض محمد بسام طرابلسيدمشق31721044

المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة-حماة1806ختامريما عمار البكورحماة31826110

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات (ملتزم)-حلب1764اميمهمحمد نبيل ابراھيمطرطوس3198835

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات (ملتزم)-حلب1996ھناءحيدره يوسف عيسىطرطوس3208307

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1487املزينب مشھور جارميحمص32122163

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1501ھيامرھف منيف سليمانحمص32224243

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1509صفاءنور حسام محاسندمشق32348382
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المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1427صبحيهحمزه احمد الجلدزبيديدمشق32432113

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1445مريمنغم ايمن يحيىدمشق32543908

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1430سميرهمحمد فيصل العبيدحمص32614394

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1513ميادهمرام رضوان الحرشدمشق32748751

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1513ھيلياثريا محمد ظافر مصطفىدمشق32845171

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1519املراما محمود حسينالقنيطرة32910884

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1617ابتسامناديا عبد اإلله عسليه مبروكهدمشق33041539

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1402رانيامحمد سمير الھواريف دمشق33121654

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1403ناھدهشروق ھيثم المظلومدمشق33241325

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1405ناديهريم فتحي الحسينالقنيطرة33312577

المعھد التقاني للطب البيطري-حماة1682شذىملك تمام قطرنجيحماة33423781

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1418فضيلةعدنان محمد عمار أبو ساقريف دمشق33515717

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1743سھيربشرى باسل مكيدمشق33642559

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1475ابتساموعد نورس المطاوعريف دمشق33723430

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1495نداءثروات فھد خوالنيريف دمشق33823377

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1442نسرينكرم مازن الشايبدمشق33920291

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1420انعامسنا خليل صوانريف دمشق34023769

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1444ھدىنور ھيثم مصطفىالقنيطرة34110866

المعھد التقاني للكھرباء والميكانيك-الالذقية1523فاطمهميار سليمان صبرهحماة34218028

المعھد التقاني للكھرباء والميكانيك-دمشق1493ودادأحمد محمد الحلبيريف دمشق34316494

المعھد التقاني للنقل البحري-طرطوس1147سلوىفراس نقول مخولحمص34415457

المعھد التقاني للنقل البحري-طرطوس1408سميرهالقاسم مامون عفوفحمص34513116

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1366ھاللهعبدالرحمن عصام الحوريريف دمشق34617765

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1475حنانرضى شافع نصارالسويداء3474033

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1507ايمانمحمد خير محمد سيفريف دمشق34816863

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1532ھناديآيه محمد حسن شيخ الشبابدمشق34943867

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1573سميهابراھيم اسماعيل برغلهريف دمشق35021071

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1566فاتنمحمد يزن سامر جانوديدمشق35120592
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المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1567داللتقى حسين درباسريف دمشق35232281

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1485ساميةلينا محمود خلوفريف دمشق35325235

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1489سمرمحمد مجد محمد كمال الرفاعيدمشق35422214

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1589رويدةمحمد حسام محي الدين ماردينيدمشق35521087

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1569ھيفاءرنيم محمد السويسريف دمشق35632718

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1570ديبهياسمين محمود موسىريف دمشق35730462

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1565فاطمهاسماء نزار شاويشريف دمشق35825945

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1489مريماسراء عماد تمرازريف دمشق35932540

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1613قمرمروه فواز زرزورريف دمشق36026146

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1603رانيااسراء حسام الدين النعمهدمشق36140015

المعھدالتقاني للحاسوب-حماة1612سميرهھند سليمان الجزارحماة36229312

المعھدالتقاني للحاسوب-حماة1623جلنارماريه محمد الخزاميحماة36329309

المعھدالتقاني للحاسوب-حماة1630ندىھناء محمد علي العلوانيحماة36423558

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1569سمارمايا شوكت شحودحمص36519344

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1599شھرزادمحمد فيصل القاسمحمص36612009

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1610أنوارأحمد عاطف عبد الھاديحمص36715217

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1247سناءمحمد جمال مشينشدمشق36831270

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1222سناءيارا ابراھيم العقولحمص36918143

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1418ميسررشا رضوان محمدحمص37018251

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1481ندىغدير حسن محمدحمص37111933

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1244ميساءعلي حسن السليمانحماة37218795

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1562فكرهمعالي موفق ابو عيسىالالذقية37318706

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1812فادياآيه ھيثم تامرالالذقية37416961

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1172فاطمهمصطفى شريف زيتوندمشق37531006

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1311فاطمةنور عبدالرحمن كلثومحلب37639006

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1319عائشهعبدالرحمن عبدالكريم الجدوعحلب37729268

