
التسجيل المباشر بمفاضلة الموازي للعام الدراسي 

القائمة االولى2018/2017

الجمهورية العربية السورية 

     وزارة التعليم العالي

      

2522/011010/5

27/11/2017

الجامعة والكلية والقسم أو المعهد المقبول فيهمجموع التفاضلاسم األماسم الطالب ونسبتهالمحافظةرقم االكتتابتسلسل

السويداء-ألبناء السويداء- االقتصــــاد1698ميسونصبا جابر عبودالسويداء15617

السويداء-ألبناء السويداء- االقتصــــاد1713نورهسوزان غسان جمولالسويداء26820

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية - االقتصــــاد1451نازوجمانه ممدوح الخليلالحسكة315087

            السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 .2018/2017 الذين لم يتقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي للعام الدراسي 2017  إشارة إلى الطلبات المقدمة إلكترونياً من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 

: وفقاً لما يلي2018/2017نوافق على قبول هؤالء الطالب  في الجامعة والكلية والقسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام الدراسي 

            السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق

         السيد الدكتور رئيس جامعة حلب

           السيد الدكتور رئيس جامعة تشرين

         السيد الدكتور رئيس جامعة البعث

          السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات

         إلى مديرية المعهد                                  التابع لـ

        السيد الدكتور رئيس جامعة حماه
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دير الزور-ألبناء المحافظات الشرقية - االقتصــــاد1262حيانهعبدالرحمن صالح الدين محمدالحسكة49779

درعا-محافظات- االقتصــــاد1882هندشهناز علي واصلالالذقية515060

دير الزور-محافظات- االقتصــــاد1990ميسوننور مروان التكريتيريف دمشق632605

حلب-االقتصــــاد1526هيلداعبدالعزيز عبدهللا سيد طهحلب719799

حلب-االقتصــــاد1477افراحوئام محمدسعيد شنكانحلب831264

دمشق-االقتصــــاد2226رفاهعلياء محمد أبي الجزائريدمشق934858

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 1759رجاءوالء فرزات حمويهحماة1026398

السويداء-ألبناء السويداء- غير ملتزم(معلم صف)التربية 1819بسمهسالف عدنان الصفديالسويداء116522

درعا-ألبناء درعا- غير ملتزم(معلم صف)التربية 2210ناديهلما محمد نور جرودرعا1214397

حلب-غير ملتزم(معلم صف)التربية 2019منىفاطمه محمد الحاج مصطفىحلب1342252

حماة-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1848آمالساندرا ايليا مخولحماة1429988

دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1813منالدانه توفيق األصفردمشق1531309

دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1528منالناديه عمار قربيدرعا1614143
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دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1514نجوىراما وائل حاج عليدرعا1714516

دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1486عفافبتول جمال المصريالقنيطرة1813265

طرطوس-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1798نهارزان محمد محمدطرطوس1914397

طرطوس-الجغرافية1593كندهمحمد ابراهيم ترزالكيطرطوس206708

القنيطرة-ألبناء القنيطرة- الحقوق1723فتحيهوليد علي طهالقنيطرة2110533

حمص-الحقوق1773هداءمحمد رجب عليشهطرطوس228430

السويداء-ألبناء السويداء- الزراعة1607اقبالكريم ناجي العشعوشالسويداء233718

السويداء-ألبناء السويداء- الزراعة1522غادهنجالء سليم نعيمالسويداء247003

السويداء-ألبناء السويداء- الزراعة1533غادهعمر ياسر عقلالسويداء253829

الحسكة-محافظات- الزراعة1598سمرسجى سهيل حاجي كاملريف دمشق2623243

الحسكة-محافظات- الزراعة1535عبيرمايا علي بربورهحمص2715973

حلب-الزراعة1461مهامحمد أيمن عطبة السخنيحلب2824051

دمشق-الزراعة1766ليناملهم غسان عواددمشق2928108
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حماة-السلمية/ الزراعة 1709عائدهالرا مضر ياغيحماة3031662

حماة-السلمية/ الزراعة 1704ميسوناسعد عبدالرحمن الصالح المصلححمص3111749

دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 1689سمرمحمد علي خالد خريطهدمشق3226563

حمص-(الجيولوجيا)العلوم 1554فاتنهاني شوقي قزعورحمص3312351

دمشق-(الرياضيات)العلوم 1948مكيهشمس محمد فياضدمشق3432860

الالذقية-تخصصي- (الكيمياء)العلوم 1472عبيرمحمد نور وضاح جاموسالالذقية359529

حلب-تخصصي- (الكيمياء)العلوم 1610أمينهحنان حسين الحكيمحلب3636262

حمص-تخصصي- (الكيمياء)العلوم 1489هيامنور منذر معروفحمص3716030

حلب-(الكيمياء)العلوم 1416منالأنفال خالد الكرموحلب3840326

حلب-(الكيمياء)العلوم 1397أمينةشهد عبدالواحد شيخ ديابحلب3942153

حلب-(الكيمياء)العلوم 1563سارهمالك ابراهيم الحسنحلب4021260

الحسكة-ألبناء الحسكة فقط- (علم الحياة)العلوم 1691امينهعلي عبد اللطيف الطلبالحسكة4110389

