
      تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

(القائمة األولى) 2018/2017للعام الدراسي 

   الجمهىرية العربية السىرية    

       وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلٌة أو المعهد 

المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

السوٌداء-ألبناء السوٌداء- االقتصــــاددمشق-اإلعــــــالم2128اندٌرهحال عادل ابو مسعودالسوٌداء16086
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دٌر الزور-محافظات- االقتصــــاددٌر الزور-محافظات- االقتصــــاد2060مؤمنههدٌل محمد عقٌدرٌف دمشق227249
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-االقتصــــادجمٌع الرغبات مرفوضة1917فاطمهمحمد حسن سعٌد الصوصدمشق321442
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-االقتصــــادالالذقٌة-االقتصــــاد1929رٌمندٌم قٌس محفوضالالذقٌة412105
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

5/011010/261رقم 

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

              السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشق

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة الفرات

2017/10/23تاريخ 

             السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

 الذٌن تقدموا الى المفاضلة العامة للعام      2017   اشارة الى الطلبات المقدمة من الطالب الحائزٌن شهادة الدراسة الثانوٌة العامة الفرع العلمً فً دورة عام 

.                               من قبل وزارة التربٌة / الدورة الثانٌة /  وكانت رغباتهم مرفوضة أو عدلت درجاتهم فً الشهادة الثانوٌة 2018-2017 الدراسً  

: وفقاً لما ٌل2018/2017ً          نوافق على تسوٌة اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم فً الكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسً 

السٌد مدٌر معهد                                          التابع لــــ
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الالذقٌة-االقتصــــادالالذقٌة-االقتصــــاد2017ٌاسمٌنمٌس وفٌق دٌابالالذقٌة516125
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-االقتصــــادالالذقٌة-التمرٌض1912رٌمارحاب أسامة وهٌبةطرطوس613442
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-االقتصــــادحلب-الحقوق1697فاتنعبدهللا محمدمازن جبسحلب718191
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-االقتصــــاددمشق-االقتصــــاد2191لبنىنورمان غٌاث منصوررٌف دمشق827233
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-االقتصــــادالسوٌداء-محافظات- االقتصــــاد2091مهارٌم معروف القضمانًالسوٌداء96292
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-اإلعــــــالمدمشق-اإلعــــــالم2110نادٌهأحالم باسم الكرٌديالسوٌداء106324
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الحقوقحلب-هندسة النظم اإللكترونٌة2121اٌمانأنس محمد الوندمشق1126280
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الحقوقالسوٌداء-ألبناء السوٌداء- االقتصــــاد1974مهامرح عصام صبحالسوٌداء126372
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الحقوقدمشق-االقتصــــاد2190مٌسونحسام عبد العزٌز المبٌضدمشق1326314
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دٌر الزور-محافظات- الزراعةالالذقٌة-االقتصــــاد1987عناٌاآٌه عزٌز فٌاضالالذقٌة1416575
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دٌر الزور-محافظات- الزراعةالالذقٌة-(الفٌزٌاء)العلوم 1968سوسنامل مسعود خدامالالذقٌة1516397
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دٌر الزور-محافظات- الزراعةالالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم 2041سمٌرةهال جرجس حسنةالالذقٌة1618391
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الزراعةالالذقٌة-االقتصــــاد2048غنٌمهجاكلٌن طالل خاسكهالالذقٌة1716057
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الزراعةحلب-الزراعة1744سعادهاٌدي باسل حجبوحلب1832174
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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حلب-الزراعةحلب-(الكٌمٌاء)العلوم 1710زٌنبكمٌله حسٌن حاجً عبدوحلب1930845
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الزراعةحمص-(الرٌاضٌات)العلوم 1904روعهراما بشار المكاويرٌف دمشق2024429
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

ادلب-محافظات- (عام)الزراعة الالذقٌة-االقتصــــاد1937جمٌلهحسٌن محمود محمدالالذقٌة2112449
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-(الجٌولوجٌا)العلوم دمشق-غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1843عهدعلً سلٌمان علًرٌف دمشق2217110
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

