
تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة الرابعة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-الالذقية1915رندهمحمدالھنا ايمن محملجيدمشق125169

االقتصــــاد-الالذقية1957ساميهعلي يوسف شماالالذقية211970

االقتصــــاد-الالذقية1933ساميالايھاب عالء الدين خدامالالذقية311272

االقتصــــاد-حلب1819آمنهفادي نصر الحسنحماة416008

االقتصــــاد-حلب1702اميرةاحمد خالد سعديهطرطوس57332

االقتصــــاد-حلب1885فاتنغزوان محمدمنار دشليالالذقية614325

االقتصــــاد-حمص1998عبيرزينب فراس مرعيطرطوس711823

االقتصــــاد-حمص1999نسرينعبد الرحمن عبد القادر رمضونحمص810086

االقتصــــاد-دمشق2102غيثاءحسن احمد ابراھيمدمشق921927

االقتصــــاد-دمشق2211مھاساره محمد بسام سناندمشق1044768

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1948غيداءعماد عبد السالم الطيارحمص1110525

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1953باناھشام محمد الفرداويحماة1215268

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1897ميساءمحمد حافظ عبد الحسيب شلب الشامحمص1317017

اآلثــــــــار- محافظات-السويداء1292فلایرطارق فراس الشلبيدمشق1424570

اآلثــــــــار- محافظات-السويداء1319عائدهريم حسام حمادهريف دمشق1536971

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

 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 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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اآلثــــــــار- محافظات-السويداء1340سميرهمأمون احمد الغمازدمشق1630924

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1716رجاءجمال طيب الطرشهحمص1714436

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1414شدھامحمد احمد العزوحمص1811435

الجغرافية- محافظات-السويداء1357امنهانس زياد دعبولحمص1913905

الجغرافية-الالذقية1494نوالوائل سمير حمصيالالذقية2013255

الجغرافية-دمشق1487ھناديعبد الھادي محمد شاكر المصريدمشق2125917

الجغرافية-دمشق1568ھويدهايمان محمد بسام بركاتدمشق2246575

الحقوق-الالذقية2014انيسهمھدي نجيب سليمانالالذقية2314512

الحقوق-حلب1824يسرىشھاب محمد طالعدمشق2426131

الحقوق-حمص1895ھناديحسين عدنان سقورطرطوس256901

الحقوق-دمشق2050ابتسامبھجت نامق شھابحمص2612835

الزراعة- محافظات-الحسكة1436رھونمحمد ھمام عبد الرزاق الرحمونحمص2715285

الزراعة- محافظات-دير الزور1817مريممھيب احمد الرسليالرقة288256

الزراعة-حلب1788ريمعلي محسن جفولدرعا296917

الزراعة-حلب1898ابتساممقداد مسعود حمودهالالذقية3014511

الزراعة-حلب1748وئام كلولعبد الكريم فراس كحلهدمشق3131680

الزراعة-حلب1806براءهدعاء ابراھيم ابو حمدريف دمشق3233952

الزراعة-حمص1972أمينةيمان محمد مصطفىحماة3318068

الزراعة-حمص1975ميساءروني باسل اسعدحمص3411305

الزراعة-حمص1985نوالعال سھيل عيسىطرطوس3515239

الزراعة-حمص1986ريمرنيم منذر الوسوفحمص3621298

الزراعة-حمص2018زھيهزين صالح ابو سلكهطرطوس377040

الزراعة-حمص2035زينهسوسن علي حسونطرطوس3816727

الزراعة-حمص2073عبيرغزل جميل يوسفالالذقية3918901

الزراعة-دمشق1909عواطفعمر صباح الحريريدرعا406477

الزراعة-دمشق1879اميمهغزل محمد جمولدمشق4143008
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الزراعة-دمشق1904رانيامحمد معين ابراھيمحمص4213982

الزراعة-دمشق1908فاطمةمحمد معروف الجنيدريف دمشق4315908

الزراعة-دمشق1912وفاءحيدره ھشام يازجيدرعا446913

الزراعة-دمشق1883نوالمحمد محمود حسنطرطوس458443

الزراعة-دمشق1878بحريهحسين فواز الوزهالالذقية4610076

الزراعة - السلمية-حماة1869اجفانتينا أمين ديوبحماة4727837

الزراعة - عام- محافظات-ادلب2080عيشهرھام حسين قدورهالالذقية4814919

الطب البيطري- محافظات-درعا2003ناديهعمر ھيثم الزعبيدرعا496036

الطب البيطري-حماة2029مھاعبد الشكور بسام القاريدمشق5026153

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1821سمرمحمد علي طرافحمص5114282

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حمص545ھاللعبد الرحمن صفوان ايمرليحمص5210084

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-طرطوس514سمرليليان علي ابراھيمطرطوس5316556