حلب-(علم الحياة)العلوم 1433راميمحمد وليد محمد قطاعحلب4219947
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دمشق-(علم الحياة)العلوم 1861بسمهبتول عبدالقادر السقالدمشق4339090

دمشق-(علم الحياة)العلوم 1827مياسهغفران توفيق حيدرريف دمشق4425187

حمص-العلوم الصحية1842روضهثراء مصطفى عبد القادرحمص4515033

دمشق-الفلســــفة1385مريمحسين محمد حمادمشق4628358

حلب-اللغة العربية1845عيوشحمزه أحمد األحمدحلب4726777

حمص-اللغة العربية1626بدريهمروا رضوان بهارحمص4818803

دمشق-اللغة العربية1471هناديمحمودسمير محمدفوزي فلودمشق4928101

دمشق-اللغة الفرنسية1469راويةلبنى بشار الحكيمريف دمشق5031311

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1366ابتسامنور محمد قصاصحمص5119705

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1555هناءجنات مهيب رمضاندمشق5231302

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1383فاطمهراما مروان عبد المالكدمشق5331675

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1694فاطمهمحمود محمد الجزايرليدمشق5426807

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1556الهاماحمد قاسم العيددرعا556261
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الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1394سناءمحمد احمد محمدالحسكة5612120

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1440آرياالفا نزال ابراهيمالحسكة5716950

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1514غاليهخناف خالد حسينالحسكة5815438

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1373سلمىالفا محي الدين حموالحسكة5916903

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1410خلفهيارا محمد الجلودالحسكة6018078

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1432سرابديدار احمد العربوالحسكة6115241

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1433افينخديجه عبد الملك اوسيالحسكة6214956

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1492سالفازيرين عزالدين شيخوالحسكة6317843

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1468حضيريهمؤيد كفاش حميدالحسكة648707

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1483مهاعبدالرحمن عبدالحميد شيخ سليمانالحسكة6511428

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1326رساموسام موسى العباسدرعا668049

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1496وسامايفا جاسم جانكيرالحسكة6714927

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1369حكيمهرهف عمر عمرالحسكة6813464
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الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1375عائشهعزالدين احمد الخلفالحسكة6911131

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1401ميساءخديجه خالد األطرشالحسكة7014502

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1357نسرينحسن عماد حسنالحسكة7110916

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1401حياهمحمد احمد حسينالحسكة7211481

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1421حوريههيمن جهاد اوسيالحسكة7310941

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1474كافيهراما دهام درويشالحسكة7415242

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1454ميساءمحمد سليمان درويشحمص7512201

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1524شهيرهنور حسام عموريحمص7619067

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1455بهيجةمجد عيسى غديرحماة7720777

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1808عالحال اديب البنيالسويداء785959

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1829زيادهاماني احمد حسينالقنيطرة7915146

دمشق-المعهد التقاني الصحــــي1788فريزةعبدالكريم خليل الجفال النعيميالقنيطرة8011702

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1693هاديهريما عمر سعداريف دمشق8131451
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دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1790عائشةنور أحمد بصلريف دمشق8223121

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1789رندهحنان سامي قالياريف دمشق8322530

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1806زحلهآيات عبد الفياض الجابرريف دمشق8432211

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1484فايزهروميه علي حسنطرطوس8515666

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1581بلسمزين مهدي الداليطرطوس867015

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1403يسرهنور محمد نعمانطرطوس8711671

طرطوس-المعهد التقاني الصحــــي1411مناليوسف محمد سليمانطرطوس888285

الالذقية-المعهد التقاني الطبي1447ميادهبراءه ثائر ديبوالالذقية8918639

الالذقية-المعهد التقاني الطبي1628معينهبيترا حيدر منصورحماة9027746

دمشق-المعهد التقاني الطبي2093بهيههبه احمد سعيد مقبلريف دمشق9135176

دمشق-المعهد التقاني الطبي2092هندفلك صابر ابو الحجلدرعا9215183

دمشق-المعهد التقاني الطبي2006زينبسامي منعم المقداددرعا938954

دمشق-المعهد التقاني الطبي2031شهرزادرؤى عامر العماردرعا9414346
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دمشق-المعهد التقاني المالــــــــــــــي1428عائشهانس محمد مصطفىالقنيطرة9511664

حلب-المعهد التقاني الهندسي1322رانيهمحمدعبدالقادر مازن نعالحلب9628163

حلب-المعهد التقاني الهندسي1417هدىايمان محمدمنار عقيلحلب9730343

حمص-المعهد التقاني الهندسي1321انعامشمس اكرم السليمانحمص9816598

دمشق-المعهد التقاني الهندسي1570مريمبيان ابراهيم الجباويدمشق9932991

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1885خلودنورس باسل الشاهينالسويداء1003592

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب1506منىعمار عالءالدين الحمصيدمشق10128787

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب1557ماجدهمروه معين خاروفهالقنيطرة10213085

