
ية 2375جود محمد عماد الدين دباغحلب128701 ية (عام)السنة التحضير 2019/9/15 تاري    خ 1892(عام)السنة التحضير

ية 2337أحمد عمر حوريحلب217050 ية (عام)السنة التحضير 2019/9/15 تاري    خ 1880(عام)السنة التحضير

ية 2330تسنيم محمد مروان عويجهحلب327458 ية (موازي)السنة التحضير 2019/9/15 تاري    خ 1895(عام)السنة التحضير

ن كركرحلب429611 ية 2326سنا امير ية (عام)السنة التحضير 2019/9/19 تاري    خ 2766(عام)السنة التحضير

ن الخليفحلب517319 ية 2308هشام حسير ية (موازي)السنة التحضير 2019/9/15 تاري    خ 1861(عام)السنة التحضير

نحلب615412 ية 2307عثمان محمد شيخ حسير ية (موازي)السنة التحضير 2019/9/15 تاري    خ 1884(موازي)السنة التحضير

ية 2298مصطفن محمد بركاتحلب717883 ية (موازي)السنة التحضير 2019/9/16 تاري    خ 2207(موازي)السنة التحضير

828933
ية 2295إيمان عماد محي الدينحلب (موازي)السنة التحضير

ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018419/الرقم االمتحان

2019/9/15 تاري    خ 1882

917613
الهندسة المعلوماتية2292احمد علي االحمدحلب

ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018420/الرقم االمتحان

2019/9/17 تاري    خ 2285

الهندسة المدنية2285محمد خير هللا نفاخحلب1016874
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018421/الرقم االمتحان

2019/9/19 تاري    خ 2788

الهندسة المدنية2285رنا نزار نجارحلب1131919
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018422/الرقم االمتحان

2019/9/16 تاري    خ 2072

رقم وتاري    خ كتاب وزارة 

بية الير
تسلسل

رقم 

االكتتاب
الكلية المقبولة فيها بعد التعديلالكلية المقبولة فيها قبل التعديلالمجموعاالسمالمحافظة

  وزارة التعليم العالي

ن عل الشهادة 2019/10/15ص س تاري    خ /139إشارة إل الطلبات المقدمة من الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه المرفقة بكتاب رئاسة جامعة حلب رقم   والحاصلير

 وقبلوا أو لم يقبلوا بنتيجتها ويرجون تسوية أوضاعهم بعد أن تم 2020/2019 وتقدموا ال المفاضلة العامة للعام الدراسي 2019الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 

بية  ي الشهادة الثانوية الدورة الثانية من قبل وزارة الير
ن
.تعديل درجاتهم ف

 لما يلي 2020/2019نوافق عل تسوية أوضاع هؤالء الطالب وقبولهم بجامعة حلب للعام الدراسي 
ً
: وفقا

السيد الدكتور رئيس جامعة حلب

                          تسوية اوضاع طالب مفاضلة عامة 

 2020 /2019                           للعام الدراسي 

                                 قائمة خامسة

  الجمهورية العربية السورية
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الهندسة المعلوماتية2283محمد فراس أحمد أدناحلب1218475
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018423/الرقم االمتحان

2019/9/17 تاري    خ 2274

الهندسة المدنية2282أمجد محمد شيخوحلب1316000
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018424/الرقم االمتحان

2019/9/15 تاري    خ 1846

ي2281انس قبس القبسحلب1416399 ي الطب 
ن
المعهد التقان

ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018425/الرقم االمتحان

2019/9/16 تاري    خ 2074

الهندسة المعلوماتية2279محمد شاكر محمد دباغحلب1515466
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018426/الرقم االمتحان

2019/9/14 تاري    خ 1678

الهندسة المدنية2279أمجد احمد مجد ريحاويحلب1617399
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018427/الرقم االمتحان

2019/9/16 تاري    خ 2039

الهندسة المعلوماتية2278خليل محمد نادر جحجاححلب1718700
ية  (موازي)السنة التحضير

ي
ن
19018428/الرقم االمتحان

2019/9/15 تاري    خ 1847

2019/9/16 تاري    خ 2133الهندسة المعلوماتيةالهندسة المدنية2230عمار يارس حميديحلب1818410

