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2018-2017 الدراسي للعام

السورية العربية الجمهورية   

العالي التعليم وزارة   

رقم االكتتابالتسلسل
مصدر 

الشهادة
اسم األمالكنيةاسم األباالسم

تاريخ 

الميالد
الجنسية

دورة 

التفاضل
لغة التفاضل
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التفاضل
الجامعةالرغبة المقبول بها

  عالمة 

(للغات)االختصاص 

دمشقالهندسة المعلوماتية2193انكليزيأولىعربي سوري1998دعدفرزاتاسامةمحموددمشق121199

دمشقالهندسة المعلوماتية2115انكليزيثانيةعربي سوري2000أملخطيبمصطفىأحمددمشق220186

دمشقالهندسة المعلوماتية1994انكليزيأولىعربي سوري2000إيالتالوسوفعليايادريف دمشق316831

دمشقالهندسة المعلوماتية1813انكليزيثانيةعربي سوري1999لينامعالياسينعبد هللاريف دمشق415518

دمشقالهندسة المعلوماتية1805انكليزيأولىعربي سوري1999فاطمهباكيرناصرهديلريف دمشق526686

دمشقالهندسة المعلوماتية1799انكليزيثانيةعربي سوري2000امنهحماده االحمدعمرجعفر الصادقدمشق621184

دمشقالهندسة المعلوماتية1791انكليزيأولىعربي سوري1999سلمىقاروطمحمد خيررانيهدمشق734194

دمشقالهندسة المعلوماتية1785فرنسيثانيةعربي سوري2000حسنديابأمينمحمدالقنيطرة810972

دمشقالهندسة المعلوماتية1772انكليزيثانيةعربي سوري1998فردوسمصطفىعليطاليسطرطوس910565

دمشقالهندسة المعلوماتية1690انكليزيثانيةعربي سوري1999لطيفهأبوزراعانورعبد اللطيفريف دمشق1015223

دمشقالهندسة المعلوماتية1689فرنسيثانيةعربي سوري1999مهديهالحاج محسنمصطفىحسيندمشق1128361

دمشقالهندسة المعلوماتية1687انكليزيثانيةعربي سوري2000حنيفةعثمانعبد الرحمنعمارريف دمشق1215536

دمشقالهندسة المعلوماتية1644فرنسيثانيةعربي سوري1998نجيبهرزقيوسفجعفردمشق1324008

دمشقالهندسة المعلوماتية1642انكليزيثانيةعربي سوري1998خديجهالمحمد الموسىحميددارينريف دمشق1432520

دمشقالهندسة المعلوماتية1580انكليزيثانيةعربي سوري1996نجوىطهمحمدياسينوسيمدمشق1529413

حلبالهندسة المعلوماتية1733فرنسيثانيةعربي سوري2000ابتساممصريعبد المحسنجمانةحلب1629368

حلبالهندسة المعلوماتية1708انكليزيثانيةعربي سوري1998فاطمهعليعمرنور الدينحلب1724231

حلبالهندسة المعلوماتية1705فرنسيثانيةعربي سوري1998رابحةزريقعبدالسالمصافيحلب1818130

حلبالهندسة المعلوماتية1658انكليزيثانيةعربي سوري1990مريممصطفىمحمدبهيهريف دمشق1932776

حلبالهندسة المعلوماتية1614فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمهدملخيعبدهللاشيماءحلب2029957

حلبالهندسة المعلوماتية1605فرنسيأولىعربي سوري1998ليلىحوريعبد السالمزكرياحلب2119374

حلبالهندسة المعلوماتية1553انكليزيثانيةعربي سوري2000غفرانبوشيزكريارشاحلب2231796

حلبالهندسة المعلوماتية1475انكليزيأولىعربي سوري1999اميرهسروخاحمدعزتدمشق2321190

حلبالهندسة المعلوماتية1465انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهبركاتهشامياسمينحلب2429217

حلبالهندسة المعلوماتية1458انكليزيأولىعربي سوري1999نرجسشحادةيحيىحسينحلب2521341

حلبالهندسة المعلوماتية1447انكليزيأولىعربي سوري1999امينهابوبنااسماعيلاحالمحلب2631270

حلبالهندسة المعلوماتية1444فرنسيثانيةعربي سوري1998هناءديرياحمد بساممحمد عطا هللاحلب2724095

الالذقيةالهندسة المعلوماتية2081انكليزيأولىعربي سوري1999سهامصخرمحمدعالءالالذقية2811876

الالذقيةالهندسة المعلوماتية2057انكليزيأولىعربي سوري1999ابتسامشاهينسهيلالمقدادالالذقية2911618

الالذقيةالهندسة المعلوماتية2004انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىعمارغسانعليطرطوس309223

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1989انكليزيثانيةعربي سوري2000منىحسنعادلحسنالالذقية3111587

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1808انكليزيثانيةعربي سوري1998ودادمصطفىعادللينالالذقية3218788

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1804انكليزيثانيةعربي سوري1999زينبصقرثابتكرمالالذقية3311929

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1790انكليزيثانيةعربي سوري2000غيداءعاقلعلييعربالالذقية3410154

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1766انكليزيثانيةعربي سوري1999سماهرعبدويوسفجعفرحماة3520453

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1738انكليزيثانيةعربي سوري1999عزيزهالخليلمحمدلمىالالذقية3618732

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1708انكليزيثانيةعربي سوري1999نوفاالفتىمحمدريمالالذقية3717307

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1706انكليزيثانيةعربي سوري1998رويدهشاهينشاهينليدياطرطوس3813803

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1692انكليزيثانيةعربي سوري2000سهامحيدرعليابراهيمطرطوس398233

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1673انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهالحسينحسنرينادالالذقية4015683

الالذقيةالهندسة المعلوماتية1653انكليزيأولىعربي سوري1998داللعثمانمحمدحسينريف دمشق4116843
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الالذقيةالهندسة المعلوماتية1646فرنسيأولىعربي سوري1999صفاءالشيخمحمدعبد النورالالذقية4210627

حمصالهندسة المعلوماتية1889انكليزيثانيةعربي سوري1999هدىعلوشمصطفىليثطرطوس438721

حمصالهندسة المعلوماتية1877فرنسيأولىعربي سوري2000ساميهالمحمدمفيدسهيرحمص4416847

حمصالهندسة المعلوماتية1795انكليزيثانيةعربي سوري1999عطوهالحسنأحمدمحمدحمص4510741

حمصالهندسة المعلوماتية1749انكليزيأولىعربي سوري1999ياسمينشماالحسينليثحمص4611725

حمصالهندسة المعلوماتية1729انكليزيأولىعربي سوري1999ساميهحسنغانمعليحمص4712000

حمصالهندسة المعلوماتية1694فرنسيأولىعربي سوري2000هيامدرويشساميلبانهحمص4816895

حمصالهندسة المعلوماتية1687انكليزيأولىعربي سوري2000اميرهاالبيرغانمعليحمص4910177

حمصالهندسة المعلوماتية1652انكليزيأولىعربي سوري1999فيضهالدنيانور الدينزينهحمص5016572