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1337حسناءمحمد احمد نجارحلب37823240

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1361روعهسعد هللا احمد السيدحلب37924432
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المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1390منىروان أحمد خطيبحلب38038852

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1400حسناءمحمد محمد كالسيحلب38129279

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1196عفافايوب يوسف الظاھردرعا3827721

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1252عبيرايالف باسم الطلبدرعا3839161

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1610اسماءعال حسين دقماقدمشق38447218

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1735سليمهزينب يوسف الحجيريف دمشق38523165

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1627نجودنور الھدى جمال العقلهريف دمشق38623423

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1729ابتسامعلي بشار عبد الرحمنالالذقية38712865

المكتبات والمعلومات-الالذقية1646منىآيه عفيف العوكيالالذقية38816341

الھندسة البترولية-حمص2165صفاءعارف نبيل عارف الشنطيدمشق38927822

الھندسة البترولية-حمص2116ندىمحمد عبد الحميد العيسىحمص39012002

الھندسة البترولية-حمص2118ترياقجعفر اديب حسنالالذقية39112111

الھندسة التقنية - تكنولوجيا األغذية-حلب2036براءهاسراء سعيد بريكحماة39224288

الھندسة الطبوغرافية-حلب2084ھدايتجودي محمود عجمحلب39337656

الھندسة الطبوغرافية-حلب2085رنهمحمديحيى عالء الدين حالقحلب39423340

الھندسة الطبية-دمشق2277خنساءيمان عبد الجبار ابو خليلالالذقية3959853

الھندسة الغذائية-حمص2083انتصارفاطر نورس ابراھيمحمص39611947

الھندسة المدنية- محافظات-الحسكة2064زغيرهعلي سالم الحاج محمددير الزور3975719

الھندسة المدنية- محافظات-الحسكة2057عنودمحمد علي الشيندير الزور3985654

الھندسة المدنية-حمص2210سمرعلي فارس الشريفدمشق39921533

الھندسة المدنية-حمص2198ساميةأحمد عالءالدين رمضانادلب4002708

الھندسة المدنية-حمص2212صباطارق ابراھيم دقماقدمشق40120073

الھندسة المدنية-حمص2221آمنهأيه جودة الزعبيدرعا4029621

الھندسة المدنية-حمص2221صفاءأحمد باسل عليدمشق40323694

الھندسة المدنية-دمشق2262فلایرسالم محمد شريف خليلدمشق40422635

الھندسة المدنية-دمشق2266سيرينمحمد عيد احمد حسام الدين رحالدمشق40525418

الھندسة المعلوماتية-حلب2273مريمشھد عمار اعرجالقنيطرة40610589

الھندسة المعلوماتية-حلب2267فداءمنار الدين عارف حساندمشق40726328
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الھندسة المعلوماتية-حلب2273شھنازمحمد ماھر القاسمدير الزور4085729

الھندسة المعلوماتية-حمص2252حنانسليمان محمد الشريفدمشق40922290

الھندسة المعلوماتية-حمص2240فاطمهأسعد عبدو الشيخدمشق41025504

الھندسة المعلوماتية-حمص2266منارعلي عماد درويشدمشق41122746

الھندسة المعمارية-حلب2132رھفطالل نضال ابو عاصيالسويداء4123712

الھندسة المعمارية-حمص2195زبيدهمحمد سمير العجميريف دمشق41315681

الھندسة المعمارية-حمص2197فلایررغد عصام ابو عاصيريف دمشق41423392

الھندسة المعمارية-حمص2146سناءالنا محمد فھد فريد العشالالذقية41514986

الھندسة المعمارية-حمص2151وفاءعبد المجيد محمد حسان الكحيلحمص41610349

الھندسة المعمارية-حمص2210غينهريم صفوان الخلوفريف دمشق41736067

الھندسة المعمارية-طرطوس2134ندالين يوسف معروفحماة41826693

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2129ميسونيوسف محمود الحايكريف دمشق41921676

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2124داللمحمد يوسف محمودطرطوس4206261

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2128فاطمهلمى محمد قالبالالذقية42115352

