
تسجيل طالب بمفاضلة الموازي

 للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ 

تسجيل مباشر (القائمة الثانية)

  

الجمھورية العربية السورية 
     وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 
االكتتاب

اسم االماالسم والنسبة المحافظة
مجموع 
التفاضل

الجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   

االقتصــــاد- محافظات-الحسكة1791ھناءمحمود محمد سعيد محمدالحسكة19755

االقتصــــاد-الالذقية1969غيثاءيزن ھيثم حميشهالالذقية211588

االقتصــــاد-الالذقية1941رناحمزه سمير جمعهالالذقية312980

االقتصــــاد-الالذقية2011نضالالياس جوزيف ماردينيالالذقية49409

االقتصــــاد-حلب1731جميلةجويس ھرانت قسيسحلب535586

االقتصــــاد-حلب1780صفاءعمر أحمد البيكحلب625656

االقتصــــاد-حلب1655غادهمحمد ناصر زيبقحلب726801

االقتصــــاد-حلب2290سمرعمر عبد المحسن عبد المحسنحلب824368

االقتصــــاد-حلب1661روضهصالح احمد الشلبيريف دمشق916468

اآلثــــــــار-دمشق1590سناعدنان مروان اورفه ليدمشق1020993

الجغرافية-دمشق1877نورهسلوم عباس الحاج محمددير الزور1110531

الحقوق- محافظات-درعا1790لينامحمد سليم أنس رجلهريف دمشق1219370

الحقوق-حلب1951خديجهليث عبد القادر نيقحلب1325946

السيد مدير معھد                                          التابع لــــ

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

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

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:
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الحقوق-دمشق2052سلوىجوزيف داني خنيفسدمشق1420946

الزراعة- محافظات-الحسكة2091يازيمنال علي العويسالحسكة1513108

الشـــــريعة-حلب1401ھالةعبد اللطيف محمد جميليحلب1628458

الطب البيطري-حماة1813سمراسامه قيس حرباالالذقية1713365

الطب البيطري-حماة1858سوزانتسنيم عبد االله األخرسحماة1823666

العلوم (الجيولوجيا)-الالذقية1622بيانمريم عبد الرحمن عوامهطرطوس1913742

العلوم (الرياضيات)- تخصصي-دمشق555فادياالھام فادي غياضريف دمشق2025469

العلوم (الفيزياء)- تخصصي-دمشق357سھيرھبه هللا وسيم دقاقطرطوس2116196

العلوم (الفيزياء)-حمص1695حميدهسعود نايف درويشدمشق2230814

العلوم (الكيمياء)- تخصصي-حلب176إلھامإسماعيل محمد نجيب الحمادحلب2326096

العلوم (الكيمياء)-حلب1776حنانمحمد عالءالدين الصالححلب2431040

العلوم (علم الحياة)- محافظات-دير الزور1985حوريهمحمود عبد الموسى الصالحدير الزور2510612

العلوم (علم الحياة)-الالذقية1768ميساءمحمد حبيب جديدالالذقية2611853

العلوم (علم الحياة)-حلب1586سميرهمروه عدنان زوينحلب2746266

العلوم (علم الحياة)-دمشق2016منالأماني محمود زرزرريف دمشق2824456

العلوم الصحية-حمص2029بثينهخالد عبد الناصر القادريدرعا296656

الفلسفة-الالذقية1540وفاءاحمد سلمان داليالالذقية309313

اللغة الروسية-دمشق1957عبيرھدى رمزي السالمدمشق3144602

اللغة العربية-حلب344ايمانعالء محمد عفوفحمص3211359

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1526مسيرهزمن عويد المشعانالحسكة3314176

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1435منيفهسھا احمد الحسينالحسكة3414749

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1448زھرهياسمين ابراھيم البكرالحسكة3514386

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1583ايمانسليمان داود العليالحسكة3610323

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1500ھميريزانفيان صالح الدين حسينالحسكة3713759
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المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1487فاطمهمحمد احمد حاج عبدهللالرقة387086

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1519املماجد عمر اسماعيلالحسكة399611

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1527ترفهدارين رمضان حمادهالحسكة4014743

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1515حميدهمحمد خالد محمدالحسكة419639

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1522منالفداء رياض المضحيالحسكة4214900

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1508سجيهھاشم فرحان سلوالحسكة4310087

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1573رحيمهسليفا رضوان عثمانالحسكة4415462

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1480فوزهفھد خليل العوادالحسكة4511129

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1586عيشهسلوى رمضان كلوالحسكة4612933

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1518حمديهنالين حسين اوسيالحسكة4712950

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1441جھانسوزدار ادريس اسعدالحسكة4812731