حمصالهندسة المعلوماتية1621انكليزيأولىعربي سوري1999فكتورالرضوانمحمدعليحمص519010

حمصالهندسة المعلوماتية1612فرنسيأولىعربي سوري1999وفاءعابدهرضوانزهراءحمص5219187

حمصالهندسة المعلوماتية1609انكليزيثانيةعربي سوري2000منىزنوبةبسامامانيادلب539095

حمصالهندسة المعلوماتية1579انكليزيأولىعربي سوري1999غيداءعمرانعمرانيوسفحماة5420612

حمصالهندسة المعلوماتية1507فرنسيأولىعربي سوري2000رويدهحمدانعيسىيازدحمص559548

دمشقالهندسة المدنية1824فرنسيثانيةعربي سوري1999منتهاسقاحامدبراءريف دمشق5617740

دمشقالهندسة المدنية1764انكليزيثانيةعربي سوري1999هبهجاويش المصريسميرمحموددمشق5726154

دمشقالهندسة المدنية1760انكليزيثانيةعربي سوري2000ريماخمممحمد قاسممصطفىدمشق5821862

دمشقالهندسة المدنية1760انكليزيأولىعربي سوري1999رقيهديبعمرمحمددمشق5924133

دمشقالهندسة المدنية1745انكليزيأولىعربي سوري1999ميادهالسليمانهيثممحمدريف دمشق6018046

دمشقالهندسة المدنية1726انكليزيأولىعربي سوري1999سارهصوانحمداناناسريف دمشق6125310

دمشقالهندسة المدنية1691فرنسيثانيةعربي سوري1996صبحهكنعاناحمدرباالقنيطرة6215124

دمشقالهندسة المدنية1683انكليزيأولىعربي سوري1998صفيهالخبيمحمدداللالقنيطرة6315162

دمشقالهندسة المدنية1664انكليزيأولىعربي سوري2000رمزيةعبد الصمدحسينإليا دةريف دمشق6425089

دمشقالهندسة المدنية1662فرنسيثانيةعربي سوري1999خلودعبد النبيزكريايحيىريف دمشق6515764

دمشقالهندسة المدنية1647فرنسيأولىعربي سوري1999ابتسامالطحانمحمدعبد هللاالقنيطرة6610516

دمشقالهندسة المدنية1634انكليزيأولىعربي سوري1998افراحعامودبسامشروقريف دمشق6727423

دمشقالهندسة المدنية1566انكليزيثانيةعربي سوري1999اميرهالشديديوليدرواددمشق6821538

دمشقالهندسة المدنية1542انكليزيثانيةعربي سوري1999حنانحدادموسىاريجريف دمشق6924825

دمشقالهندسة المدنية1534فرنسيثانيةعربي سوري1999مريمالعقلةفرجاسراءريف دمشق7025195

حلبالهندسة المدنية1792فرنسيأولىعربي سوري2000فرحهحنبالسزكرياجمالحلب7121325

حلبالهندسة المدنية1768انكليزيأولىعربي سوري1998منارشهاب الدينمحمد نضالوسامحلب7224264

حلبالهندسة المدنية1768انكليزيثانيةعربي سوري1998وفاءحمدواالسماعيلصالح الدينوالءحلب7338303

حلبالهندسة المدنية1725فرنسيثانيةعربي سوري1998ابتسامالحاج غضبانعز الدينمحمد غيثحلب7424260

حلبالهندسة المدنية1709انكليزيثانيةعربي سوري1999خدوجزهرةمحمودعبدالرحمنحلب7527067

حلبالهندسة المدنية1500فرنسيثانيةعربي سوري1999بنانعثمانحسانحسنحلب7624089

الالذقيةالهندسة المدنية2276انكليزيأولىعربي سوري1999هياماسماعيلعبد الرزاقحسنطرطوس777549

الالذقيةالهندسة المدنية2248انكليزيأولىعربي سوري1999وفاءقاسمسليمانحسنالالذقية7810623

الالذقيةالهندسة المدنية2157انكليزيثانيةعربي سوري1999داللشعبانصالحغيثطرطوس799165

الالذقيةالهندسة المدنية2114انكليزيثانيةعربي سوري2000اسعافابراهيمهيثمعليالالذقية8012049

الالذقيةالهندسة المدنية1992انكليزيثانيةعربي سوري2000عفافعمرانغسانالمقدادالالذقية8110621

الالذقيةالهندسة المدنية1912انكليزيثانيةعربي سوري1999عايدةالفريديعوضهبةالالذقية8215002

2/11



الشهداء ذوي مفاضلة  العلمي للفرع االسمية النتائج

2018-2017 الدراسي للعام

السورية العربية الجمهورية   

العالي التعليم وزارة   

رقم االكتتابالتسلسل
مصدر 

الشهادة
اسم األمالكنيةاسم األباالسم

تاريخ 

الميالد
الجنسية

دورة 

التفاضل
لغة التفاضل

مجموع 

التفاضل
الجامعةالرغبة المقبول بها

  عالمة 

(للغات)االختصاص 

الالذقيةالهندسة المدنية1875انكليزيأولىعربي سوري1999سميرهنوحمالكحسنالالذقية8310558

الالذقيةالهندسة المدنية1839انكليزيثانيةعربي سوري2000فتاةخدامحافظجعفرالالذقية8411032

الالذقيةالهندسة المدنية1803فرنسيثانيةعربي سوري1999سلمىيونسعليجمانهالالذقية8517226

الالذقيةالهندسة المدنية1790فرنسيثانيةعربي سوري1999سعادحسونعلينورالهدىالالذقية8616053

الالذقيةالهندسة المدنية1783انكليزيأولىعربي سوري1999نهالجعفرعليحسينالالذقية879992

الالذقيةالهندسة المدنية1762فرنسيثانيةعربي سوري1999سماهراسماعيلاميرنجاحالالذقية8816698

الالذقيةالهندسة المدنية1732فرنسيثانيةعربي سوري2000غادهصقرعيسىاحمدالالذقية8911331

الالذقيةالهندسة المدنية1726فرنسيثانيةعربي سوري1999نوالخضروهيثمأحمدالالذقية909007

الالذقيةالهندسة المدنية1716فرنسيأولىعربي سوري1999يسراخير بكهزاعرهفالالذقية9117194