علم اجتماع-حلب1498بتولشھد احمد بغداديحلب42240781

علم اجتماع-حلب1544ھنادياحمد عبد الكريم اشرمحلب42323998

علم اجتماع-دمشق1669إناسروان بسام يعقوبدمشق42443632

علم اجتماع-دمشق1623ناديةصفا محمد احمدريف دمشق42523566

علم المواد الھندسية-حلب1904فاطمهمحمد حسان بناحلب42623249

علم المواد الھندسية-حلب1918فاطمهمحمدنافع علي بوشيحلب42723327

علم المواد الھندسية-حلب1919فاتنعالء الدين محمد خير عيوندمشق42830446

معھد المراقبين الفنيين-الحسكة1273كافيهراوان احمد نعسانالحسكة4298631

معھد المراقبين الفنيين-الحسكة1342امينهبثينه عبد الفريد محمدالحسكة43014050

معھد المراقبين الفنيين-الالذقية1385والءمريم جھاد طموححماة43129311

معھد المراقبين الفنيين-حماة1401ريمھال طلعت ديوبحمص43218469

معھد المراقبين الفنيين-حماة1427نايفهملك محمد الحمادهحمص43322138

معھد المراقبين الفنيين-حماة1430غنىشھد باسم سرورحمص43417618

معھد المراقبين الفنيين-حماة1442اديبهبدر سامر ورارحماة43519914
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معھد المراقبين الفنيين-حماة1445ھالهمحمد حسام العبيسيحماة43619649

معھد المراقبين الفنيين-حماة1690حالجويل جبران نسبحماة43729401

معھد المراقبين الفنيين-حمص1490ھناءآيه حسان زيدحمص43817975

معھد المراقبين الفنيين-حمص1496سعادعلي مرعي خاناتحمص43914992

معھد المراقبين الفنيين-حمص1498رندهمحمد حسان محمد رشيد كبريتحمص44015388

معھد المراقبين الفنيين-حمص1508لينابدور فادي محمدحمص44119489

معھد المراقبين الفنيين-حمص1511نسرينسوسن اسعد االسعدحمص44222340

معھد المراقبين الفنيين-حمص1543سالملبنى تمام السليمانحمص44318972

معھد المراقبين الفنيين-حمص1560سھاملبنى علي العباسحمص44418973

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1468ملكفاتنه محمود زينهدمشق44541509

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1620ميساءضحى محمود قطيمانريف دمشق44624369

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1449حليمهامنه أحمد فندقليريف دمشق44726004

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1463خولهعبد هللا محمد خراطهريف دمشق44821025

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1467مريمنور محمد ھنديهدمشق44948458

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1515رويدهآالء علي شاميةريف دمشق45025888

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1451سميهھمام محمد الصايغريف دمشق45115490

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1525سناءمحمد محمود دحبورريف دمشق45215771

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1229ندىمنھل محمد المغربيحمص45310596

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1301سميرهلينا علي الحسابحمص45424277

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1326فاديامايا عازار مقدسيحمص45522050

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1340غانديعلي ايمن اليوسفحمص45611506

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1368فاديامجد مخول زيادهحماة45720073

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1377سحرمايا عدنان علوشطرطوس45814956

معھد المراقبين الفنيين-طرطوس1469وفاءبراءة أحمد ديبطرطوس45914762

ھندسة االتصاالت-حلب2205سوزانبتول فايز اسمندردمشق46044461

ھندسة االتصاالت-حلب2213فاتنإنجي مفيد صالحدمشق46144451

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2175محاسنحسن وحيد شاھينالقنيطرة46210126

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2168سوسنرھف محمد نزيه رمضونحمص46317765
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ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2183سميرهھيفاء غسان االحمددمشق46444609

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2186اعتدالرفاه مرعي الصاجدمشق46546494

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2205فلایرآيه سھيل ديبوسدرعا4669931

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2206ھيفاءعبد هللا عدنان العزيزدرعا4677361

ھندسة اإلنتاج-حلب1947حسناءمحمد بسام داداحلب46832542

ھندسة اإلنتاج-حلب1950ھالهمحمدامير عبدالرحمن حافظحلب46923291

ھندسة اإلنتاج-حلب1963غزوهيزن محمدماھر ھاشمحلب47023989

ھندسة اإلنتاج-حلب1964غزوهعمر محمد ماھر ھاشمحلب47128283

ھندسة اإلنتاج-حلب1967غرودساره ثابت المغربيحلب47236710

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1925نھلهوسام محمد عجاجالسويداء4734114

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1858وفاءھبه عبدالسالم احمدحلب47446069

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1876بنانعلي عبد اللطيف المحمد المحمودحماة47522640

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2040ھناديعباده عبد السالم حوريدمشق47626526

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2176زكيهابراھيم نقوال علمريف دمشق47715355

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2222ضحوكمحمد عيد عماد قادريدمشق47827388

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2203نظميهعمران بسام محمد علي الحلبيدمشق47926596

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2165بشرىفھد فاروق شيخوريف دمشق48019273

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2165رناحليم انطون اسبرطرطوس4818977

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2219نجاحكامل سليمان الميھوبحماة48216167

