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

درعا-ألبناء درعا- االقتصــــاد2066غادهلميس ايمن المحمددرعا113064

الالذقية-االقتصــــاد1883كفاحكيان معتز الشوفيالسويداء24345

            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

            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 الفرع العلمي لعام 

: وفقاً لما يلي2018/2017نوافق على قبول هؤالء الطالب  في الجامعة والكلية والقسم  أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم  للعام الدراسي 
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حلب-االقتصــــاد1946ليلىبتول ثائر مرهجحلب332680

حلب-االقتصــــاد1451عدويهيوسف ابراهيم مزيدحلب420215

حلب-االقتصــــاد1598لينداريان محمود عكوحلب529433

دمشق-االقتصــــاد2009ريمهعبدهللا انور جميل الدينريف دمشق616386

دمشق-االقتصــــاد2024فاتنهمنيب قاسم عودهريف دمشق715125

حمص-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1988ريمنور العين حسن خالوصيحمص817607

دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1454عائشهرقيه سمير الشرعدمشق931893

حماة-التربية الرياضية1483سعادعيسى علي حسنحماة1020537

الالذقية-التمريض1685لينداهنادي باسم ديبوالالذقية1116543

دمشق-الجغرافية1341انتصافحال ابراهيم النجارحماة1227139

الحسكة-محافظات- الحقوق1729منالعبد الكريم محمد ابراهيم االسودحمص138180

دير الزور-محافظات- الزراعة1913بشرىعمار عبد هللا المحيمدحمص1413366

حلب-الزراعة1462كريمةخالد أحمد حسان شحنةحلب1518815
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دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 1743خديجةعمر ياسين حميدالقنيطرة1610520

الالذقية-(الفيزياء)العلوم 1708ليلىنوفل مصطفى مصطفىطرطوس177496

حلب-(الكيمياء)العلوم 1577أسماءأحمد محمود وطفةحلب1825313

حمص-العلوم الصحية1927اسمهانقمر نزار الهواريحمص1919951

الالذقية-اللغة اإلنكليزية285لينداجنا محمد محفوضطرطوس2014551

الحسكة-ألبناء الحسكة فقط- اللغة العربية304بشرىمصعب توفيق العوينالحسكة2110395

الالذقية-اللغة العربية353سمرعطاف فؤاد الوسوفحماة2228534

حلب-اللغة العربية306روالآية حسن زيدانحلب2332039

دمشق-المعهد التقاني اإلحصـــائي 1508تماضرالفريده ابراهيم المفتاحدمشق2438869

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1314هدىمحمود قصي مروانحمص2513215

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1524ناديهريم مرسل العبدالسويداء266877

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1394مزكينشيرين عبدهللا يوسفالحسكة2716982

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1483غازيهرحمه عبد الفنوشالحسكة2814967
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الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1384سوريهاحسان ادريس عبديالحسكة2914603

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1565أمليحيى عبدالعزيز عثمانالحسكة3012218

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1439سارهمريم محمد أمين حسنالحسكة3115805

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1472عنودكلثومه محمد صالح حاج احمدالحسكة3214650

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1457ليلىخالت خلف رمضانالحسكة3317389

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1401عزيزهجيجانه محمود اوسوالحسكة3415485

الحسكة-المعهد التقاني الصحــــي1441نجاحخملين عبدالرحمن حسنالحسكة3515437

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1492بديعهحسن محمد شماليحمص3611608

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1444مرامآالء سليمان االحمدحمص3720069

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1575هدىاسرار غسان الرويشديحمص3820136

دير الزور-المعهد التقاني الصحــــي1786هناءرهف محمد تركمانيدمشق3935192

حلب-المعهد التقاني الطبي1244ضحىعالء الدين مصطفى الحمصيحلب4024199

حلب-المعهد التقاني الطبي1457بتولمصطفى محمد جاموسحلب4121580
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حمص-المعهد التقاني الهندسي1256روعهياسين ماهر القواصحمص4214210

حمص-المعهد التقاني للحاسوب1484حليمةسامر سبيع الحجازيحمص4313289

حمص-المعهد التقاني للحاسوب1331سارهخطر خضر العوضحماة4429695

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب1857خانمعبد الهادي محمد الحلبيريف دمشق4515770

دير الزور-الرميالن/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1895ابتسامباسل حسين ابو دلهحمص469622

دمشق-المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية1453منيرهطعان محمود برودمشق4721656

حمص-الهندسة البيئية1971صفاءدياال عبد الكريم صنيبحمص4815370

طرطوس-(أتمتة صناعية)الهندسة التقنية 2117غادهجبران علي يوسفطرطوس496510

الحسكة-ألبناء المحافظات الشرقية- الهندسة المدنية1803نصرهبشار حسن معروفالحسكة508629

الالذقية-الهندسة المدنية2119راميهاسعد مروان الحلبيالسويداء514310

حمص-الهندسة المدنية2144غادهعمران اكرم ابو شهداالسويداء523945

دمشق-الهندسة المدنية2269رغداءيزن ناصر محمدالقنيطرة5312330

الرقة-الهندسة المدنية العامة ألبناء المناطق الشرقية1770زينبمحمد عبد الرزاق المحمدالحسكة5410333
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حلب-الهندسة المعلوماتية2191عبيرحسن محمدنائل حسانيحلب5520304

حمص-الهندسة المعلوماتية2094شريفهخالد وليد اسماعيلريف دمشق5619338

حلب-هندسة االتصاالت2004املحيان رضوان العياشدرعا579228

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت2062حياةأحمد محمد علي الرنكوسيريف دمشق5817671

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت2083اسماءآيات محمد اياد عاصيريف دمشق5926198

حمص-هندسة التصميم واإلنتاج1894سميرههيا باسل سليماندرعا6013574

حلب-هندسة القيادة الكهربائية1903هدلهمحمد احمد المحمدحلب6124335

حلب-هندسة النظم اإللكترونية1845حسنهمحمد نور محمد حميدحلب6224261

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 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من ابناء االمهات السوريات وعلى 1994النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

 .2017/12/28ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    