حمصالهندسة المدنية1810انكليزيثانيةعربي سوري1999انتصارحسنعيسىعليطرطوس928425

حمصالهندسة المدنية1758انكليزيأولىعربي سوري2000يسرىالجانيشحادهاحمدحمص9310117

حمصالهندسة المدنية1751انكليزيثانيةعربي سوري1999زيناداودكامليوسفطرطوس946087

حمصالهندسة المدنية1690انكليزيأولىعربي سوري1999أمينهسالممحمدنورحمص9520106

حمصالهندسة المدنية1686انكليزيأولىعربي سوري1998الهامعلييوسفمحمدحماة9622094

حمصالهندسة المدنية1617انكليزيثانيةعربي سوري1999نهلهالعليمحمدأبيحمص9711160

حمصالهندسة المدنية1556انكليزيثانيةعربي سوري1999احالمالصالحنبيلماياحمص9815997

حمصالهندسة المدنية1531انكليزيأولىعربي سوري1998سهيالغانمحسانبشارطرطوس9910506

حمصالهندسة المدنية1488انكليزيثانيةعربي سوري1999ناجياشعبانياسرميحماة10028650

حمصالهندسة المدنية1444فرنسيثانيةعربي سوري1999منىمعادياسريحيىريف دمشق10118722

حمصالهندسة البيئية1512فرنسيأولىعربي سوري1998رينيتالصالح خليلعبدوبشارحمص1029445

الحسكةالهندسة المدنية1693انكليزيثانيةعربي سوري1999مديحهمحمد العبوشاسعدرسلالحسكة10316816

الحسكةالهندسة المدنية1635فرنسيأولىعربي سوري1999نهلهالدهشمحمدحالالحسكة10416300

الحسكةالهندسة المدنية1629انكليزيأولىعربي سوري1999شاههالكالوحخضرريمهالحسكة10515553

دمشقالهندسة المعمارية1964انكليزيثانيةعربي سوري1999وفيقهبشبشتوفيقناريمانريف دمشق10626018

الالذقيةالهندسة المعمارية1652انكليزيأولىعربي سوري1999ربابعليمدينمحمدطرطوس1078561

حمصالهندسة المعمارية1585انكليزيأولىعربي سوري2000غادهغصنغياثاسامهحمص1089287

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1777انكليزيثانيةعربي سوري1999ابتسامنادرنديمسليمانطرطوس1098836

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1757فرنسيأولىعربي سوري1999سناءشودبرضوانصالحدرعا1105709

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1669فرنسيأولىعربي سوري1998منصورهالعليمحمدرسميهدمشق11135188

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1668فرنسيثانيةعربي سوري1998سعادالعيدهمصطفىسليمانالالذقية11213352

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1666انكليزيثانيةعربي سوري2001حسينهعثمانمحمد امينرونياالحسكة11315760

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1538انكليزيثانيةعربي سوري1999نجوىالعربيدمعتزاميرالسويداء1143614

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1537انكليزيثانيةعربي سوري2000حنانالشيخهسميرراماريف دمشق11530303

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1524انكليزيثانيةعربي سوري1998اميرهالصوطريمحمدديانادمشق11633853

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1509انكليزيثانيةعربي سوري2000رجاءعفيفعفبفمايادمشق11733880

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1485فرنسيثانيةعربي سوري1998هدىفالرهعادلعليطرطوس1189873

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1468فرنسيأولىعربي سوري2000لينااحمدنعيمعليدمشق11923794

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1447انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىمحمودنزيهعليدمشق12021194

دمشقهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1440انكليزيأولىعربي سوري1999نديلهعماداديبسماحريف دمشق12125184

دمشقهندسة الحواسيب واألتمتة1615فرنسيثانيةعربي سوري1999لورىسلمانمالكاوسدمشق12223732

دمشقالهندسة الطبية1855انكليزيثانيةعربي سوري1999اقبالاسحقحسينرانيادمشق12330891
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دمشقالهندسة الطبية1727فرنسيأولىعربي سوري1993نادياالسكريسميرمحمدمنيردمشق12425122

دمشقالهندسة الطبية1706انكليزيثانيةعربي سوري1998املعباسهواشابتسامريف دمشق12532018

دمشقالهندسة الطبية1691فرنسيأولىعربي سوري1999نجاهسالميمزيدمحموددمشق12623835

دمشقالهندسة الطبية1584انكليزيثانيةعربي سوري1999ايمانبدرانعبد العزيززين العابدينحماة12719986

دمشقالهندسة الطبية1571انكليزيأولىعربي سوري1998هدلهضاهرعبدهللاعامرريف دمشق12818903

دمشقالهندسة الطبية1569فرنسيأولىعربي سوري2000ندىاللحامرضواناحمددمشق12920062

دمشقالهندسة الطبية1563انكليزيثانيةعربي سوري2000مناتقيعليأحمددمشق13021351

دمشقالهندسة الطبية1520انكليزيثانيةعربي سوري1999وردهالعليمحمدسعاددمشق13133901

دمشقالهندسة الطبية1488فرنسيأولىعربي سوري2000فاطمهزراقبساممحموددمشق13221200

دمشقالهندسة الطبية1487فرنسيأولىعربي سوري1999حفيظهصقرعقابديمهريف دمشق13323045

دمشقالهندسة الطبية1483انكليزيأولىعربي سوري1999نبيلهمحمدنبيللورينحماة13428822

دمشقالهندسة الطبية1481فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمةالشرارةاسماعيلحنينالقنيطرة13514458

دمشقالهندسة الطبية1480فرنسيأولىعربي سوري1999عائدهالحمود البشرجمالحسامريف دمشق13617236

دمشقالهندسة الطبية1466انكليزيأولىعربي سوري1999فاطمهزراقبساماحمددمشق13721179

حلبهندسة الطيران1804انكليزيثانيةعربي سوري1999رئيفهديبهعليغيداقالالذقية13811755

الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية1776انكليزيأولىعربي سوري1999سنيهعليعمادذو الفقارحماة13920078

الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية1605انكليزيثانيةعربي سوري2000وفاءقمريصالحصقرالالذقية14010985

الالذقيةهندسة الطاقة الكهربائية1505انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهنوحمالكحسينالالذقية14110559

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات2059انكليزيثانيةعربي سوري1999ميساءحواطحسيبغديرالالذقية14211234

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1809انكليزيثانيةعربي سوري2000مهاالجالدسامرهبهالالذقية14318181

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1779انكليزيثانيةعربي سوري1999عبيرالشاهينطاهرأريجدمشق14433894

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1736انكليزيأولىعربي سوري2000انتصارسالممحمدسيدراحماة14527736

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1697انكليزيثانيةعربي سوري1999كاملهتامرتميمحالالالذقية14615612

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1690فرنسيثانيةعربي سوري1999سفيرهالعليحكمترهفطرطوس14715053