العلوم (الفيزياء)- محافظات تخصصي-دير الزور289نجديهحسن عيسى مشعلحماة5416395

العلوم (الفيزياء)-الالذقية1714دھمهمحمد ماھر العضلالالذقية559065

العلوم (الفيزياء)-دمشق2018صفاءآيات مازن ايزوليريف دمشق5632578

العلوم (الكيمياء)-حلب1995شمسهبراءه محمد العبدهللا التامرحلب5741038

العلوم (الكيمياء)-حمص1848فداءخالد عبد الجواد السباعيدمشق5823714

العلوم (الكيمياء)-حمص1880الھاملمى علي حمشوطرطوس5915072

العلوم (الكيمياء)-حمص1895ميادهمحمود محمد مرھجطرطوس608580

العلوم (الكيمياء)-حمص1904ايمانعال احمد شوقي الطباعحمص6117450

العلوم (الكيمياء)-حمص1911سماحسدره حسام كسيبيحمص6217277

العلوم (الكيمياء) - تدمر- محافظات تخصصي-حمص176سمرعبد هللا ھشام نجيبهدمشق6332155

العلوم (علم الحياة)- محافظات-دير الزور1427ميسوننورا محمد فارس حديدحمص6423927

العلوم (علم الحياة)-حلب1604أملرغد محمد الخطيبحماة6528287

العلوم (علم الحياة)-حلب1716منىمحمدممتاز محمدمخلص عجمحلب6634049

العلوم (علم الحياة)-دمشق2018حنانحسام الدين احمد طيفورريف دمشق6718619
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العلوم الصحية-حمص2014منيرهمؤيد محمد فرزات البويضانيريف دمشق6817181

العلوم الصحية-حمص2012قسومهاحمد علي القراعزهدرعا698475

اللغة اإلنكليزية-طرطوس289مجدلينمايا علي حمادحمص7018391

اللغة العربية- محافظات-درعا363ريماياسر علي غياث الطويلدمشق7120179

اللغة العربية- محافظات-دير الزور310سھيرميمون نجاتي سعدحمص7210400

اللغة العربية- محافظات-دير الزور334ھدىمروة محمد سعيد باللحماة7328924

اللغة العربية- محافظات-دير الزور336ماجدةمرام عماد الحسنحماة7424806

اللغة الفرنسية-حلب221سميرهمايا احمد ابراھيمحماة7527467

اللغة الفرنسية-حمص238بروكنور الدين خالد ابو الروسحمص7614104

المعھد التقاني الزراعي - السقيلبية-حماة1356ندوهالمھدي محمدعيد االحمدحماة7722121

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1466أمنهبيان علي البقاعيالحسكة7815173

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1533وفاءأسامه عبد المنعم حمدحمص7911612

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1926لمىراما محمد رجبريف دمشق8024335

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1363ميساءرھام محمد شحادهريف دمشق8136172

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1307اتحاداماني محمد الحمدالقنيطرة8212566

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1711فاطمهشاكر محمد الحسيندرعا838477

المعھد التقاني الطبي-دمشق2085إيمانشذا بسام عثمانالقنيطرة8411089

المعھد التقاني الطبي - النبك-ريف دمشق1817ديابهمرح بدوي الشعارريف دمشق8532195

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1348سھامخالد محمد ابراھيمريف دمشق8621575

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1386كوثرحمزه عبد الناصر جناحريف دمشق8721215

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1391كرامحذيفة شوقي الحمدانريف دمشق8821212

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1433ريمهزينه بسام حيدردمشق8940585

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1388فاديهمحمد وھيب غندورريف دمشق9016859

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1316اتحادھبه عبد الرحمن مبيضحمص9122643

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1432نزھهعبد الرحمن محمد شرف الدينريف دمشق9221728

المعھد التقاني الھندسي-حلب1276مھاسامر عمر منقاشريف دمشق9317498
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المعھد التقاني الھندسي-حلب1347داللفاطمه محمد برغشريف دمشق9430585

المعھد التقاني الھندسي-حلب1209ليلىمروان بسام الدباسدمشق9531964

المعھد التقاني الھندسي-حلب1119عائشهخلود محمد رحمةحمص9622840

المعھد التقاني الھندسي-حمص1586رانيهخديجه محمد غسان ملوحيحمص9717392

المعھد التقاني الھندسي-حمص1558ميليامحمود بسام محمدطرطوس989554

المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر (الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص1445اسماءمحمد حكمت العمرحمص9916438

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حماة2064سوسنشھم لؤي الحوريحماة10018424

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1459ھديهعبد الرحمن احمد مرعيريف دمشق10119090

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1435زھرةربى صالح طقطقحمص10218814

المعھد التقاني للحاسوب-الالذقية1396ھندفرح محمد بشار جالدالالذقية10320615

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1344قدريهسيفين عبدالقادر رشيددمشق10448924

