
تسوية أوضاع طالب بمفاضلة الموازي 

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة السادسة)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد-الالذقية2093ناھدھبه هللا ياسر ھواريالالذقية115022

االقتصــــاد-الالذقية1987ثناءحنان جميل السمراندمشق241876

االقتصــــاد-الالذقية1974ھنابتول عمار الحلودمشق345103

االقتصــــاد-حلب1784رينيابيان عمار بظ خلوفريف دمشق436899

االقتصــــاد-حلب1734ھدىكنده مصطفى االسعدحماة531139

االقتصــــاد-حلب1985خولةمحمود مروان الشھابيحلب626758

االقتصــــاد - تمويل ومصارف-حماة1950عبيرماريا مصطفى الحمويهحماة723840

اإلعــــــالم-دمشق2033رحابحمزه أحمد داؤدريف دمشق815672

اآلثــــــــار-حلب1478ملكاحمدامير عماد حماميالالذقية913152

التربية - رياض األطفال - إناث فقط-حمص1891ليناسنا محمد فراس االبرشحمص1017792

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حماة1781ميساءسوزانه منتجب الدين العيسىحماة1125118

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1558ديماأيه محمد يوسفريف دمشق1233031

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1680روالرامي رياض يوسفريف دمشق1319086

التربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشق1634نجوىثراء احمد الحجيالقنيطرة1411152

الجغرافية-الالذقية1420تماضراحمد صالح الدين شيخ خميسالالذقية1510567

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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الجغرافية-الالذقية1468دجانهموسى محمد الرشيدطرطوس1610393

الجغرافية-حلب1409حميدهراما عمر عقادحلب1744174

الجغرافية-دمشق1548لماءھيا عامر جنادريف دمشق1823357

الجغرافية-طرطوس1634دالياساكو سيفاك كوجكيانطرطوس196176

الجغرافية-طرطوس1646ميخضر ياسر محمدطرطوس207610

الحقوق-حلب1860خديجةعلي عبد هللا عاشورالالذقية219042

الزراعة- محافظات-الحسكة1479عائشهرھف حسن الخلفدير الزور2211542

الزراعة-الالذقية2112ربىتيماء عماد الدين سعيدالالذقية2315494

الزراعة-حلب2066أحالمعبد القادر عبد هللا بادنجكيحلب2426106

الزراعة-دمشق1962باسمهاحمد ابراھيم تقلجيدمشق2520971

الزراعة - عام- محافظات-ادلب1908عبيرسندس صديق سالوخهالالذقية2616493

الشـــــريعة-حلب1573فلایراسماعيل عبد الفتاح خياطهحلب2728310

الشـــــريعة-دمشق1630تماضرعال محمد العقدهريف دمشق2826122

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقية1703ھدىخضر محمود عليطرطوس2910072

العلوم (الجيولوجيا)-حلب1549فلایرفاطمة محمد خير الكناصحماة3029284

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حلب249كريستلروان منتصر دعدوعحلب3140507

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-حلب287صفيهسنا احمد الباروديحماة3231099

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حلب312داللاحمد جھاد الحاج حمودحلب3332374

العلوم (الفيزياء)-الالذقية1775مھارھف أيمن طاغليريف دمشق3422842

العلوم (الفيزياء)-حمص1929ھناءديانا علي عباسطرطوس3514376

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-الالذقية187ھبة هللامحمد كريم الدين زھير جحهدمشق3626303

العلوم (الكيمياء)-الالذقية2046حنانوسام سجيع ياسينالالذقية3711355

العلوم (الكيمياء)-حلب1652ھناديبيان محمد يمان البيكحلب3836650

العلوم (الكيمياء)-حمص1747نديمهمحمد زكي ملشريف دمشق3916695

العلوم (الكيمياء)-دمشق2119وفاءاخالص محمود الزعبيدرعا409364

العلوم (الكيمياء) - تدمر- محافظات-حمص1727روالماھر غياث االبراھيمحمص4111063

العلوم (علم الحياة)- تخصصي-دمشق285فوزيةھيام فوزي عوضدير الزور4211127

العلوم (علم الحياة)-حلب1643سوسنراما تيسير دباغيةحلب4340359
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العلوم البيئية-دمشق1733داللھبة هللا حسن محمددمشق4444599

العلوم البيئية-دمشق1715ھناءغاليه زياد العجالنيدمشق4543568

الفلسفة-دمشق1559املرھف فھد وردريف دمشق4623278

اللغة اإلنكليزية-حلب284جھينةرامي محمد عبد الحفيظدمشق4727023

اللغة العربية-الالذقية371علياأسعد كامل ابراھيمالالذقية489185

اللغة الفرنسية-حمص240سناءبيان احمد نور الدين الشماليحماة4928659

المعھد التقاني الزراعي-حمص1489سوسنغاندي منھل ديبحمص5018948

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة2201وفيقهكفا داود الجاسمدير الزور517637

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1650زھياحسام نايف المطوريالحسكة5210099

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1419عبيروحيد اكسم الحمادي الكوساحمص5311557

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1468رغدعال ابراھيم شننحلب5436151

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1514غادهعمادالدين عبدالناصر حمدانحلب5525253

المعھد التقاني الصحــــي-حمص1635ھدىمحمد ھيثم مخزومحمص5610186

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1663ميادهاستيفاني وسيم اسبرطرطوس5712128