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1684انكليزيثانيةعربي سوري1999وجيهااسماعيلجابرنرمينالالذقية14818704

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1673فرنسيثانيةعربي سوري1999روحيهرحالزريفسهاالالذقية14917204

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1652انكليزيثانيةعربي سوري1998مكارماحمدغسانحالالالذقية15016808

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1641فرنسيأولىعربي سوري2000مروشمالوخيرفيقمياسحماة15119794

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1624انكليزيأولىعربي سوري1999ميسمسليمانعلينتاليحماة15229239

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1593انكليزيثانيةعربي سوري1999منوىحميديمحمودرشاطرطوس15313773

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1591فرنسيثانيةعربي سوري1999خديجهمحمدياسينحبيبالالذقية15411624

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1589انكليزيأولىعربي سوري2000آمالاحمدمصطفىهديلدمشق15533911

الالذقيةهندسة االتصاالت واإللكترونيات1580فرنسيثانيةعربي سوري1999رجاءمريمابراهيمريمالالذقية15613943

الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي1542انكليزيثانيةعربي سوري1999رجاءحيدرنبيلأبيالالذقية15712404

الالذقيةهندسة الحاسبات والتحكم اآللي1443فرنسيثانيةعربي سوري1999فلايرأحمدعبدهللازين العابدينالالذقية15811133

الالذقيةالهندسة البحرية1834انكليزيثانيةعربي سوري1999دعدحمامهعز الدينعليطرطوس1599782

الالذقيةالهندسة البحرية1747انكليزيأولىعربي سوري1999صباحالسلوممنذرحسندمشق16021186

الالذقيةالهندسة الطبية2068انكليزيثانيةعربي سوري2000سمرزريقماهرطارقالالذقية16110693

الالذقيةالهندسة الطبية1968انكليزيثانيةعربي سوري1999صبريهشقرهعبودماريناالالذقية16217215

الالذقيةالهندسة الطبية1799انكليزيثانيةعربي سوري2000امتثالحبقهمحمدحسنطرطوس1639033

الالذقيةالهندسة الطبية1791انكليزيثانيةعربي سوري1998رنااصالنحابسنغمالالذقية16418742
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الالذقيةالهندسة الطبية1770انكليزيثانيةعربي سوري1999نوالسليمانعادلعليالالذقية16511604

الالذقيةالهندسة الطبية1759فرنسيثانيةعربي سوري1999رفيقهشعبانياحمدميسالالذقية16616102

الالذقيةالهندسة الطبية1718انكليزيأولىعربي سوري1999هناءعليسميرداوودالالذقية16712811

الالذقيةالهندسة الطبية1709انكليزيأولىعربي سوري1999نهادحسنغسانعبيرالالذقية16815307

الالذقيةالهندسة الطبية1655انكليزيثانيةعربي سوري2000مروةفخرومحمدمرياناالالذقية16916428

الالذقيةالهندسة الطبية1651انكليزيثانيةعربي سوري1999فدوىسليمانمختارنيفينالالذقية17018179

الالذقيةالهندسة الطبية1633انكليزيثانيةعربي سوري1999هناءرجبيوشعجوديالالذقية17115441

الالذقيةالهندسة الطبية1524انكليزيثانيةعربي سوري1998أملابراهيممازنعليالالذقية17212717

الالذقيةالهندسة الطبية1509انكليزيأولىعربي سوري2000زليخهمشلبنشعبانليثالالذقية17310632

الالذقيةالهندسة الطبية1495انكليزيثانيةعربي سوري1999هدىابراهيميوسفمحمدطرطوس1748526

الالذقيةالهندسة الطبية1455فرنسيثانيةعربي سوري1999سوزانالعباسعلييوسفدمشق17521207

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت2118انكليزيأولىعربي سوري2000سيجراليوسفعليفرححمص17618195

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت2042انكليزيثانيةعربي سوري1999سماهرالعقدهاحمدزينبحمص17715655

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1983انكليزيثانيةعربي سوري2000مادليناالعسسانورروانحمص17819222

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1941انكليزيأولىعربي سوري1999حسنهسليمعبدهللاابراهيمحمص17911743

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1939انكليزيثانيةعربي سوري2000رجاءمحسنمصطفىصفاءحماة18028858

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1835فرنسيأولىعربي سوري1999فلايربرنبوسليمماياحمص18116922

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1776انكليزيثانيةعربي سوري2000فاتنالخضورمهندنورحمص18219300

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1708فرنسيأولىعربي سوري2000وردهالعموريمحموديعقوبحمص18310089

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1679انكليزيأولىعربي سوري1998نزههمحمودعدنانهبه هللاريف دمشق18432467

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1596انكليزيأولىعربي سوري1999شفيقهالمحمدعليحالحمص18516747

حمصهندسة اإللكترونيات واالتصاالت1452فرنسيثانيةعربي سوري1997راشدهعبد الباقيهشاماحمد عزالدينحمص18613013

حمصهندسة الميكاترونيك1705انكليزيأولىعربي سوري2000منالالرعيديطاهرجميلحماة18720117

حمصهندسة المعادن1782انكليزيأولىعربي سوري1999نعيمهخضورفرزترناحمص18818913

طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 2082انكليزيأولىعربي سوري1999مهاديوب عفيفهعيسىرهفطرطوس18913774

طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1972انكليزيثانيةعربي سوري1999رمزيهضاحيعدنانريمطرطوس19012752

طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1969فرنسيأولىعربي سوري1999خلودمحمودمحمودمرياناطرطوس19112916

طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1666انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمهخضرعليلمىطرطوس19212906

طرطوس(تقانة األغذية)الهندسة التقنية 1552فرنسيثانيةعربي سوري1999عروبهجنودمحسنرشاطرطوس19312565

طرطوس(طاقات متجددة)الهندسة التقنية 1778انكليزيثانيةعربي سوري2000سميرهمحمودمجدحسينطرطوس1948415

حمصالهندسة البترولية2066انكليزيأولىعربي سوري1999نعيمهموسىعادلمحمودحمص1959538

حمصالهندسة البترولية1979انكليزيأولىعربي سوري1999يسرىجبليهيثمحسنطرطوس1968729

حمصالهندسة البترولية1876انكليزيثانيةعربي سوري1999هناءعساففريزجعفرحمص19711886

حمصالهندسة البترولية1815انكليزيأولىعربي سوري1999سميهخنسهيوسفحيدرهالالذقية19811815

حمصالهندسة البترولية1770انكليزيأولىعربي سوري1999بهجيةالحسنخالدذو الفقارحمص19911311

حمصالهندسة البترولية1685انكليزيثانيةعربي سوري1998اسعافمحمد عليحسينأحمدحمص20010254