القنٌطرة-محافظات- (الرٌاضٌات)العلوم القنٌطرة-محافظات- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1687سعدهالرا عبد المطلب عوضرٌف دمشق2332573
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

عبٌرمحمد نور مروان خوندهدمشق2422122
 فٌزٌاء 398

 المجموع

1937

دمشق-تخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم دمشق-تخصصً- (الفٌزٌاء)العلوم 
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

افتكاردٌنا محمد ٌونسدمشق2531671
 عربً 389

 المجموع

1850

دمشق-اللغة العربٌةدمشق-اللغة العربٌة
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-المعهد التقانً الطبًالقنٌطرة-محافظات- (الرٌاضٌات)العلوم 1914هنٌةابراهٌم طالل حسٌندمشق2625777
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-المعهد التقانً الطبًدمشق-المعهد التقانً الطب1975ًاملسالم عاهد السعديالسوٌداء276352
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان حلب-االقتصــــاد1845حسنهمحمد نور محمد حمٌدحلب2824261
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-المعهد التقانً للحاسوبجمٌع الرغبات مرفوضة1856شٌرازالقاسم محمد الملٌصدمشق2921215
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌةدمشق-المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌة1605رنادعاء جمال التوانًدمشق3031073
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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دمشق-المعهد التقانً للعلوم المالٌة والمصرفٌةدمشق-المعهد التقانً المالــــــــــــــ1585ًجمٌلهاٌلٌا بشار العازردمشق3125557
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-(ملتزم)المعهد التقانً للنفط والغازذكور فقط حمص-الزراعة2002فاطمهاحمد ٌونس دروٌشطرطوس329358
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة البحرٌةدمشق-اإلعــــــالم2123جزوهعنقاء رفٌق عٌسىالالذقٌة3318115
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة البٌئٌةحمص-هندسة الطاقة الكهربائٌة2117لٌنامرح مٌخائٌل دٌوبحمص3415986
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

طرطوس-(أتمتة صناعٌة)الهندسة التقنٌة الالذقٌة-هندسة التصمٌم واإلنتاج2162ٌسرىارٌج بهاء الدٌن ابراهٌمطرطوس3512427
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة حلب-(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 2054سهىشهد أحمد الٌهودحلب3640204
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة الطبوغرافٌةحلب-الهندسة المائٌة2096وصالمحمدسامر عبدالباسط الصالححلب3718334
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة الطبٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2252فاطمهانتصار ناصر االحمددمشق3830228
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة الطبٌةدمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2257زهورٌوسف نزار حشمهالقنٌطرة3910552
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة الطبٌةدمشق-الهندسة المدنٌة2242ندىمحمد عمر محمد الحلبًدمشق4022795
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة الطبٌةدمشق-االقتصــــاد2245شهالآٌه حسن سحلولدمشق4130421
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة الكٌمٌائٌةحمص-الهندسة الكٌمٌائٌة2079لورٌسلمك بسام الجداويدمشق4226468
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة الكٌمٌائٌةحمص-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2066لٌنانغم فراس الدروٌشطرطوس4312451
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المائٌةحلب-الهندسة المائٌة2135حبٌبهٌارا عماد عبدهللاحلب4438304
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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الالذقٌة-الهندسة المدنٌةالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2218هالزٌد عساف دٌكالالذقٌة459096
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2249اٌمانمنى حسام عفاصحلب4629088
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة الطبوغرافٌة2235سهادمحمد أٌهم سعد اسكٌفحلب4719920
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-(تقانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التقنٌة 2197مهاسدرة المنتهى عبد القادر تومانحلب4829695
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المدنٌة2266ندوهابراهٌم عبد الرزاق عرفهرٌف دمشق4916279
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المدنٌةحمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2187سوسنصبا هٌثم سعٌدحماة5027951
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المدنٌةحمص-الهندسة المعمارٌة2195لٌدامنٌر فارس العبدحمص518425
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2246رشاابراهٌم محمد الشوحهدرعا525562
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2253بدٌعهادرٌس حلٌم ابو حمزهدمشق5322210
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-الهندسة المدنٌة2237صفاءلؤي نضال صٌفًدمشق5422596
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المدنٌةدمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2234فادٌافراس عبد المنعم السالمدرعا555898
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