2019/9/16 تاري    خ 2050الهندسة المعلوماتيةالهندسة المدنية2219يمان عبد السالم بدويحلب2027552

الهندسة المعلوماتيةهندسة الميكاترونيك2219محمد صبحي شواحلب2116335
 تعديل دورة الشهادة ال الثانية لتعديلها 

2019/9/17 تاري    خ2275بالكتاب رقم

فان شكري علي زيبوحلب2216296 2019/9/21 تاري    خ 2810الهندسة المعلوماتيةالهندسة المدنية2217شير

2019/9/15 تاري    خ 1850الهندسة المعلوماتيةالهندسة المدنية2217بيان طارق الطهحلب2331796

2019/9/18 تاري    خ 2613الهندسة المدنيةالهندسة المدنية2259محمد مصطفن عبد الحميد العموريحلب2418477

2019/9/16 تاري    خ 2075الهندسة المدنيةالهندسة المدنية2196نعيم قسطاكي صايغحلب2517997

2019/9/16 تاري    خ 2111الهندسة المدنيةالهندسة المعمارية2186ليل جورج مشقحلب2627420

2019/9/18 تاري    خ 2610هندسة االتصاالتهندسة االتصاالت2235أحمد محمود ريحاويحلب2716771

ونية2117سارة عبدالكريم السيداحمدحلب2825799 2019/9/15 تاري    خ 1901هندسة الحواسيبهندسة النظم اإللكير

2019/9/15 تاري    خ 1918تقانات الهندسة الحيوية- الهندسة التقنية هندسة اإلنتاج2060سدره المنتىه محمد مازن باللحلب2925650

2019/9/19 تاري    خ 2760هندسة القيادة الكهربائية(الميكانيكية)هندسة الطاقة 1991عبد الفتاح محمد ديب فتلونحلب3018727
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2019/9/16 تاري    خ 2110(الميكانيكية)هندسة الطاقة علم المواد الهندسية1978رفاه سمير ابو راسحلب3127485

يحلب3218299
2019/9/16 تاري    خ 2041(الميكانيكية)هندسة الطاقة االقتص    اد1970محمد زيد سامي اليوسفن

2019/9/17 تاري    خ 2276هندسة اإلنتاجهندسة صناعية1951مصطفن محمد رسولحلب3318849

2019/9/16 تاري    خ 2080هندسة اإلنتاجاالقتص    اد1950عمرو محمد ايهاب ابو دانحلب3422679

2019/9/16 تاري    خ 2093هندسة صناعيةهندسة اآلالت الزراعية1915سعيد علي كوكهحلب3516527

2019/9/16 تاري    خ 1961الزراعة(الكيمياء)العلوم 1879رند عبيده كيتوعحلب3628262

ي الهندسي1650بيان عمر سندهحلب3730690
ن
2019/9/16 تاري    خ 2119علم الحياة - العلوم المعهد التقان

ي الهندسي1429سلوى نضال اسكيفحلب3827510
ن
ي الهندسيالمعهد التقان

ن
2019/9/21 تاري    خ 2837المعهد التقان

ي للصناعات التطبيقية1302عمار مصطفن الهوروحلب3921608
ن
ي لللعلوم المالية والمرصفيةالمعهد التقان

ن
2019/9/16 تاري    خ 2088المعهد التقان

يرجى االطالع واجراء ما يلزم- صورة اىل مديرية المعلوماتية  - 

                             وزير التعليم العالي

                              الدكتور بسام إبراهيم

ي االختصاص الذي قبل فيه كل منهم واعتماد 
ن
 المطلوب من الدرجات للقبول ف

ن
يرج  االطالع واجراء مايلزم بعد التأكد من ان مجموع درجاتهم يقع ضمن الحد األدن

ية الذين تم تعديل قبولهم من الموازي ال العام ومطالبة الطالب من ابناء المواطنات السوريات والطالب العرب  األرقام االمتحانية الممنوحة لطالب السنة التحضير

ي المعاهد من مواليد عام 
ن
ي سورية بالوثائق الخاصة بهم كافة ، والتأكد من أن الطالب المقبولون ف

ن
 وما بعد وعل أن ينجزوا اجراءات تسجيلهم 1996المولودون ف

ي 
ن
.2019 /12 /19ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم لغاية يوم الخميس الواقع ف
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