حمصالهندسة البترولية1644انكليزيثانيةعربي سوري1999ردينهقشعورياسراحمدطرطوس2017527

حمصالهندسة البترولية1505انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهعيسىديبعليطرطوس2029251

حمصالهندسة البترولية1449فرنسيأولىعربي سوري2000هدىابراهيمعليمهيارحمص2039088

حمصالهندسة الغذائية2031فرنسيأولىعربي سوري1999نهوداالحمداحمدرناحمص20416540

حمصالهندسة الغذائية1812انكليزيأولىعربي سوري2000الهامعلييوسفلبنىحماة20528437

5/11



الشهداء ذوي مفاضلة  العلمي للفرع االسمية النتائج

2018-2017 الدراسي للعام

السورية العربية الجمهورية   

العالي التعليم وزارة   

رقم االكتتابالتسلسل
مصدر 

الشهادة
اسم األمالكنيةاسم األباالسم

تاريخ 

الميالد
الجنسية

دورة 

التفاضل
لغة التفاضل

مجموع 

التفاضل
الجامعةالرغبة المقبول بها

  عالمة 

(للغات)االختصاص 

حمصالهندسة الغذائية1802فرنسيأولىعربي سوري1999غيداءغزالعاصمروانحمص20615872

حمصالهندسة الغذائية1785انكليزيأولىعربي سوري1997عهدالكحيلمازنهبهحمص20719979

حمصالهندسة الغذائية1761انكليزيأولىعربي سوري2000رجواالخالدمصطفىمنارحمص20819610

حمصالهندسة الغذائية1601فرنسيثانيةعربي سوري2000ندىرمضانحسنآية هللاحمص20915788

حمصالهندسة الغذائية1592فرنسيأولىعربي سوري1999فتحيةاالبراهيمنضالهديلحمص21015744

حمصالهندسة الغذائية1557انكليزيثانيةعربي سوري1999عهدحمودوجيهسوسنحماة21129005

حمصالهندسة الغذائية1484انكليزيثانيةعربي سوري2000رجاءعنوششعبانياسمينحماة21227269

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2196انكليزيأولىعربي سوري1999خديجهحسنعليهديلطرطوس21315112

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2033انكليزيأولىعربي سوري1999هناديحمودياسينمصطفىطرطوس2146075

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1988انكليزيثانيةعربي سوري2000سعادخضرنديمعالطرطوس21512579

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1781انكليزيأولىعربي سوري2000دعدأحمدطاهربراءةطرطوس21612312

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1734انكليزيأولىعربي سوري1999ادالسليمانخليلرباطرطوس21711718

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1710انكليزيأولىعربي سوري1999وسيلهغريبمحمدهديلطرطوس21812452

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1687انكليزيثانيةعربي سوري1999سناءنجومنزاراسامهطرطوس2198534

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1535انكليزيثانيةعربي سوري1998سميرهمصطفىمسرورخليلطرطوس2209861

طرطوسهندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1501فرنسيثانيةعربي سوري1998روعةعيسىماهرزينبطرطوس22116578

دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1437فرنسيثانيةعربي سوري2000وزيرهالمشوطاحمدمحموددرعا2228041

دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1427فرنسيأولىعربي سوري1999جوماناكاسوحةنبيلوسيمدمشق22321204

دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1328انكليزيأولىعربي سوري1998حليمهعبودمحسنيعقوبدمشق22421206

دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1311فرنسيأولىعربي سوري1997هياماألعرجطاللبيداءدمشق22539100

دمشق(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1276انكليزيثانيةعربي سوري2000هدىمحمدمحسنزينهدمشق22633900

دمشق(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 1418فرنسيأولىعربي سوري1999رابحهعليرفيقجعفردمشق22723740

الالذقية(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 1390فرنسيثانيةعربي سوري1998بديعهعثمانحسننورالالذقية22816103

الالذقية(تقانات االتصاالت)الكلية التطبيقية 1261فرنسيثانيةعربي سوري1999سلمىحسام الدينمحمدجعفرالالذقية22912692

حماة(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 1319انكليزيثانيةعربي سوري1999كفاحالحدادزكريامرامحماة23026725

درعاالطب البيطري1340انكليزيثانيةعربي سوري1997شكريةالحريري الحيشيياسينبراءدرعا2317010

حماةالطب البيطري1375فرنسيأولىعربي سوري1999وردهمعالسليمانحسنحماة23220896

حماةالطب البيطري1368انكليزيثانيةعربي سوري2000جميلهالجداويابراهيمبشارحماة23320074

دمشقالزراعة1801انكليزيثانيةعربي سوري2000ميساءالخرنوبيتوفيقدلعريف دمشق23423671

دمشقالزراعة1452فرنسيأولىعربي سوري1999ياسمينالسلوممنذرمرامحماة23529749

الالذقيةالزراعة1691انكليزيأولىعربي سوري2000هالههوشهطالبهواشحماة23620289

الالذقيةالزراعة1669فرنسيثانيةعربي سوري1999لميسفاضلسلمانريحانهحماة23728410

الالذقيةالزراعة1612انكليزيأولىعربي سوري1999ليناالحامضكمالأياحماة23828105

الالذقيةالزراعة1568فرنسيثانيةعربي سوري2000مجيدهابراهيمابراهيمآيهطرطوس23913787

الالذقيةالزراعة1527انكليزيأولىعربي سوري1997فوزيهسليمانفايزمارياالالذقية24019327

الالذقيةالزراعة1526انكليزيأولىعربي سوري1999ارفاءعابدينعبد هللاغديرالالذقية2418980

الالذقيةالزراعة1437فرنسيثانيةعربي سوري2000منتهىاحمدمنيربتولالالذقية24217328

الالذقيةالزراعة1386انكليزيأولىعربي سوري2000معينااسماعيلمحمدروانالالذقية24317502

الالذقيةالزراعة1368انكليزيأولىعربي سوري1999شهنازقره جهمحمديزنالالذقية2449572

حمصالزراعة1716انكليزيأولىعربي سوري1999ليبياالعليمحمدوئامحمص24517010

حمصالزراعة1658انكليزيثانيةعربي سوري1999بنانالبايكيمحمودحازمطرطوس2468253
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حمصالزراعة1430انكليزيثانيةعربي سوري1998ابتسامشاهينحسينياراحمص24719937