دمشق-المعهد التقاني للصناعات الكيميائية1251فاطمةوالء احمد الخليلالقنيطرة10314435

طرطوس-المعهد التقاني للطاقة الشمسية1885آمالطارق الياس جبوريطرطوس1049617

الحسكة-المعهد التقاني للطب البيطري1298طرفهفاطمه حمد المحمدالحسكة10513589

دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1568ايمانأنس عبدهللا الدنفريف دمشق10616987

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1456خديجهمحمد شاهر ضاويدمشق10728535
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دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1195نجاحفارس محمد خالد العصورهحمص10813367

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1272ربيعهاحمد صخر العجوزدرعا1096211

حمص-الهندسة البترولية2028خلوديزن بشير دانونالسويداء1104216

حمص-الهندسة البترولية1989ميسونعبد الغني اسعد شعارحماة11117403

دير الزور-الهندسة البترولية ألبناء المناطق الشرقية1686رندهمجد سامي العبد الرزاقالحسكة11212576

حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 2158مهاهيا محمد نقارحلب11330320

حلب-الهندسة الطبوغرافية1972رجاحعبد اللطيف ادريس الحمدحلب11421459

الرقة-الهندسة المائية ألبناء المناطق الشرقية1651جميلهمحمد احمد محمد دبسالحسكة11512581

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية1914اديبهروسيم محمود خليلالحسكة11615250

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية1766لينداأيمن ادريس شهابالحسكة11712520

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية1771كفاححسين عروه الرمحالحسكة11810799

الالذقية-الهندسة المدنية2125ميساره غالب أبو حمدانالسويداء1195582

الالذقية-الهندسة المدنية2136سبيهاربيع نديم جديدالالذقية12012255
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حلب-الهندسة المدنية2168ندىصالح الدين فادي سرمينيحلب12120445

حلب-الهندسة المدنية2133ميساءيحيى حسين شحرجيطرطوس1227779

حلب-الهندسة المدنية2155نازليهرشيدة رشاد بطل عليطرطوس12314367

حمص-الهندسة المدنية2084شوقعمر ماهر السليماندرعا1246412

دمشق-الهندسة المدنية2211أملسميح عجاج عيددمشق12523418

الرقة-الهندسة المدنية العامة ألبناء المناطق الشرقية1693فلكاحمد رشيد نشئت الصالحالحسكة1268892

الرقة-الهندسة المدنية العامة ألبناء المناطق الشرقية1702خولهمنال رشيد المحمدالحسكة12716907

الرقة-الهندسة المدنية العامة ألبناء المناطق الشرقية1889شاديهاحمد باسل محموددير الزور1287556

حلب-الهندسة المعلوماتية2171هناءنوال مازن مكاراتيحلب12929546

حمص-الهندسة المعلوماتية2085هنيدهاسماعيل تحسين الشوفيالسويداء1304275

حمص-الهندسة المعلوماتية2100فالحشعيب هيثم حاج حسينريف دمشق13118623

حمص-الهندسة المعلوماتية2083ميادهغيث نظام حوليدمشق13225659

دمشق-الهندسة المعلوماتية2251صباحاحمد ماهر عبد الفتاحريف دمشق13317214
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الالذقية-معهد المراقبين الفنيين1428رمزهحيدر هاني حسنحماة13420180

حلب-هندسة اإلنتاج1683سهىسلطان محمد معتز دخانريف دمشق13515046

حلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية1882ايمانمازن فاضل حدادحلب13618582

حلب-هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية1822سوالمحمد هيثم السعيدحلب13720903

الالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي2145فاطمهسوار يوسف بكورهالالذقية1389136

الالذقية-هندسة الحاسبات والتحكم اآللي2096هناءعفراء مصطفى شاكرالالذقية13914241

حلب-هندسة الحواسيب2006سمرآيه محمدغياث ابوالنصرحلب14039719

دير الزور-هندسة الصناعات البتروكيميائية ألبناء المناطق الشرقية1537جميلهعبدالوهاب محمد حموالحبيبالحسكة14110085

دير الزور-هندسة الصناعات البتروكيميائية ألبناء المناطق الشرقية1559عبيرعمر ناظم الشالشدير الزور1427534

دير الزور-هندسة الصناعات البتروكيميائية ألبناء المناطق الشرقية2020فلكمجد عبدالحكيم االبراهيمدير الزور1438326

السويداء-ألبناء السويداء- هندسة الطاقة الكهربائية2167جهينهمرح ياسر الحلبيالسويداء1445457

حلب-هندسة القيادة الكهربائية1930عزيزهشروق محفوض محفوضالالذقية14517476
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حلب-هندسة القيادة الكهربائية1725غيداءنغم خلدون بستونيريف دمشق14630369

حلب-هندسة النظم اإللكترونية1912عطيفهابراهيم أحمد أبو بكرحلب14719323

حلب-هندسة النظم اإللكترونية1895امتثالنهله عبدالرحمن العكاشحلب14842069

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتهم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعهد الذي قبل فيه كل منهم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من ابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية 1994بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 .2017/12/14المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

13 /13