1929ثناءمحمد غسان ابوحلقهالرقة567166

هندسة التصمٌم المٌكانٌكً 

واإلنتاج ألبناء المحافظات 

دٌر الزور-الشرقٌة 

الهندسة المدنٌة العامة  ألبناء 

الرقة-المحافظات الشرقٌة 

تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2218ٌمنعلً ٌحٌى طهالالذقٌة5712771
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-هندسة االتصاالت واإللكترونٌات2226رٌمفاطر عدنان جبٌلًالالذقٌة588983
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-الهندسة المدنٌة2221رٌمرزان خلٌل معروفالالذقٌة5917898
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2248اٌمانفاطمة الزهراء مصطفى حمدكحلب6029023
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2261هدهمٌس مصطفى مهروسهحلب6131613
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المعلوماتٌة2252رٌممحمد اسماعٌل اشترحلب6219074
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-الهندسة المعلوماتٌةحلب-هندسة االتصاالت2237فادٌةوسام أكرم كالويحلب6329215
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المعلوماتٌةدمشق-االقتصــــاد2216روعهلٌن ماضً البدويدرعا6413987
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المدنٌة2212سلمىعلً ماهر ماردٌنًدمشق6523435
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المعلوماتٌةالالذقٌة-الهندسة المعمارٌة2219لٌلىبتول علً اسعدطرطوس6613930
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المعلوماتٌةحمص-الهندسة المعلوماتٌة2247املسوزان ابراهٌم سرحانحمص6716348
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-الهندسة المعلوماتٌةحلب-الهندسة المدنٌة2210روعةمحمد حسٌن سٌف الدٌنحلب6821169
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المعلوماتٌةدمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2257ٌسٌرهعال عدنان العلًدمشق6931379
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المعلوماتٌةدمشق-الهندسة المعلوماتٌة2267رٌماأحمد علً جمعهرٌف دمشق7015411
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المعلوماتٌةدمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتة2255صفاءحسٌن محمد جرٌشرٌف دمشق7116540
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةحمص-الهندسة المعمارٌة2166وفاءدانا عبد الكرٌم شنانالسوٌداء725541
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-الهندسة البحرٌة2149بسٌنارغد اٌمن قاسمالالذقٌة7316524
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-الهندسة المعمارٌة2155مٌرفتنهاد عمار محمودالالذقٌة7414987
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-هندسة التصمٌم واإلنتاج2156وصالنور بشار معروفالالذقٌة7515889
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-الهندسة البحرٌة2156سمٌرةاشرف صالح المصريالالذقٌة769746
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-الهندسة المعمارٌةالالذقٌة-الهندسة المعمارٌة2208لٌلٌاناجولٌانا مهٌب حكٌمه ابوفخرالسوٌداء775306
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

طرطوس-الهندسة المعمارٌةطرطوس-(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 2159نجاةغٌثاء خلٌل سالمطرطوس7812678
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة االتصاالتحلب-هندسة االتصاالت2162نارٌمانمحمد ٌاسر جاناتحلب7924202
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة االتصاالتحلب-الهندسة الطبوغرافٌة2180رٌممرح أحمدملهم علوانًحلب8031880
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة االتصاالتحلب-هندسة االتصاالت2166حسناءرٌماز محمود فرواتًحلب8132104
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتدمشق-هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة2178امٌرهاحمد ابراهٌم ناصر الدٌندمشق8220880
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتطرطوس-(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 2166سوسنمنتجب محسن عمرانرٌف دمشق8319564
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتدمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتة2234امٌرةرواد سلٌمان الصالحرٌف دمشق8425441
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتدمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتة2223داللمؤٌد محمد ابوالنٌلدمشق8523107
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