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1230ايمانناصر الدين شحاده دوبادمشق10527465

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1264وجيھهعبدهللا محمد شيخ عليدمشق10632417

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1295منىعامر عبدالساتر ويسحمص10715394

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1418الخنساءيحيى عمر جوريهحماة10819546

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1272غفرانابراھيم يوسف بكرريف دمشق10921180

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1291شاديهعمر يحيى علو فرجريف دمشق11021636

المعھد التقاني للحاسوب-دمشق1926شھيرهزيد ھشام طسهدمشق11131149

المعھد التقاني للخدمات الطبية الطارئة-حماة1745عاليارا حسان الحركهحماة11227968

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1435سلوىزھره محمد شھاب الدينريف دمشق11326262

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1446زمزممحمود محمد نايفهدمشق11431001

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1445خولةماھر شوكت محمددمشق11520301

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1400بورانوعد مرعي بكرريف دمشق11626885

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1405علياراما كنعان الكرديدمشق11749210

المعھد التقاني للصناعات النسيجية-دمشق1400امنهانس حسن يحيىدمشق11830174

المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1287منىخضر طالل الشلھومحمص11914640
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المعھد التقاني للطب البيطري-الالذقية1326لھامنذر عناد الخضرحمص12014645

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1412جميلةھيا زياد علوشريف دمشق12136692

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1423سوسنأمل محمد نزھت موسىريف دمشق12230401

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1430تركيهمحمد رفعات درويشدمشق12330498

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1433منالرنيم غازي نعومدمشق12448677

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1421سھامعصماء محمد عرعوريدمشق12545195

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1465احالمحسين اياد حسيندمشق12631571

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1444خديجهمايا وليد عز الدينحمص12723893

المعھد التقاني للكھرباء والميكانيك-الالذقية1207صباجالل محمدحسان السبسبي الرفاعيحمص12816263

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-حلب1342فاطمهعلي عبدهللا االبراھيمحمص12914574

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1378ردينةآالء عبد االله طهريف دمشق13036146

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1367سميةسدرة سامر سعد الدينريف دمشق13136185

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1442غادهتاله أحمد الصباغدمشق13240995

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1466عزيهتغريد سعيد صالحريف دمشق13325120

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1475نعيمهلورين عبد الفتاح جابرريف دمشق13432863

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1517ھنانور احمد ھاللريف دمشق13530173

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1438وفاءزھره علي حاتمريف دمشق13630501

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1457ثناءصفاء عبد الكريم حاتمريف دمشق13730505

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1536سلطانهفداء مصطفى فارسريف دمشق13830050

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1553حوريهتبارك سھيل سوسقريف دمشق13936024

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1547بيانراما احمد نعانسهريف دمشق14024558

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1390فيروزقمر زھير بكرريف دمشق14130561

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1465روالآية عبد الحميد غانمدمشق14245186

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور-دمشق1348نوالمحمد حمزه محمد غياث المحايريدمشق14325942

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور-دمشق1360سھيلهبدر الدين جمعه عودهريف دمشق14415230

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور-دمشق1509امنهقاسم علي عبد النبيريف دمشق14521254
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المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور-دمشق1533ھدىحسين علي الزيدالنيريف دمشق14621692

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- ذكور-دمشق1363روعهمحمد عيد محمد سالم بيرقدارريف دمشق14717630

المعھدالتقاني للحاسوب-حماة1668رناالنا ماھر ابي جابرحماة14823357

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1204وفاءأحمد فؤاد الشاميدمشق14927541

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1177ھالرامي طارق عبد الوليدمشق15026099

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1387وفيقهآيات سمير محمددمشق15148824

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1358ثرياعبد الرحمن حمدان الشتيويريف دمشق15221485

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1391وفيقهمحمود صالح بكردمشق15330997

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1187سلوىاحمد بسام الصليبيالقنيطرة1548817

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-درعا1330ودادأحمد حيان السليماندمشق15531066

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1735خلودمحمدكنان اياد الريحانيدمشق15623954

الھندسة التقنية - تقانات الھندسة البيئية-حلب2018نايفهھمام أمين ابو مغضبالسويداء1573679

الھندسة التقنية - تقانات الھندسة الحيوية-حلب2057قطنهسمر جاسم األبراھيمحلب15841351

