
تسوٌة أوضاع طالب بمفاضلة التعلٌم الموازي

(القائمة الثانٌة) 2018/2017للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

     وزارة التعلٌم العالً
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الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌهمجموع التفاضلاسم األماالسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

الحسكة-محافظات- االقتصــــاد1908مهاعال احمد ونوسهرٌف دمشق135095

حلب-االقتصــــاد1716هالمحمود محمد خراطهرٌف دمشق215165

حلب-االقتصــــاد1815رامٌهمحمد سامر خراطهرٌف دمشق315161

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة الفرات

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

         السٌد الدكتور مدٌر معهد                                      التابع لـــ

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشق

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

           السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

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

.         ودونوا عدد الرغبات المطلوبة وبنتٌجة هذه المفاضلة  كانت جمٌع رغباتهم مرفوضة 2018-2017مفاضلة التعلٌم الموازي  للعام الدراسً  

                                      نوافق على تسوٌة اوضاع هؤالء الطالب وقبولهم فً الجامعة والكلٌة أو المعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام 

: وفقاً لما ٌل2018/2017ًالدراسً 
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الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌهمجموع التفاضلاسم األماالسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

دمشق-اإلعــــــالم1936فادٌهأرٌج محمد مأمون العسلدمشق430045

دمشق-غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1524بدرٌهإباء محمد الكٌالنًرٌف دمشق522496

حلب-الزراعة1706مٌساءاحمد اسامه حساندمشق623717

حماة-الطب البٌطري1647تهامهرٌمه امٌن استانبولًحماة729438

دمشق-(الجٌولوجٌا)العلوم 1703جمانهٌحٌى محمد توفٌق عرقسوسًدمشق821276

الالذقٌة-(الفٌزٌاء)العلوم 1861تمامأبً حامد حدٌدحماة920564

دمشق-(الفٌزٌاء)العلوم 1974هالغاده مهند الرفاعًرٌف دمشق1027053

الالذقٌة-(الكٌمٌاء)العلوم 1603فتحٌهمحمد ٌاسر طالبدمشق1121431

الحسكة-محافظات- (علم الحٌاة)العلوم 1508اٌمانمحمد عماد احمد نصرهالقنٌطرة1210527

الحسكة-محافظات تخصصً - (علم الحٌاة)العلوم درجة العلوم201سماحمٌسم محمد الشواخدمشق1339026

الحسكة-المعهد التقانً الصحــــ1674ًحٌاهرٌم محمد النصٌراتدرعا1415972

الحسكة-المعهد التقانً الصحــــ1517ًفاتنمٌار محمد عبدالهاديرٌف دمشق1532427

دٌر الزور-المعهد التقانً الصحــــ1718ًغٌداءهبه محمد حنفًدمشق1631598

دمشق-المعهد التقانً الهندس1635ًهناءرهام عماد الدٌن الصدٌقدمشق1734269

حمص-الهندسة الكٌمٌائٌة1930اخالصمحمد محمود الرفاعًدرعا185485

حلب-الهندسة المعمارٌة2053بانارنٌم سالم محمد الرفاعًدمشق1938937
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الجامعة والكلٌة أو المعهد المقبول فٌهمجموع التفاضلاسم األماالسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

حلب-هندسة االتصاالت2027رنامنار نذٌر رفاعًدمشق2020169

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2065أدٌبةآالء شكري الشلبًدرعا2116311

حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة1827أحالمعلً محمد ابراهٌمطرطوس229362

حلب-(المٌكانٌكٌة)هندسة الطاقة 1808سهاصافً ابراهٌم جدٌدالالذقٌة2312936

حمص-هندسة الطاقة الكهربائٌة2020رانٌهكرٌم ابراهٌم حواصلًدمشق2425225

الالذقٌة-هندسة القوى المٌكانٌكٌة2018نعمىلٌنا محمد كفىطرطوس2511473

حلب-هندسة المٌكاترونٌك1972أمٌنهلٌث لؤي صقورالالذقٌة2612062

حمص-هندسة المٌكاترونٌك1943صفاءاسامه نبٌل القابونًدمشق2723590

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

 وما بعد 1994الكلٌة أو المعهد الذي قبل فٌه كل منهم بنتٌجة مفاضلة التعلٌم الموازي  وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولٌن فً المعاهد من موالٌد 

ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولٌن من ابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات تسجٌلهم وٌسددوا 

 .2017/12/14الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 

                                                                                                                                            وزٌر التعلٌم العالً

                                                                                                                                            الدكتور عاطف النداف