7



      تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

(القائمة األولى) 2018/2017للعام الدراسي 

   الجمهىرية العربية السىرية    

       وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلٌة أو المعهد 

المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالتجمٌع الرغبات مرفوضة2227سمٌحهعبدهللا ٌوسف سٌد احمددمشق8626398
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة اآلالت الزراعٌةحلب-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 1867غصونمحمد عبد الرؤوف انٌس قرقناويحلب8720179
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌةحلب-هندسة القٌادة الكهربائٌة2012رزاناحمد مجد الدٌن كورحلب8818607
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة التصمٌم المٌكانٌكًدمشق-هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلة2159هالمحمد زٌاد جواد جالل الدٌندمشق8926100
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة التصمٌم واإلنتاجالالذقٌة-الزراعة2129احالمآالء مجد بعبعالالذقٌة9014773
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة التصمٌم واإلنتاجحمص-العلوم الصحٌة2034نظامرٌم هٌسم جعلوكحمص9115882
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة التصمٌم واإلنتاجحمص-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2039داللراما عٌسى الونوسحماة9227333
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة الحواسٌبحلب-الهندسة المدنٌة2257هدىمحمود عبدهللا مارتٌنًحلب9318530
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتةدمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 2214خدٌجةوفاء عدنان عمٌريرٌف دمشق9426474
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتةدمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتة2213حنانمٌار محمود الجٌوشدمشق9522914
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتةدمشق-هندسة المٌكانٌك العام2217مٌرنااندرٌه جوزٌف قبانًدمشق9621039
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الحواسٌب واألتمتةدمشق-هندسة المٌكانٌك العام2218نهااٌمان محمد بشٌر الشلبًرٌف دمشق9722730
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة السٌارات واآللٌات الثقٌلةدمشق-الزراعة2120منالمحمد عبد الوهاب العقاددمشق9823128
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائٌة1977اٌمانجمٌل محمدغٌاث حرٌري كرشورٌف دمشق9917546
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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حلب-(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة حلب-الزراعة1917منٌرهحبٌب ثابت محمدالالذقٌة10012228
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 1903رانٌارناد احمد الحجًحلب10130413
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

السوٌداء-ألبناء السوٌداء- هندسة الطاقة الكهربائٌةالسوٌداء-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2120ابتسامآٌه سلٌمان االطرشالسوٌداء1026426
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة الطاقة الكهربائٌةحلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة2080رحاببٌان رضوان طهرٌف دمشق10318934
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة الطاقة الكهربائٌةحمص-هندسة الطاقة الكهربائٌة2087لٌلىمحمد هالل الموسىدمشق10420743
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

دمشق-هندسة الطاقة الكهربائٌةحلب-هندسة الحواسٌب2206فاطمهعمار ٌاسر العمريرٌف دمشق10515084
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

السوٌداء-هندسة القوى المٌكانٌكٌةدمشق-العلوم السٌاسٌة2048علٌاءحال نور الدٌن ابو خٌرالسوٌداء1065534
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة القوى المٌكانٌكٌةحمص-الزراعة2041انصافعبد الرحمن عبد السمٌع محفوضطرطوس1078470
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حمص-هندسة القوى المٌكانٌكٌةحمص-هندسة الغزل والنسٌج2023بشرىأحمد علً حسنطرطوس1086271
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌكالالذقٌة-هندسة الطاقة الكهربائٌة2163مٌادهأحمد صالح الحلوانًالالذقٌة1099582
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌكالالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌك2166إلفتنغم محمد السالمهحماة11029819
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

الالذقٌة-هندسة المٌكاترونٌكطرطوس-(معدات وآلٌات)الهندسة التقنٌة 2177ترٌاقلٌث عماد ابراهٌمطرطوس1119306
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة المٌكاترونٌكحلب-هندسة القٌادة الكهربائٌة2047اٌمانأحمد خلٌل حسنً خلٌلرٌف دمشق11217827
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة المٌكاترونٌكحلب-الهندسة النووٌة2028فاطمهمحمد محمود ناصٌفحلب11319910
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة
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حلب-هندسة النظم اإللكترونٌةحلب-هندسة النظم اإللكترونٌة2048حسناءهادي عبد الرزاق الحسنحلب11418538
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائٌةحلب-هندسة القٌادة الكهربائٌة1954لٌندانجم عبد الغنً كلزيحلب11519528
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائٌةحلب-هندسة اإلنتاج1959عروبهامٌره محمد ٌاسر حمويحلب11636231
تعدٌل درجات من وزارة 