الحسكةالزراعة1533فرنسيثانيةعربي سوري1999عيدهالرموسلماناحمدالحسكة2489966

الحسكةالزراعة1408انكليزيأولىعربي سوري1998زهرهشيخ بدرانعيسىمحمدالحسكة24912159

دمشقاالقتصــــاد1671انكليزيثانيةعربي سوري1998فاتنزنبقعماد الدينحيدردمشق25020015

دمشقاالقتصــــاد1564فرنسيأولىعربي سوري2000فاطمهعليمحسنعليريف دمشق25118034

دمشقاالقتصــــاد1517انكليزيأولىعربي سوري1996امتثالحمدانعدنانتغريددمشق25238141

دمشقاالقتصــــاد1513فرنسيثانيةعربي سوري1998زينبالتالويعمراسماءريف دمشق25332184

دمشقاالقتصــــاد1505فرنسيأولىعربي سوري1999هدىالذيبمحمودسوسندمشق25433903

دمشقاالقتصــــاد1482فرنسيثانيةعربي سوري1999قدريةالحمودمحمدهالةدمشق25534076

دمشقاالقتصــــاد1406فرنسيثانيةعربي سوري1999نجاحعباسغازيمايادمشق25633881

دمشقاالقتصــــاد1395انكليزيثانيةعربي سوري1998قدريةالحمودمحمدثائردمشق25721183

دمشقاالقتصــــاد1390انكليزيأولىعربي سوري1997سمرعزالدينمحمدامانيريف دمشق25832202

دمشقاالقتصــــاد1380انكليزيأولىعربي سوري2000سلوىالرعيديجابرليثدمشق25923810

دمشقاالقتصــــاد1342انكليزيثانيةعربي سوري1999الهامعليزهيررغددمشق26033857

دمشقاالقتصــــاد1318فرنسيأولىعربي سوري1998نعامهعليرضوانحمزهدرعا2615412

دمشقاالقتصــــاد1312فرنسيأولىعربي سوري2000هولهعلومحمديزنحماة26220062

دمشقاالقتصــــاد1250انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمالموسىعبدهللابيداءالحسكة26315535

دمشقاالقتصــــاد1232انكليزيأولىعربي سوري1999امانيكويفاتيايهابحمزةدمشق26421372

السويداءاالقتصــــاد1438انكليزيثانيةعربي سوري2000أمينهضاهرمحفوظقمرريف دمشق26526161

حلباالقتصــــاد1424انكليزيثانيةعربي سوري1999أمينةحسنحسنزكيحلب26626788

حلباالقتصــــاد1200انكليزيثانيةعربي سوري1997أميرهدهانياسينقمرحلب26739556

الالذقيةاالقتصــــاد1577انكليزيثانيةعربي سوري1999رجاءمحموداحمدعليطرطوس2689910

الالذقيةاالقتصــــاد1230انكليزيأولىعربي سوري1999سلمهعليعيسىموسىريف دمشق26916894

حمصاالقتصــــاد1624فرنسيثانيةعربي سوري2000ماجدهسعيدخضركنانهحماة27029467

طرطوساالقتصــــاد1358انكليزيأولىعربي سوري2000مهاحسينمشهورزينطرطوس2716304

دمشق(علم الحياة)العلوم 1607فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمهاألشقربشيرصباريف دمشق27223784

حمص(الجيولوجيا)العلوم 1598انكليزيأولىعربي سوري2000اماثلالسعيدي حسينمروهحمص27318214

حمص(الفيزياء)العلوم 1525انكليزيأولىعربي سوري1999غادهمحمدنورسخضرحماة27420884

حمصالعلوم الصحية1828انكليزيأولىعربي سوري1998مريمالحلبيخضرحمزهحمص2759461

حمصالعلوم الصحية1661انكليزيثانيةعربي سوري1999رهفالعقلةتيسيركرمدرعا2767001

حمصالعلوم الصحية1658انكليزيأولىعربي سوري1999فاطمهابراهيممحمدريمحمص27717395

حمصالعلوم الصحية1574انكليزيأولىعربي سوري1994مريمسمرهمحمودرقيهحمص27821047

حمصالعلوم الصحية1502انكليزيأولىعربي سوري1999حميدهالمحموديوسفبتولحماة27927175

حلبالتمريض1384فرنسيأولىعربي سوري1997خولهالمحومحمدشاديحلب28026956

الالذقيةالتمريض1567انكليزيأولىعربي سوري2000فلايرونوسمحمدكرستينحماة28127783

الالذقيةالتمريض1385انكليزيثانيةعربي سوري1998نجاحمحسنطاللراماالالذقية28219214

الالذقيةالتمريض1379فرنسيأولىعربي سوري1999موزهالخليلابراهيمريمحماة28329764

الالذقيةالتمريض1356انكليزيأولىعربي سوري2000نجاحأحمدهزاعغيدحماة28420022

الالذقيةالتمريض1326فرنسيأولىعربي سوري1999سميةرمضانمحمدخيرتسنيمادلب28510249

حماةالتمريض1624انكليزيثانيةعربي سوري1998مريمدعدوشعبدهللابراءهدمشق28638664

حماةالتمريض1485انكليزيثانيةعربي سوري2000نجديةالجردياحمدفاطمةحماة28727343
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285حمصاللغة اإلنكليزية1611انكليزيأولىعربي سوري1999أميرهالعليرزقجعفرحمص2889647

255حمصاللغة الفرنسية1934فرنسيثانيةعربي سوري1999فداءالمحمودنبيهعهددمشق28933904

دمشقاللغة الروسية1229انكليزيثانيةعربي سوري1998املعباسهواشداللريف دمشق29032057

دمشقاإلعــــــالم1988انكليزيأولىعربي سوري1999صفاءديبوراجيدياناريف دمشق29123672

دمشقالحقوق1895انكليزيأولىعربي سوري1999روالحبيبايمنغانمريف دمشق29218037

دمشقالحقوق1640فرنسيثانيةعربي سوري1998فاطمةعثمانفريدحنينريف دمشق29322142

دمشقالحقوق1505انكليزيثانيةعربي سوري1999نجاحابراهيمعزوسلومريف دمشق29417843

حلبالحقوق1378انكليزيأولىعربي سوري1998هدىبرادعيعبدهللانورالعينحلب29532012

دير الزورالحقوق1495انكليزيثانيةعربي سوري1999صفاءددوعبد هللاعليدمشق29621193

دير الزورالحقوق1272انكليزيثانيةعربي سوري1997أملالمحموداحمدمحمددمشق29726487

الالذقيةالحقوق1569انكليزيثانيةعربي سوري1999رناعليحسام الدينمحمدطرطوس2987627

الالذقيةالحقوق1542انكليزيثانيةعربي سوري2000بثينهأحمد عبد السالمرياضغزواندمشق29921196

الالذقيةالحقوق1422انكليزيأولىعربي سوري1997ابتسامسعودعبد المجيدحمزهحماة30020119

حمصالحقوق1418انكليزيأولىعربي سوري1998الهامالجورانينايلعليحمص30112249

حمصالحقوق1400فرنسيأولىعربي سوري1999جوريهالشيخ احمداحمددانيالحمص30212557

حمصالحقوق1397فرنسيأولىعربي سوري1999بديعهجبرعليمجدحمص30312666

طرطوس(اإلرشاد النفسي)التربية 1544انكليزيأولىعربي سوري2000علياءدغمهسلمانبتولطرطوس30412944

