
التسجٌل المباشر بمفاضلة الموازي

 2018/2017للعام الدراسً 

(المائمة الثالثة)

الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

     وزارة التعلٌم العالً

      

الجامعة والكلٌة والمسم أو المعهد الممبول فٌهمجموع التفاضلاسم األماسم الطالب ونسبتهالمحافظةرلم االكتتابتسلسل

حلب-االلتصــــاد1607رحابأغٌد خالد الضاهرحمص112720

حلب-االلتصــــاد1468مٌساءدمحم أدٌب منتصر خواتمًحلب219915

         إلى مدٌرٌة المعهد                                  التابع لـ

        السٌد الدكتور رئٌس جامعة حماه

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة طرطوس

 الذٌن لم ٌتمدموا الى مفاضلة التعلٌم الموازي للعام 2017  إشارة إلى الطلبات الممدمة إلكترونٌاً من الطالب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة العامة الفرع العلمً لعام 

 .2018/2017الدراسً 

: وفماً لما ٌل2018/2017ًنوافك على لبول هؤالء الطالب  فً الجامعة والكلٌة والمسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام الدراسً 

            السٌد الدكتور رئٌس جامعة دمشك

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة حلب

           السٌد الدكتور رئٌس جامعة تشرٌن

         السٌد الدكتور رئٌس جامعة البعث

          السٌد الدكتور رئٌس جامعة الفرات

2785/011010/5

21/12/2017
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حلب-االلتصــــاد1470كاتٌاعبد الملن معاوٌة هنانوحلب324123

الحسكة-ألبناء الحسكة فمط- غٌر ملتزم(معلم صف)التربٌة 1294هنوفشٌماء عبد الرزاق العلً الخلفالحسكة416312

الالذلٌة-الزراعة2120جمٌلهلورٌن مالن اسماعٌلالالذلٌة517479

حلب-الزراعة1504مهاسمٌر دمحم رفاعٌهطرطوس66629

دمشك-الزراعة1876سمٌرهٌاره بهٌج المحٌثاويالسوٌداء75487

حلب-تخصصً- (الكٌمٌاء)العلوم 138سامٌهمحمود أحمد حمدو ٌسٌنحلب824006

حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 1681ملكةٌاسمٌن امٌن حاج دمحمحلب932376

حلب-(الكٌمٌاء)العلوم 1392هدىدمحمأمٌن عمر كنعانحلب1020272

الالذلٌة-(علم الحٌاة)العلوم 1542عفافآالء اسماعٌل زٌادةالالذلٌة1118475

حمص-العلوم الصحٌة1889آمنهزٌنه ذٌاد حسنحمص1217936

دمشك-اللغة اإلنكلٌزٌة292امٌرهرهف دمحم معضمانًرٌف دمشك1327985

الحسكة-المعهد التمانً الصحــــ1512ًكوثرأمل دمحم ابو الذهبرٌف دمشك1431765

الحسكة-المعهد التمانً الصحــــ1366ًزلٌخهوٌس عمر دمحمالحسكة159804
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الحسكة-المعهد التمانً الصحــــ1358ًشاهٌزاامل علً عثمانالحسكة1615523

الحسكة-المعهد التمانً الصحــــ1422ًمرٌماٌات احمد زكرٌاالحسكة1717665

الحسكة-المعهد التمانً الصحــــ1469ًعفرهحمٌد احمد الحموديالحسكة1811514

الالذلٌة-المعهد التمانً الطب1536ًوسٌمهنور هٌثم علًالالذلٌة1918174

الالذلٌة-المعهد التمانً الطب1562ًهناءحنٌن احمد حسنالالذلٌة2015618

حلب-المعهد التمانً الطب1547ًسورٌهفوزي احمد دروٌشحلب2126980

حلب-المعهد التمانً الطب1469ًعائدهشهال دمحموائل لناطريحلب2231205

حلب-المعهد التمانً الطب1163ًثرٌهساجده جاسم حسٌنالحسكة2317850

دمشك-المعهد التمانً الطب2209ًندٌدهمالن عبد الكرٌم النوفلدرعا245954

حلب-المعهد التمانً الهندس1198ًنادٌهعزالدٌن نورهللا دباغحلب2525336

حلب-(تمانات الهندسة الحٌوٌة)الهندسة التمنٌة 1899سكٌنهتٌماء دمحمٌاسر رضوانحلب2642112

حلب-(تمانات الهندسةالبٌئٌة)الهندسة التمنٌة 1906بدٌعهفاطمه ممدوح حرٌتانًحلب2740096

حمص-الهندسة المدنٌة2133سلمىثائر حسٌن خضرالمنٌطرة2810810
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حمص-الهندسة المدنٌة2109ٌمنخالد ناصر ٌاغًحماة2921088

حمص-الهندسة المدنٌة2149صفاءساره سلٌم رومٌهرٌف دمشك3026666

دمشك-الهندسة المدنٌة2200كرامغدٌر صالح الدٌن بصلدمشك3138208

دمشك-الهندسة المدنٌة2211بهٌهاسماء ابراهٌم اللبابٌديالمنٌطرة3213177

الرلة-الهندسة المدنٌة العامة ألبناء المناطك الشرلٌة1694سالفأٌمن دمحمسعٌد الحاجالرلة336032

الرلة-الهندسة المدنٌة العامة ألبناء المناطك الشرلٌة1728سهامأحمد عٌسى العلًالرلة346013

الالذلٌة-الهندسة المعلوماتٌة2173منٌفهلحطان علً علًالحسكة3511086

حمص-الهندسة المعلوماتٌة2086شامٌهرأفت احمد الكرديدرعا369231

حمص-الهندسة المعلوماتٌة2139بشٌرهباسل محمود رٌارٌف دمشك3718610

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2048منىبولس نعٌم بولسطرطوس389591

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت2061سهامدمحم محمود الكرديدرعا395138

حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة1831فرٌدهدمحم مصطفى أمٌنوحلب4019474

حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة1858فاتناحمد دمحم منصورحلب4120128
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حلب-هندسة التحكم اآللً واألتمتةالصناعٌة1842سعادابراهٌم محمود العلًحلب4221137

دمشك-هندسة التصمٌم المٌكانٌك2100ًلمٌاءمعاذ بدٌع شحادهرٌف دمشك4318847

دمشك-هندسة الحواسٌب واألتمتة2188جٌهانمصطفى محمود عوضدمشك4428954

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

المعهد الذي لبل فٌه كل منهم بنتٌجة مفاضلة التعلٌم الموازي  وشرٌطة النجاح فً فحص الممابلة الخاص بالكلٌة أو المعهد وكذلن التأكد من أن الطالب الممبولٌن فً 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة الممبولٌن من ابناء االمهات السورٌات وعلى ان ٌنجزوا اجراءات 1994المعاهد من موالٌد 

 .2018/1/11تسجٌلهم وٌسددوا الرسوم الجامعٌة المطلوبة منهم خالل مدة تنتهً بتارٌخ 

وزٌر التعلٌم العالً                      

الدكتور عاطف النداف                    