المعھد التقاني الصحــــي-الحسكة1806رقيهبشرى حسين مرعيالحسكة4912707

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1454ھانيامحمد ايمن محمد ھيسم منصورريف دمشق5021511

المعھد التقاني الصحــــي-حلب1521إمتثالإسالم أحمد جانمحلب5141420

المعھد التقاني الصحــــي-طرطوس1817ھيفاءمرام حسان الماغوططرطوس5216184

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1689سوسنحيدر يونس نيسانيالالذقية5313171

المعھد التقاني الطبي-الالذقية1955ارقيهمالك محمد المفلحالسويداء544813

المعھد التقاني الطبي-حلب1605سوسننادين محمد احمدحلب5544785

المعھد التقاني الطبي-دمشق2128نايفهبراءه يحيى بدريهريف دمشق5632040

المعھد التقاني الطبي-دمشق2085منالغزل احمد جريدهدمشق5746344

المعھد التقاني الطبي-دمشق2077منىبتول عادل محسن عمراندير الزور587545

المعھد التقاني الھندسي-حلب1365حياةحال علي االسعدحماة5923810

المعھد التقاني الھندسي-حلب1381غفرانمالك انس امونهحلب6032299

المعھد التقاني الھندسي-حلب1491صفاءشھد عبد الرزاق سلطانحلب6146208
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المعھد التقاني الھندسي-حلب1285رشاآيه عمار كالونديحلب6240640

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1856ربىقتيبه حسام الدين الجزائريدمشق6325354

المعھد التقاني الھندسي-دمشق1642ازدھارراما بشير الكريديريف دمشق6430035

المعھد التقاني لشؤون البادية والتصحر - تدمر (الدوام في كلية الزراعة بجامعة البعث)-حمص1444سميرهسلمى سمير العيسىحمص6519257

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1204ناديهفادي مخلص حنتوشحماة6615613

المعھد التقاني للحاسوب-حلب1196داللاحمد يوسف ابوالخيرادلب672982

المعھد التقاني للحاسوب-درعا1341سميرةعدي عامر محمددمشق6822041

المعھد التقاني للصناعات التطبيقية-دمشق1442صباحمريم جميل نجيبريف دمشق6922883

المعھد التقاني للطاقة الشمسية-طرطوس1292نجاححيدرة غازي برھومطرطوس7010707

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1670رويدهوالء نايف عليالقنيطرة7112563

المعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشق1421رويدهوفاء نايف عليالقنيطرة7210824

المعھد التقاني للھندسة الميكانيكية والكھربائية-دمشق1522رشامحمد بشار القوتليدمشق7325374

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1307علياشيماء علي االشرفانيدمشق7448927

المعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشق1399درهآيات محمد الفنشريف دمشق7530524

المعھدالتقاني للحاسوب-حماة1593دعدباسمه موسى االبراھيمحماة7627000

المعھدالتقاني للحاسوب-حمص1563شھرزادمھا ضاحي الحسينحمص7721956

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-حلب1283جميلهمنذر مصطفى حمادهحلب7828361

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1827ابتسامھبة محمد زياد كشلوريف دمشق7923578

المعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-دمشق1611أملآيه لؤي بعيرهدمشق8047320

الھندسة المدنية-حمص2205ھناءابراھيم محمد الخميسريف دمشق8121723

الھندسة المدنية-دمشق2262صفاءسيما ماھر الرفاعيدمشق8241194

الھندسة المدنية-دمشق2259عفرهعمران خيري الحمددير الزور835618

الھندسة المعلوماتية-الالذقية2267ھالهورد أحمد الحاطومالالذقية8410744

الھندسة المعلوماتية-حلب2243ميسونريان حمدي عقادحلب8537738
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الھندسة المعمارية-دمشق2228نجوىاميره امير الصدقهريف دمشق8626395

الھندسة المعمارية - السلمية-حماة2140زينبأحمد حسن األخرسريف دمشق8716907

علم اجتماع-حلب1468انتصارسعاد رشيد الزينحلب8840131

معھد المراقبين الفنيين-حماة1672صافيهعبد الحكيم سليمان الحسينحماة8915840

معھد المراقبين الفنيين-حمص1506صفاءروان سمير الحبيبحمص9018579

معھد المراقبين الفنيين-حمص1508سوسنحسن حسان العليحمص9111704

معھد المراقبين الفنيين-دمشق1464ھيامكارين يونس حمداندمشق9243022

ھندسة الطاقة (الميكانيكية)-حلب1993نوارأحمد نزار طرافالالذقية939400

ھندسة القوى الميكانيكية-الالذقية2135ريمأوس لؤي ابو العروسالالذقية949315

                                                                            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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