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1953انكليزيثانيةعربي سوري1999نبيلهسلومعصامديانادمشق30533852

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1534انكليزيثانيةعربي سوري1998هدىمصطفىحسنجميلةريف دمشق30632238

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1491انكليزيثانيةعربي سوري1999أمينةالعابدعلينجاحريف دمشق30724044

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1404انكليزيثانيةعربي سوري1999ايمانشحادهرضواندعاءالقنيطرة30815123

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1391انكليزيثانيةعربي سوري1999كارينالجورانيرمضانسهىريف دمشق30926419

دمشقغير ملتزم(معلم صف)التربية 1322انكليزيثانيةعربي سوري1998رنجساسماعيلجهادالناريف دمشق31027432

درعاغير ملتزم(معلم صف)التربية 1488انكليزيأولىعربي سوري1998نصرهالعمارينمحمدهبهدرعا31115134

درعاغير ملتزم(معلم صف)التربية 1446فرنسيثانيةعربي سوري1998ليلىالحصنيعصامليلياندرعا31216017

حلبغير ملتزم(معلم صف)التربية 1806فرنسيثانيةعربي سوري1997حميدةالحسوحسينمنىحلب31339977

الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 1640انكليزيثانيةعربي سوري2000رسميهسليمانمحمدرزانحماة31429047

الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 1570فرنسيأولىعربي سوري2000مجيدهجمولتركيفيفيانحماة31527961

الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 1559انكليزيأولىعربي سوري1999امونالعانيحسينايلينحماة31627467

الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 1409فرنسيثانيةعربي سوري1999اميرهسليمانخليلندىالالذقية31716893

الالذقيةغير ملتزم(معلم صف)التربية 1365انكليزيأولىعربي سوري1999راميهديبطاللنوراحماة31828818

طرطوسغير ملتزم(معلم صف)التربية 1729انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهعليحسنربىطرطوس31912459

طرطوسغير ملتزم(معلم صف)التربية 1465انكليزيثانيةعربي سوري1999ثناءالعليزكرياميساطرطوس32014972

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 2142انكليزيأولىعربي سوري2000فداءوسوفياسردياناحمص32119713

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1783فرنسيأولىعربي سوري2000صباحسليمانسليمانانغامحماة32228519

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1702انكليزيأولىعربي سوري1999ايمانبركاتعليقمرحمص32318615

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1651فرنسيأولىعربي سوري1998سفيرهحديدمحمدبشرىحمص32420156

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1597فرنسيثانيةعربي سوري1999هناءالداوداحمدهديلحمص32518298

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1557فرنسيأولىعربي سوري1999يسرىيوسفمحسنريتادمشق32633899

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1520انكليزيأولىعربي سوري2000لينداملحملؤيشذاحمص32716597

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1519انكليزيأولىعربي سوري1998مهابدورحسنمارينحمص32820142
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حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1307انكليزيثانيةعربي سوري1999نادياالعيسىفايزاحمدحماة32921469

حمصغير ملتزم(معلم صف)التربية 1294انكليزيأولىعربي سوري2000عزيزهحمادخضرايفانحماة33028662

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1580انكليزيثانيةعربي سوري2000مريمالعليعدنانرغدحمص33117637

دمشقالعلوم السياسية1379انكليزيأولىعربي سوري1998امتثالحمدانعدناناسامهدمشق33224041

دمشقالعلوم السياسية1351انكليزيثانيةعربي سوري1999جميلهحمدانسفيرنورمانحمص33318931

طرطوسالســـــــياحة1299انكليزيثانيةعربي سوري1997سهامعبودبدرنغمطرطوس33416652

حماةالتربية الرياضية1216انكليزيأولىعربي سوري1999ثناءعباسنهادعليحماة33520800

دمشقالمعهد التقاني الهندسي1404انكليزيثانيةعربي سوري1999حسنيهمسلمانيخالديزندمشق33625439

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1905انكليزيأولىعربي سوري1999حنانعبيدةهاللبشاردمشق33721182

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1632انكليزيأولىعربي سوري1999امينهالحميديفيصلاسماءدمشق33831262

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1561فرنسيأولىعربي سوري1998بردىوطفىعالءمحموددرعا3397018

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1554انكليزيأولىعربي سوري2000ثناءسلوماحمدإيمانحمص34016426

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1518فرنسيثانيةعربي سوري1999معاليالخضوراميرحيدرادمشق34121188

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1469انكليزيثانيةعربي سوري1998عيدهمحمودعبد الكريممحمدريف دمشق34219282

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1462انكليزيثانيةعربي سوري1998نوريهالحسيناملحهدىدمشق34335136

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1452انكليزيثانيةعربي سوري1999وساماحمدايادجميلالالذقية34411981

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1451انكليزيثانيةعربي سوري1999غادهعليسعيدحسندمشق34523650

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1427انكليزيأولىعربي سوري1998عبيرحيدر العكاريمعنعالءحماة34621381

دمشق(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1405فرنسيأولىعربي سوري1998مريمالحاريفرحانوسامدرعا34714960

حلب(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1752فرنسيأولىعربي سوري1998هناءحالقفاضلفاطمةحلب34836296

حماة(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 1618فرنسيثانيةعربي سوري2000سهيلهالطعانمحمدشهدادلب3499536

دمشقالمعهد التقاني الطبي1805انكليزيأولىعربي سوري1996مجيدةددشمصطفىموسىدمشق35028612

دمشقالمعهد التقاني الطبي1697فرنسيأولىعربي سوري1998امينةالقاسمابراهيمآياتدمشق35138509

دمشقالمعهد التقاني الطبي1348انكليزيأولىعربي سوري1999ثناءديوبقحطانحسندمشق35223651

ريف دمشقالنبك/المعهد التقاني الطبي 1431فرنسيثانيةعربي سوري1998نعماتالدعاسحسانزينبريف دمشق35323782

حماةالمعهد التقاني للخدمات الطبية الطارئة1365انكليزيأولىعربي سوري1999نجاحعليجهادعليحماة35419466

دمشقالمعهد التقاني الصحــــي1991انكليزيثانيةعربي سوري1998نافلهمصطفىمحمدايماندمشق35533842

دمشقالمعهد التقاني الصحــــي1453انكليزيأولىعربي سوري1998سمياالنصاراحمدحنيندرعا35615076

حمصالمعهد التقاني الصحــــي1343فرنسيثانيةعربي سوري2000صفاءالخليلنبيلعالءدمشق35721191

