
تسجيل طالب بمفاضلة الموازي

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ تسجيل مباشر (القائمة األولى)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-الحسكة1514نھلةاليمان سليمان داودالحسكة18802

االقتصــــاد-الالذقية1920ھيامقمر ابراھيم القره عليالالذقية215337

االقتصــــاد-الالذقية1934املرؤى محمد لبانالالذقية314909

االقتصــــاد-طرطوس1999ثناءاحمد ياسر احمدطرطوس47211

التربية - المناھج وطرائق التدريس-حمص1713غادهرشا حسان السعيدحمص518887

التربية - رياض األطفال - إناث فقط-حمص1778رديناريم خليل عليحمص618282

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-ادلب1649كريمهحمود مازن المحمودحماة716731

التربية - معلم صف - غير ملتزم- محافظات-القنيطرة1490بھيهھدى احمد سعيد مقبلريف دمشق836834

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حماة1839فاتنعبير وليد زقزوقحماة928975

التربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1709سھامحال محمد االحمدحمص1018870

التربية - معلم صف - غير ملتزم - تدمر- محافظات-حمص1484صفاءمحمد عبد الغفور الكناصحماة1120267

التربية الرياضية-حماة1580خديجهحسن محمد اليوسفحماة1222154

الجغرافية-دمشق1612كنانةوتين عبد الغني قرعيشريف دمشق1317223

الحقوق-حلب1801خديجهبشار سليم السلومحماة1414812

اشارة الى قرار مجلس التعليم العالي رقم ٢٩ لعام ٢٠١٨ والى االعالن الوزاري رقم ٣٤٠٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/١ .

 واشارة الى الطلبات االلكترونية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين 
لم يتقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ .

  نوافق على تسجيل ھؤالء الطالب تسجيالً مباشراً وقبولھم في الجامعة والكلية 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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الزراعة-الالذقية2134لبنهزين حسين الباشاالالذقية1512832

الزراعة-حلب1694فطيمآيه خليل القاضيريف دمشق1622583

الزراعة-حلب1735ريماعلي محمد محمدريف دمشق1718032

الزراعة-دمشق1906سلوىسليمان فادي ابراھيمدمشق1831630

الطب البيطري-حماة1803مريممحمد براء عماد الداليحماة1914467

العلوم (الجيولوجيا)-حمص1639صفاءمحمد مجد خالد الشيخحمص2013989

العلوم (الرياضيات)-حلب1762أمينةمحمد ابراھيم حاج ابراھيمحلب2128674

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-حلب293منىھيا ايوب شاھينحلب2240141

العلوم (الفيزياء)-الالذقية1631عبيربكري سمير مؤذنالالذقية2313092

العلوم (الفيزياء)-الالذقية1588ملكهعائشه طالل سكافطرطوس2413736

العلوم (الفيزياء)-حلب1986سكنهآمنه عدنان القوقوحلب2540742

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-دمشق200مديحهوردة تمام كرابيجالقنيطرة2610870

العلوم (الكيمياء)-الالذقية1892بيداءالبدويه ماھر موسىالالذقية2715057

العلوم (الكيمياء)-دمشق2087مرفتريم سعيد عكرهالالذقية2819164

العلوم (الكيمياء) - تدمر- محافظات تخصصي-حمص181رويدهساجده مشعل المنصوريدرعا299061

العلوم (علم الحياة)-حلب1809صفاءبتول محمد مجاھد قوقوادلب305064

العلوم الصحية-حمص2034انصافبتول موفق خضورحمص3119485

اللغة اإلنكليزية-دمشق300منىنعمه غسان كيشيدمشق3248989

اللغة الفرنسية-طرطوس228رناخديجه احمد معالطرطوس3316128

المعھد التقاني الزراعي-حمص1481مجدلينمرام ماجد البيطارحمص3422181

المعھد التقاني الزراعي-دمشق1502سالمامتياز علي مرعيدمشق3548817

المعھد التقاني الزراعي-دمشق1725سلمهعصماء خالد كسرريف دمشق3622644

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1534كرحهمرام محمود العبدهللالحسكة3712948