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2146كفاماريه احمد المطردير الزور4837142

ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج - محافظات-دير الزور2022حنانمحمد نوري كارم علوشدير الزور48410581

ھندسة التصميم واإلنتاج-حمص2081سارهرافي ھيثم قصقصحمص48514720

ھندسة التصميم واإلنتاج-حمص2076اسمھاناحمد باسم ديبوالالذقية4869178

ھندسة الحواسيب-حلب2096فاطمةجودي حسين الوردالالذقية48719434

ھندسة الحواسيب-حلب2095يقظهميس ياسين حسنطرطوس48813677

ھندسة الحواسيب-حلب2098املامثل عامر رجوبالالذقية48911217

ھندسة الحواسيب-حلب2123بديعهفراس نزار نعمانالالذقية49011223

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1983ھبهمحمد محمود المغربيدمشق49125741
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ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب2035مروىأحمد ياسر شيخالالذقية4929566

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1964وفاءعدنان محمد كوكشدمشق49327647

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1966نورعبد الملك ايمن جزماتيحلب49424439

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1971شاذيةمحمدعلي مروان زيبوحلب49525304

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1988سوزانيزن حسن ابراھيمالالذقية49612964

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2170عائشهبشار تركي العبد هللالالذقية49714037

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2150تغريداحمد علي سلومالالذقية49810753

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2153ملكعبير مضر سلمانالالذقية49915605

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2166إيمانمحمد مھدي مأمون جطلالالذقية5009809

ھندسة الطاقة الكھربائية-حمص2196عزهطه حكم عقادحماة50115457

ھندسة الطاقة الكھربائية-دمشق2201سعدهرقيه حسين البطرانريف دمشق50236950

ھندسة الطاقة الكھربائية-دمشق2227منالسلسبيل موسى الشھابالقنيطرة50311306

ھندسة الطاقة الكھربائية-دمشق2203مفيدهصھيب عبدالسالم المطردير الزور5045580

ھندسة الطاقة الكھربائية - محافظات-السويداء2165يمامهعمار ياسر ابو احمدالسويداء5055324

ھندسة الطاقة الكھربائية - محافظات-السويداء2101ميسونعنان وليد الندافدمشق50630896

ھندسة الغزل والنسيج-حمص2052سعادھديل محي الدين وردهطرطوس50712185

ھندسة القوى الميكانيكية-السويداء1929داللمحمد كمال علي طهريف دمشق50815306

ھندسة القوى الميكانيكية-السويداء2044منالغزل بسام المغوشالسويداء5095818

ھندسة القوى الميكانيكية-حمص2069وزيرهجعفر رمضان ابراھيمالالذقية51010789

ھندسة القوى الميكانيكية-حمص2106يسيرهحسين محمد البيشينيالالذقية51112348

ھندسة القوى الميكانيكية-حمص2063ميساءالين عبد هللا قدارالالذقية51215723

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب1988مريمماھر منھل السليمانحمص51312469

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب1993فاتنمحمد شكري سھيل اليوسفحلب51428391

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2000لمياءمريم باسم حرححلب51537878

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2008خديجةاحمد فيصل المصطفىحلب51632500

ھندسة المعادن-حمص2037غادهمحمد مدين محمدطرطوس5178755

ھندسة الميكاترونيك-حلب2053فاديامجدالدين انس حسنطرطوس5187251

ھندسة الميكاترونيك-حلب2071املسري عمر حجازيهالالذقية51913098
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ھندسة الميكاترونيك-حلب2073وفاءمحمد يحيى حبوبالالذقية52013132

ھندسة الميكاترونيك-حلب2093مھاعلي فراس ديوبالالذقية52112136

ھندسة الميكاترونيك-حلب2073رھفمحمد حمزه محمد رباح شحطحلب52224387

ھندسة الميكاترونيك-حمص2106سحرعبد الرحمن عمار جنادحمص52310501

ھندسة الميكاترونيك-حمص2140مارلينبشار اسكندر نقوالحمص52414716

ھندسة الميكانيك العام-دمشق2184رغدهساره خلدون نحاسدمشق52543885

ھندسة الميكانيك العام-دمشق2200صفيهبھاء الدين علي طباخهدمشق52626957

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2058خنساءمالك عبد المنعم سباعيحلب52736211

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2058منالبيان محمد المحمودحلب52838841

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2074غادةاسامه راضي السرمانيالقنيطرة5298575

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب1999عزيزهمحمدحنيف علي محمدحلب53025296

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2005عبيرملھم محمدرضوان صالحهحلب53126769

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2076ضياءرأفت زياد جاموسحماة53214693

                                                                            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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