طرطوسالمعهد التقاني الصحــــي1446انكليزيثانيةعربي سوري1999هاجرسليمزهيرعليطرطوس3588990

طرطوسالمعهد التقاني الصحــــي1375فرنسيثانيةعربي سوري2000أملسالمةحسنصباطرطوس35912732

حلب(ملتزم) (ذكور واناث )المعهد التقاني للخطوط الحديدية اختصاص تسويق وأعمال 1755انكليزيثانيةعربي سوري2000مدينهزهيرهسليمانزينبالالذقية36018224

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 2043فرنسيأولىعربي سوري1998عزيزهاألحمدنور الدينعليحمص3619503

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 2000انكليزيأولىعربي سوري2000سلمهالدرويشدرويشحمدانحمص3629712

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1996انكليزيأولىعربي سوري2000سميرهالنيصافيمحمدخضرحمص36310157

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1944انكليزيأولىعربي سوري1999هولنداادنوفحسناحمدحمص36412255

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1884انكليزيأولىعربي سوري1999غادهبدورمفيدخليلحمص36510589

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1834فرنسيأولىعربي سوري1999عزيزهاسماعيلميمونعليحمص3669014

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1765انكليزيأولىعربي سوري1998لينداخضورغازيعليحمص3679861

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1746انكليزيأولىعربي سوري2000سالفياالمحمدمحمودمجدحمص36811914

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1633انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمهحمادحسنليثحماة36920275
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حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1581انكليزيأولىعربي سوري1999احالمعباسفيصلجعفرالالذقية37011669

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1574انكليزيأولىعربي سوري1999منىديبأميننبراسحمص37111917

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1562انكليزيأولىعربي سوري2000ريمضاهريوسفدانيالريف دمشق37218024

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1527انكليزيأولىعربي سوري2000لبنهرستمعيسىحمزهحماة37320227

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1488انكليزيثانيةعربي سوري1997نشوهحسينأحمدذو الفقارطرطوس37410320

حمص(ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1442انكليزيثانيةعربي سوري1998نبيههأحمدسهيلنورسطرطوس3759829

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1687فرنسيثانيةعربي سوري2000امتثالاسمندركاسرماهرالالذقية37612335

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1644فرنسيأولىعربي سوري1998ابتساماسماعيلحسينشعيبطرطوس3779917

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1640انكليزيثانيةعربي سوري2000هيامديوبكمالعليطرطوس3789224

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1601انكليزيأولىعربي سوري1999عواطفعجيبمحمدالحسنالالذقية37911551

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1564انكليزيثانيةعربي سوري1999هاالسليمانوجيهعليطرطوس3808518

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1549انكليزيثانيةعربي سوري1998سهامخليلابراهيمعليطرطوس3818510

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1441انكليزيثانيةعربي سوري1998فريدامحمودعبد هللاعمارطرطوس3829784

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1438انكليزيثانيةعربي سوري1998ناديهمحرزعماداسامهدمشق38321180

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1406انكليزيأولىعربي سوري1999منىحسنبدرعليحماة38419877

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1401فرنسيثانيةعربي سوري1999رفيدهنصرعلييعربدمشق38521205

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1388فرنسيأولىعربي سوري1999ليناخشيفيسليمانذكرياحمص38612246

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1369انكليزيثانيةعربي سوري1999حفيظهابراهيممعينمحمدالالذقية38711691

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1360انكليزيثانيةعربي سوري1999أميمهسليمانأنورعبدهللاطرطوس3888605

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1355فرنسيأولىعربي سوري1999سميرةمحرزراشدفاديحماة38919102

طرطوسبانياس/ (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغازذكور فقط 1306انكليزيثانيةعربي سوري1999نجاحابو غبراهيثمعليطرطوس3907948

دمشقالمعهد التقاني القانوني1572انكليزيأولىعربي سوري1997مريمالمليحانمحمدامانيالقنيطرة39115147

دمشقالمعهد التقاني القانوني1120انكليزيثانيةعربي سوري1998مريمجعنينهمحمديونسالسويداء3924085

دمشقمدرسة تمريض2120انكليزيأولىعربي سوري1998يانامحمدمحمدرهامحمص39318719

دمشقمدرسة تمريض1751انكليزيثانيةعربي سوري1999مراسلسليمانعبد الرحمنآالءحمص39419251

دمشقمدرسة تمريض1734فرنسيثانيةعربي سوري2000سحرعليعبد المجيدأملالالذقية39517205

دمشقمدرسة تمريض1708انكليزيأولىعربي سوري1997جليلةمندوياسينزينبريف دمشق39632319

دمشقمدرسة تمريض1646انكليزيثانيةعربي سوري1999رويدهحسينابراهيمبتولحماة39728107

دمشقمدرسة تمريض1601انكليزيأولىعربي سوري2000سعدهجنيدأحمدالراحماة39828157

دمشقمدرسة تمريض1582فرنسيأولىعربي سوري1997مطيعهديبومحمدالراطرطوس39915669

دمشقمدرسة تمريض1549انكليزيثانيةعربي سوري2000ليلى الحجلمحمدمحمودعالحماة40028885

دمشقمدرسة تمريض1512انكليزيأولىعربي سوري1998نبيلهزيودعمادبتولدمشق40138887

دمشقمدرسة تمريض1502فرنسيثانيةعربي سوري1998سهامعمارمحمدرباطرطوس40215650

دمشقمدرسة تمريض1453فرنسيثانيةعربي سوري1999سنيورهديوبفائزمريمطرطوس40313378

دمشقمدرسة تمريض1412انكليزيأولىعربي سوري2000صباحعبودمحمدميسحماة40427968

الالذقيةمدرسة تمريض1838فرنسيثانيةعربي سوري1998تغريدعليمحمدبلسمالالذقية40518675

الالذقيةمدرسة تمريض1580انكليزيثانيةعربي سوري1999سنيوراصقرعليلينداطرطوس40613373

الالذقيةمدرسة تمريض1550انكليزيثانيةعربي سوري1999وسامخضورعليحنينطرطوس40714021

الالذقيةمدرسة تمريض1510فرنسيثانيةعربي سوري1999نهيدهحمودفايزآالءطرطوس40813615

الالذقيةمدرسة تمريض1481انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهاسماعيلمفلحالهامالالذقية40918709

الالذقيةمدرسة تمريض1457انكليزيثانيةعربي سوري1999خديجهمسعودأنيسنادينطرطوس41013381
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الالذقيةمدرسة تمريض1352انكليزيثانيةعربي سوري1996يسرىشيخ محمدصالحهبةطرطوس41116665

الالذقيةمدرسة تمريض1231فرنسيأولىعربي سوري2000هدىمحمدعباسهديلحماة41228193
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