الھندسة التقنية - تكنولوجيا األغذية-حلب2050شمسهإيمان يحيا الحميدحلب15942057

الھندسة الغذائية-حمص2100ودادبسيمة ھاني بيطارطرطوس16012260

الھندسة الغذائية-حمص2107عبيرساندي عماد خليلطرطوس16114384

الھندسة الغذائية-حمص2085ابتسامھدى فائز يونسطرطوس16214428

الھندسة المائية-حلب2080اعتدالبشار عبد الفتاح الشغريحماة16315455

الھندسة المائية-حلب2053ھاالسوار جھاد ونوسحماة16428027

الھندسة المائية-حلب2079ھيفاءجود محمد عماد مبيضالالذقية16516379

علم المواد الھندسية-حلب1902انعامعبدالقادر علي الصالححلب16625242

علم المواد الھندسية-حلب1912روالمكين نادر سجيعحلب16725798

علم المواد الھندسية-حلب1921سناءسارية سعد الدين الطباخريف دمشق16821312

معھد المراقبين الفنيين-حلب1298ھناءعبد الكريم محمد محمدحماة16915842

معھد المراقبين الفنيين-حماة1439مريمامجد احمد الطويلحماة17015834

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1452ھيفاءبراءة مالك عموريريف دمشق17123806
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معھد المراقبين الفنيين-دمشق1459وفاءحمزه محمد مرعشليريف دمشق17215799

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2190اكتمالغزل عادل ديبحماة17327899

ھندسة اإلنتاج-حلب1950سمياراما بسام اقجهالالذقية17416816

ھندسة اإلنتاج-حلب1940ھالهعبد هللا اسماعيل الداخولدرعا1757421

ھندسة اإلنتاج-حلب1954حميدةسيدرا احمد العبد هللاريف دمشق17627433

ھندسة اإلنتاج-حلب1968رابعهعبد الرحمن عمر المقداددرعا1776538

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1877انعاممجد محمود صيبوححماة17820695

ھندسة اآلالت الزراعية-حلب1917رويدهمحمد نور واثق العموريحلب17934287

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2079ھياماسامه احمد محمدالقنيطرة1808949

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2046آمنةمحمد عبد المنعم عوضريف دمشق18121456

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2048ناديارامي سمير بصبوصدمشق18227021

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2033سميهعبد هللا محمد طارق سلطانحماة18314930

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2031رناطاھر فادي عجيبالالذقية18414458

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2032سميرهحازم عبد االله عبد الرزاقريف دمشق18518812

ھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلب2090مفيدهمحمود خالد العبود اغادمشق18626771

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2154شھيرهمحمد ميار كامل اسماعيلالقنيطرة1878589

ھندسة التحكم اآللي والحواسيب-حمص2171نھادآالء عمر الشحادهريف دمشق18839665

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2118رئيفهثريا ماھر كلو وانليدمشق18948487

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2147بنانمحمد احمد عزامريف دمشق19018425

ھندسة التصميم الميكانيكي-دمشق2111ايمانيامن محمد العكاريدمشق19132034

ھندسة التصميم واإلنتاج-حمص2065منىآرام حسن سليمانطرطوس19212920

ھندسة التصميم واإلنتاج-حمص2065رانيهاسامه ھشام عبد المولى الزعبيحماة19314258

ھندسة الحواسيب-حلب2173حنيفةعبد القادر بدر البكورحماة19421074

ھندسة الحواسيب-حلب2126ساميهمحمد انور الفراجدرعا1957064

ھندسة السيارات واآلليات الثقيلة-دمشق2093سھيلهاحمد محمد البداحدمشق19623469

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1967جماناعمر عبدالكريم ابومرهالسويداء1973630
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ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1965فاتناحمد محمد المصريحلب19834190

ھندسة الطاقة الكھربائية - محافظات-السويداء2110خلودلما منصور نعمانالسويداء1996877

ھندسة الطاقة الكھربائية - محافظات-السويداء2103عبيرلبابه ايمن الباروكيالسويداء2007144

ھندسة القوى الميكانيكية-السويداء1966آمالقصي شمس الدين سالمالسويداء2015329

ھندسة القوى الميكانيكية-السويداء1952انتصارمحمد منصور فالحدرعا2027167

ھندسة المعادن-حمص2057ميساءميس حسين المقدمطرطوس20316741

ھندسة المعادن-حمص2057سناءاليسار علي محمودطرطوس20412087

ھندسة الميكاترونيك-حمص2105تغريدحنان علي صالحطرطوس20513518

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2062نائلةثائر علي قاسمريف دمشق20615862

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2051سھيلهعبد هللا غزوان الشيخ علونطرطوس20710298

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2080ھناءمحمد نزار الربداويدرعا2088296

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2120عفافعالء ياسر عبد العزيزريف دمشق20915293

ھندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتھا-دمشق2086دجانامحمد الباقر اسامة االبراھيمالقنيطرة2108649

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2077ھاللجين ياسر الحسنحماة21130563

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب1999رفيقهزكريا احمد خراطهريف دمشق21221023

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2003فيروزابراھيم خليل محي الدين اوسوحلب21325158

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2003كرجيهأسامه عبد الھادي خضرحماة21417996

                                                                            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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