دورة ثانٌة/التربٌة

رغبات مرفوضةطرطوس-االقتصــــادــــــ2145ندىدعاء محمد محمدرٌف دمشق11730676

رغبات مرفوضةحلب-الحقوقــــــ1699فاطمهمحمد سامر محمد ٌاسر عنتردمشق11825724

رغبات مرفوضةدمشق-الحقوقــــــ1986عبٌر الخبازالبتول محمد برهانًالكوٌت11910262

رغبات مرفوضةدمشق-الزراعةــــــ1944نارٌمانمحمد فادي موسى الصلٌبًالقنٌطرة12012116

رغبات مرفوضةدمشق-(الفٌزٌاء)العلوم ــــــ1954حلٌمهرٌم ٌاسر سلٌمانرٌف دمشق12132307

رغبات مرفوضةدٌر الزور-محافظات- (الكٌمٌاء)العلوم ــــــ1995ابتساماالء احمد جمعةرٌف دمشق12230877

رغبات مرفوضةدمشق-العلوم السٌاسٌةــــــ2122وفاءنوار محمد نقاوهدمشق12331810

رغبات مرفوضةالحسكة-المعهد التقانً الصحــــًــــــ1375مٌادهمحمد المهدي عبد هللا العبٌدانحماة12421356

رغبات مرفوضةالحسكة-المعهد التقانً الصحــــًــــــ1995فاطمهراما مروان عبد المالكدمشق12531675

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً الهندسًــــــ1693خلودلجٌن محمد عدنان بعٌونًرٌف دمشق12630789

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للحاسوبــــــ1712هدٌلتسنٌم انس جٌرونرٌف دمشق12732621

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للصناعات التطبٌقٌةــــــ1408نمٌرمحمد عبد الكرٌم الحموٌهرٌف دمشق12818721

رغبات مرفوضةدمشق-المعهد التقانً للهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌةــــــ1445امٌرهرؤى زهٌر معروفدمشق12933855

رغبات مرفوضةالحسكة-محافظات- الهندسة المدنٌةــــــ2157مٌساءعال محمد البهنسًدمشق13038451

رغبات مرفوضةحمص-الهندسة المعلوماتٌةــــــ2247هٌفاءعبد الوهاب احمد النجمرٌف دمشق13116044
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      تسوية أوضاع طالب بالمفاضلة العامة 

(القائمة األولى) 2018/2017للعام الدراسي 

   الجمهىرية العربية السىرية    

       وزارة التعليم العالي

تسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم االماالسم والنسبة المحافظة

مجموع 

التفاضل

الجامعة والكلٌة أو المعهد 

المقبول فٌه

الجامعة والكلٌة أو المعهد الذي سٌقبل 

فٌه
مالحظات

رغبات مرفوضةحماة-معهد المراقبٌن الفنٌٌنــــــ1403خالدهمنال محمد زٌدانحماة13229736

رغبات مرفوضةحلب-هندسة الحواسٌبــــــ2090لٌناحسن عالء اسودرٌف دمشق13317836

رغبات مرفوضةالالذقٌة-هندسة الطاقة الكهربائٌةــــــ2173سمٌرهماٌا محسن حسندمشق13434649

رغبات مرفوضةدمشق-هندسة المٌكانٌك العامــــــ2165حمٌدهسنان حاتم عمراندمشق13521791

                                                                                                        الدكتور عاطف النداف

                                                                                                         وزٌر التعلٌم العالً

ٌرجى االطالع وإجراء ما ٌلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  ٌقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصٌة المطلوبة للقبول فً الكلٌة 

أو المعهد الذي قبل فٌه كل منهم بنتٌجة المفاضلة العامة وشرٌطة النجاح فً فحص المقابلة الخاص بالكلٌة أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولٌن فً 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولٌن من الطالب العرب  وابناء االمهات السورٌات 1994المعاهد من موالٌد 

 .2017/12/14وعلى ان ٌنجزوا اجراءات تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 
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