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1636منالرھام عبد الكريم عبودطرطوس5813644

المعھد التقاني الطبي-حلب1884زھرهسجى اعبيد العبيدريف دمشق5935517

المعھد التقاني الطبي-دمشق2025ھنامنى محمد ھاني ھنديهريف دمشق6030449

المعھد التقاني الطبي-دمشق2047بثينهكنانه نذير مريمهريف دمشق6139566

المعھد التقاني الطبي-دمشق2027عبيرنصوح محمد عوضريف دمشق6219478

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1295مؤمنهراسم محمد السعيددمشق6320231

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1423راميهمحمد غازي جعفرحمص6414895

المعھد التقاني الھندسي-حلب1434فيضهمفيده احمد الكدروحلب6540765

المعھد التقاني الھندسي-حلب1497حنيفهدليار خالد مسلمحلب6641476

المعھد التقاني الھندسي-حلب1140مھاتسنيم محمد أصالنحماة6723807

المعھد التقاني الھندسي-حلب1261فضيلهراما عمر سندهحلب6844633

المعھد التقاني الھندسي-حلب1461زبيدهمحمد مصطفى كنعاندمشق6932211

المعھد التقاني الھندسي-حلب1350رانياھبه محمد مشھديحلب7040532

المعھد التقاني الھندسي-دمشق2010سندسعمر محمد طالل الطباعريف دمشق7117697
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المعھد التقاني الھندسي-دمشق1827سھامسالي مناف فالحريف دمشق7227413

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1651منالميناس فريد بالوظهريف دمشق7327623

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1686سوسنمياس محمد نبيل جبرينيريف دمشق7423939

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1860عنايهمياس رياض زلغنىدمشق7544146

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حماة2066رزانمحمد علي طارق الناجيدمشق7622367

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1140عبيرصفا علي السيدحماة7727774

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1469غادهغيث بسام السلقينيحمص7815270

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1394رشيدهآالء جمال القدورحماة7926102

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1504رحابعدي عيسى الفوازدمشق8032160

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1390رندهوليد محمدسامر المالكيدمشق8132031

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-حمص1514غادةمرح ياسر سلھبحمص8219365

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1444غادهرنيم ظافر عمقيدمشق8343242

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1478رنااسراء محمد تقوىدمشق8447045

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1423خالديهمحمود علي المصريريف دمشق8519121

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1600سوسنخالد احمد وليد المقدادريف دمشق8621370

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1489ريمزھره محمد علي الكلكلدمشق8744691

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1473نوالدانيه محمد نبيل شيخ اكريمدمشق8843190

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1522فاطمهعال مالك حمودطرطوس8915939

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1447أميرهعلي عبدالھادي درويشحمص9013840

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1441لمانصر احمد اوسطهحلب9125042

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1696دنياآيه محسن الظاھرريف دمشق9233393

الھندسة البترولية-حمص2174سھاوليد خالد شروفريف دمشق9318847

الھندسة الغذائية-حمص2183فاطمهعمر لؤي سقردمشق9427172

الھندسة المائية-حلب2044ھيفينشيرا زكريا كوساحلب9546161

الھندسة المدنية- محافظات-الحسكة2085داللفرح مظھر عليطرطوس9616731

الھندسة المدنية-دمشق2259نورسوسن مؤيد حامدهريف دمشق9732316

الھندسة المدنية-دمشق2256كفىمروه محمد الفاعوريالقنيطرة9810620

الھندسة المعلوماتية-الالذقية2265مليكه سونيامحمد عمار عصام بيازيددمشق9923017
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الھندسة المعلوماتية-حمص2234ريعانمحمود اديب حرابادمشق10023088

الھندسة المعمارية-حمص2170نواللمى خالد جوھرريف دمشق10124390

علم اجتماع-الالذقية1593ميساءنديم علي االسمرالالذقية10210481

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1453وفاءھبه هللا محمد جودتريف دمشق10336240

ھندسة االتصاالت-حلب2162سعيدهمأمون علي خلوفدمشق10431798

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-حمص2198سلوىادوار مطانيوس اسحقحمص10514680

ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت-دمشق2245منىبشرى كمال الكويفيريف دمشق10623010

ھندسة اإلنتاج-حلب1975سلوىمحمد نور ياسر شوبكحلب10734288

ھندسة اإلنتاج-حلب1938لمىصالح محمدصبحي عرفهحلب10828023

ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج - محافظات-دير الزور1918يسرىھيا بشير المحمدريف دمشق10939620

ھندسة الحواسيب-حلب2103نسرينحسين عبد الرحمن بادنجكيحلب11034089

ھندسة القوى الميكانيكية-حمص2083فاختاهريم ياسر باللطرطوس11112146

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب2021مخلصهعمران عبدو شباطحماة11214130

ھندسة القيادة الكھربائية-حلب1995رابعهغنى نجدت الحمزهحلب11335083

ھندسة الميكانيك العام-دمشق2149مريمآالء مسعود خلوفريف دمشق11426905

ھندسة النظم اإللكترونية-حلب2161ميرفتأحمد جمال عموريحلب11526460

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2054ميادهآيه غسان سليطينالالذقية11615780

ھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلب2021عيوشنسيبه مصطفى شالشحلب11746126

                                                                            الدكتور بسام ابراھيم

                                                                             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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .
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