
التسجيل المباشر بمفاضلة الموازي

 2018/2017للعام الدراسي 

(القائمة الرابعة)

الجمهورية العربية السورية 

     وزارة التعليم العالي

      

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

درعا-ألبناء درعا- االقتصــــاد1438رحابحازم احمد الجلمدرعا16339

حلب-االقتصــــاد1557جنانهبة محمد عمار عفارةادلب29079

حمص-(اإلرشاد النفسي)التربية 1573هزاررزان محمد رائد الرجبحمص315066

دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1489لمياعالء زياد محمدريف دمشق418201

         إلى مديرية المعهد                                  التابع لـ

        السيد الدكتور رئيس جامعة حماه

            السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس

 الذين لم يتقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي للعام 2017  وإشارة إلى الطلبات المقدمة إلكترونياً من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 

 .2018/2017الدراسي 

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

 .2018/1/22 تاريخ 5/011010/283استناداً لكتابنا رقم 

            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
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دمشق-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1534لطيفهضياء محمدديب حجازيريف دمشق518177

طرطوس-غير ملتزم(معلم صف)التربية 1731وئامآية محمد موسىطرطوس611993

درعا-ألبناء درعا- الحقوق1468فوزهالمثنى رضوان الغصيندرعا75838

دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 1533ماجدهغيثاء زهير الحلوانيدمشق838783

دمشق-(اإلحصاء الرياضي)العلوم 1539منىمحمدحمزه محمدحسان القصاربني المرجهدمشق929533

دير الزور-ألبناء المناطق الشرقية (الجيولوجيا)العلوم 1438منتهىمحمد احمد الشيخ احمدالحسكة109986

دمشق-(الرياضيات)العلوم 2174بشرىنديم نزار العباسالالذقية1113270

حلب-(الفيزياء)العلوم 2033صالحهفاطمه البتول احمد العمورهالالذقية1216724

الالذقية-تخصصي- (الكيمياء)العلوم 135سوسنعفراء طالل شبليدمشق1338203

الالذقية-(الكيمياء)العلوم 1634غينارناريمان غسان ابو كزدهريف دمشق1423695

حمص-تخصصي- (علم الحياة)العلوم 237سمرريم عبد الرحمن سرمينيحمص1519814

دمشق-العلوم السياسية1689مفيدهمحمد بديع رجبريف دمشق1615235

حمص-العلوم الصحية1863ميفائز الياس جبورطرطوس179505

حلب-المعهد التقاني الصحــــي1244سهامجينوى سطام خلفحلب1836105

حمص-المعهد التقاني الصحــــي1514اركانحال نزار سالميحماة1928721

حلب-المعهد التقاني الطبي1241نورمياده محمد الشاميحلب2039563
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دمشق-الهندسة الطبية2227داللبشرى محمود عبد القادرريف دمشق2126051

الالذقية-الهندسة المدنية2194ندىأيهم محمد حسام الضاهردمشق2228155

الالذقية-الهندسة المدنية2162فتاةديانا نضال سلطانالالذقية2314837

دمشق-الهندسة المدنية2228ريمهايه حمد ابو راسالسويداء246623

دمشق-الهندسة المعمارية2188نور الهدىراما اسامه الدرويشدمشق2536786

حمص-هندسة التحكم اآللي والحواسيب2004نوفهحوراء علي زعيترحمص2617325

حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائية1825هدىمحمود محمد حمندوشحماة2717533

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 بالكلية أو المعهد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من 

 وما بعد ومطالبتهم باالوراق المطلوبة من امثالهم حسب االصول وخاصة المقبولين من ابناء االمهات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلهم 1994مواليد 

 .2018/3/22ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل مدة تنتهي بتاريخ 

وزير التعليم العالي                      

الدكتور عاطف النداف                    