المعھد التقاني الصحــــي-حمص1670فاطمهمحمد خضر سقرحمص3811995
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المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1959نعمهثواب عبد اللطيف برغلريف دمشق3926044

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق2040نجوىغنى داود داودريف دمشق4026635

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1917فاطمهايمان محمد وليد الكنعاندمشق4141419

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1929ابتھالالنا عدنان المسالمهدرعا429236

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1933خالديهسالي عبد الخلفدير الزور4311552

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1938فاديهساره دحام العبدهللادير الزور4411547

المعھد التقاني الصحــــي-دمشق1916سعادعلي احمد السعديالقنيطرة4510235

المعھد التقاني الصحــــي-دير الزور1675عدويهكوثر خالد الخلفدير الزور4611715

المعھد التقاني الطبي-حلب1697زينبمحمد احمد محمددرعا477585

المعھد التقاني الطبي-حلب1639بديعهعمر عمادالدين طباخحلب4824779

المعھد التقاني الطبي-حلب1654وئامإيالف محمد البيكادلب495178

المعھد التقاني الطبي-دمشق2109ھناءآالء ماھر الحايكدرعا5010730

المعھد التقاني الطبي-دمشق2011عبيرناھده شريف كريشاندمشق5143375

المعھد التقاني الطبي-دمشق2071نبيلهساره أنور عزيزيهدمشق5246672

المعھد التقاني الطبي-دمشق2021رشارھام بسام منكشدمشق5342007

المعھد التقاني الطبي-دمشق2022اسماءعال أكرم كريزريف دمشق5422314

المعھد التقاني الھندسي-الالذقية1403سلطانيمجد عدنان سلومطرطوس558628

المعھد التقاني الھندسي-حلب1382امينهعبد هللا مصطفى قابلحلب5628327

المعھد التقاني الھندسي-حلب1352نجوىعمر احمد مصطفىحلب5732531

المعھد التقاني الھندسي-حلب1426ھناءمحمدزاھر سعد قلعه جيحلب5826719

المعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-دمشق2216نوالبشار يحيى مصطفىالقنيطرة598976

المعھد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط لجميع االختصاصات (ملتزم)-حلب1704سلمىمحمود حسن كريمريف دمشق6016196

المعھد التقاني للصناعات الكيميائية-دمشق1512خانمامينه احمد حمزهريف دمشق6136397

المعھد التقاني للطاقة الشمسية-طرطوس1214نظاممحمود غازي االبراھيمحمص6214900
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المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1574غادةحسين عماد العمدريف دمشق6316662

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1742فاتنمحمد موفق عامرريف دمشق6416066

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1628ماجدهبالل محمد انور الغبرهدمشق6531118

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1406فاديهاميمه عماد مالالقنيطرة6614331

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقية1467آسياآديبه يوسف عكاريالالذقية6719513

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1646انعاممجد عبد الكريم سيالنريف دمشق6817085

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1628عواطفبيداء فايز درويشريف دمشق6926866

الھندسة التقنية - تقانة األغذية-طرطوس2181ميادةعبير محمد ناصرطرطوس7011501

الھندسة المدنية-الالذقية2227ودادمحمد تاج الدين دلولطرطوس717419

الھندسة المدنية-حلب2210حياةعبدهللا صليبي المحلحلب7232447

الھندسة النووية-حلب1991اليداحيدر محمد سلومالالذقية739218

علم المواد الھندسية-حلب1888روضهنورالدين عبدالرحمن مستوحلب7428081

معھد المراقبين الفنيين-الحسكة1134زھورآالء أحمد الزھراويالحسكة7514845

معھد المراقبين الفنيين-حماة1407ھنامعاذ ماجد حويقهحماة7620037

معھد المراقبين الفنيين-حماة1426نجاحليالس سامي خليلحماة7730567

معھد المراقبين الفنيين-حماة1421منىلقمان حسن وقافحماة7820607

ھندسة الطاقة الكھربائية-الالذقية2152سمياشاھين ابراھيم ابو الشمالتالالذقية799324

ھندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-طرطوس2251رانيةحسن ھيثم مرعيطرطوس809319

                                                                            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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